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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
),  - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

تکنيک هاي مختلف اميدرياضي، مدل هاي شبيه سازي، و درخت تصميم، خاص تصميم گيري در چه شرايطي هستند؟

تصميم گيري در شرايط عدم اطمينانتصميم گيري در شرايط اطمينان

هيچکدامتصميم گيري در شرايط تعارض

1

۱2

34

-

..

..

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

ارزش زماني پول و نرخ بهره با يکديگر ............ را به وجود مي آورند و آن عبارت از تساوي ارزش مقادير مختلف پولي در
زمان هاي مختلف ازنظر اقتصادي است.

بهرهاصل تعادل

حداقل نرخ جذب کنندهنرخ بازگشت سرمايه

2

۱2

34

-

..

..

 چقدر است؟(P/F,4%,48) باشند، مقدار 0.1407=(P/F,4%,50) و 0.1712=(P/F,4%,45)اگر 

0.15900.18950.15290.1224

3

۱234

-

....

 واحد پولي به عنوان اصل و فرع بپردازند، اکنون چه مقدار پول در اين طرح۵۰۰۰۰ سال به شما ۷اگر در يک طرح، بعد از 
% در سال فرض مي شود.۵سرمايه گذاري مي کنيد؟ حداقل نرخ جذب کننده 

۷۰۳۵۵۶۷۵۰۰۳۲۵۰۰۳۵۵۳۶

4

۱234

-

....

 واحد500شرکتی عالقمند است تا ارزش فعلی فرایند مالی خود را محاسبه کند. این فرایند مالی در سال اول داراي مقدار 
 واحد1400 واحد پولی به آن افزوده می شود به گونه اي که در پایان عمر مفید ده ساله آن به 100پولی بوده و هر ساله مقدار 

پولی می رسد. اگر حداقل نرخ جذب کننده پنج درصد در نظر گرفته شود، ارزش یکنواخت سالیانه این فرایند مالی تقربیا
چقدر است؟

(A/P,5%,10)=0.1295 (P/A,5%,10)=7.7216 (P/G,5%,10)=31.6490

70269099500409

5

۱234

-

....

یک بانک اعالم کرده است که نرخ بهره این بانک براي سپرده ها، چهار درصد در هر شش ماه است. نرخ موثر سالیانه چقدر
است؟

8%8.86%8.16%4.04%

6

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
),  - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

% در سال فرض شود، ارزش خالص فعلی جریان10 را با اطالعات زیر در نظر بگیرید. اگر حداقل نرخ جذب کننده Aماشین 
نقدي این ماشین تقریبا چقدر است؟

(P/A,10%,5)=3.7908 (A/P,10%,5)=0.2638 (P/F,10%,5)=0.6209 (F/P,10%,5)=1.6105

Aماشين 

2500 هزينه اوليه
900 هزينه عملياتي ساليانه
200 ارزش اسقاطي
5 عمر مفيد

57885936-5936-5788

7

۱234

-

....

% در سال فرض شود، ارزش خالص فعلی جریان10 را با اطالعات زیر در نظر بگیرید. اگر حداقل نرخ جذب کننده Bماشین 
نقدي این ماشین تقریبا چقدر است؟

(P/A,10%,5)=3.7908 (A/P,10%,5)=0.2638 (P/F,10%,5)=0.6209 (F/P,10%,5)=1.6105

Bماشین 

3500 هزینه اولیه
700 هزینه عملیاتی سالیانه
350 ارزش اسقاطی

5 عمر مفید

57885936-5936-5788

8

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
),  - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

 واحد پولی پیش بینی شده است.5000 سال برابر با 8 واحد پولی و ارزش اسقاطی آن پس از 80000هزینه اولیه یک ماشین 
% فرض کنیم مقدار هزینه6 واحد پولی. اگر حداقل نرخ جذب کننده را 9000هزینه عملیاتی این ماشین در سال برابر است با 

) چقدر است؟EUACسالیانه یکنواخت (

(P/A,6%,8)=6.2098 (A/P,6%,8)=0.16104 (P/F,6%,8)=0.6274 (F/P,6%,8)=1.5938

213781237890003378

9

۱234

-

....

 واحد پولی را از سال چهارم تا هشتم6,000 واحد پولی سه سال دیگر و 30,000 واحد پولی را اکنون، 10,000شخصی 
در بانکی پس انداز می کند. در آمد یکنواخت سالیانه حاصل از این سرمایه گذاري از سال دوازدهم تا مدت نامحدود تقریبا

% در سال باشد.8چقدر خواهد بود، اگر نرخ بهره سالیانه بانک 
(F/P,8%,11)=2.3316 (F/P,8%,8)=1.8509 (F/P,8%,3)=1.2597 (F/A,8%,5)=5.867

12319098604600014522

10

۱234

-

....

دو پروژه ناسازگار با عمر مفید یک سال و مشخصات زیر در دست است:
IIپروژه  Iپروژه  سال
-20 -10 0
+28 +15 1

 را به دست آورده و مشخص کنید کدامپروژه% فرض شده باشد، نرخ بازگشت سرمایه دو 6اگر حداقل نرخ جذب کننده 
پروژه اقتصادي تر است.

50RORI% اقتصادي تر است و Iپروژه   40% وRORII 

50RORI% اقتصادي تر است و IIپروژه   40% وRORII 

10RORI% اقتصادي تر است و Iپروژه   20% وRORII 

10RORI% اقتصادي تر است و IIپروژه   20% وRORII 

11

۱

2

3

4

-

.

.

.

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
 - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

 را بررسی می کند. اطالعات ماشین به شرح زیر است:Xشرکتی خرید ماشین 
X

200,000 سرمایه اولیه
95,000 درآمد سالیانه
50,000 ارزش اسقاطی

6 عمر مفید
% فرض شود، نسبت منافع به مخارج این ماشین چقدر است؟10اگر حداقل نرخ جذب کننده 

(A/P,10%,6) = 0.22961 (A/F,10%,6) = 0.12961 (P/F,10%,6) = 0.5645

2.41.20.720.45

12

۱234

-

....

 واحد پولی سیگار خریداري می نماید، می خواهد بداند2000 ساله که به سیگار اعتیاد دارد و در هر هفته 20یک دانشجوي 
45% (بهره شش ماهه پرداخت می شود) پس انداز نماید، در پایان 20که اگر هزینه سیگار را در بانک با نرخ بهره سالیانه 

 هفته در نظر بگیرید.)52سال چقدر پس انداز (اصل و فرع) خواهد داشت. (هر سال را 
(F/A,20%,45) = 18281.19 (F/A,10%,90) = 53117.77

4,680,000950,622,0001,901,243,0002,762,124,000

13

۱234

-

....

 است؟ چقدر سوم سال در استهالك کل هزینه

 تومان8909 تومان10182 تومان11455 تومان12727
14

۱234

-

....

 بگیرید. نظر در را تومان هزار ده اسقاطی ارزش و سال ده استهالکی مفید عمر با تومان هزار هشتاد ماشین یک اولیه هزینه*
 دهید. پاسخ مستقل صورت به16تا 14 سواالت به کنیم، محاسبه سنوات ارقام مجموع روش به را استهالك مقداراگر

 است؟ چقدر چهارم سال آخر در دفتري ارزش

 تومان29091 تومان36727 تومان45636 تومان55818
15

۱234

-

....

  است؟ چقدر پنجم سال آخر در دفتري ارزش کنیم، محاسبه دوبل نزولی استهالك روش به را استهالك مقداراگر 

 تومان40960 تومان32768 تومان26214 تومان20971

16

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
 - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

شوند: يك از موارد زير به كار گرفته مي هاي مختلف استهالك، كدام در مدل

هر دو مورد الف و جارزش اسقاطيارزش روز داراييارزش اوليه دارايي

17

۱234

-

....

 است؟ چقدر پنجم سال در نقدي جریان مجموع

500010000025000125000
18

۱234

-

....

 این سالیانه عواید است. شده خریداري صفر اسقاطی ارزش و سال پنج مفید عمر با تومان هزار یکصد ارزش به تجهیزاتی*
 دو تا صفر براي مالیات نرخ و تومان) هزار بیست سال هر (در خطی استهالك روش است. تومان هزار پنج و بیستتجهیزات

 پنج و بیست تومان هزار چهار بر مازاد و درصد، بیست تومان هزار چهار تا تومان هزار دو بر مازاد درصد، پانزده تومانهزار
  شود. می گرفته نظر دردرصد

 دهید. پاسخ مستقل صورت به  20 تا 18 سواالتبه

 است؟ چقدر سال هر درگیرد،  می تعلق مالیات آن به کهدرآمدي

500010000025000125000
19

۱234

-

....

 است؟ چقدر سال هر در شرکت مالیات میزان

 تومان900 تومان950 تومان1000 تومان1050
20

۱234

-

....

 برابر محصول همان از عدد 8500 تولید کل هزینه و نودهزار، برابر محصول یک از عدد چهارهزار تولید کلهزینه
 است؟ چقدر محصول این متغیر هزینه است. پول واحد هزار وششیکصدوبیست

681012

21

۱234

-

....

ماليات چه اثري بر سودهي طرحها دارد؟

كاهش مي دهداثري ندارد

به هزينه اوليه طرح بستگي داردافزايش مي دهد

22

۱2

34

-

..

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
 - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

گيري نرخ تورم، کدام روش (شاخص) اثر تغيير قيمت روي توليد ناخالص ملي را نشان مي هاي معمول در اندازه در روش
دهد؟ 

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

WPI(شاخص قيمت عمده فروشي) همه شاخصها

23

۱2

34

-

..

..

 باشد،۲۱۴,۱ ، به عبارتي يک سال بعد، برابر با ۲۰۱۲ باشد، و شاخص سال  ۱۹۵,۴ (سال مبنا) برابر با ۲۰۱۱اگر شاخص سال 
) چقدر است؟CPIشاخص قيمت مصرف کننده (

۱,۰۹۸۰,۹۱۳۱,۱۹۲۱,۱۸۷

24

۱234

-

....

 ، که در واقع حداقل نرخ(if)اگر نرخ تورم پنج درصد، حداقل نرخ جذب کننده ده درصد بدون تورم باشد، نرخ ظاهري 
جذب کننده بعد از تورم است، چند درصد است؟

5101515,5

25

۱234

-

....

یک کارخانه سازنده ماشین هاي لباسشویی، خرید یک جرثقیل سقفی را بررسی می کند. هزینه اولیه این
 واحد15000 سال می باشد. درآمد سالیانه حاصل از این جرثقیل 4 بعد از 5000 با ارزش اسقاطی 48000جرثقیل 

 واحد پولی پیش بینی شده است. اگر کارخانه در جستجوي3500پولی و هزینه هاي تعمیرات و نگهداري سالیانه 
% در سال باشد، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی، آیا خرید این جرثقیل را20حداقل نرخ جذب کننده 

توصیه می کنید؟
(P/A,20%,4) = 2.5887 (P/F,20%,4) = 0.4823

1-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
 - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

شهرداري اهواز بررسی اقتصادي دو پل بتونی و فلزي را بر روي رودخانه کارون آغاز نموده و انتخاب یکی از دو
 واحد پولی و15,000 میلیون واحد پولی، هزینه تعمیرات سالیانه 30.8پل ضروري است. هزینه اولیه پل بتونی 

22.3 واحد پولی براي هر ده سال یکبار است. پل فلزي داراي هزینه اولیه 50,000هزینه بازرسی و کنترل 
 واحد10,000 واحد پولی، هزینه رنگرزي هر سه سال یکبار 8,000میلیون واحد پولی، هزینه تعمیرات سالیانه 

 واحد پولی است. عمر پل ها نامحدود و حداقل نرخ45,000پولی و هزینه بازرسی و کنترل هر ده سال یکبار 
 اقتصادي ترین طرح را تعیین نمائید. EUAC% فرض می شود. با استفاده از روش 6جذب کننده 

(A/P,6%,10) = 0.13587 (A/F,6%,10) = 0.07587 (A/F,6%,3) = 0.31411

نمره ۱,۴۰ -2

 سال، این11 واحد پولی است. پیش بینی شده است که پس از عمر مفید 138،000هزینه اولیه یک ماشین تراش 
 واحد پولی باشد. مقادیر استهالك و ارزش دفتري را در سال هاي مختلف28،000ماشین داراي ارزش اسقاطی 

 فرض می شود. DDBتعیین نمائید. روش استهالك 

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
 - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

اي به شرح زیر است:  خصوصیات پروژه
K– 1،000 28،000  درآمد سالیانه = (GI)  = 50،000P
K9،500 + 500  هزینه سالیانه = (OC)  = 0SV

5 ، 4 ، 3 ، 2 ،  = 1K  = 5N
شود. جدول زیر باید مراحل محاسبه درآمد خالص  % فرض می40روش استهالك خط مستقیم و نرخ مالیات 

CFAT در نظر گرفته شود، با استفاده از روش ارزش خالص7 را نشان دهد. اگر حداقل نرخ جذب کننده %
فعلی، آیا این پروژه بعد از کسر مالیات اقتصادي است؟

سال
(k)

درآمد
ناخالص
(GI)

هاي هزینه
عملیاتی
(OC)

فرایند مالی
قبل از کسر

مالیات
(CFBT)

مقدار
استهالك

(D)

درآمد مشمول
مالیات
(IT)

مقدار
مالیات
(TX)

فرایند مالی بعد از
کسر مالیات
(CFAT)

0

1

2

3

4

5

(A/P,7%,5) = 0.24389 (G/P,7%,5) = 0.13078 (F/P,7%,n) = (1.07)n

 نمره۱,۴۰ -4
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اقتصاد مهندسي,اقتصادمهندسي

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي۱۱۲۲۰۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع (كارداني ) 
 - ,مهندسي راه آهن - سازه هاي۱۱۲۲۰۷۹),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

۱۳۲۰۰۴۲ - ,مهندسي راه آهن - بهره برداري۱۳۱۴۰۴۶ريلي,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي عمران 

شخصی در بیست و یکمین سالگرد تولد خود وارث یکصدهزار واحد پولی شد. وي درنظر دارد محلی را اجاره
 سالن تئاتر کوچک در یک ساختمان تبدیل کند. بر اساس اطالعاتی که فرد مزبور از4جا را به مکانی شامل  وآن

ها به عمل آورده است: هاي زیر را از هزینه اقتصاد مهندسی دارد، تخمین
واحد پولی
واحد پولی
واحد پولی
واحد پولی
واحد پولی
واحد پولی
واحد پولی

سال

80000
10000

0
62000
42000
16000

35000
9

هزینه تعمیر وتجدید بنا
وجوه اختصاصی به وقایع احتمالی

ارزش اسقاطی
روز)365هاي عملیاتی سالیانه ( هزینه

مخارج اجاره سالیانه
سایر مخارج سالیانه
سود مطلوب سالیانه

عمر تخمین و تجدید بنا
 واحد پولی3.35 صندلی و یک راهرو خواهد داشت. درآمد حاصل از هر تماشاگر به طور متوسط 280این سینما 

ترین مساله قابل بررسی تعداد افرادي است باشد. مهم است که شامل سود خالص حاصل از فروش اغذیه نیز می
که براي تماشاي فیلم حاضر خواهند شد. وي اظهار داشته است که در صورتی به سود سالیانه مطلوب خواهد

ها براي رسیدن به نقطه سربه سر ها پنجاه درصد باشد.چه درصدي از ظرفیت سالن دهی سالن رسید که نرخ بهره
 الزم است؟

 = 12%)MARR(
(A/P,12%,9) = 0.18768

نمره ۱,۴۰ -5
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