هزینه و شرایط برگزاری کارگاه آموزشی
ارزیـابی مــالی پــروژههای سـرمایهگـذاری
با استفاده از نـرمافـزار کامـفار ()COMFAR
(نـوع دوره :مقدماتی و پیشرفته  -درون سـازمانی)

COMFAR.org

صن
گروه مطالعات سرماهیگذاریاهی عتی

شرایط برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی مالی پروژههای سرمایهگذاری با نرمافزار کامــفار
(نوع دوره :مقدماتی و پیشرفته  -درون سازمانی)



نیازمندیهای سختافزاری کالس آموزشی

o
o



ویدئو پروژکتور ،تخته وایت برد
کامپیوتر یا لپتاپ ،ترجیحاً به تعداد شرکت کنندگان (حداقل به ازای هر دو نفر یک سیستم)

تعداد شرکت کنندگان در کالس
تعداد شرکت کنندگان میتواند بر اساس نیاز شرکت درخواست دهنده تعیین گردد .پیشنهاد میگردد حداقل  4و
حداکثر  11نفر در کالس حضور داشته باشند.



مستندات مورد نیاز جهت ارائه به مدرس
جهت هماهنگی و برنامه ریزی بهتر ،الزم است پیش از برگزاری دوره ،اطالعات زیر به مدرس ارائه گردد:

o

اطالعات معرفی شرکت (چارت سازمانی ،حوزه کاری ،خدمات و محصوالت ،مشتریان ،سوابق،
اهداف)... ،

o



اطالعات شرکت کنندگان (مقطع و رشته تحصیلی ،سمت کاری و سوابق پیشین)

نحوه برگزاری دوره
دوره به صورت جلسات  4ساعته و یا  9ساعته و ترجیحاً دو جلسه در هفته برگزار خواهد شد شایان ذکر است دورههایی
که در خارج از تهران (سایر شهرهای کشور) برگزار میگردد ،به صورت جلسات  9ساعته برگزار میگردد.



هزینه برگزاری دوره
هزینه برگزاری دوره آموزشی نرمافزار کامفار در کلیه شرکتها و سازمانهای کشور ،مطابق جدول زیر میباشد.
ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

1

ارزیابی مالی پروژههای

 23ساعت

محتوای دوره

 32ساعت آموزش نرمافزار و تئوریها

سرمایهگذاری با استفاده از
3

نرمافزار کامفار ()COMFAR

 32ساعت

به عالوه  8ساعت انجام پروژه عملی
بدون پروژه عملی
(فقط آموزش نرمافزار و تئوریها)

هزینه (ریال)

0606660666
0606660666

شایان ذکر است در خصوص دورههایی که در خارج از تهران برگزار میگردد ،کلیه هزینههای رفت و آمد و اقامت مدرس
در طول دوره به عهده سازمان درخواست دهنده دوره میباشد.

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،بنبست آفرین ،پالک  ،1طبقه اول
فکس721-98997798 :

وبسایتhttp://comfar.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

