دوره های ویژه تربیت مشاورین
معرفی دوره آموزشی

مطالعات فنی و اقتصادی
پروژه های معدنی
برای طرح هایی که از منابع بانکی تسهیالت دریافت می کنند

کارفرما :کانون اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
مجری :شرکت نظم پویان صنعت نوین

فروردین ماه 1400

معرفی نامه دوره آموزشی مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های معدنی
برای طرح هایی که از منابع بانکی تسهیالت دریافت می نمایند

Contents
مقدمه3 ....................................................................................................................................... :
مجری دوره3 ................................................................................................................................. :
عنوان دوره3 .................................................................................................................................. :
هدف دوره4 .................................................................................................................................. :
مخاطبان دوره4 .............................................................................................................................. :
پیش نیاز شرکت در دروه4 ................................................................................................................. :
مدت دوره4 ................................................................................................................................... :
نحوه برگزاری دوره4 ........................................................................................................................ :
برنامه زمانبندی دوره4 ...................................................................................................................... :
مزایای شرکت در دوره5 .................................................................................................................... :
شهریه دوره5 ................................................................................................................................. :
سرفصل های دوره5 ......................................................................................................................... :
مدرس دوره6 ................................................................................................................................. :
نحوه ثبت نام در دوره7 ..................................................................................................................... :

صفحه  2از 7

معرفی نامه دوره آموزشی مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های معدنی
برای طرح هایی که از منابع بانکی تسهیالت دریافت می نمایند

مقدمه:
بانک ها و مؤسسات تأمین کننده منابع مالي طرح ها درفرآیند پرداخت تسهیالت ،به منظور اطمینان از صحت برآوردها
و بررسي های اقتصادی ،فني ،مالي و اقتصادی بودن طرح های متقاضیان نیازمند انجام مطالعات اقتصادی ،فني و مالي
طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشد.
با توجه به همین نیاز و مسایل و چالش های دیگر ،قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکي و کاهش هزینه های طرح
وتسریع دراجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالي و کارآئي بانک ها به تاریخ  1386/04/05توسط مجلس
شورای اسالمي تصویب و ابالغ شد .بر اساس ماده  5این قانون ،دولت مکلف شد با ایجاد نهادهای جدید از جمله گروه
های مشاور مالي و سرمایه گذاری غیر دولتي ،زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیالت را فراهم آورد .پس از ابالغ مصوبه
مجلس توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارائي ( ،)1386/05/30پس از بررسي ها "کانون مشاوران
اعتباری و سرمایه گذاری بانکی" تشکیل و مشاوران واجد شرایط به عضویت این کانون درآمدند و دو خدمت اصلي
را بر عهده گرفتند:
 -1تهیه گزارشات امکان سنجي طرح ها
 -2نظارت بر پیشرفت طرح هایي که تسهیالت از منابع بانکي دریافت نموده اند.
اما یکي مهم ترین وظیفه داخلي کانون ،ارتقا دانش  ،مهارتي و تجربي اعضا برای بهینه نمودن مستمر ارائه خدمات
مذکور است  .در همین راستا کانون به صورت مستمر مبادرت به برگزاری دوره های آموزشي با استفاده از اساتید و
مدرسان و موسسات معتبر مي نماید.
دوره حاضر یکي از دوره هایي است که با هدف مذکور تعریف شده است .هرچند مخاطبان اصلي این دوره ها  ،اعضای
کانون مي باشد ولي به لحاظ نوع محتوای آن ،این دوره مي تواند به عموم دست اندرکاران اعم از بخش های خصوصي
و دولتي و اشخاصي که متقاضي استفاده از تسهیالت بانکي هستند مفید واقع شود.

مجری دوره:
با توجه به اینکه شرکت "مهندسی مشاور مدیریت نظم پویان صنعت نوین" از سال  1379به عنوان یکي از پرچمداران
ترویج روش یونیدو برای امکان سنجي و مدیریت طرح ها در ایران مي باشد و از سابقه آموزشي بیست ساله در این
زمینه برخوردار است و دوره های آموزشي قبلي کانون را حسب نظر اعضای کانون و شرکت کنندگان در دوره ها ،با
کیفیت مطلوب برگزار نموده است و از طرفي از اولین فعاالن موثر و از اعضای کانون مي باشد ،لذا این شرکت به عنوان
مجری این دوره ها از طرف کانون انتخاب و قرارداد مربوطه منعقد و به ایشان ابالغ گردید.

عنوان دوره:
مطالعات فني و اقتصادی پروژه های معدني
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هدف دوره:
این دوره به منظور آشنایي مخاطبان با نحوه مطالعات فني و اقتصادی پروژه های صنعتي است که میخواهند از منابع
بانکي تسهیالت دریافت کرده اند .عمده هدف این دوره افزایش توان دانشي و مهارتي و عملي مخاطبان با پروژه های
معدني و مبنای تهیه گزارشات اقتصادی و فني طرح های مذکور مي باشد.

مخاطبان دوره:
کلیه عالقمندان علي الخصوص اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکي

پیش نیاز شرکت در دروه:
حداقل دارای مدرک لیسانس در یکي از رشته مهندسي و یا صنایع یا مدیریت و آشنایي با طرح ها

مدت دوره:
 40ساعت در مدت یک ماه

نحوه برگزاری دوره:
به صورت آنالین از طریق سیستم اختصاصي آموزش شرکت نظم پویان صنعت نوین که لینک اینترنتي مربوطه به
ثبت نام کنندگان ارسال مي گردد.

برنامه زمانبندی دوره:
ردیف

تاریخ

روز

از ساعت

تا ساعت

1

1400/01/28

شنبه

19:00

22:00

2

1400/01/30

دوشنبه

19:00

22:00

3

1400/02/01

چهارشنبه

19:00

22:00

4

1400/02/04

شنبه

19:00

22:00

5

1400/02/06

دوشنبه

19:00

22:00

6

1400/02/08

چهارشنبه

19:00

22:00

7

1400/02/11

شنبه

19:00

22:00

8

1400/02/13

دوشنبه

19:00

22:00

9

1400/02/15

چهارشنبه

19:00

22:00

10

1400/02/18

شنبه

19:00

22:00

11

1400/02/20

دوشنبه

19:00

22:00

12

1400/02/22

چهارشنبه

19:00

22:00

13

1400/02/25

شنبه

19:00

22:00
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مزایای شرکت در دوره:
 -1برای اعضای کانون :ارائه گواهینامه کانون و شرکت نظم پویان صنعت نوین و تخصیص نمره در هنگام رتبه
بندی اعضا
 -2برای غیر اعضا :ارائه گواهینامه کانون و شرکت نظم پویان صنعت نوین

شهریه دوره:
به منظور ایجاد انگیزه برای اعضای کانون اعتباری و سرمایه گذاری بانکي ،تخفیفات ویژه ای برای شرکت های دارای
رتبه الف و ب و ج و همچنین با توجه به تعداد نفرات ثبت نام کننده  ،در نظر گرفته شده است که به شرح جدول
زیر مي باشد:
جدول شهریه دوره ها

ردیف
1
2

3

4

شرح
آزاد
شهریه اعضای کانون
رتبه الف
شهریه اعضای کانون
رتبه ب
شهریه اعضای کانون
رتبه ج

تعداد ثبت نام کننده

شهریه پس از اعمال

هر شرکت کننده

تخفیف (ریال)

کد تخفیف

هر نفر

8000000

-

1

7550000

abcic-B-1

2

7400000

abcic-B-2

3

7250000

abcic-B-3

1

7700000

abcic-B-4

2

7550000

abcic-B-5

3

7400000

abcic-B-6

1

7850000

abcic-B-7

2

7700000

abcic-B-8

3

7550000

abcic-B-9

سرفصل های دوره:
 -1تعاریف و مفاهیم اولیه:
 اقتصاد مهدني ارزشیابي ارزیابي سرمایهصفحه  5از 7
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 بهره ارزش زماني پول حداقل نرخ جذب کننده نرخ بازگشت سرمایه ارزش خالص فعلي و .... -2جایگاه مدل های کمي در تصمیم گیری (علم مدیریت)
 -3مراحل امکان سنجي
مطالعه فرصتپیش امکان سنجيامکان سنجي -4وجوه ارزیابي یک طرح
 مطالعات بازار مطالعات مکان یابي بررسي های فني ارزیابي مالي ارزیابي اقتصادی ارزیابي زیست محیطي ارزیابي اجتماعي -5بررسي های فني در یک پروژه معدني
 -6مفاهیم و اصول پایه در اقتصاد مهندسي
 -7معرفي و کاربرد فاکتورهای مالي
 -8تکنیک های اقتصاد مهندسي
 -9استهالک ،مالیات ،وام ،تورم
 -10تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات و نقش مالیات در بررسي های اقتصادی
 -11اثر تامین قسمتي از هزینه اولیه طرح از موسسات مالس در بررسي های اقتصادی
 -12آنالیز حساسیت
 -13مقایسه اقتصادی پند پروژه
 -14ارزیابي اقتصادی در شرایط ریسک
 -15آشنایي با نرم افزار کامفار

مدرس دوره:
دکتر محمدرضا سلطاني
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نحوه ثبت نام در دوره:
کلیه عالقمندان برای شرکت در دوره الزم است از طریق وبسایت  www. petroamozesh.com:اقدام به ثبت
نام نموده و مدارک زیر را به آدرس ایمیل  npsn.amozesh@gmail.comشرکت نظم پویان صنعت نوین به
ارسال فرمایند:
 -1کپي آخرین مدرک تحصیلي
 -2کپي شناسنامه و کارت ملي
 -3عکس پرسنلي (با کیفیت حداقل  DPI 300برای عالقمندان به دریافت گواهینامه پایان دوره
 -4کپي آخرین رتبه بندی کانون (برای اعضای کانون برای استفاده از تخفیفات)
 -5فیش پرداخت مبلغ شهریه که به شماره حساب  114-2-3618881-1به نام نظم پویان صنعت نوین-بانک
اقتصاد نوین و یا به شماره کارت  6274-1219-4007-5336بنام نظم پویان صنعت نوین نزد بانک اقتصاد
نوین واریز گردد.
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