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 هامالی پروژهو تحلیل  ارزیابی فرآیند 

 گذاریهای سرمایهر چارچوب فرآیند  مطالعات  امکانسنجی طرحد

 

 )مقدماتی و پیشرفته(

 



 

 

 
 

  افزار کامفاربا استفاده از نرم گذاریسرمایههای عنوان دوره : ارزیابی مالی پروژه

 مقدماتی و پیشرفته )جامع(

 ساعت 23دت دوره :  ـم
 

 : هدف دوره

افزار کامفار، به ترسیم فرآیند مالی پس از گذراندن دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود با استفاده از نرم

ها، تحلیل حساسیت فرآیند های مالی پروژهگذاری پرداخته و پس از محاسبه شاخصهای سرمایهپـروژه

افزار کامفار، های نرمدهند و  در نهایت، با استفاده از خروجیمالی پروژه را بر اساس سناریوهای ترکیبی انجام 

 های توجیهی با فرمت استاندارد بانکی را تهیه و تنظیم نمایند.طرح

 

 معرفی مـدرس: 

 نعتی،ــهای صذاریــگرمایهــطالعات سـروه مــگ وسســو م دیرــمر؛ ــفیـربالیـکان کـاش

های دولتی تهران، شگاهـسازمان کشور؛ دان 011در بیش از های صنعتی روژهـدرس امکانسنجی پـم

ها، تجارت استانو عدن ـهای صنعت مهای خودروسازی، سازمانرکتـتروشیمی، شـهای پشرکت

شاوره  ـهای معدنی، ... و سابقه مهای بنادر و دریانوردی، شرکتها، سازمانهای سیمان، پژوهشکدهشرکت

  ورـنعتی در کشـروژه صــپ 01سنجی در بیش از ـکانـام

comfar.org 

info@comfar.org 
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  فارـکام افزاردوره آموزشی نرم
 گذاریی سرمایههافــرآیند ارزیــابی مــالی پــروژه)مقدماتی و پیشرفته(                           

 

           ها:سرفصل

  گذاریسرمایهی هاپروژه امکانسنجیمطالعات تشریح ساختار فرآیند  .1

 (Feasibility Studyها )پروژهمدل جامع امکانسنجی و  مفاهیم و الگوها .1.1

 های مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالیها و ارتباطات فصلاهداف، خروجی .1.1

 (COMFAR) افزار کامفارنرم .2

 (Data Input) فاز ورود اطالعات .2.1

 شناسنامه پروژه .1.1.1

 (Expansion/Rehabilitationهای توسعه )های ایجادی و طرحپروژه .1.1.1.1

 (CDMهای توسعه پاک )های مشارکتی و طرحپروژه .1.1.1.1

 )تعیین فازهای ساخت و تولید(بندی کالن پروژه برنامه زمان .1.1.1

  )کاالها و خدمات( محصوالت .1.1.2

 واحدهای پولی، نرخ تسعیر ارز .1.1.2

 بازگشت سرمایه تورم، خالص ارزش فعلی، نرخمفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ تنزیل،  .1.1.2

 ( Inflationتورم ) .1.1.2.1

 (Time Value of Moneyارزش زمانی پول ) .1.1.2.1

 ( Discounting Rateنرخ تنزیل ) .1.1.2.2

 (MARRگذار)حداقل نرخ بازدهی جذاب )مورد انتظار( برای سرمایه .1.1.2.2

 ( NPVگذاری )خالص ارزش فعلی کل سرمایه .1.1.2.2

 (NPVEخالص ارزش فعلی آورده سهامدار ) .1.1.2.2

 (IRR) نرخ بازگشت سرمایه داخلی کل .1.1.2.2

 (IRRE) نرخ بازگشت سرمایه داخلی آورده سهامدار  .1.1.2.2

 ( Opportunity Costهزینه فرصت ) .1.1.2.2

 ( Cost of Capitalهزینه تامین سرمایه ) .1.1.2.12



 

 

 

 (WACCمیانگین وزنی هزینه تامین سرمایه منابع تامین مالی ) .1.1.2.11

 و نرخ تنزیل IRRبا  NPVرابطه  .1.1.2.11

 با نرخ تنزیل گذاریهای سرمایهریسک پروژهسطح ارتباط  .1.1.2.12

 برداریهای قبل از بهرههزینه و سرمایه گذاری ثابتهای هزینه .1.1.2

 سازیساختمانسازی محوطهزمین،  .1.1.2.1

 تجهیزات  و آالتنماشی .1.1.2.1

 آالت حمل و نقل، تجهیزات اداریهای حفاظتی، ماشینتاسیسات، سیستم .1.1.2.2

 بینی نشدههای پیشبرداری و هزینههای قبل از بهرههزینه .1.1.2.2

 آنهای محاسبه روش و استهالکمفهوم  .1.1.2.2

  های تولیدهزینه .1.1.2

 تولیدفاز در  های ثابت و متغیرهزینه غیرمستقیم و های مستقیم وهزینه .1.1.2.1

 نگهداری تعمیرات، قطعات یدکی، یوتیلیتیمواد اولیه، انرژی،  .1.1.2.1

 امتیازهاحق  .1.1.2.2

 نیروهای انسانیبندی تقسیم .1.1.2.2

 اداری سربار کارخانه، هایهزینه .1.1.2.2

 بازاریابی و فروش .1.1.2.2

 محصوالت  فروش برنامة .1.1.2

 نحوه تعیین قیمت فروش بر اساس استراتژی شرکت و ارتباط آن با بازار هدف .1.1.2.1

 (Working Capital) سرمایه در گردش .1.1.2

 در گردش ساختار محاسبه سرمایه .1.1.2.1

  های جاریهای جاری، بدهیرائیدا .1.1.2.1

 های دریافتنی و پرداختنیحساب .1.1.2.2

 در جریان ساخت و کاالی ساخته شدهکاالی  .1.1.2.2

 (Cash Flowجریانات نقدی ) آن بر اساس جدولپروژه و تنظیم  منابع تامین مالی .1.1.12

 هاانواع منابع تامین مالی پروژه .1.1.12.1

 هاساختاری انواع وامفاوت ت .1.1.12.1

 مالیاتی در قوانین های حمایتی، انواع مکانیزممالیات .1.1.11



 

 

 

 اسباتحافزار کامفار در حین انجام منرمو هشدارهای خطاهای  .1.1.11

 (Result) فاز نتایج .2.2

  خالصه عملکرد پروژهجدول  .1.1.1

 گذاری طرحسرمایه هایهزینهو نمودارهای ول اجد .1.1.1

 های تولیدو نمودارهای هزینهجداول  .1.1.2

 نتایج تجاری جداول تحلیلی  .1.1.2

 و نحوه تعیین منابع مالی مورد نیاز جامع پروژهجریانات نقدی جدول  .1.1.2.1

 کل و حقوق صاحبان سهام تنزیل شده نقدی اتجریانجدول  .1.1.2.1

 ترازنامهصورتحساب سود و زیان و  .1.1.2.2

 )تحلیل رویکردهای متفاوت( سرنقطه سربه .1.1.2.2

 (نرمال و داینامیک) دوره بازگشت سرمایه .1.1.2.2

 (Sensitivity Analysis) نتایج پروژه تحلیل حساسیت .2.2

 IRR شاخص بررسی تاثیر تغییرات همزمان پارامترهای ورودی بر .1.2.1

 NPV اخصشبررسی تاثیر تغییرات همزمان پارامترهای ورودی بر  .1.2.1

 

 (Case Studyانجام پروژه عملی ) .2.2

تواند توسط کارفرما تعیین گردد. در این صورت الزم مورد استفاده در دوره آموزشی میپروژه عملی 

های الزم با مدرس دوره صورت سازی اطالعات مورد نیاز، هماهنگیاست پیش از آغاز دوره، جهت آماده

 پذیرد.
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