
 کارگاه آموزشی

 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
 : دکتر حسنعلی قنبریمدرس

 و مدیر عامل سابق بانک سپه دانشگاه شهید بهشتیهیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی عضو 

 

 
 

 : انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانبرگزار کننده
 

 

 52الی  8از ساعت  هیک روزطول دوره:         5931بهمن ماه  72زمان برگزاری: 

 عه کشاورزیشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانمکان برگزاری: 

 

 01تا  8نشست اول: ساعت 
 تعریف طرح و پروژه 

اهمیت آن در برنامه و طرح ئوریک بررسی مبانی تالف( 
 های اقتصادیریزی
بررسی چگونگی پیدایش و تاریخچه طرح و چگونگی ب( 

 انتخاب آن برای مطالعات امکان سنجی اقتصادی
مطالعات پایه اقتصادی )مطالعات مربوط به عرضه  بررسیج( 

 و تقاضای محصول(
 

 01تا  01نشست دوم: ساعت 
 :مطالعات فنی ـ اقتصادی شامل 

 ی طرحالف( مهندس
 یابی طرحب( مکان

  ج( مطالعات نهاده ها و مواد اولیه طرح
 

 

 

 

 

 01 تا 01نشست سوم: ساعت 
 گذاریهای سرمایهارزیابی طرح 

 الف( مدلهای ارزیابی در شرایط آینده معلوم و مطمئن
 بازگشت سرمایه دوره 
 میانگین نرخ بازدهی 

 ب( مدلهای ارزیابی تنزیلی با لحاظ نمودن ارزش زمانی پول
 ارزش فعلی خالص 
 نرخ بازده داخلی 
 شاخص سود دهی 

 ج( مدلهای ارزیابی طرح در شرایط عدم اطمینان
  مدلهایRAD  ، CEQ ،ENPV  

  تحلیل ریسک و معیارهای گزینش در شرایط عدم
 اطمینان

  های حساسیت، شبیه سازی کامپیوتریتحلیل 

  سناریو نویسی و بررسی تورم و تأثیر آن بر تصمیم
 گیری های سرمایه گذاری 

 

 01 تا 01نشست چهارم: ساعت 
  کارگاه آموزشی ـ کاربردی نرم افزارCOMFA

 
 

 :ورود به سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران  نحوه ثبت نام(iranianaes.ir )و پرداخت هزینه ثبت نام از طریق درگاه پرداخت الکترونیک 
 :هزار تومان 522اقتصاد کشاورزی ایران هزار تومان و داوطلبان عضو انجمن  722داوطلبان آزاد  هزینه ثبت نام 
 :به علت لزوم برنامه ریزی تاریخ مذکور قابل تمدید نخواهد بود( 5931 بهمن ماه 72 مهلت ثبت نام( 

 
  همین حالا ثبت نام کنید ایران()روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی 
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