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گیری و انتخاب تحلیل اقتصادی یک طرح مشتمل بر مقایسه، تصمیم. هاستترین طرحاقتصادی گیری برای انتخاباقتصاد مهندسی ابزار تصمیماهداف کلی درس: 

دانشجویان  دهد.گیرندگان قرار مین و تصمیمهای اقتصاد مهندسی ابزارهای الزم برای این منظور را در اختیار مدیراهای موجود است که تکنیکاز بین گزینه

    خواهند گرفت. ها را فرااقتصادی طرح الزم برای درک و انجام تحلیل هایدرس توانایی رشته بهداشت محیط با گذراندن این

 

 درس ارائه نحوه فعالیت فراگیران )مفاهیم مورد انتظار تدریس( رئوس مطالب جلسه

 پرسش و پاسخ اقتصاد مهندسیاساسی مفاهیم  اول

 حل مسئله

  همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 ارائه تمرین

 پاسخ پرسش و  اصول پایه ایی در اقتصاد مهندسی دوم

 حل مسئله

 همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ معرفی و کاربرد فاکتورها سوم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین

 و پاسخ پرسش  حالت های خاص فرایند مالی چهارم

 حل مسئله

          نرانی همراه با نمایش اسالیدسخ

 ارائه تمرین

 و پاسخرسش پ نرخ های اسمی و موثر پنجم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین 

 های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنهاتکنیک ششم

 (PVروش ارزش فعلی )

 پرسش و پاسخ

 حل مسئله

          الیدسخنرانی همراه با نمایش اس

 بحث گروهی و ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ (Aروش یکنواخت ساالنه ) هفتم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 بحث گروهی و ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ زگشت سرمایهروش نرخ با هشتم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 بحث گروهی و ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ (B/Cروش نسبت منافع به مخارج ) نهم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 بحث گروهی و ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ های دیگر اقتصاد مهندسیتکنیک دهم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 مرینبحث گروهی و ارائه ت

 پرسش و پاسخ و روش های محاسبه آن استهالک یازدهم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین 

 پرسش و پاسخ و نقش آن در بررسی های اقتصادی مالیات دوازدهم

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ یگزینی )تعویض(تجزیه و تحلیل جا سیزدهم

 حل مسئله 

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین 



 پرسش و پاسخ آنالیز حساسیت چهاردهم

 حل مسئله 

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین 

 پرسش و پاسخ تورم و اثر آن در بررسی های اقتصادی پانزدهم

 حل مسئله

          نی همراه با نمایش اسالیدسخنرا

 ارائه تمرین

 پرسش و پاسخ تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان زدهمنشا

 حل مسئله

          سخنرانی همراه با نمایش اسالید

 ارائه تمرین 

    هفدهم

 

         در کالس، همکاری در تکالیف گروهیحضور منظم  :وظایف دانشجو

      درصد امتحان پایان ترم 63حضور منظم و مشارکت فعال،  درصد 53 :یابی واحد درسینحوه ارزش

 درس  منابع اصلی
 محمدمهدی اسکونژاد، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر های صنعتیاقتصاد مهندسی: ارزیابی اقتصادی پروژه

Fundamentals of Engineering Economics Chan, S. Park  
Engineering Economics R. Panneerselvam 

 

 
 


