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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

يك ۱ ۲۴۷۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

مقدار استهالک در سال چهارم چقدر است؟

5000100001500020000

1

۱234

-

....

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

  : است دست در اي پروژه مورد در زيراطالعات
 واحد ۲۰۰۰۰ برابر ماليات از قبل مالي فرآيند , سال ۹ مفيد عمر , پولي واحد ۱۰۰۰۰ اسقاطي ارزش , پولي واحد ۱۰۰۰۰۰ اوليههزينه
 ۱ سواالت به , شود فرض  ٪۱۰ کننده جذب نرخ حداقل اگر . است مستقيم خط استهالک روش و ٪۵۰ ماليت نرخ , سال درپولي

 . دهيد پاسخ مستقل صورت به ۶تا

گيرد، در سال چهارم چقدر است؟ درآمدي که به آن ماليات تعلق مي

5000100001500020000

2

۱234

-

....

 در سال پنجم چقدر است؟CFATميزان 

5000100001500020000

3

۱234

-

....

%  تامين شود و تمام مبلغ اصل وام در پايان عمر مفيد۱۰% از هزينه (سرمايه) اوليه توسط بانک با نرخ بهره ساليانه ۵۰ اگر 
به بانک پرداخت گردد، ميزان بهره ساليانه آن چقدر است؟

5000100001500020000

4

۱234

-

....

%  تامين شود و تمام مبلغ اصل وام در پايان عمر مفيد۱۰% از هزينه (سرمايه) اوليه توسط بانک با نرخ بهره ساليانه ۵۰ اگر 
 در سال پنجم چقدر است؟CFATبه بانک پرداخت گردد، ميزان کل 

5000100001500020000

5

۱234

-

....

 درصد در۷۰ درصد و مازاد بر آن را ۵۰ واحد پول ۵۰۰۰ بدون گرفتن وام از بانک، اگر نرخ ماليات را براي درآمدهاي كمتر از 
نظر بگيريم، ميزان ماليات در سال اول چقدر است؟

4000500060007000

6

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

۲۴۷۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

) آن تقريباEUAC اگر مدافع (دو واگن فعلي شرکت) براي ده سال ديگر به کارگيري شود، معادل هزينه يکنواخت ساليانه (
چند واحد پولي است؟

6977194331200018977

7

۱234

-

....

 از راها  آنتواند  می بیشترهاي  واگن به نیاز صورت در شرکت این است. باري واگن دو داراي نقل و حمل شرکت یک
 واند  شده خریداري پولی واحد 60000 مبلغ به یک هر پیش سال 2 شرکت فعلی واگن دو کند. اجاره دیگرهاي شرکت
 42000 باشد، کرده کار سال دو که واگنی براي بازاري ارزش نگهدارد. دیگر سال ده راها  واگن که دارد نظر درشرکت

 سوخت، سالیانههاي  هزینه است. پولی واحد 8000 اسقاطی) ارزش عبارتی (به کند عمر سال 12 که واگنی براي و پولیواحد
 سال در پولی واحد 9000 واگن هر اجارة هزینه اگرباشند.  می سال در پولی واحد 12000 غیره و مالیات نگهداري، وتعمیرات

به  است، %12 کننده جذب نرخ حداقل بدانیمکه  صورتی در و باشد، پولی واحد 14000 سالیانه انرژي و پرسنلیهاي  هزینهو
 دهید. پاسخ مستقل صورت به8و 7سواالت

(A/P,12%,10) = 0.17698 (A/F,12%,10) = 0.05698

) اگر رقيب (اجاره دو واگن) براي ده سال ديگر به کارگيري شود، معادل هزينه يکنواخت ساليانه۷با توجه به سوال (
)EUACآن تقريبا چند واحد پولي است؟ (

9000140002300021000

8

۱234

-

....

  واحد پولي در۳۵۰۰ واحد پولي و ارزش اسقاطي ۹۵۰۰ماشيني كه سه سال كار كرده است داراي هزينه عملياتي  ساليانه  
  سال و۱۴  واحد پولي  عمر  ۲۸۰۰۰پايان عمر مفيد خود كه هفت سال ديگر است مي باشد رقيب انتخاب شده داراي هزينه  

  واحد پولي  است.  اگر حداقل نرخ جذب كننده۵۵۰۰  واحد پولي  بوده و هزينه عملياتي ساليانه آن   ۲۰۰۰ارزش اسقاطي   
 درصد باشد به سواالت زير بصورت مستقل پاسخ دهيد۱۵

(A/P,15%,14) = -0.17469 (A/P,15%,7) = 0.24036 (A/P,10%,4) =- 0.43798

(A/F,15%,14) = -0.02469 (A/F,15%,7) = -0.09036 (A/F,10%,4) = -0.28798

)  رقيب در چه فاصله اي (واحد پولي ) است؟EUACمعادل هزينه يكنواخت ساليانه (

11000  تا  1000010000  تا  60009000  تا  300005500   تا   28000

9

۱234

-

....

) ارزش مبادله اي معادل كدام گزينه است؟۹با توجه به سوال (
48149500240369184

10

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

۲۴۷۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

 )حداقل ارزش مبادله اي که مي توان براي ماشين سه سال کارکرده پذيرفت و دستگاه جديد را خريد،۹با توجه به سوال (
اي (واحد پولي) است؟ در چه فاصله

5500 تا 50005000 تا 45004500 تا 40004000 تا 3500

11

۱234

-

....

سه تخمين بدبينانه، محتمل و خوشبينانه براي توليد ساليانه و قيمت هر واحد آن در جدول زير داده شده است. بر اساس
توزيع آماري بتا، ميانگين تخمين هاي درآمد ساليانه چقدر است؟  

تخمين بدبينانه تخمين متحمل تخمين خوشبينانه
توليد ساليانه (واحد) ۵۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

قيمت واحد (واحد پولي) ۱ ۳ ۴

230000235000240000115000

12

۱234

-

....

سه تخمين بدبينانه، محتمل و خوشبينانه براي هزينه ساليانه در جدول زير داده شده است.

تخمين بدبينانه تخمين متحمل تخمين خوشبينانه
هزينه ساليانه (واحد پولي) ۴۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

بر اساس توزيع آماري بتا، واريانس تخمين هاي هزينه ساليانه چقدر است؟  
610100*610 75*61050*61025*

13

۱234

-

....

در تعيين عمر اقتصادي يک طرح که داراي فرايند مالي مشخص در سال هاي مختلف است، بهتر است از کدام تکنيک
اقتصاد مهندسي استفاده کرد؟

ارزش یکنواخت سالیانهارزش فعلی
نسبت منافع به مخارجنرخ بازگشت سرمایه

14

۱2

34

-

..

..

 واحد پولي به ازاي هر۱۲هاي متغير عملياتي برابر با   واحد پولي و هزينه۱۵۰۰۰ تني با هزينه ثابت ساليانه ۵يک کاميون 
 واحد پولي به ازاي هر مايل (در حالت پربار) درآمد داشته باشد.۱۵مايل موجود است. اين کاميون قادر است 

هائي را که کاميون بايد بپيمايد تا هيچ ضرري متحمل نشويم را به دست توانيم کل مايل با تجزيه و تحليل نقطه سربه سر مي
آوريم. مسافت پيموده شده در نقطه سر به سر برحسب مايل چقدر است؟

1000125030005000

15

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

۲۴۷۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

 واحد پولي به ازاي هر۱۲هاي متغير عملياتي برابر با   واحد پولي و هزينه۱۵۰۰۰ تني با هزينه ثابت ساليانه ۵يک کاميون 
 واحد پولي به ازاي هر مايل (در حالت پربار) درآمد داشته باشد.۱۵مايل موجود است. اين کاميون قادر است 

هائي را که کاميون بايد بپيمايد تا هيچ ضرري متحمل نشويم را به دست توانيم کل مايل با تجزيه و تحليل نقطه سربه سر مي
آوريم. درآمد کل و يا هزينه کل در نقطه سر به سر برحسب واحد پولي چقدر است؟

15000187504500075000

16

۱234

-

....

گيري نرخ تورم، در کدام روش (شاخص) تورم در سطح عمده فروشي براي کاالهاي هاي معمول در اندازه در روش
گيرد؟ شود، اما خدمات را در نظر نمي گيري مي کنندگان و صنايع، اندازه مصرف

CPI(شاخص قیمت مصرف کننده) IPI(شاخص قیمت مطلق) 

WPI(شاخص قیمت عمده فروشی) همه شاخص ها

17

۱2

34

-

..

..

ندارد؟هاي زير در دسته بندي علل اقتصادي داليل بروز تورم قرار  يک از گزينه کدام

فزونی تقاضا نسبت به عرضه.

وجود صنایع مونتاژ وابسته.

توسعه و فزونی قدرت خرید در جامعه نسبت به امکانات تولید.

افزایش ناپذیري تولید و کاهش کاال.

18

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

در جدول زير بخشي از اطالعات يك جريان نقدي داده شده است:

N GI* OC* D TAX* CFAT*

۲ ۲۲۰۵۰/۰۰ ۵۵۱۲/۵۰ ۵۰۰۰

۳ ۲۳۱۵۲/۵۰ ۵۷۸۸/۱۲ ۵۰۰۰

 تورم (اثر تورم بر درآمد خالص)Iاگر نرخ ماليات براي اين شركت پنجاه درصد و نرخ تورم پنج درصد باشد، در كاربرد مدل 
 تقريباً چقدر است؟V3مقدار 

5,00 %3,84 %7,16 %2,16 %

19

۱234

-

....

 رسيده باشد، نرخ تورم چند درصد است؟۲۱۶ به ۱۷۶اگر شاخص قيمت طي دو دوره از 

402010,822,7

20

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

۲۴۷۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

 را با توزيع احتمالي گسسته زير در نظر گرفته و به سواالت زير به صورت مستقل پاسخ دهيدW و M  دو طرح 

P(M) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mفرایند مالی طرح -11 -3 5 13 21

P(W) 0.4 0.3 0.2 0.1
Wفرایند مالی طرح -3 5 13 21

 چقدر است؟M واريانس طرح 

76525128441

21

۱234

-

....

 چقدر است؟ Wواريانس طرح ۲۱با توجه به سوال 

6442561264

22

۱234

-

....

 واحد پولي و هزينه۸۷۰۰يک شرکت ساختماني برآورد نموده است که هزينه آماده کردن مزايده يک پروژه ساختماني 
۴۰۰۰۰۰ واحد پولي است. سود ساليانه حاصل از برنده شدن در مزايده يک پروژه ساختماني ۵۰۰تصميم به عدم ارائه مزايده 

واحد پولي است. با توجه به اينکه در اين قبيل پروژه ها رقابت سخت است، احتمال برنده شدن در يک مزايده را با استفاده
از روش اميد رياضي تعيين نمائيد.

0,0200,1790,2170,631

23

۱234

-

....

 باشد در اين صورت متوسط۰/۳ واحد پولي با احتمال ۸۰ و -۰/۷ واحد پولي با احتمال ۲۰اگر ارزش فعلي خالص پروژه اي 
ارزش فعلي خالص پروژه برابر است با:

30-10-80-20

24

۱234

-

....

% فرض۵۲اند. روش استهالک خط مستقيم و نرخ ماليات  بندي براي خريد پيشنهاد شده دو مدل ماشين بسته
) در هر دو ماشين يکسان است. اين دو ماشين را از نظر پرداخت ماليات مقايسه وGIشود و درآمد ناخالص ( مي

برتري يک طرح را از نظر ماليات بر ديگري تعيين کنيد. 
FIX WON

هزينه اوليه ۲۷۰/۰۰۰ ۳۲۵/۰۰۰
هزينه ساليانه ۱۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
ارزش اسقاطي ۰ ۱۵۰/۰۰۰

عمر مفيد ۶ ۶

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

۲۴۷۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

 اسب بخار جهت به کار انداختن پمپ انتقال آب مورد نياز است. تعداد ساعاتي که پمپ در۲۰موتوري با قدرت 
 ساله مورد نظر۴هر سال بايد کارکند، بستگي به شرايط بارندگي داشته و مجهول است. اين پمپ براي دوره 

گيرند: است. دو طرح زير تحت بررسي قرار مي

ها طرح هزينه اوليه ارزش اسقاطي هزينه برق
درساعت

هزينه
سوخت

درساعت

هزينه
تعميرونگهداري

حقوق
ودستمزد در

ساعت

 Aخريد پمپ
با موتور

الکتريکي

۱۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸/۴ - - درسال۱۲۰۰

Bخريد پمپ :
با موتور

گازوئيلي

۵۵۰۰ - - ۴/۲ ۸ درساعت۱/۵

 درصد باشد، به ازاء چند ساعت کار در سال، دو طرح از لحاظ۱۰اگر حداقل نرخ جذب کننده قبل از ماليات 
اقتصادي معادلند؟

)A/P,10%,4) = 0.31547 )A/F,10%,4) = 0.21547 )P/F,10%,4) = 0.6830

 نمره۱,۴۰ -2

۴). اگر نرخ تورم در طول ۱۲MARR= ها واقعي هستند (%  دو طرح زير را درنظر بگيريد. فرض کنيد که تخمين
کنيد؟  درصد در سال باشد، کدام طرح را انتخاب مي۶سال برابر با 

سال 0 1 2 3 4
A طرح -10000 4000 4000 4000 4000
B طرح -14000 5500 5500 5500 5500

/( .% , ) ( )nn i P F i 1

 نمره۱,۴۰ -3
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

۲۴۷۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

اطالعات زير در مورد فرآيند مالي توليد يک محصول جديد جمع آوري شده است. اگر حداقل نرخ جذب کننده
 باشد، با استفاده از روش ارزش فعلي خالص، تعيين کنيد که آيا توليد محصول جديد اقتصادي است؟ ۱۰٪

سا
ل

پیش بینی
تقاضا

0/1=کاهش 
)A(P

0/3=ثابت 
)A(P 

0/6=افزایش
)A(P

0
1
2
3
4

-30/000
11/000
10/000
9/000
8/000

-30/000
11/000
11/000
11/000
11/000

-30/000
4/000
7/000

10/000
13/000

 (A/P,10%,4) =3.1698 (P/G,10%,4) = 4.378 (P/F,10%,4) = 0.6830
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصادمهندسي پيشرفته

يك ۱ ۲۴۷۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۱مهندسي صنايع (ارشد)

 واحد پولي است. مقادير تخميني۱۳,۰۰۰دستگاهي که سه سال پيش خريداري شده، اينک داراي ارزش بازاري 
 سال آتي در جدول نشان داده شده است. اگر حداقل نرخ۵هاي عملياتي ساليانه براي  ارزش اسقاطي و هزينه

جذب کننده ده درصد باشد، عمر اقتصادي با حداقل هزينه يکنواخت ساليانه چند سال است؟

هاي عملياتي هزينه 
ساليانه

ارزش اسقاطي پس
 سالnاز 

)nسال (

۲/۵۰۰
۲/۷۰۰
۳/۰۰۰
۳/۵۰۰
۴/۵۰۰

۹/۰۰۰
۸/۰۰۰
۶/۰۰۰
۲/۰۰۰

-

۱
۲
۳
۴
۵

هاي عملياتي ساليانه دستگاه جدول ارزش اسقاطي و هزينه

 نمره۱,۴۰ -5
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