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 :دوره آموزشی های سرفصل

 Comfar IIIارزیابی فنی و مالی پروژه ها با نرم افزار 

   مفاهیم مالی و اقتصادی  •

   انواع مطالعات سرمایه گذاری  •

 گذاری طرح  های سرمایه  های اقتصادی و هزینه  ساختار مالی طرح •

 Comfar IIIمعرفی نرم افزار   •

 Comfar IIIآشنایی با منوهای  •

 Comfar IIIآشنایی با نوار ابزارهای  •

 Data Structure ساختار ورود داده هاآشنایی با  •

 تعریف و وارد کردن سرشاخه و زیرشاخه  •

 مالی  تعریف و ورود داده های  •

 Project Definitionنوع پروژه تعیین  •

 Project Indentification  تعریف پروژه  •

 Project Classification  طبقه بندی پروژه  •

 General Project Information   اطالعات کلی طرح •

 Planning Horizon برنامه ریزی زمانی  •

 Product Definitionمحصوالت  •

 Currenciesواحدهای پولی  •

 Cost Center Structureساختار مرکز هزینه   •

 رزش زمانی پول ا •

 و تعادل   بهرهمفاهیم  •

 lnflationرخ تورم ن •

 Discountingنرخ تنزیل   •

 Fixed Investment Costsهزینه های ثابت سرمایه گذاری  •
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 :دوره آموزشی های سرفصل

 Comfar IIIارزیابی فنی و مالی پروژه ها با نرم افزار 

 Production Costsهزینه های تولید  •

 Sales and Production Programmeبرنامه تولید و فروش  •

 Working Capitalسرمایه در گردش  •

 Sources Of Financeمنابع تامین مالی  •

 Equity/ Risk Capitalسرمایه پرخطر  •

 Long - Term Loansوام های بلند مدت    •

 Short - Term Loansوام های کوتاه مدت  •

 Foreign Loansوام های خارجی  •

 Profit Distributionتوزیع سود  •

 Income Tax and Allowancesمالیات و ذخایر  •

   Cost Allocationتخصیص هزینه  •

 Net Working Capitalخالص سرمایه در گردش   •

 Price Adjustmentsتنظیم قیمت ها   •

 Expansion/ Rehabilitation  پروژه های بهسازی و نوسازی  •

 Economic Analysis  تحلیل اقتصادی •

 Selection Of Items To Be Adjustedحلیل انتخاب اقالم ت •

 Progect Outputsخروجی های طرح  •

 فروش، عوارض و یارانه ها مالیات های  •

 Value Added  ارزش افزوده •

 Economic Valueارزش اقتصادی   •

 Profit/ Dividendsسود سهام  •

 Indirect Effects اثرات غیرمستقیم •
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 :دوره آموزشی های سرفصل

 Comfar IIIارزیابی فنی و مالی پروژه ها با نرم افزار 

 Employment  اشتغال زایی •

 Depreciationاستهالک   •

 ها  دسته بندی خروجی •

 Selecting Resultsانتخاب نتایج خروجی  •

 Browser Displaysنمایش نتایج در شاخه ها  •

 Displaying and Printing Resultsنمایش و چاپ نتایج   •

 Financial Schedules and Graphsو نمودارهای مالی  جداول •

 Summary Sheetخالصه عملکرد پروژه  •

 Investment Costs Resultنتیجه هزینه های سرمایه گذاری  •

  Production Costs Result  نتیجه هزینه های تولید  •

 Production and Sales Programme Result  نتیجه تولید و فروش  •

 Business Resultsنتایج تجاری  •

 Value -Added Analysisتحلیل ارزش افزوده   •

 Net Foreign Exchange   اثرات تسعیر ارز •

 NPV  رزش فعلی خالصا •

 NPVR  نسبت ارزش فعلی خالص •

 PI  شاخص سودآوری •

 IRR نرخ بازده داخلی کل سرمایه گذاری •

 IRRE نرخ بازده داخلی سرمایه گذار  •

 MIRR  نرخ بازده داخلی تعدیل شده •

 NPBP  دوره بازگشت سرمایه عادی •

 DPBP  دوره بازگشت سرمایه متحرک •
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 Comfar IIIارزیابی فنی و مالی پروژه ها با نرم افزار 

 جریان نقدی  نمودار •

 حداقل نرخ جذب کننده قابل قبول  •

 نقطه سر به سر در فرآیندهای تولیدی  •

 تحلیل پروژه ها در شرایط وجود نقطه سربه سر  •

    Construction Phase   چرخه عمر پروژه )ساخت( •

 Comfar   در Production Phase چرخه عمر بهره برداری •

 مانده اول دوره، دارایی های فعلی و بدهی  •

 تحلیل هزینه، سود و ارزش افزوده  •

   Present Valueارزش فعلی  •

 شناسایی انواع خطاها •

 کل سرمایه گذاری منفی است NPVخطای   •

 کل سرمایه گذاری یافت نشد! IRRخطای  •

 تعدیل شده کل سرمایه گذاری یافت نشد!  IRRخطای  •

 صاحبان سهام منفی است! کل حقوق  NPVخطای   •

 کل حقوق صاحبان سهام یافت نشد! IRRخطای  •

 تعدیل شده کل حقوق صاحبان سهام یافت نشد!  IRRخطای  •

 ه شد  ایجاد وجوه کمبود  بدلیل  خودکار  سرمایه  -ساخت فاز  خطای •

 برداشت خودکار از بانک به دلیل کمبود وجوه  - خطای فاز تولید  •

 زیان و ترازنامه پیش بینی شده تحلیل صورتحساب سود و  •

 تحلیل نتایج و اقتصادی بودن پروژه ها  •
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