کارگاه آموزشی  2روزه ارزیابی اقتصادی پروشه ها با نرم افسار

COMFAR III
ایي ًزم افشار اثز بخشی یک پزٍصُ را با تَجِ بِ ًَع آى (صٌعتی ،کشاٍرسی ،سیز
ساخت ،تَریسن ،هعذًی ،هحیط سیست ٍ  )...اس بعذ اقتصادی بزاساس استاًذردّای
جْاًی هَرد بزرسی قزار هی دّذ.
مورد استفاده:

 باًکْا ٍ هَسسات هالی کِ بخَاٌّذ بِ پزٍصُ ّا تسلیالت اعطا ًوایٌذ.
 سزهایِ گذاراى
 دٍلت ٍ...

 شزکتْای تَلیذی ٍ پزٍصُ هحَر
مذت دوره
هذت دٍرُ بستِ بِ ًیاس هخاطبیي ٍ سطح آًْا هی تَاًذ بیي  1تا  3رٍس  8ساعتِ بزگشار گزدد.
محتوای دوره
اًَاع هطالعات سسهایِ گرازی ،هحدٍدُ هطالعات سسهایِ گرازی ،ذیٌفعاى هطالعات اهکاى سٌجی،
اٍلَیت بٌدی ًتایج بسای ذیٌفعاى ،هفاّین بْسُ ،ازشش شهاًی پَل  ،تعادل  ،اًَاع تصوین گیسی ،
دیاگسام جسیاى ًقدی ٍ ًحَُ تعسیف افق بسًاهِ زیصی ) ،(Planning Horizonچسخِ عوس
پسٍضُ (ساخت) ) ، (Construction Phaseچسخِ عوس بْسُ بسدازی)(Production Phase
دز  ،Comfarهفَْم حداقل ًسخ جرب کٌٌدُ قابل قبَل ٍ ًحَُ ٍازد کسدى آى ،تکٌیکْای هقایسِ
پسٍضُ ّا :زٍش ازشش فعلیً ،سخ باشگشت سسهایِ داخلی ،تحلیل حاالت چٌد ًسخی ٍ ، ..
استْالک ٍ زٍشْای هحاسبِ آى ٍ ًحَُ ٍازد کسدى آى دز ٍ ، Comfarام ٍ هالیات ٍ تاثیس آى بس
اقتصادی بَدى پسٍضُ ّا ٍ ًحَُ ٍازد کسدى آى دز ً ،Comfarقطِ سس بِ سس دز فسآیٌدّای
تَلیدی ،تحلیل پسٍضُ ّا دز شسایط ٍجَد ًقطِ سسبِ سس ،دستِ بٌدی ّصیٌِ ّا ٍ تقسیوات آى،
ّصیٌِ ّای سسهایِ گرازی ثابت )ّ ، (Fixed Investment Costصیٌِ ّای سسهایِ گرازی دز
گسدش )ً ٍ (Working Capitalحَُ ٍازد کسدى آًْاّ ،صیٌِ ّای تَلید سالیاًِ (Production
) ،Costقیوت توام شدُ ٍ ًحَُ هحاسبِ آىٍ ،ازد کسدى بسًاهِ فسٍش)، (Sales Program
زٍشْای تاهیي هالی پسٍضُ ّا ،تحلیل ًتایج ٍ گصازشات  ،Comfarگصازشات هْن دز Comfar
تحلیل حساسیت ) (Sensitivity Analysisزٍی ًتایج ٍ گصازشات ً ، Comfarحَُ ٍازد
کسدى ٍ اجسای صفس تا صد یک پسٍضُ اجسایی دز  ٍ Comfarتحلیل ًتایج آى.

مخاطبین دوره
هذیزاى سطَح ارشذ ٍ هیاًی ساسهاى ٍ کارشٌاساى سیزبط.
مذرس
هجید سبصُ پسٍز – دازای هدزک دکتسای هٌْدسی صٌایع اش داًشگاُ علن ٍ صٌعت ٍ عضَ ّیات
علوی داًشگاُ با سابقِ

سال

