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امکانسنجي طزحهاي

سزمایهگذاري()Feasibility Study

با نزمافشار COMFAR III
سزفصلهاي اصلي دوره :






هعشفي استاًذاسد اهکاىسٌجي ساصهاى UNIDO
ضٌاخت ًحَُ ٍسٍد اطالعات ٍ گضاسش گيشي دس ًشم افضاس COMFAR III
تجضيِ ٍ تحليل گضاسضات ً ٍ COMFAR IIIتيجِ گيشي
تذٍيي سٌاسيَّاي اهکاى سٌجي دس COMFAR III

سمانبندي :

 دوره مقدماتي 3 :روس کامل
 دوره پيشزفته 3 :روس کامل









اسائِ هذسک هعثش تِ اسصش  48PDUدس صَست ضشکت دس ّش دٍ دٍسُ هقذهاتي ٍ پيطشفتِ
صهاى تشگضاسي دٍسُ هقذهاتي  03 ٍ03 :فشٍسديي ٍ  3اسديثْطت  -ساعت  0:03تا 31
صهاى تشگضاسي دٍسُ پيطشفتِ  03 :الي  00اسديثْطت  -ساعت  0:03تا 31
هذت صهاى دٍسُ  80 :ساعت ( هقذهاتي  +پيطشفتِ)
سشهايِ گزاسي تشاي دٍسُ 308330333 :تَهاى ( ّش دٍ دٍسُ)
اهکاى ثثت ًام دٍسُ ّا تِ صَست جذاگاًِ ٍجَد داسد ،ضْشيِ ّش دٍسُ جذاگاًِ  1000333 :تَهاى
داًلَد تشٍضَس دٍسُ
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محتواي دوره:
 .1مزوري بز مطالعات باسار محصوالت طزح سزمایه گذاري
 oتشآٍسد تقاضاي قاتل تاهيي تاصاس
 تشآٍسد سًٍذ عشضِ ٍ تقاضاي گزضتِ
 پيص تيٌي سًٍذ عشضِ ٍ تقاضاي آيٌذُ
 oتعييي تاصاس ّذف هحصَالت ٍ خذهات()Target market
 تشآٍسد تيشاط تَليذ ٍ فشٍش
 تشآٍسد قيوت فشٍش هحصَالت
 oهعشفي ًشم افضاس Marketing Plan pro

 .2مزوري بز مطالعات فني محصوالت طزح سزمایه گذاري






هکاىياتي ( هحل اجشاي طشح )
اًتخاب ظشفيت طشح
اًتخاب تکٌَلَطي
هطخصات فٌي طشح
سٍش ّاي هطالعات سٌاسيَّاي تصوين گيشي

 .3آشنائي با ساختار نزم افشار COMFAR III
 هعشفي استاًذاسد اهکاى سٌجي يًَيذٍ
 هعشفي ٍسطًْاي هختلف ًشم افضاس COMFAR III
 هعشفي ًشم افضاسّاي سقية COMFAR III

 .4ورود اطالعات در نزم افشار COMFAR III
 تعييي ًَع ّضيٌِ ّا دس ًشمافضاس COMFAR III












 ثاتت-هتغيش
 هستقين-غيشهستقين
تعييي سٍضْاي استْالک دس ًشمافضاس COMFAR III
 سٍش ّا :خطي ً -ضٍلي  -هجوَع سٌَات
 تشسسي اثش استْالک تش ًتايج طشح
تعييي هاليات ،رخايش استْالک ٍ سشهايِ گزاسي دس ًشمافضاس COMFAR III
تعييي ًشخ تٌضيل( ٍ )Discounting rate, MARRهفاّين ٍ تعاتيش آى
تعييي ًشخ سشهايِ گزاسي هجذد ٍ ًشخ استقشاض دس ًشمافضاس COMFAR III
تکويل جذاٍل صهيي ،اتٌيِ ٍ کاسّاي عوشاًي
 تسطيح صهيي ،ديَاس کطي ٍ هحَطِ ساصي
 ساختواى ّاي اداسي ،پطتيثاًي ٍ تَليذي
تکويل جذاٍل هاضيي آالت ٍ تجْيضات
 هاضيي آالت ٍ تجْيضات خطَط تَليذي
 هاضيي آالت ٍ تجْيضات پطتيثاًي تَليذ
 تاسيسات ٍ يَتيليتي کل کاسخاًِ
 تجْيضات جاًثي(اثاثِ اداسيٍ ،سايط ًقليِ)000 ،
تکويل جذاٍل داسائي ّاي ًا هطَْد(هخاسج پيص اص تَليذ)
 هٌْذسي ضاهل هطالعات اٍليِ ٍ طشاحي
 پيواًکاسي ٍ هذيشيت ساخت
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 هجَص ّا ٍ اًطعاتات
 داًص فٌي
 تَليذ آصهايطي
 تکويل جذاٍل سشفصلْاي تَليذي تِ تفکيک هحصَالت
 هَاد اٍليِ ٍ هلضٍهات هصشفي کاسخاًِ
 اًشطي ّا ٍ يَتيليتي ّاي هصشفي
ّ ضيٌِ ّاي تعويشات ٍ ًگْذاسي
ً يشٍي کاس هَسد ًياص ٍاحذّاي تَليذٍ پطتيثاًي ٍ ستادي
ّ ضيٌِ ّاي سشتاسکاسخاًِ
ّ ضيٌِ ّاي سشتاس اداسي(ستادي)
 حق االهتياصّا
ً يشٍي اًساًي ٍاحذّايتاصاسياتي ،فشٍشٍخذهاتپساصفشٍش
ّ ضيٌِ ّاي سشتاس فشٍش
000 
 تکويل جذٍل سشهايِ دس گشدش  Working Capitalتا ًشمافضاس COMFAR III
 هَجَدي کاال
 حساتْاي دسيافتٌي
 هَجَدي ًقذ
 حساتْاي پشداختٌي

 .5گشارش گيزي نتایج در نزم افشار COMFAR III
 تشآٍسد ّضيٌِ ّاي طشح تا ًشمافضاس COMFAR III







ّ ضيٌِ ّاي سشهايِ گزاسي ثاتت
ّ ضيٌِ ّاي سشهايِ گزاسي قثل اص تَليذ
ّ ضيٌِ ّاي تَليذ
تشآٍسد سشهايِ دس گشدش طشح
هحاسثات جشياًات ًقذيٌگي ( )Cash flow Projectionدس ًشمافضاس COMFAR III
هحاسثِ ضاخصّاي اسصياتي هالي طشح تا ًشمافضاس COMFAR III
 خالص اسصش فعلي ()NPV
ً سثت خالص اسصش فعلي ()NPVratio
ً شخ تاصدُ داخلي ()IRR
ً شخ تاصدُ داخلي تعذيل ضذُ ()MIRR
 ضاخص ّاي کَتاُ هذت ()short NPV-short IRR
 دٍسُ تاصگطت سشهايِ عادي ()NPP
 دٍسُ تاصگطت سشهايِ دايٌاهيک ()DPP
 تحليل ًقطِ سش تِ سش ()BEP
ً سثت تْشُ ٍسي()PI
ً سثت ّضيٌِ-فايذُ()BCR
ً شخ تاصگطت سشهايِ()ROI
ً شخ تاصدُ سشهايِ()ROR
 خالص اسصش فعلي تعذيل ضذُ()APV
پيص تيٌي صَست ّاي هالي دس ًشمافضاس COMFAR III
 صَست سَد ٍ صياى
 تشاصًاهِ
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 پيص تيٌي قيوت توام ضذُ هحصَالت دس ًشمافضاس COMFAR III

 تخصيص ّضيٌِ ّا ٍ ّضيٌِ ياتي طشح ّاي چٌذ هحصَلي ( )Cost Allocationدس ًشمافضاس
COMFAR III
 تشسسي اثش تَسم ٍ افضايص قيوتْا( )Escalationتا ًشمافضاس COMFAR III
 اسصياتي هجذد داسائي ّا( )Revaluation of Fixed Assetsتا ًشمافضاس COMFAR III
 هطالعات هٌاتع تاهيي هالي تا ًشمافضاس COMFAR III

 هحاسثِ جشياى تاهيي هالي هَسد ًياص طشح










ٍام

 سٍضْاي ٍام(اقساط هساٍي-سالَاسُ-قشاسدادي)
 تْشُ سشهايِ اي ضذُ

 سشهايِ پشخطش(هحاسثِ حذاقل هَسد ًياص آٍسدُ صاحثاى سْام)
 هحاسثِ ضاخصْاي استقشاض NPVe ،IRRe
اسصياتي سٌاسيَي ضشکاي سشهايِگزاسي( )Joint Ventureتا ًشمافضاس COMFAR III
تحليل هشاکض ّضيٌِ( )Cost Centerدس ًشمافضاس COMFAR III
هذلّاي اسصياتي هَجَدي ّا( )Stock modelدس ًشمافضاس COMFAR III
تشسسي طشح ّاي تَسعِ اي تا ًشمافضاس COMFAR III
سٍش دلتاي قيوتي
سشهايِ گزاسي تْساصي ٍ ًَساصي( )Expansion/Rehabilitationدس ًشمافضاس COMFAR III
سٍش تَسعِ پاک/کاستشد هطاسکتي( )CDM/JIدس ًشمافضاس COMFAR III

 .6مطالعات اقتصادي(مطالعات ملي و اجتماعي) در COMFAR III
 هطالعات اسصش افضٍدُ( )Value-Addedتا ًشمافضاس COMFAR III
 اثشات تسعيش ًشخ ّاي اسص تا ًشمافضاس COMFAR III
 هحاسثِ هقاديش اسصتشي ٍ اسصآٍسي طشح دس ًشمافضاس COMFAR III
 تشسسي اثشات اضتغال صائي طشح تا ًشمافضاس COMFAR III
 هحاسثِ  ENPV ٍ EIRRتا ًشمافضاس COMFAR III

 هعشفي آًاليض قيوت سايِ ( )Shadow priceتا ًشمافضاس COMFAR III

 .7تحليل حساسيت پارامتزیک و آناليش ریسک در نزم افشار COMFAR
III






تحيليل حساسيت  IRRتِ تغييش دس جشياًات ًقذيٌگي طشح
تحليل حساسيت  NPVتِ تغييش دس جشياًات ًقذيٌگي طشح
تحليل حساسيت طشح تا استفادُ اص اتضاسّاي گشافيکي COMFAR III
هطالعات خَش تيٌاًِ ٍ تذتيٌاًِ دس COMFAR III
هعشفي ًشم افضاس Primavera Risk analysis

 .8جمع بندي و نتيجه گيزي







ايجاد سٌاسٍيْاي سشهايِ گزاسي تا COMFAR III
هقايسِ ٍ اًتخاب طشح ّاي سشهايِ گزاسي تا COMFAR III
آصهَى هقايسِ طشح ّا تا ًشمافضاس COMFAR III
اًجام چٌذ ًوًَِ ٍاقعي پشٍطُ ّاي سشهايِ گزاسي دس هحيط ًشم افضاس COMFAR III
تشسسي ساختاس طشح تجاسي()Business plan
هعشفي ًشم افضاس Business Plan pro
موسسه مدیزیت پزوصه آریانا
www.aryanapm.com

