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 پردازیم: میدر این گزارش به تشریح نحوه ارزیابی اقتصادی پروژه در سه گام 

 

 گام اول:

 های پروژه تشخیص منافع و هزینه

بایست تمام هزینه و منافع پروژه از مرحله تحققاتی پروژه تا  به منظور ارزیابی اقتصادی هر پروژه ابتدا می

 مرحله اجرای پروژه مورد تحلیل و بررسی توسط کارشناسان فنی و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

باشد،  ی مربوط به خود پروژه میها و هزینه یشامل هزینه تعریف پروژه و هزینه باالسری پروژه ها هزینه

 باشد. منافع پروژه نیز شامل منافع حاصل اجرای پروژه نیز می

 

  گام دوم:

 یتعیین مدت حیات و یا عمر تکنولوژ

ارزیابی اقتصادی پروژه مدت حیات پروژه یا عمر مفید پروژه از جمله فاکتورهای مورد نیاز و مهم جهت 

بایست نوع پروژه با توجه به جدول زیر و بررسی توسط کارشناسان فنی و  باشد که بدین منظور ایتدا می می

 کارشناسان اقتصادی مشخص گردد:

 جدول مدت حیات یا عمر تکنولوژی

 مخابرات ابزار دقیق ساختمان برق مکانیک 

تشریحی و تحقیقات 

مستندسازی یک موضوع 

 یا مسئله

81-81 1-1 81-1 4-8 9-8 

توسعه تجهیزات و قطعات 

 و مواد
81-1 1-1 11-1 7-1 1-1 

ا توسع و اصالح فرآینده

 ها یا یک مدل روش
81-1 81-1 11-1 7-1 1-1 

بهسنه سازی تجهیزات، 

 ها و قطعات سیستم
81-1 81-1 11-1 7-1 1-1 

محاسبه های  توسعه روش

 عمر باقیمانده تجهیزات
1-1 7-1 81-7 4-1 9-8 

 8-1 8-9 1-1 1-4 1-4 موضوعات مدیریتی

 8-1 8-9 1-1 1-4 1-4 تلفات انرژی و دیماند

 

 

 نوع پروژه  
 نوع تجهیزات
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 شوند: میی زیر تقسیم بندی ها ی تحقیقاتی از نظر اهداف و نتایج به گروهها پروژه

 تحقیقات تشریحی و مستند سازی یک موضوع یا مسئله : -1

بینی اولیه  رابی یک تجهیز یا سیستم بدون پیشهرگاه اتفاقی غیر عادی مانند سوختن، ترکیدن و خ

 به وقوع بپیوندد الزم است دوباره جزئیات حادثه و علل آن و راهکارهای جلوگیری از آن بررسی و

 .گیرند میشود در این گروه قرار  میهایی که با این هدف انجام  تحقیقات الزم صورت پذیرد. پروژه

 توسعه تجهیزات، قطعات و مواد : -2

 گیرند. میی ساخت داخل در این گروه قرار ها پروژه

 : ها و مدل ها توسعه و اصالح فرایندها، روش -3

، روشهای خاص و طراحی فرایندهای ها نیاز به مدل ها برای بهره برداری و مدیریت تجهیزات و سیستم

ی فعلی مورد استفاده )مانند ها اصالح فرآیندها، روشها یا مدلباشد.هر پروژه ای که هدف آن  میمناسب 

ی جدیدی که تاکنون در سیستم موجود نبوده ها روش نرخ گذاری برق( و یا طراحی فرآیندها، روشها یا مدل

 .گیرد میباشد در این گروه قرار  میاست، 

 و قطعات : ها بهینه سازی تجهیزات، سیستم -4

یی با هدف بهینه سازی و اضافه کردن مواردی به تجهیزات و قطعات فعلی به منظور باال ها روژهپ

 گیرد. میبردن عملکرد آنها، در این گروه قرار 

 توسعه روشهای محاسبه عمر باقیمانده تجهیزات : -5

 باشد. مییی با هدف تخمین عمر باقیمانده و افزایش آن ها این گروه شامل پروژه

 :موضوعات مدیریتی  -6

یی که موضوع آنها اصالح و بهبود روشهای مدیریتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی ها تمام پروژه

 گیرند. میباشد در این گروه قرار  می

 تلفات انرژی و دیماند -7

یی با هدف کاهش تلفات انرژی و دیماند سطوح تولید، انتقال و توزیع در این گروه قرار ها پروژه

 گیرند. می

 یه ) پایه کاربردی( تحقیقات پا -8

ی تحقیقات توسعه ای و کاربردی ها تحقیقاتی به منظور فراهم کردن زمینه علمی الزم برای پروژه

 شود و نتیجه مستقیم محسوس برای صنعت برق ندارد. میاجرا 

شود. همچنین در این دستورالعمل ارزیابی  میانجام  ها تبصره : این  تحقیقات اصوال در دانشگاه

 د.شون مین

 "تولید انبوه  "بررسیها و مطالعات مربوط به احداث خط تولید و  -9

احداث خط تولید، پروژه ای مهندسی است اما مطالعات و بررسیهایی که جهت تولید انبوه برای بار 

 فوق منظور شود. 9و  1تواند در ردیف  میگیرد کاری تحقیقاتی است که این بخش  میاول صورت 
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 گیری تصمیمبرنامه ریزی و  -11

یی که نتیجه آنها کسب اطالعات الزم برای آگاهی، ارتقا دانش فنی، برنامه ریزی کارها، ها پروژه

 باشد از جمله وظایف شرکتها بوده و جنبه تحقیقاتی ندارد. میانجام تصمیم گیری و ... 

 

 گام سوم:

 های پروژه محاسبات منافع و هزینه

واحد پولی  8ی پروژه ارزش زمانی پول است. بدین معنی که ها نکته مهم در محاسبه منافع و هزینه

ارزش زمانی  باشد. این افزایش واحد پولی در پایان سال می 85811% دارای ارزش 8151با نرخ بهره 

باشد. جهت انجام محاسبات تنزیل ابتدا متغیرهای زیر تعریف  ول به علت تورم و رشد اقتصادی میپ

 شود: می

i  ( :Interest Rate نرخ تنزیل یا بهره با توجه به تورم، رشد اقتصاد و ریسک سرمایه گذاری تعیین )

 نماید. شود. دبیرخانه تحقیقات برق مقدار مربوطه را اعالم می می

P  ( :Present Worthهزینه ) شود و یا منافعی که  مییی که در ابتدای پروژه بصورت یکباره صرف ها

 شود. میبصورت یکباره عاید  در همان سال اول اجرای پروژه

F  ( :Future worth هزینه ) شود و یا منافعی که  مییی که در انتهای پروژه بصورت یکباره صرف ها

 شود. میدر انتهای پروژه بصورت یکباره عاید 

A  ( : uniform annual cost هزینه ) یی که بطور سالیانه در طول مدت مطالعات و یا اجرای ها

 گردد. میشود و یا منافعی که بصورت سالیانه و یکنواخت پس از اجرای پروژه عاید  یمپروژه صرف 

n( :period  Number of interest طول مدت حیات پروژه یا عمر تکنولوژی استفاده شده در پروژه )

 باشد. می

و منافع یکباره به سالیانه و یا بالعکس باید فاکتورهای تنزیل زیر بصورت  ها جهت تبدیل هزینه

 ضریب استفاده نمود :

جهت تبدیل هزینه اولیه یا  ( : Capitial-Recovery Factorفاکتور بازیافت سرمایه )  -8

رود. برای نمایش این  میی مساوی بکار ها یا دریافت ها دوره به پرداخت nمنافع اولیه در مدت 

،  Aبه Pنشان دهنده تبدیل  A/Pشود.در این نماد  می( استفاده A/P,i,nاکتور از رابطه ) ف

 باشد. میتعداد سالها  nنرخ بهره و iمتغیر 

% ، این فاکتوربه همراه بقیه فاکتور 8151به طور مثال در جدول فاکتورها با نرخ بهره مشخص 

ی جدول و تعداد سالها ها ستوندیگر برای سالهای مختلف محاسبه شده است. فاکتورها 

دهند. بنابراین برای استخراج هر فاکتور از جدول کافیست ابتدا  میسطرهای جدول را تشکیل 

ستون مربوط به آن را از جدول پیدا کنیم. سپس محل تقاطع سطر مربوطه که تعداد سالها را 

 دهد. میکند با این ستون مقدار فاکتور را به ما  میمشخص 
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ی سالیانه در طول ها ریال به هزینه81111111مثال برای تبدیل هزینه اولیه معادل به عنوان 

 سال باید به طریق زیر عمل کرد : 1مدت 

A = 10000000 ( A/P, 55.5% ,5) 
% در سطر پنجم ) 8151مقدار فاکتور بازیافت سرمایه با مراجعه به جدول فاکتورها ) با نرخ بهره 

n=5  و ستون )A/P  9183/1آید که در این مثال میبازیافت سرمایه ( بدست )فاکتور 

 A = 10000000*0/3019=3,019,000است : 

 باشد. می A/Pبرعکس فاکتور  P/Aتذکر : فاکتور 

 

جهت تعیین ارزش آتی  (F/P,i,n)( :  Single Payment Factorفاکتور پرداخت یکباره )  -1

 رود. میسال گذشته تحقق یافته است بکار  nو یا منافعی که در  ها هزینه

سال پیش  1ریال هزینه ای که در  81111111بعنوان مثال جهت محاسبه ارزش آتی هزینه ای 

 صرف شده است باید بطریق زیر عمل کرد.
F = 10000000 * ( F/P , 15/5% , 5%) = 10000000 * 2/2878 = 22,878,000 

 

  ها روش نسبت منافع به هزینه -1

 1با استفاده از فاکتورهای تنزیل معرفی شده در پیوست  ها ین روش کلیه منافع و هزینهدر ا

 شود. میشوند، سپس نسبت آنها محاسبه  میبصورت یکباره و یا سالیانه تبدیل 

یی از یک جنس ) یکباره و یا سالیانه ( قابل جمع ها تذکر : نکته مهم آنست که منافع و هزینه

 در غیر این صورت ابتدا باید تنزیل شده و سپس با هم جمع شود. جبری با یکدیگر هستند

 در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد پروژه اقتصادی است.

 فرمول محاسبه این روش بصورت زیر است :

EUAB / EUAC                                                         و یا == PWB /PWC  و یاB/C = 

PWB /PWC 

گردد  میی مختلف، پیشنهاد ها ی ارزیابی پروژهها گزارش با توجه به لزوم تجمیعتوضیح : 

به پایان دوره  ها جهت محاسبه شاخص ارزیابی از روش زیر استفاده شده و تمامی منافع و هزینه

 ارزیابی منتقل گردد.
B/C = PWB /PWC                                                                                                      

                             

 ها بشرح زیرند : متغیرهای بکار رفته در این فرمول

PWB    ارزش کنونی منافع :                                                      Present worth of 

Benefit     
PWC ها : ارزش کنونی هزینه                                                          Present worth of 

cost  
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EUAB  منافع یکنواخت سالیانه : Equivalent uniform Annual Benefit                           

      

EUAC ی یکنواخت سالیانه ها : هزینه                             Equivalent uniform Annual 

cost 

FWB  ) ارزش آتی منافع ) در پایان دوره ارزیابی :                           Future worth of 

Benefit 

FWC در پایان دوره ارزیابی (   ها : ارزش آتی هزینه (                          Future worth of 

cos 
 

 NPW  (net present worth )روش ارزش فعلی خالص  -2

محاسبه شده و سپس تفاضل  ها در این روش ابتدا مشابه روش قبل ارزش کنونی منافع و هزینه

 آنها بدست می آید. 
NPW = PWB – PWC 

 پروژه عددی مثبت باشد پروژه اقتصادی است. ( NPWدر صورتیکه ارزش فعلی خالص )

 

 دوره بازگشت سرمایه : -3

رود که با صرف هزینه اولیه )سرمایه( قابل توجهی،  مییی بکار ها این روش برای ارزیابی پروژه

منافع سالیانه ای را در سالهای آتی عاید خواهد کرد. در این روش ابتدا با تقسیم سرمایه اولیه 

 آید : میبدست  P/Aی سالیانه فاکتور ها بر تفاضل منافع و هزینه

(P/A,i,n) = 
 

         
                                                                                                                                             

بدنبال  P/A( با مراجعه به جدول فاکتورها در ستون  % i=15.5سپس با نرخ بهره مفروض ) 

ن دوره بازگشت سرمایه گردیم، سطر مربوطه هما میمحاسبه شده  P/Aمقدار نزدیک به فاکتور 

 (n  )باشد. می 

P           ارزش کنونی :                                                                             Present 

worth 
A    هزینه ساالنه یکنواخت :                                                           uniform Annual 

cost 

I   نرخ بهره یا تنزیل :                                                                                  Interest 

Rate 

N        دوره عمر یا حیات دوره پروژه :                                     Number of Interest 

period 
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