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بازار هدف، طرح در آیا محصول 
تقاضا دارد؟

چه ملزوماتی برای اجرای 
طرح الزم است؟



پیش نیاز خاصی دارد؟COMFAR IIIآیا دوره 

COMFARافزارنرمآموزشنیازپیشگفتبایدسوالاینبهپاسخدر IIIهاپروژهسنجیامکانبرتسلط
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سنجیامکاندورهایندرما.شودمیاستخراجاقتصادیومالیارزیابیکارشناسانتوسطشدهآماده

.نیمکمیتدریسدانشپذیرانبرایاولیهمبانیعنوانبهنیزراهاآناقتصادیومالیارزیابیوهاپروژه

.نداردخاصینیازپیشدورهایندرشرکتبنابراین
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میزان تولید و فروش محصولبرآورد . 5
فنی محصول طرحمطالعات . 6
طرحمالی و اقتصادی مطالعات . 7

بازکشتدورهو(NPP)نرمالسرمایهبازگشتدوره،(NPV)فعلیارزشخالص،(IRR)داخلیبازدهنرخقبیلازمالیواقتصادیمفاهیم.8

(DPP)داینامیکسرمایه

COMFARافزارنرمتفصیلیمعرفی.9 III



سرفصل های جلسه دوم
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سرفصل های جلسه سوم
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متفاوتشرایطبامالیاتهاینرخورود.3
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سرفصل های جلسه پنجم
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مالیریزیبرنامهمنظوربهنقدیجریاناتجداولبررسی.4
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