عنوان :اقتصاد مهندسی
مشخصات:
نوع درس :اصلی

پیشنیاز---- :

نوع واحد :نظری

پروژه :ندارد

تعداد واحد3 :

جمع ساعات تدریس 84 :ساعت

سر فصل ها:
فصل اول :مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

فصل سوم :تجزیه و تحلیل های اقتصادی



اصول پایه ای در اقتصاد مهندسی



محاسبه ارزش فعلی و ارزش آینده



فرایند مالی سری یکنواخت



فرایند مالی سری شیب یکنواخت

 oنقش مالیات در بررسیهای اقتصادی



فرایند مالی سری شیب هندسی

 oاثر دریافت وام در بررسیهای اقتصادی



نرخ اسمی و نرخ موثر



روشهای محاسبه استهالک
 oتغییر روش موجودی نزولی به روش خطی





تجزیه و تحلیل اقتصادی پس از کسر مالیات ()CFAT

تجزیه و تحلیل جایگزینی
 oتعیین عمر اقتصادی

فصل دوم :تکنیک های اقتصاد مهندسی

 oاثر رشد سریع تکنولوژی



روش ارزش فعلی ()NPV



روش ارزش یکنواخت سالیانه ()NEUA



روش نرخ بازگشت سرمایه ()ROR

 oمنحنی بی تفاوتی



تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی

 oتعیین حدود تخمین



نرخ بازگشت سرمایه خارجی ()ERR

 oتعیین نقطه سربه سر



آنالیز شبکه ای



روش نسبت منافع به مخارج ()B/C

 oتورم در حالت CFBT



تکنیک های دیگر اقتصاد مهندسی

 oتورم در حالت CFAT
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نمرات
امتحان میان ترم
-

تاریخ امتحان 94/04/84 :ساعت 00:00 – 03:00

-

نحوه امتحان :کتبی  +جزوه بسته

امتحان پایان ترم
-

تاریخ امتحان :شنبه  94/00/84ساعت 00:00 - 08:00

-

نحوه امتحان :کتبی  +جزوه بسته

کوئیز و کار کالسی

 40امتیاز

 40امتیاز

 20امتیاز

