
 اقتصاد مهندسیطرح کلی درس 

 □عملی    ▄: نظری  نوع درس                  3:تعداد واحد         اقتصاد مهندسی: نام درس

 اقتصاد عمومی: نیاز( پیش نیاز)هم

 : سمیه طبسینام استاد

 somayehtabasi@eng.usb.ac.ir:آدرس ایمیل

 کارشناسی    مقطع:

 ها هر هفته ساعتشنبهدوو  7:30-9ساعت هر هفته ها شنبه: کالس تشکیل روز و ساعت

 13:30-12  

 جهت مراجعه حضوری و رفع اشکال 9:30-11:30شنبه هر هفته ساعت  ساعت و نحوه ارتباط با استاد:

 تکالیف دانشجو:

های کالسی، تعداد دفعات مجاز غیبت حداکثر حضور به موقع در جلسات تشکیل درس و شرکت در بحث

 باشد. ارائه تکالیف مربوط به هر مبحث.می جلسه 3

 :حوه ارزیابین

نمره  8ترم نمره و پایان 5ترم نمره، میان 3نمره، کوئیز  3نمره، تکالیف  1های کالسی )نمره فعالیت 

 نمره( 20مجموع:

 هدف کلی درس:

طرح  کی یاقتصاد لیهاست. تحلطرح نیتریانتخاب اقتصاد یبرا یریگمیابزار تصم یاقتصاد مهندس

 یاقتصاد مهندس یهاکیموجود است که تکن یهانهیگز نیو انتخاب از ب یریگمیتصم سه،یمشتمل بر مقا

رشته  انیدانشجو .دهدیقرار م رندگانیگمیو تصم رانیمد اریمنظور را در اخت نیا یالزم برا یابزارها

 یهاطرح یاقتصاد لیدرک و انجام تحل یالزم برا یهاییدرس توانا نیبا گذراندن ا صنایع یمهندس

 را فرا خواهند گرفت. اقتصادی

 :مراجع درس

 یاسکونژاد، انتشارات دانشگاه  صنعت یمحمدمهد ،یصنعت یهاپروژه یاقتصاد یابی: ارزیاقتصاد مهندس

 .1386 ر،یرکبیام

 .کاظم اورعی و احمد اسدیاقتصاد مهندسی،  

 

 

 



 
 اقتصاد مهندسیجلسات درس جدول زمانبندی تشکیل 

 توضیحات مباحث شماره جلسه

  اهمیت و ضرورت اقتصاد مهندسی اول

  های عرضه و تقاضاارزیابی بازار، تئوری دوم

  مالی ارزیابی–ارزش زمانی پول سوم

  های مختلف جریان نقدینگیحالت -جریان نقدینگی چهارم

نحوه درنظر گرفتن انواع بهره: نرخ بهره اسمی و مؤثر و  پنجم

 آنها در ارزیابی مالی

 دقیقه 15کوئیز 

  هاهای ارزیابی اقتصادی طرحروش ششم

های ارزیابی، آنالیز تحلیل ریسک و حساسیت روش هفتم

 حساسیت

 

  هزینه های سرمایه ای و جاری ،هزینه ها هشتم

های و مالیات در هزینه کهالهای محاسبه استروش   نهم

 جاری

 دقیقه 15کوئیز 

  D.C.F جدول  دهم
 

مطالب امتحان تا  آخر  امتحان میان ترم یازدهم

 جلسه دهم

 اقتصاد کالن دوازدهم
 

   نالهای اقتصاد کشاخص سیزدهم

  نالکبررسی اثرات شاخص های  چهاردهم

 دقیقه 15کوئیز  COMFAR معرفی و آشنایی با نرم افزار پانزدهم

  دانشجویانرفع اشکاالت درسی  شانزدهم
 

 

 

 


