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در حوزه  تیکه قصد فعال یاشخاص یشود، خصوصا برا یدر جهان محسوب م یمال لیتحل ینرم افزارها نیاز معتبرتر یکیکامفار، 

با استفاده از نرم افزار  یمال لینکات مربوط به تحل هیآموزش با ارائه کل نیرا دارند؛ در ا یهیتوج یطرح ها یو امکان سنج یمال

COMFARیمال لینرم افزار، با مباحث تحل یریادگیتواند عالوه بر  یشود و م یکار با نرم افزار آشنا م حوهبا ن هی، مخاطب از پا 

با استفاده از نرم افزار  یو اقتصاد یمال ،یبازار، فن لیشامل تحل یبا امکان سنج آشناییهدف از برگزاری این  دوره   آشنا شود. زین

 می باشد. کامفار

 ساعت  16

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

با استفاده از یاقتصاد یطرح ها یابیارز  

نرم افزار کامفار   

 

ن:مخاطبا  

 طرح ها و  یابیکارشناسان ارز

 یگذار هیسرما

 :یادگیری  طراحی شده برای

 و انواع آن یهیتوج یبا طرح ها ییآشنا 

 یو مال یبازار، فن مطالعات 

 آن ینرم افزار کامفار و نسخه ها یمعرف 

 یساز ینصب و فارس روش 

 نرم افزار یخروج یو گزارش ها یورود یها داده 

 نرم افزار طیبا مح ییآشنا 

 پروژه ها انواع 

 دیپروژه جد فیتعر 

 تورمی، پول واحد، محصوالتی، زمان یزیر برنامه 

 لیپول و نرخ تنز یزمان ارزش 

 محاسبه آن یاستهالک و روش ها یگذار هیثابت سرما یهانهیهز 

 فروش برنامه، دیتول تیظرف، دیتول یها نهیهز 

 یمال نیتام منابع، در گردش هیسرما 

 بر درآمد اتیمال، محاسبه اقساط آن یوام و روش ها انواع، صاحبان سهام حقوق 

 موجود در نرم افزار یهاگزارش انواع 

 خالصه عملکرد پروژه جدول 

 متغیر ، تولید و فروشثابت یهانهیمربوط به هز یها گزارش ، 

 یمال نیمأمربوط به منابع ت یهاگزارش 

 یزیبه منظور برنامه ر ینقد اناتیجر 

 تیحساس،  سر به سر لیتحل 

 حل آن ها قهیدر کامفار و طر جیرا یخطاها 

 چاپ گزارش ها نحوه 

 

 195ضرابخانه، پالک آدرس: خیابان پاسداران، سه راه 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  دکتری مدیریت تحقیق در عملیات 

 رئیس واحد ریسک عملیاتی بانک 

 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به (یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 20.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیو صدور گواه وعده انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 27892458-27892497 شماره تماس:

 41-22881640 تلفن گویا:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری

 ذرآ 5 :مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30 ساعت آذر 29 یال 8 سه شنبه ها: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

