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 آموزشگاه پردیس نیکان

 COMFAR IIIامکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با کامفار 

 های دوره : سرفصل
 

 Feasibility Studyگزارشات  هیمربوط به ته میمفاه -1

 یگذار هیانواع مطالعات سرما -
 ،یاحداث، توسعه، بازساز یانواع طرح ها یساز ادهیپ نحوه -

 و انتقال ینوساز
 بازار مطالعات -
 یفن یها یبررس -
 یگذار هیمطالعات سرما محدوده -
 یمطالعات امکان سنج نفعانیذ -
 نفعانیذ یبرا جینتا یبند تیاولو -

 یاقتصاد مهندس یو شاخص ها میمفاه -2
 پول یارزش زمان -
 بهره میمفاه -
 تعادل -
 NPV خالص یفعل ارزش -
 NPVR خالص یارزش فعل نسبت -
 PI یسودآور شاخص -
 IRR یگذار هیبازده داخلی کل سرما نرخ -
 IRRE رگذا هیبازده داخلی سرما نرخ -
  MIRR شده لیتعد یبازده داخل نرخ -
 NPBP یبازگشت سرمایه عاد دوره -

 DPBP بازگشت سرمایه متحرک دوره -
 Economic Analysis یاقتصاد لیتحل -
 Value Added افزوده ارزش -

 Net Foreign Exchange ارز ریتسع اثرات -
 Employment Effect ییاشتغالزا -

 یریگ میتصم انواع -
 ینقد انیجر اگرامید -
 (Planning Horizon) یزیافق برنامه ر فیتعر نحوه -
 (Construction Phase) عمر پروژه )ساخت( چرخه -
 Comfar در( Production Phase) یبردار عمر بهره چرخه -
 حداقل نرخ جذب کننده قابل قبول مفهوم -
  حداقل نرخ جذب کننده در کامفار یساز ادهیپ نحوه -

 پروژه ها سهیمقا یها کیتکن -3
 یروش ارزش فعل -
 کنواختیو  یارزش آت روش -
 یداخل هیبازگشت سرما نرخ -
  یحاالت چند نرخ لیتحل -

 و غیره -

  نرم افزار کامفار یرهایو متغ میمفاه -4

 مختلف یمفهوم استهالک اموال در طرح ها -
 آن ها تیمحاسبه استهالک و اهم یروش ها یمعرف -
 استهالک در نرم افزار کامفار لیو تحل یساز ادهیپ نحوه -
 پروژه ها یمال نیتأم نحوه -

 یمال نیو ساختار اخذ وام جهت تأم یبررس -
 یاقتصاد یدرنظر گرفتن آن در طرح هاو  اتیمال محاسبه -
بودن پروژه ها و نحوه وارد  یبر اقتصاد اتیوام و مال ریتاث -

 کردن آن در کامفار
 یدیتول یندهایسر به سر در فرآ نقطه -
 وجود نقطه سربه سر طیپروژه ها در شرا لیتحل -
 آن ماتیها و تقس نهیهز یبند دسته -
 ثابت یگذار هیسرما یها نهیهز -
 Working) در گردش یگذار هیسرما یها نهیهز -

Capital) و نحوه وارد کردن آنها 
 (Production Cost) انهیسال دیتول یها نهیهز -
 تمام شده و نحوه محاسبه آن متیق -
 (Sales Programکردن برنامه فروش ) وارد -

 در نرم افزار کامفار یاقتصاد لیو تحل هیتجز -5
 Comfar و گزارشات جینتا لیتحل -
 Comfar مهم در گزارشات -
 شده ینیب شیصورتحساب سود و زیان و ترازنامه پ لیتحل -
و  جینتا یرو (Sensitivity Analysis) تیحساس لیتحل -

 Comfar گزارشات
 در کامفار ییصد چند پروژه اجرا صفر تا یساز ادهیپ -
 بودن پروژه ها یاقتصاد لیو تحل جینتا لیتحل -

 


