
 آموزشی  دوره

های ارزش زمانی پول، نرخ تنزیل مفاهیم و تئوری

 گذاریهای سرمایهطرح های مالیو شاخص
 

 و اعضای هیئت مدیره رانمدیـ ژهویـ
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زیل و  ـرخ تنـول، نـی پـهای ارزش زمانوریـم و تئـمفاهیعنوان دوره :

 گذاریرمایهـهای سرحـالی طـهای مشاخص

 ساعت 8دت دوره :  ـم
 

 : هدف دوره

نرخ تنزیل، م ارزش زمانی پول، یهامفرک صحیحی در خصوص دپس از گذراندن دوره، شرکت کنندگان 

سطح ریسک  تاثیر و های نرخ بازدهی داخلی، خالص ارزش فعلیهزینه فرصت، هزینه سرمایه، شاخص

 تفسیر درست نتایج  در زمینهل کافی تجزیه و تحلی قدرتهمچنین پیدا خواهند کرد و بر نرخ تنزیل طرح 

 سب خواهند نمود.کگذاری را های سرمایهارزیابی مالی طرحفرآیند 

 

 معرفی مـدرس: 

 نعتی،ــهای صذاریــگرمایهــطالعات سـروه مــگ گذارعامل و بنیان دیرــمر؛ ــفیـربالیـکان کـاش

های دولتی تهران، شگاهـسازمان کشور؛ دان 011های صنعتی در بیش از روژهـسنجی پدرس امکانـم

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 01بیش از سنجی در ـکانـام

COMFAR.org 

info@comfar.org 

ری سرماهی   گروه مطالعات  اهی صنعتیگذا
 



 

ول، ــانی پـهای ارزش زموریـمفاهیم و تئوزشی ـدوره آم

 گذاریرمایهـهای سرحـط الیـهای مزیل و شاخصــرخ تنــن
 

 

           ها:سرفصل

o ( تورمInflation)گذاریهای سرمایههای مالی طرحتاثیر آن بر مدلبررسی و  ؛ 

o ( ارزش زمانی پولTime Value of Money)هافرآیند ارزیابی طرح و تاثیر آن بر ؛ 

o ( نرخ تنزیلDiscounting Rate)هاانواع و مکانیزم محاسبه آن ؛ 

o  گذار)مورد انتظار( برای سرمایه قابل قبولحداقل نرخ بازدهی (MARR)  

o خالص ارزش فعلی کل سرمایه( گذاریNPV)تفسیر  شاخصو چگونگی  ؛ 

o حقوق صاحبان سهامخالص ارزش فعلی آورده سهامدار/ (NPVE) 

o طرح نرخ بازگشت سرمایه داخلی کل (IRR)شاخص نحوه محاسبه و تحلیل ؛ 

o حقوق صاحبان سهامزگشت سرمایه آورده سهامدارنرخ با/ (IRRE) 

o  محاسبه و تحلیل؛ های مالی غیر ساالنهبرای دورهها، طرحنرخ بازدهی 

o  هزینه( فرصتOpportunity Cost) های مالینحوه محاسبه و اعمال آن در مدل؛ 

o ( هزینه تامین سرمایهCost of Capital) هاپذیری طرحو تاثیر آن بر توجیه؛ 

o  تامین میانگین وزنی هزینه( سرمایه منابع مالیWACC) نحوه محاسبه؛ 

o  رابطهNPV  باIRR روابط بین پارامترهاکمی ترسیم نمودار و تحلیل ؛ و نرخ تنزیل 

o تحلیل عملیاتی؛ گذاری با نرخ تنزیلهای سرمایهارتباط سطح ریسک پروژه 

o و تشریح مکانیزم محاسبه؛ جهت محاسبه نرخ تنزیلابزار کاربردی  معرفی 

COMFAR.org 



 

 

 4 دـ، واح61الک ـپوج، ـا، خیابان مـوار دریـرب، بلـرک غـشهران، ته:  آدرس

 327 – 57375117                                                   تلفن :                                  

 327 - 24827123                                                                            :              تلفن

  3937-1719452                                                                تلگرام/واتساپ :               

 3972 – 5781553                                                                       تلفن همراه :      

  info@comfar.org                                                      پست الکترونیک :             

 COMFAR.org                                                                   وبسایت:                                

 

 


