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ترین عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادي در هر کشور است. افـزایش گذاري، یکی از مهمسرمایه
هاي جدیـد در  گذاريهاي شغلی جدید، مستلزم سرمایهتولید محصوالت و خدمات و ایجاد فرصت

هاي مختلف اقتصادي است. در دنیاي امروز که اقتصاد، تجارت و کسـب و کارهـا جهـانی شـده    بخش
گذاران براي کسب درآمـد  ها نیز از مرزهاي ملی کشورها فراتر رفته و سرمایهگذارياست، سرمایه

اند.هاي اقتصادي خود را در کشورهاي مختلف جهان گسترش دادهو سود بیشتر، فعالیت
هاي داخلی و خارجی، گذاريها و شرایط مساعد براي جلب و جذب سرمایهمینهفراهم کردن ز

اي مبذول گردد. چنانچه اوضاع سیاسـی بایست به آن توجه ویژهنکته حایز اهمیت دیگري است که می
هـاي گـذاري نااطمینانی و میزان خطرپذیري سـرمایه ثبات الزم برخوردار نباشد،و اقتصادي کشوري از

هاي آن کشور افزایش خواهد یافت.ها و پروژهداخلی و خارجی در طرح
کنندگان منابع مالی ویژه تأمینگذاران، بهبا توجه به نکات ذکر شده، شایسته است که سرمایه

گذاري مـورد نظـر   هاي سرمایهها و مؤسسات مالی و اعتباري هستند، طرحها که اغلب بانکطرح
سنجی قرار دهند.ت بیشتري مورد ارزیابی و امکانخود را با دقت و حساسی

گـذاري  ویژه طرحی که به سرمایهگذاري، بهگیري در مورد یک طرح سرمایهارزیابی و تصمیم
هاي فنی و تخصصی و آشنایی کافی با اصولاي نیست و به مهارتکالن نیاز داشته باشد، کار ساده
نیاز دارد.هاسنجی طرحو مبانی علمی ارزیابی و امکان

مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران، به منظور توسعه دانش بانکداري در کشور، پیوسـته کوشـش  
کرده است که در کنار آموزش و پرورش نیروي انسانی ماهر و متخصص براي نظام بانکی کشور، 

هـاي جدیـد  کتـاب با استفاده از اساتید و پژوهشگران صاحب نام و با تجربه، نسبت به تألیف و ترجمـه  
هاي مختلف بانکداري، مدیریت، اقتصاد و مـالی اقـدام کنـد و در ایـن     علمی و کاربردي در زمینه

هاي متعددي را منتشر کرده است.راستا تاکنون کتاب
که به همت دکتر مرتضی نـادري، » گذاريهاي سرمایهسنجی طرحاصول مطالعه امکان«کتاب 

دس رضا رفیعا به رشته تحریر درآمده است، از جمله معـدود  مهندس آتوسا نگاهی شیرازي و مهن
صـورت جـامع و   هاي علمی و تکنیکی، بهترین یافتههاي آموزشی است که با استفاده از تازهکتاب

گـذاري هاي سـرمایه سنجی طرحهاي مختلف امکانافزار کامفار، به جنبهکاربردي و با استفاده از نرم
هـاي مربـوط بـه مطالعـه     چارچوب قابل اعمال، براي تدوین گـزارش پرداخت است. این اثر، یک 
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تـوان آن را  عنوان یک منبع آموزشی، مـی دهد و بهگذاري ارائه میهاي سرمایهسنجی طرحامکان
هـا و مؤسسـات   ها، در مؤسسات آموزشی، بانـک هاي آموزشی کاربردي ارزیابی طرحدر کلیه دوره

گذاري، مورد استفاده قرار داد.نهادهاي سرمایهها و مالی و اعتباري و سازمان
منـدان بـه دانـش ارزیـابی و     امید است این کتاب بتواند مورد اسـتفاده دانشـجویان و عالقـه   

هـا و مؤسسـات مـالی و    ویژه کارشناسان اعتباري بانـک گذاري، بههاي سرمایهسنجی طرحامکان
ح دانش بانکی کشور، مؤثر واقع شود.اعتباري قرار گیرد و بتواند در اعتال و ارتقاي سط
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