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 COMFAR III Expert Version 3.3aفروش نرم افزار   شرایط

 افزار نرم شده منتشر نسخه آخرین کننده تأمین بامداد قرن دانش شرکت 

 انگلیسی و فارسی زبان به که باشد می  COMFAR III Expert 3.3a نسخه یعنی کامفار

 ساله 5 پشتیبانی و ضمانت از کامفار های نسخه از هریک .است شده منتشر

, 10 دید ج های عامل  سیستم کلیه برروی نصب قابلیت و بوده برخوردار

Windows XP, Vista, 7, 8 بیت دارا  64و  32و نسخه های قدیمی تر را در هردوحالت

در شکل ظاهری، نصب  COMFAR 3.3aمی باشند. نسخه جدید نرم افزار کامفار 

و اجرا و همچنین محاسبات شاخص های مالی با نسخه های قدیمی تفاوت 

که بمنظور بررسی تفاوت نسخه های مختلف کامفار لطفا به  دهایی دار

 دو به بامداد قرن دانش جعه فرمایید. نرم افزار کامفاررام صفحات ادامه

 همچنین و( افزاری سخت قفل به نیاز بدون) الیسنس نرم افزاری همراه صورت

( به متقاضیان محترم ارائه می USB Dongle) الیسنس سخت افزاری با همراه

  شود.

 شرایط فروش 

  ،این نرم افزار بصورت حضوری و توسط کارشناسان بامداد قرن دانش

 تحویل و روی سیستم های مورد نظر نصب می گردد.
  نحوه نصب نرم افزار به کارشناسان محترم آن شرکت آموزش داده می

 شود.

  مالیات برارزش 9براساس قوانین مالیاتی کشور به ارقام فوق %

 گردد.افزوه اضافه می 
 .نرم افزار از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می نماید  
  الیسنس سخت افزاری بصورتUSB Dongle می باشد 
  نرم افزار روی همه سیستم ها   ،سخت افزاری تک کاربره الیسنسدر

 قفل اجرا می شود متصل بودننصب و درصورت 
  به قفل می صرفا در زمان نصب نیاز سخت افزاری نامحدود  الیسنسدر

 باشد و پس از نصب نیاز به قفل نمی باشد

  در الیسنس نرم افزاری برای هررایانه بصورت اختصاصی الیسنس صادر

 می شود
  نصب بودنAntivirus  روی رایانه در مراحل نصب و اجرای نرم افزار به

 هیچ عنوان اشکالی ایجاد نمی نماید.

  ز نام و لوگوی شرکت امی توان در پرینت گزارشات خروجی نرم افزار

 نموداستفاده 

  ساله  5نصب و راه اندازی نرم افزار از پشتیبانی و گارانتی

 برخوردار می باشد.

  بمنظور استفاده از نرم افزار نیازی به استفاده از شبکه های

 .نمی باشد   Workgroup & Client/Serverکامپیوتری

  نسخه همراه با نرم افزارPDF " تحلیل مالی طرح ها تجزیه و کتاب

 ارائه می گردد" با استفاده از نرم افزار کامفار
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 3.0با نسخه  3.3aنسخه  COMFAR III Expertتفاوت 

 امکانات جدید

 Windows Vistaتغییر پنجره به فرم جدید  .1

 اضافه نمودن یک نوع پروژه جدید برای مبحث مدیریت زیست محیطی  .2

 بهبود پنجره توزیع سود  .1

 بین سهامدار عادی و ترجیهیتوزیع سود  .3

 اصالح جدول ورود اطالعات هزینه های تولید .4

 (Remarksتغییر شمای  پنجره توضیحات ) .5

حالت انتخاب نتایج سبب می گردد آیکون نتایج به رنگ خاکستری  .6

 تغییر یابد

 کلیه نتایج بصورت پیش فرض جهت محاسبات انتخاب می گردد .7

رت اتوماتیک انجام می زمان بارگذاری یک پروژه محاسبات بصو .8

 گردد

 کاربر می تواند رنگ پنجره های کامفار را انتخاب نماید .9

در منوی  COMFARو صفحه  UNIDOقرارگیری لینک های قابل کلیک به  .10

Help  و پنجرهAbout 

در جداول نتایج خروجی جدول واحدهای پولی نیز نمایش داده می  .11

 شود

 خروج واحد پولی از نمودار نسبت ها .12

 اصالحات

در محاسبات جریانات نقدی تنزیل شده، بهره دوران احداث بعنوان  .2

 بخشی از هزینه های سرمایه گذاری لحاظ می گردد

 اصالح فیلد توزیع سود باقیمانده .3

 برخی اصالحات جزیی در زبانها .4

 ستون تخصیص هزینه ها بصورت افقی تغییر یافته است .5

ورود یک تاریخ اشتباه آن دربخش ورود اطالعات مربوط به تسهیالت،  .6

 فیلد را صفر می کند

پنجره نتایج، درصورت تغییر فرمت تاریخ نیازی به به روز رسانی  .7

 محاسبات نمی باشد

 اصالح پنجره تحلیل حساسیت .8

 رقم اعشار را دارد 4ماشین حساب توانایی محاسبات تا  .9

 بیت 64توانایی نصب روی ویندوز های  .10
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 مشتریانلیست 

 هایی که از بامداد قرن نرم افزار تهیه نموده اند:لیست شرکت  

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 بانک اقتصاد نوین 

 بانک تجارت 

 بانک انصار 

 بانک مهر اقتصاد 

 سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 

 بانک رفاه کارگران 

 بانک پارسیان 

 پست بانک 

 رانبانک صادرات ای 

 بانک گردشگری 

 سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 

 )شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام 

  شرکت سرمایه گذاری البرز )دارویی سبحان،پخش البرز،اعتالء

 البرز،کیوان،تولی پرس(

 )تایدواتر خاورمیانه )سهامی عام 

 ازمان منطقه آزاد اروند )آبادان/خرمشهر(س  

 شرکت نفت سپاهان 

 )شرکت سرمایه گذاری ساتا )سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 

 داروپخش شرکت هلدینگ 

 شرکت خدمات مشاور خردپیروز 

 )راه آهن جمهوری اسالمی ایران )اداره کل نیروی کشش 

 سرمایه گذاری شاهد 

 ژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریپ 

 مجتمع فوالد جنوب  

 شرکت ساخت ژنراتورمپنا 

 شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه 

 شرکت بهبود صنعت مشاور پارسیان 

 شرکت تولیدی فرازموتور 

 )شرکت تولیدی ادوات کشاورزی اراک )تاکا 

 سرمایه گذاری خانه سازی ایران 

 گروه مهندسین مشاور ایتسن 

 شرکت مانا مهر نوین 

 شرکت ساختمانی کوا 

 مخابرات استان خراسان رضوی 

 شرکت مهندسین مشاور داده گستر ایمن 

http://www.bamdadgharn.ir/
http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
http://www.enbank.ir/Site.aspx
http://www.tejaratbank.ir/
http://www.tejaratbank.ir/
http://www.mebank.ir/
http://www.meibourse.com/
http://www.meibourse.com/
http://www.parsian-bank.com/Portal/Home/
https://ib.postbank.ir/Login.aspx
https://www.bsi.ir/Pages/ElectronicBank/internetBank.aspx
http://www.tourismbank.ir/
http://www.parsian-bank.com/Portal/Home/
http://www.golgohar.com/
http://www.alborzinvestment.com/index.htm
http://www.alborzinvestment.com/index.htm
http://www.tidewaterco.com/
http://www.arvandfreezone.com/
http://www.sepahanoil.com/fa
http://www.esata.ir/
http://www.dpholding.com/
http://www.kpc.co.ir/
http://www.rai.ir/
http://www.shahed.co.ir/
http://www.nigeb.ac.ir/
http://www.southsteelco.com/
http://www.mapnagenerator.com/
http://www.kavehlogistics.com/
http://www.isanat.com/
http://www.farazmotor.com/
http://www.taka.co.ir/
http://www2.khanehsazi.ir/web/guest/home
http://www.itcen.ir/
http://www.gann.ir/
http://www.cova-co.com/fa-index.html
http://www.tci-khorasan.ir/
http://dgi.blogfa.com/post-4.aspx
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 مهندسین مشاور رهپویان پارس گستر شرق 

 شرکت پارس رابین خاوران 

 میراث پارس پاسارگاد 

 گروه مشاوره مالی روشنگران 

 شرکت داروسازی ابوریحان 

 شرکت تولیدی بهران محور سایپا 

 گروه صنعتی الوان 

 موسسه سیستم های حمل و نقل هوشمند 

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

 ندسی کانی فن آور کاسپینشرکت مه 

 شرکت نصر میثاق اهواز 

 مالت خشک تراز پی ریز 

 نئوپان البرز 

 شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی سرو صفه سپاهان 

 )خدمات ساحلی ایران )پایانه کانتینری بندرعباس آریا 

 یه(شرکت تولیدی ساگار وقطعات نسوز )اروم 

 )شرکت آذرخش ریل آریا )آراکو 

 )شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو  

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان 

 شرکت نیک تابان دز 

 طراحی و اجرای فرایند سازان نوآور ایلیا 

 تأمین سرمایه ملت 

 گاه تربیت مدرسدانش 

 گروه صنعتی پویا 

 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

 شرکت تعاونی فردا 

 )فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش )گروه صنعتی گلرنگ 

 مهندسین مشاور پارس جویاب 

 دسی سپاسدشرکت مهن 

 پاسارگاد پلیمر 

 )گروه بهمن )شرکت سهامی عام 

 )مرکز ماشین های اداری ایران )مادیران 

 مهندسین مشاور مهراز نقش 

 شرکت داروسازی تهران شیمی 

 ))برکت تل )وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره 

 نوآوران دانا پیشگامان 

 داروسازی داملران رازک 

 مهد امید آرین 

 شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار 

 والد گستران هرمزف 

http://www.bamdadgharn.ir/
http://www.foodtechpark.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2154:rahpooyan-rahgostar-shargh&catid=168:company-center&Itemid=350
http://www.etarh.com/
http://www.mpp.ir/
http://www.roshangaran.ir/aboutus.asp
http://aburaihan.co.ir/
http://www.behranmehvar.ir/
http://lavantablo.com/index.php
http://www.itspersia.com/documents/document/0/11586/portal.aspx
http://www.iranpolymerinstitute.org/
http://www.mintecco.com/fa/index.php
http://www.nasr-misagh.com/fa-default.html
http://www.pakmixco.com/
http://www.alborzneopan.com/tender1.html
http://sss-eng.com/
http://www.iranlandservice.com/
http://www.saggarmfg.com/
http://www.araco.ir/fa
http://www.iralco.net/web/index.asp
http://sibel.agri-eng.org/
http://www.niktabandez.com/
http://www.eipdi.com/download.php
http://www.mellatib.com/
http://www.modares.ac.ir/
http://www.pooyapipe.ir/aboutus/
http://www.mmdic.com/
http://www.farda-oil.ir/
http://www.golrang.com/fa/fa-ir/businessunits/kouroshchainstore.aspx
http://www.parsjooyab.com/fa/
http://www.sepasad.com/fa/
http://ppolymer.com/index.html
http://www.bahmangroup.com/
http://www.maadiran.com/
http://mehraznaghsh.com/
http://www.tehranchemie.co/
http://lms.barakatel.ir/index.aspx
http://www.danavc.com/
http://www.damloran.com/
http://www.moaco.ir/
http://www.toaabrar.ir/
http://www.foladgostaranhormozgan.com/
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 آب و فاضالب خراسان رضوی 

 آرتا جوجه سبالن 

 شرکت نفت پاسارگاد 

 خدمات بازرگانی آینده نگر مهر 

 سرمایه گذاری غدیر 

 کارگزاری توسعه سرمایه دنیا 

 سیمان فارس نو 

 گروه انرژی دانا 

 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان 

 شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 

 شرکت معدنی گنج آفرینان ایرانیان 

 توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

 آتیه اندیشان مس 

 کاویان پردازان پوالد 

 آورند پالستیک 

 موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح 

 شرکت شیمبار 

 شرکت ماشین سازی ویژه 

 )شرکت سبدگردان کاریزما )سهامی خاص 

 سازمان توسعه تجارت ایران 

 مهندسین مشاور سنجش، امکان، طرح 

 شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 

 مجتمع آلومینیم جنوب 

 شیر پاستوریزه پگاه خراسان 

 تایدواتر بندرامام خمینی 

 ماشین سازی اراک 

 مهندسین مشاور پارس آرین 

 الستیک پارس 

 پتروشیمی خراسان 

 مهندسین مشاور سودای سبز 

 مهندسین مشاور راهبرد سنا 

 شرکت سرمایه گذاری سلیم 

 آبانگان صنعت 

 شرکت پمپیران 

 سازمان انرژی اتمی 

 توسعه اقتصادی سبا 

 سازمان بنادر و دریانوردی بوشهر 

 اهتمام جم 

 )مرکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا 

 شرکت مهندسی برسو 

http://www.bamdadgharn.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/portal/index.php
http://www.artajoojeh.com/
http://www.pasargadoil.com/
http://www.anmehr.com/
http://www.ghadir-invest.com/
http://tsd-broker.com/home
http://www.farsnov.com/
http://www.danaenergy.ir/
http://www.otagh-bazargani.com/
http://www.sarmadsteel.ir/
http://mgai.co.ir/
http://www.tbtb.co.ir/fa/home
http://www.andishmes.ir/
http://kavianpardazan.com/fa/
http://avrand.com/farsi/
http://www.etavanmandsazi.ir/
http://www.shimbar.com/
http://www.msvco.net/fa
http://www.sgc.co.ir/
http://www.tpo.ir/
http://www.sat-iran.com/fa
http://www.lordegan.co/
http://far.salcocompany.com/
http://idicc.co/home.php
http://www.tidewater.ir/
http://www.tidewater.ir/
http://www.parsarianab.com/
http://www.parsarianab.com/
http://www.khpc.ir/
http://www.sodayesabz.com/
http://rahbordconsult.ir/
http://www.saliminvest.com/
http://www.abangansanat.com/
http://www.pumpiran.org/
http://www.aeoi.org.ir/
http://www.sabagroupco.com/
http://bushehrport.pmo.ir/fa/home
http://ehtemamjam.ir/
http://magfa.com/Portal/Home/default.aspx
http://www.barsoo.com/fa
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 طب پالستیک نوین 

 گان صنعت ریزشرکت تولیدی مهندسی مهر 

 شرکت تولیدی شیمیایی کلران 

 فوالد ماهان سپاهان 

 مجتمع کشت و صنعت دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 

 شرکت ساختمانی آتی ساز 

 پتروپاالیش کنگان 

 شرکت مدیریت هیربدان 

 شرکت صنعتی دوده فام 

 آتیه سازان حافظ 

 شرکت مهندسی فوالد مبارکه 

 موسسه آموزش عالی توس 

  اصفهانسازمان قطار شهری 

 شرکت سپنتا 

 شرکت بالستیک 

 شرکت سرمایه گذاری مارین گروپ 

 شرکت مبتکران قشم 

 شرکت نکو 

 شرکت بازرگانی بین المللی شهر 

 شرکت مخابرات استان اصفهان 

 )استان گیالن -قرارگاه اقتصاد مقاومتی پیامبر اعظم )ص 

 موسسه تأمین مسکن بسیجیان 

 شرکت کوکما تجارت آریا 

 نوید شرکت مواد ترکیبی 

 شرکت پتروشیمی ایالم 

 شرکت ماندرو 

 شرکت توس راهبرد 

 شرکت سام میهن 

 مهندسین مشاور آرمیتا طرح 

 مهندسین مشاور نیاز سنجش پارسیان 

 شرکت تراکیت عمران پارسیان 

 کارآمدان ماندگار سیستم 

 نانوپویش ایرانیان 

 نیلی صنعت کرمان 

 شرکت حسابرسی داریاروش 

 عمارت گستران جوان 

 رات ساریبانک صاد 

  شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساختCCM 

 موسسه حسابداری، مالی سلیم محاسب گلستان 

 رهپویان طریق توسعه 

http://www.bamdadgharn.ir/
http://tebplastic.com/
http://tmsr.ir/
http://www.chloran.com/
http://fouladmahan.com/
http://bamdadgharn.ir/%20http:/fa.agriholding.ir
https://atisazco.ir/fa/
http://kpr-co.com/en/home/
http://hirbodan.ir/
http://sadaf-cb.com/
http://www.atiyehsazan.ir/
http://www.mse.ir/
http://www.toos.ac.ir/index
http://new.isfahan.ir/Index.aspx?tempname=newIntro&lang=1&sub=54


شماره                14005753433 :شناسه ملی 

 489920:     ثبت

 دانش شرکت بامداد قرن     411511716599 :کد اقتصادی

  1453743415 کد پستی:            

 

 

، 910: صادقیه، ستارخان، قبل از بازار سنتی، مجتمع دریای نور، پالک آدرس

 44215079-09125856401    :تلفن                   12طبقه سوم، واحد 

     آدرس ایمیل:               www.bamdadgharn.ir وب سایت:
bamdadgharn@gmail.com 

 مهندسین مشاور آفا 

 شرکت ساختمانی حامی امید 

 شرکت سام 

 ققنوس سپید پارسی 

 پرتودهی پارس کاسپین 

 موسسه سامان سرمایه نانو 

 صنعت پخش مژده 

 آرتا اقتصادگران جنوب 

  تدبیر پرشینتجارت 

 عمران انرژی الماس 

 )صنایع ورق های پوشش دار )تاراز 

 معادن خاور مشهد 

 توسعه تجارت آتیه البرز 

 تحلیلگران دانش 

 گهرعمران سیرجان 

 نیکان صنعت اسپیکو 

 الکاپرداز تبریز 

 آپتیس ایرانیان 

 شفاداروی پرشین 

 تعاونی تولیدی بابعلی زنجان 

 توسعه اقتصادی آساره 

  بندرعباسشرکت گاز 

 ناظران طرح پیشرو 

 شرکت کامپیوتر افق رهاورد 

 باربد تجارت پارس 

 شرکت دارویی امید سالمت شفا 

 شرکت مهستان 

 دانش بافت البرز 

 سل سام آریا 

 

 و بسیاری افراد حقیقی و حقوقی دیگر

http://www.bamdadgharn.ir/

