
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

يك ۱ ۳۰۱۰۰ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

تکنیکهاي آمده در کدامیک از گزینه هاي زیر همگی براي تصمیم گیري در شرایط اطمینان مناسب هستند؟
نرخ بازگشت سرمایه، ارزش فعلی، تصمیم گیري شاخه اينرخ بازگشت سرمایه، ارزش فعلی، آنالیز نقطه سربسر
شبیه سازي، امیدریاضی، ارزش فعلیتئوري بازیها، برنامه ریزي آرمانی، آنالیز نقطه سربسر

1

۱2

34

-

..

..

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

این نوع تصمیم گیري مربوط به زمانی است که متغیرهاي غیرقابل کنترل در مدل تصمیم گیري وجود دارد و اطالعاتی از
  نیست؟گذشته بمنظور پیش بینی متغیرها در دست

تصمیم گیري در شرایط اطمینانتصمیم گیري در شرایط تعارض

تصمیم گیري در شرایط ریسکتصمیم گیري در شرایط عدم اطمینان کامل

2

۱2

34

-

..

..

چنانچه مدت بازپرداخت یک وام کم باشد............
قسط ماهیانه زیاد ولی کل بهره پرداختی کم است.قسط ماهیانه کم ولی کل بهره پرداختی زیاد است.

 قسط ماهیانه کم ، کل بهره پرداختی هم کم است.قسط ماهیانه زیاد ، کل بهره پرداختی هم زیاد است.

3

۱2

34

-

..

..

به ازاي چه نرخ بهره اي دو فرآيند مالي زير معادل هستند؟

25%20%18%15%

4

۱234

-

....

AB  غیراقتصادي باشد کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  اقتصادي و براي شرکت اگر پروژه اي براي شرکت 
AB  است. کمتر از حداقل نرخ جذب کننده شرکت حداقل نرخ جذب کننده شرکت 
AB  است. بیشتر از حداقل نرخ جذب کننده شرکت حداقل نرخ جذب کننده شرکت 
AB  است. کمتر از شرکت نرخ بازگشت سرمایه براي شرکت 
AB  است. بیشتر از شرکت نرخ بازگشت سرمایه براي شرکت 

5

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 واحد پولي در يک سال بعد مي باشد؟۵۴۰۰ واحد پولي اکنون با چه نرخ بهره اي معادل ۴۹۵۰

9%16%6%1,09%

6

۱234

-

....

7   از 1  صفحه  92-1391  نیمسال اول   ۱۷۰۱/۱۷۰۱۵۳۳ 

w w w . P n u N e w s . c o m

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

http://www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.net


حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

۳۰۱۰۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

P A فاکتور ................. نامیده می شود. /فاکتور 
وجوه استهالکیارزش فعلی یکبار پرداخت

پرداخت مساوي براي مقدار مرکبارزش فعلی سري یکنواخت

7

۱2

34

-

..

..

 واحد پولي مي پردازد۳۰۰،۰۰۰شرکتي قصد دارد در يک پروژه توليدي سرمايه گذاري کند. به اين ترتيب که در حال حاضر 
= (P/F , 12% , 5) و 0.6209 = (P/F, 10% , 5) واحد پولي دريافت مي کند. اگر مقدار فاکتور ۵۰۰،۰۰۰ سال ۵و پس از 

  نرخ بازگشت اين سرمايه گذاري برابر خواهد بود با......0.5674

۱۱,۲۲٪۱۰,۸۷٪۱۰,۷۸٪۸,۷٪

8

۱234

-

....

شکل فرآيند مالي يک طرح بصورت زير است. ارزش فعلي اين طرح برابر است با  .....................

)2,,/)(6,,/(8000 iFPiAPP 

                                                                          

)2,,/)(6,,/(8000 iPFiAPP 

)3,,/)(8,,/(8000 iFPiAPP 

                                                                   

)3,,/)(6,,/(8000 iFPiAPP 

9

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

% در سال افزايش دارند. اين شرکت چه مقدار۱۰شرکت گلسرخ پيش بيني کرده است هزينه هاي نيروي انساني آن شرکت 
% در سال است و هزينه۱۰ سال آينده تأمين گردد. نرخ بانک ۵سرمايه را بايد امروز در بانکي پس انداز کند تا هزينه هاي 

 واحد پولي است.۵۰۰۰۰نيروي انساني سال آينده شرکت 

227272,73118811,18181181,18277777,78
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۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

۳۰۱۰۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

% سالیانه می باشد اگر دوره ترکیب را از ماهیانه به پیوسته تغییر دهیم نرخ بهره مؤثر........12نرخ بهره اسمی یک بانک 
کاهش می یابد.افزایش می یابد.
نمی توان پیش بینی کرد.تغییر نمی کند.

11

۱2

34

-

..

..

% در سال و بهره هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود. نرخ بهره مؤثر ساليانه اين بانك چقدر است؟۸نرخ بهره بانكي 

8.16%8.24%8.22%8.1%

12

۱234

-

....

 سال اصل و فرع چقدر خواهد شد؟۵% در سال مركب پيوسته سرمايه گذاري شود، پس از ۱۲ واحد پولي با نرخ ۲۰۰۰۰اگر 

6.020000 e6.020000 e12.0100000 e12.0100000 e

13

۱234

-

....

 سال يكبار داراي۵ واحد پولي و هر ۱۰۰،۰۰۰ ميليون واحد پولي است هزينه تعميرات ساليانه اين سد ۲۰هزينه اوليه سدي 
اگر نرخ واحد پولي مي باشد. اگر عمر سد نامحدود فرض شود هزينه ساليانه اين سد چقدر است. ۳۵۰،۰۰۰هزينه اي معادل 

% باشد و ۵ساليانه 

526.5)5,%5,/(18098.0)5,%5,/(
3294.4)5,%5,/(23098.0)5,%5,/(




AFFA
APPA

1،163،3431،180،8431،103،1671،124،042

14

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

۳۰۱۰۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

كداميک از گزينه هاي زير ارزش يکنواخت ساالنه فرآيند مالي زير را به درستي محاسبه مي کند؟

)3,,/(100)3,,/(100 iFAiPAA 
                                                                                  

                                                                          

)3,,/(100 iPAA 

)18,,/(100)3,,/(100 iFAiPAA 
                                                                                           

                                                                   

)18,,/(100)3,,/(100 iPAiFAA 

15

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

% است ارزش فعلي۵ واحد پولي و نرخ بازگشت سرمايه ۲۰,۰۰۰در يک پروژه عام المنفعه با عمر نامحدود، درآمد ساليانه 
درآمد ساليانه چقدر است؟

100000210000310000400000

16

۱234

-

....

 اگر براي انتخاب دو پروژه ازCA > CB باشند به طوريکه CB و CA دو پروژه ناسازگار با سرمايه گذاري اوليه B و Aاگر 
 انتخاب شود کداميک از گزينه هاي زير صحيح است؟Bروش نرخ بازگشت سرمايه، پروژه 

BA RORROR BA RORROR 

MARRROR BA 
MARRROR BA 

17

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

۳۰۱۰۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

% ناگزير به انتخاب يکي از طرح ها باشد۱۵با توجه به شبكه جرالد اسميت ارائه شده اگر فردي با حداقل نرخ جذب کننده 
کدام طرح برايش مناسبتر است؟

ABCD

18

۱234

-

....

 و نرخ هاي بازگشت سرمايه تفاوت طرح ها را برحسب درصدD و C و B و Aجدول زير نرخ هاي بازگشت سرمايه طرح هاي 
نشان مي دهد

C B A O

_ _ _ 13% A

_ _ 14% 15% B

_ ۱۳٪ 12% 11% C

10% 5% 8% 9% D

% ناگزير به انتخاب يکي از12با در نظر گرفتن شبكه جرالد اسميت ارائه شده قبلي،اگر فردي با حداقل نرخ جذب کننده 
طرح ها باشد کدام طرح برايش مناسبتر است؟

ABCD

19

۱234

-

....

% مجاز به انتخاب پروژه صفر هم14با در نظر گرفتن شبكه جرالد اسميت ارائه شده اگر فردي با حداقل نرخ جذب کننده 
باشد کدام طرح برايش مناسبتر است؟

OABC

20

۱234

-

....

% باشد ؟۱۰با در نظر گرفتن شبكه جرالد اسميت  ارائه شده اگر حداقل نرخ جذب کننده كمتر از 

D انتخاب می شود .در هر دو حالت گزینه 

DC  انتخاب می شود. وگرنه گزینه اگر گزینه صفر مجاز باشد گزینه 

OD  انتخاب می شود. وگرنه گزینهاگر گزینه صفر مجاز باشد گزینه 

CD  انتخاب می شود. وگرنه گزینه اگر گزینه صفر مجاز باشد گزینه 

21

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

۳۰۱۰۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

 سال است اگر حداقل۶ با عمر مفيد ۵۰۰۰۰ و ارزش اسقاطي ۹۵۰۰۰ ريال و درآمد ساليانه ۲۰۰۰۰۰طرحي داراي هزينه اوليه 
% فرض شود نسبت منافع به مخارج اين طرح برابر است با.................۱۰نرخ جذب کننده 

22961.0)6,%10,/(12961.0)6,%10,/(7716.1)6,%10,/(  PAFAPF

2,412,212,461,98

22

۱234

-

....

 سال۶ واحد پولي پس از ۵۰ واحد پولي با ارزش اسقاطي ۹۵  واحد پولي و درآمد ساليانه آن ۲۸۰هزينه اوليه يک ماشين 
% باشد، دوره بازگشت سرمايه آن برابر است با............۱۰عمر مفيد خود مي باشد. اگر حداقل نرخ جذب کننده 

 سال3,17 سال2,95 سال2,38 سال2,42

23

۱234

-

....

 واحد پولي براي کارخانه خود خريداري کند. ارزش اسقاطي۴۵۰۰۰فردي تصميم دارد ماشين فرز دست دوم با قيمت اوليه 
 سال است. اگر روش استهالک جمع ارقام سنوات باشد نسبت استهالک۸ واحد پولي و عمر مفيد آن ۴۰۰۰اين ماشين فرز 

سال سوم به پنجم چقدر است؟

3
2

2
3

2
12

24

۱234

-

....

در اين روش استهالک فرض بر اين است که موسسه هر سال يک مقدار يکنواخت سپرده را کنار مي گذارد تا پس از عمر
 برابرiمفيد دارايي با حداقل نرخ جذب کننده 

 (P-SV)گردد؟ 

خط مستقیمجمع ارقام سنواتوجوه استهالکیموجودي نزولی دوبل

25

۱234

-

....

صحيح نيست؟کدام گزينه 

روش استهالك بر روي سوددهی طرح ها تأثیري ندارد.مالیات سوددهی طرح ها را کاهش می دهد.

ارزش فعلی یک طرح بعد از مالیات کاهش می یابد.مالیات بر روي نرخ بازگشت سرمایه تأثیر می گذارد.

26

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

اقتصادمهندسي

۳۰۱۰۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۴۴مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي )

 دالر، در سال سوم درآمد۱۰۰۰۰ سال ارزش اسقاطي ۵ دالر و عمر مفيد ۵۰۰۰۰يک ماشين صنعتي با هزينه اوليه معادل 
 دالر مي باشد. در صورت محاسبه استهالک به۱۱۰۰۰ دالر ايجاد مي کند. کل هزينه هاي عملياتي سال سوم ۲۵۰۰۰ناخالص 

% درآمد خالص سال سوم چقدر خواهد بود؟۱۰روش خط مستقيم و نرخ ماليات 

13400130001260013600

27

۱234

-

....

در چه صورتي بيشترين صرفه جويي مالياتي عايد سرمايه گذار مي شود؟

وقتی کمترین میزان استهالك در سالهاي اولیه عمر دستگاه باشد.

وقتی بیشترین میزان استهالك در اواسط عمر دستگاه متمرکز باشد.

وقتی میزان استهالك در سراسر عمر دستگاه با هم برابر باشد.

 وقتی بیشترین میزان استهالك در سالهاي اولیه عمر دستگاه متمرکز باشد.

28

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

....................... در هر سال عبارت است از حاصلضرب مقدار استهالک در نرخ مالياتي.

صرفه جویی مالیاتیارزش فعلی استهالكارزش دفتريمالیات

29

۱234

-

....

تکرار محاسبات يک فرآيند مالي با تغيير دادن پارامترهاي اصلي و مقايسه نتايج حاصل از آن را ............ گويند.

آنالیز حساسیت تجزیه تحلیل جایگزینی
آنالیز نقطه سربسرتحلیل اقتصادي

30

۱2

34

-

..

..
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