مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

تقویم مذرسه تابستانی2971-

اصول مطالعه امکان سنجی طزحهای سزمایه گذاری
معزفی دوره:
دس ایه ديسٌ مثاوی علمی ي اصًل عملی اوجام مطالعٍ امکاکان سکىکجکی
طشحُای سشمایٍ گزاسی تا تاکیذ تش چاسچًب پیطىُادی ساصمان تًسکعکٍ  مثاوی علمی مطالعٍ طشح
صىعتی ملل متحذ( )UNIDOي مثتىی تش تجشتیات تاوک َای تخصصکی  مطالعٍ تاصاس ي تاصاسیاتی طشحُای سشمایٍ گزاسی
کطًس دس تخطُای ریل اسائٍ می گشدد8
 مُمتشیه واات عملی دس اوجام یک مطالعٍ تاصاس ي
تاصاسیاتی مىاسة طشح سشمایٍ گزاسی
تخص ايل 8مثاوی مطالعٍ طشح ي مطالعٍ تاصاس ي تاصاسیاتی طشح

محتوای دوره:

تخص ديم 8مطالعٍ فىی طشح
تخص سًم8مطالعٍ مالی طشح ي اسصیاتی مالی طشح تٍ کمک وشم افضاس

COMFAR

تخص چُاسم 8مطالعٍ اقتصادی ي اسصیاتی طشح

اهذاف دوره:
 مثاوی علمی ي چاسچًب عملی تشسسی طشحُای سشمایٍ گزاسی
 جضئیات اوجام مطالعٍ تاصاس ي تاصاسیاتی طشحُای سشمایٍ گزاسی
 جضئیات مطالعٍ فىی طشحُای سشمایٍ گزاسی
 وحًٌ تُیٍ جذايل ي صًستُای مالی پیص تیىی ضذٌ دس یک گضاسش
اماان سىجی
 وحًٌ استخشاج ي وحًٌ تحلیل ي مىطق ضاخصُای مالی جُت اسصیاتی ي

 مطالعٍ فىی طشح ضامل تشآيسد ظشفیت ،تاىًلًطی ي
مسائل صیست محیطی
 مطالعٍ مالی طشح 8ضامل آضىائی تا صًستُای مالی
طشح ،وحًٌ محاسثٍ َضیىٍ سشمایٍ
 سیاضیات مالی ي وحًٌ محاسثٍ ي تحلیل اوًاع ضاخصُای
مالی ایستا ي پًیای طشح
 اسصیاتی مالی طشح تٍ کمک وشم افضاس COMFAR

 مطالعٍ اقتصادی طشح
 اسصیاتی طشح ي مالحظات ریىفعان

مخاطبان دوره:
کاسضىاسان تخص اسصیاتی طشحُا ي اعتثاسات تاوک َای تخصصی ي تجاسی

پیشنیاس دوره:
داسا تًدن حذاقل مذسک تحصیلی کاسضىاسی دس گشيٌ مکالکی (اقکتکصکاد،
مذیشیت ،حساتذاسی) ي گشيٌ فىی ي مُىذسی  ،آضىائی کافی جُت کاستکشی
پایٍ ای سایاوٍ ي وشم افضاس اکسل

مذت دوره:
تخص ايل  02ساعت
تخص ديم  02ساعت
تخص سًم  26ساعت
تخص چُاسم  56ساعت

شزوع دوره :
تخص ايل اص  55تیش  ( 74ضىثٍ َا ،ديضىثکٍ َکا ي چکُکاسضکىکثکٍ َکا
ساعت ) 53 -57
تخص ديم ي سًم اص  15تیش  ( 74ضىثٍ َا  ،ديضىثٍ َا ساعت )53 – 57
ي پىج ضىثٍ َا ساعت )6812-50812
تخص چُاسم اص  6ضُشیًس ( 74ضىثٍ َا ي چُاسضىثٍ َا )53 -57812

هشینه دوره:
 5502220222سیال

COMFARIII

اوجام اسصیاتی مالی یک طشح ومًوٍ تٍ کمک وشم افضاس
 وحًٌ اوجام مطالعٍ اقتصادی
 تفايت تیه اسصیاتی مالی ي اسصیاتی اقتصادی
 ضیًٌ صحیح اسصیاتی طشحُای سشمایٍ گزاسی تا ملحًظ داضته
معیاسَای مًسد وظش ریىفعان دس استثاط تا ضاخصُای متىًع مالی ي
اقتصادی حاصل اص مطالعٍ طشح

هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی،
پذیزایی میان وعذه و صذور گواهینامه می باشذ.

آموزش هاي تخصصي

مذیشیت آمًصش َای حشفٍ ای
آدسس 8تُشان ،خیاتان پاسذاسان ،تاالتش اص ایستگاٌ ضشاتخاوٍ ،پالک 573
شماره های تماس 19872 :داخلی1579-1578-1549-1548 :
www.ibi.ac.ir
Telegram.me/ibi_ac_ir

