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آیا محصول طرح در بازار هدف، 

تقاضا دارد؟

چه ملزوماتی برای اجرای 

طرح الزم است؟



پیش نیاز خاصی دارد؟COMFAR IIIآیا دوره 

COMFARافزارنرمآموزشنیازپیشگفتبایدسوالاینبهپاسخدر IIIپروژهسنجیامکانبرتسلط

سنجیامکانهایطرحازکامفارافزارنرمورودیاطالعاتچراکهاست؛هاآناقتصادیومالیارزیابیوها

سنجیامکاندورهایندرما.شودمیاستخراجاقتصادیومالیارزیابیکارشناسانتوسطشدهآماده

.نیمکمیتدریسدانشپذیرانبرایاولیهمبانیعنوانبهنیزراهاآناقتصادیومالیارزیابیوهاپروژه

.نداردخاصینیازپیشدورهایندرشرکتبنابراین



سرفصل های جلسه اول

بررسی بخش های یک طرح امکان سنجی. 1

مطالعات بازار محصول طرح❖

(عرضه)برآورد تولید داخل و واردات محصول ❖

برآورد تقاضای محصول❖

برآورد میزان تولید و فروش محصول❖

مطالعات فنی محصول طرح❖

مطالعات مالی و اقتصادی طرح❖

تشریح دو مفهوم ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی. 2

COMFARافزارنرمتفصیلیمعرفی.3 III



سرفصل های جلسه دوم

و(NPP)نرمالسرمایهبازگشتدوره،(NPV)فعلیارزشخالص،(IRR)داخلیبازدهنرخپول،زمانیارزششاملمالیواقتصادیمفاهیم.4

(DPP)داینامیکسرمایهبازکشتدوره

COMFARافزارنرمدراطالعاتورودفاز.5 III

(Expansion/Rehabilitation)توسعههایطرحوایجادیهایپروژهبررسی❖

پاکتوسعههایپروژه/مشارکتیهایپروژهبررسی❖

(تولیدوساختفازهایتعیین)پروژهبندیزمانبرنامهتعیین❖

ارزتسعیرنرخپولی،واحدهایتعریف❖

تولیداسمیظرفیتو(خدماتوکاالها)محصوالتورود❖

Discounting)تنزیلنرخانواعمفهومیتشریح❖ Rate)هاآنمحاسبهنحوهو



سرفصل های جلسه سوم

REINVESTMENT)تعیین نرخ سرمایه گذاری مجدد ❖ RATE) و نرخ استقراض(Borrowing Rate )در نرم افزار

های ثابت و استهالکبرداری، داراییهای قبل از بهره ، هزینه (…شامل هزینه خرید زمین، ماشین آالت و )های سرمایه گذاری ثابت ورود هزینه ❖

COMFARIIIبررسی و تشریح انواع روش های محاسبه استهالک و ورود اطالعات استهالک در نرم افزار ❖

(…شامل هزینه های مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی و )تولید های مستقیم و غیر مستقیمورود هزینه های هزینه ❖

پروژهمحصوالتفروشبرنامهورود❖



سرفصل های جلسه چهارم

افزارنرمبهمربوطهاطالعاتورودو(دریافتنیحسابهایونقدپولپرداختنی،حسابهایکاال،موجودی)گردشدرسرمایهمحاسبهنحوه❖

هاپروژهدر(…ووامسهامداران،آورده)مالیتامینمنابعانواع❖

COMFARافزارنرمبهشدهدریافتهایواماطالعاتورودوواماقساطمحاسبههایروشانواعتشریح❖ III

متفاوتشرایطبامالیاتهاینرخورود❖

پروژهمحصوالتوهاداراییقیمتبرتورماثربررسی❖



سرفصل های جلسه پنجم

افزارنرمهایخروجیتشریح.6

(مالیتامینمنابعفروش،وتولیدبرنامهتولید،هایهزینهگذاری،سرمایههایهزینهشامل)ورودیاطالعاتبهمربوطخروجیجداولتشریح❖

NPVوIRRشاخصدوازاستفادهباپروژهسودآوریتحلیل❖

مالیریزیبرنامهمنظوربهنقدیجریاناتجداولبررسی❖

شدهتنزیلنقدیجریاناتبررسی❖

طرحداینامیکونرمالسرمایهبازگشتدورهبررسی❖



سرفصل های جلسه ششم

تشریح صورت حساب سود و زیان و ترازنامه❖

سر محصوالتتحلیل نقطه سربه❖

محاسبه قیمت تمام شده محصوالت❖

تحلیل حساسیت نتایج پروژه. 7

ارائه سناریوهای مختلف سرمایه گذاری و مقایسه آن ها با هم. 8



سرفصل های جلسه هفتم

و تحلیل نتایج و گزارش های آنCOMFARIIIاجرای یک پروژه واقعی در نرم افزار . 9

و رفع آن هاCOMFARIIIتشریح انواع خطاهای محاسباتی در نرم افزار . 10

رفع اشکاالت دانشجویان. 11



COMFARمدرس دوره ارزیابی مالی و اقتصادی با نرم افزار  III

یمهندس سهیل فتح
صنایعمهندسیرشتهآموختهدانش-

یطوسنصیرالدینخواجهدانشگاهازارشدکارشناسیوکارشناسیمدرکدارای-

وفنیبازار،هایبخششاملسنجیامکانطرح70ازبیشتدوینوتهیهسابقه-

هایشرکتگذاریسرمایههایطرحسنجیامکانمشاورهمچنینواقتصادی

ستریافناوریوعلمیمعاونتجملهازمعتبرهایشرکتوهاسازمانبنیان،دانش

ی،پتروشیمغذایی،ساختمانی،سازی،قطعهدارویی،معتبرهایشرکتوجمهوری

هابیمارستان

معتبرهاشرکتوهاسازمانها،دانشگاهدرکامفارافزارنرمتدریسسابقه-



محل برگزاری دوره

-انیکاشالهآیتبلوار-صادقیهدومفلکه-تهران:موسسهمحل.1

16واحد-4طبقه-بارمانساختمان-اولبوستانخیابان

یاشرکتیدرخواستصورتدر:شماسازمانیاشرکتمحل.2

ارائهبانظرمورددورهبرگزاریبهقادرموسسهاینسازمانی

.استشدهذکرامکاناتتمامی

صورتبهموسسهاینهایدورهکلیه:حضوریغیرهایدوره.3

.گرددمیبرگزارنیزآنالینوحضوریغیر



خدمات دوره

و بروز توسط مدرس دورهارائه جزوه تدوین شده . 2

دو زبانه و معتبر از سازمان فنی و حرفه ایارائه مدرک معتبر. 3

در نرم افزار کامفار از صفر تا صدحل یک پروژه واقعی . 4

COMFAR IIIدر نرم افزار تدریس مباحث به روز . 1

ازراخودمشکالتوسواالتتوانندمیدانشجویاندوره،اتمامازپسماهسههمچنینودورهطولدر:یادگیریبیمه.5

بودخواهدهاآنپاسخگویروزطولدرماتیموکردهمطرحپایدارپویشسایتتیکتسامانهطریق

https://pooyeshpaydar.com/insert-ticket/


ه گواهینامه پایان دور

یعصنامدیریتهایرشتهدرکشورایحرفهوفنیسازمانازرسمیمجوزدارایپایدارپویشموسسه

موردورمعتبگواهینامهکنندگانشرکتبهشدهبرگزارهایدورهپایاندروباشدمیاطالعاتفناوریو

.نمایدمیاعطاایحرفهوفنیسازمانتایید

اخذوایحرفهوفنیسازمانبهآنهامعرفیامکاندانشپذیران،درخواستصورتدرهمچنین

هایگواهینامهمعتبرترینازیکیوترجمهقابلگواهینامهاین.داردوجودILOالمللیبینگواهینامه

.باشدمیآموزشی



تماس با ما

www.pooyeshpaydar.com

pooyesh_paydar

pooyeshpaydar
021-44019448

0939-1097666

pooyeshpaydar 021-44019488



پویشی پایدار برای ارتقاء دانش و مهارت

«  COMFARIIIنرم افزار دوره ارزیابی مالی و اقتصادی طرحها با» جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در 

. می توانید به سایت موسسه مراجعه و یا با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید
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