
  مشخصات کلی دوره کارشناسی 
  رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي

  
مقدمه -1

ي،  محصوالت کشاورزکردن تولید  ياقتصادو کشاورزي بخش تولید در  يهااز نهاده ینهبراي استفاده به
ه به  با توجدانش کشـاورزي را با دانش اقتصـادي تلفیق نموده و    که الزم اسـت متخصـصـینی تربیت شـوند    

را در مراحل مختلف تولید و توزیع کاالها و علم اقتصاد و تئوریهاي اصول ، کشاورزيعلمی و عملی تجربیات 
ــاورزي، ــاورتوجیهی تهیه طرحهاي ، زمینه برنامه ریزيدر  خدمات کش بکار آنها و ارزیابی اقتصــادي  زيکش

  .گیرند
  
  تعریف و هدف -2  تعریف و هدف -2

سایر بخش هاي اقتصادي لزوما باید از منظر  نظام تولید و توزیع محصوالت و خدمات کشاورزي همانند 
صادي مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیر  شاورزي همچون زمین، آب، نیروي کار،  ناقت د. محدودیت نهاده هاي ک

سرمایه، و سایر منابع تولید باعث می گردد تا مسئله صرفه اقتصادي براي تصمیم گیري در تولید کشاورزي         
کشــاورزي براي بررســی و عملکرد دقیق روابط اقتصــادي میان داده ها و    در اولویت باشــد. علم اقتصــاد  

هاي کشاورزي، کاربرد روشهاي مختلف تحلیل و ارزیابی و سایر اصول اقتصادي در این بخش تعریف        هستاند 
صادي در حوزه تولید و             صاد و تئوریهاي اقت شاورزي نیز کاربرد علم اقت صاد ک ست. لذا هدف علم اقت شده ا

  صوالت و خدمات کشاورزي می باشد.توزیع مح
  

  طول دوره و شکل نظام -3  طول دوره و شکل نظام -3
سی    شنا شته  طول دوره کار سی ر شی وزارت علوم،   مطابق با آیین نامهاقتصاد کشاورزي    مهند هاي آموز

  تحقیقات و فناوري می باشد.
  

  اقتصاد کشاورزي مهندسی  رشته برنامه درسی دوره کارشناسی-4
سی دوره   شامل           مجموع واحدهاي در شاورزي  سی اقتصاد ک شته مهند سی ر شنا واحد به قرار   140کار

  باشد:زیر می
  

  تعداد واحد  نوع درس
  22  عمومی دروس

1

  22  عمومی دروس
  18  پایهعلوم دروس 

  92  دروس تخصصی 
  8  دروس اختیاري

  140  جمع



  نقش و توانایی فارغ التحصیالن -5
  :کنند آفرینیرد زیر نقش افارغ التحصیالن این رشته می توانند در مو

طرحهاي کشاورزي و منابع طبیعی کارشناس در تحلیل و ارزیابی  عنوانبه .1
  هاي توسعه کشاورزي.ریزیبرنامه در کارشناس  عنوانبه .2
  در امور آموزشی و تحقیقات کشاورزي. کارشناسبه عنوان .3
ا مجري واحدهاي تولیدي دولتی و خصوصی کشاورزيیبه عنوان مدیر .4
اقتصادي طرح ها و برنامه هاي کشاورزيبه عنوان کمک ناظر .5
  

  ضرورت و اهمیت دوره -6
ــادي مدیریت واحدهاي تولیدي و توزیعی، تحلیل و ارزیابی         طرح ها و برنامه هاي خرد و کالن،     اقتصـ

سیدن به مرز         شاورزي در جهت ر سعه بنگاه ها و مراکز تولید کاالها و خدمات ک شد و تو برنامه ریزي براي ر
ــت    خودکفایی و  ــتا ها و ارتقاء ســطح رفاه و معیش امنیت غذایی، اقتصــادي کردن تولید کشــاورزي در روس

ــی نگري و کاربرد تئوري   ــتائیان و ... اهمیت بخش ــاورزان و روس ــادي را در بخش  ها و روش کش هاي اقتص
سازد.      شکار می  سائل آن       کشاورزي آ سازد.     براي تحقق بخشیدن به این امر نگاه تخصصی به بخش کشاورزي و م شکار می  سائل آن       کشاورزي آ براي تحقق بخشیدن به این امر نگاه تخصصی به بخش کشاورزي و م

 .را ضروري می سازد  متخصصان داراي دانش اقتصاد کشاورزي در سطوح مختلف علمی       تربیتو  لزامی بودها
وه  عالمهندسی اقتصاد کشاورزي نخستین دوره از آموزشهاي عالی این فن است که        رشته  دوره کارشناسی   

سان مطلع و کارآمد در حوزه کار کارشناسی،       راه را براي آموزش هاي تخصصی و کاربردي    بر تربیت کارشنا
  هموار می سازد. باالترتر در مقاطع 
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  کارشناسی برنامه درسی دوره 
رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي
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  اقتصاد کشاورزي: جدول دروس عمومی رشته مهندسی  1جدول شماره 

  ساعت  واحد  نام درس  گرایش  ردیف
  جمع  عملی  نظري

  32  --  32  2  (مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی 

  مبانی نظري اسالم  1

  32  --  32  2  (مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی 
  32  --  32  2  (نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی 
  32  --  32  2  انسان در اسالم

  32  --  32  2  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

  اخالق اسالمی  2

  32  --  32  2  فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
  32  --  32  2  اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

  32  --  32  2  آیین زندگی (اخالق کاربردي)
  32  --  32  2  عرفان عملی اسالمی

  انقالب اسالمی  3
  32  --  32  2  انقالب اسالمی ایران

  32  --  32  2  آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
  32  --  32  2  »ره«اندیشه سیاسی امام خمینی  32  --  32  2  »ره«اندیشه سیاسی امام خمینی

  تاریخ و تمدن اسالمی  4
  32  --  32  2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  32  --  32  2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم
  32  --  32  2  تاریخ امامت

  32  --  32  2  تفسیر موضوعی قرآن  آشنایی با منابع اسالمی  5
  32  --  32  2  البالغهتفسیر موضوعی نهج

  48  --  48  3  زبان فارسی   --  6
  48  --  48  3  زبان انگلیسی  --  7
  32  32  --  1   1تربیت بدنی   --  8
  32  32  --  1   2تربیت بدنی   --  9  32  32  --  1   2تربیت بدنی   --  9
  32  --  32  2  دانش خانواده و جمعیت  --  10

  واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظري اسالم 4دو درس به ارزش •
  واحد از مجموعۀ دروس اخالق اسالمی 2یک درس به ارزش •
  مجموعۀ دروس انقالب اسالمیواحد از  2یک درس به ارزش •
  واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسالمی 2یک درس به ارزش •
واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی 2یک درس به ارزش •
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  جدول دروس علوم پایه رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي: 2جدول شماره 

یف
رد

  

  نام درس
  تعداد ساعات  تعداد واحد

  جمع  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري  پیشنیاز
  --48048  3  30  )1(ریاضیات   1  --48048  3  30  )1(ریاضیات   1
  )1(ریاضیات 48048  3  30  )2ریاضیات (  2
  --323264  3  21  )1گیاهشناسی(  3
  )1ریاضیات (323264  3  21  آمار واحتماالت  4
  --323264  3  21  شیمی عمومی   5
  --323264  3  21  فیزیک عمومی  6

224128352  14418  جمع
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  رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي  تخصصیدروس  :3 شماره جدول

یف
رد

  

  پیشنیاز  تعداد ساعات  تعداد واحد  نام درس
  جمع  عملی  نظري  جمع  عملی  نظري

  --323264  3  1  2  باغبانی عمومی   1
  شیمی عمومی323264  3  1  2  خاکشناسی عمومی  2  شیمی عمومی323264  3  1  2  خاکشناسی عمومی  2
  --323264  3  1  2  دامپروري عمومی  3
  --323264  3  1  2  کشاورزي فرآورده هاينگهداري  روشهاي تبدیل و  4
  --323264  3  1  2  زراعت عمومی  5
  2و ردیف  )1( ریاضیات323264  3  1  2  آبیاري عمومی   6

  --  192  192  0  33  0  )1مهارت آموزي(7
  --  48  0  48  3  0  3  )1( اقتصاد خرد8
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  )2اقتصاد خرد (9

  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  )1( اقتصاد کالن10
  --  48  0  48  3  0  3  در واحدهاي کشاورزيحسابداري اصول 11  --  48  0  48  3  0  3  در واحدهاي کشاورزيحسابداري اصول 11
  احتماالتآمار و   48  0  48  3  0  3  کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزي12
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  و منابع طبیعی بازاریابی محصوالت کشاورزي13
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  اقتصاد جنگل، مرتع و شیالت  14
  )1( اقتصاد خرد  32  0  32  2  0  2  اقتصاد آب و زمین  15
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  کشاورزي  اقتصاد تولید  16
  12و  8ردیفهاي   48  0  48  3  0  3  اقتصاد سنجی   17
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  تجاري کشاورزيکسب و کار   18
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3  اقتصاد محیط زیست  19
  )2(ریاضیات  48  0  48  3  0  3  اقتصاد ریاضی  20  )2(ریاضیات  48  0  48  3  0  3  اقتصاد ریاضی  20
  18ردیف   48  0  48  3  0  3  واحدهاي کشاورزي مدیریت   21
  11ردیف   48  0  48  3  0  3  مدیریت مالی  22
  )2( ریاضیات  32  0  32  2  0  2  کاربرد برنامه ریزي ریاضی در کشاورزي و منابع طبیعی  23
کشاورزي و منابع طرحهاي اقتصادي ارزیابی تهیه و   24

  طبیعی
  )1( اقتصاد خرد  48  0  48  3  0  3

  )1( خرداقتصاد   48  0  48  3  0  3  اقتصاد توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبیعی  25
  )1( اقتصاد کالن  48  0  48  3  0  3   سیاست کشاورزي  26
  )1( اقتصاد خرد  32  0  32  2  0  2  اصول اقتصاد تعاون  27
  --  32  0  32  2  0  2  حقوق کشاورزي و منابع طبیعی   28

6

  --  32  0  32  2  0  2  حقوق کشاورزي و منابع طبیعی   28
  )1( اقتصاد خرد  32  0  32  2  0  2  اقتصاد نیروي کار کشاورزي  29
  --  32  0  32  2  0  2  اصول بیمه کشاورزي  30
  --  64  64  0  2  2  0  پروژه  31
  --  384  384  0  6  6  0  )2مهارت آموزي (  32



  --  2032  832  1200  92  17  75  جمع
  

  رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي اختیاري :  جدول دروس4جدول شماره 

یف
رد

  
  نام درس

    تعداد ساعات  تعداد واحد
یف  جمع  عملی  نظريجم  عملی  نظري  پیشنیاز

رد
  

جم  عملی  نظري  پیشنیاز  نام درس
  ع

  جمع  عملی  نظري

  اقتصاد سنجی  32  0  32  2  0  2  روشهاي تحقیق در اقتصاد کشاورزي  1
  )1( اقتصاد کالن  32  0  32  2  0  2  اقتصاد ایران  2
  )1( اقتصاد کالن  48  0  48  3  0  3  )2( اقتصاد کالن  3
  --  32  0  32  2  0  2  جامعه شناسی روستائی  4
  )1( اقتصاد کالن  32  0  32  2  0  2  پول و بانکداري  5
  )1( اقتصاد کالن  32  0  32  2  0  2  تجارت محصوالت کشاورزي  6
  )1( اقتصاد کالن  32  0  32  2  0  2  برنامه ریزي اقتصادي  7
  )1( اقتصاد خرد  32  0  32  2  0  2  جغرافیاي اقتصادي ایران  8
  --  32  0  32  2  0  2  خارجیمتون اقتصادي به زبان   9  --  32  0  32  2  0  2  خارجیمتون اقتصادي به زبان   9

  )1( اقتصاد خرد  32  0  32  2  0  2  اقتصاد دامپروري  10
  --  32  0  32  2  0  2  کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزي   11
  فیزیک عمومی  64  32  32  3  1  2  * هوا و اقلیم شناسی  12
  --  64  32  32  3  1  2  * ترویج و آموزش کشاورزي مبانی  13
  --232032  20شناخت جنگل  14
  --  48  0  48  3  0  3  * ماشینهاي کشاورزي عمومی  15
  --  64  32  32  3  1  2  کانیزاسیون کشاورزيم  16
  شیمی عمومی  48  0  48  3  0  3  * مدیریت آفات و بیماریهاي گیاهی  17
  --  16  0  16  1  0  1  سمینار  18  --  16  0  16  1  0  1  سمینار  18
  --  16  0  16  1  0  1  مسئله مخصوص  19

  --  96720  624  42  3  39  جمع
  
برخی از  را با  4جدول شماره  ستاره دار  دروس  مجاز است متناسب با شرایط دانشگاه    هر دانشگاه  گروه آموزشی  •

  جایگزین نماید.  الزامیبه عنوان دروس تخصصی  3جدول شماره  6تا  1ردیف  دروس
واحد را به انتخاب خود و با  8ســه درس به ارزش حداقل ،  4جدول شــماره الزم اســت از بین دروس دانشــجو •

  رعایت پیشنیاز مربوطه بگذراند. 
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  کارشناسی دوره  سرفصل دروس
رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي
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  :عنوان درس به فارسی
  )1( اتریاضی

: انگلیسیعنوان درس به 
Mathematics (1)

  :نوع درس
پایهعلوم 

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  :اهداف کلی درس  :اهداف کلی درس

دیفرانسیل جهت استفاده در دروسی که شامل محاسبات عــددي می باشند و دروس   آموزش یک دوره کامل حساب
  برنامه نویسی کامپیوتر، استاتیک، دینامیک و غیره.

  
  : سرفصل یا روئوس مطالب

  نظري:
ــه گیري(اعداد مختلط ــی، نمایش قطبی، ریش ــایاي ( توابع)، تعریف، عملیات جبري، نمایش هندس تعاریف، حد و قض

تعریف، دستورهاي مشتق گیري، مشتق  ( مشتق )، حد چپ و راست، پیوستگی، تابع مرکب، تابع وارون   مربوط به حد،
ـق مرتبه    ـ ام ،کاربردهاي هندسی   nتابع مرکب، مشتق تابع وارون، مشتق تابع پارامتري، مشتقات مراتب باالتر، مشت

سط        ضایاي رل و میانگین، ب سیل و کاربرد آن، ق شتق، دیفران مم  تیلور با جمله باقیمانده، ماکزیمم و مینیو فیزیکی م سط        ضایاي رل و میانگین، ب سیل و کاربرد آن، ق شتق، دیفران مم  تیلور با جمله باقیمانده، ماکزیمم و مینیو فیزیکی م
شه هاي معادالت        سبۀ تقریبی ری صات دکارتی و قطبی، محا سم خم ها در مخت ف تعری( انتگرال)، توابع، رفع ابهام، ر

توابع  ،انتگرال توابع پیوســته و پیوســتۀ قطعه اي، قضــایاي اســاســی حســاب دیفرانســیل و انتگرال، انتگرال نامعین 
 ،تغییر متغیر، تجزیۀ کسرها، روش جزء به جزء ( روشهاي انتگرال گیري )، ائی و هذلولی و مشتقات آنها لگاریتمی و نم

ــبه تقریبی انتگراله ــاحت ( کاربرد انتگرالا)، محاس ــبه مس ــات مرکز   ،حجم ،طول قوس ،محاس ــتاور ماند، مختص گش
یف، همگرایی ســري و قضــایاي مربوطه، تعر( ســریهاه)، تعریف، همگرایی دنباله و قضــایاي مربوط( دنباله ها)، گرانش

  )سري توانی و بسط توابع به سري تیلور، همگرایی مطلق و مشروط
  

  عملی: ندارد
  

روش ارزیابی: روش ارزیابی: 
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
--عملکردي----

  
: اصلی منابع

ــه تحلیلی  )1391( کافی، کاظمی، م.، بهزاد .1 ــیل و انتگرال و هندس ــاب دیفرانس ــارات جلد اول (ترجمه)، حس  انتش
  .فروزش
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  :عنوان درس به فارسی
  )2( اتریاضی

: عنوان درس به انگلیسی
Mathematics (2)

  :نوع درس
پایهعلوم 

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1ریاضیات (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  اهداف کلی درس:  اهداف کلی درس:

آموزش بخش دوم از یک دوره کامل حساب دیفرانسیل مورد نیاز دروس محاسبات عددي، برنامه نویسی کامپیوتر،  
  استاتیک، دینامیک و غیره.

  
   مطالب:سرفصل یا روئوس 

  نظري:
دستگاه معادالت خطی سه مجهولی،  3×3هاي معادالت پارامتري، مختصات فضایی، بردار در فضا، ضرب عددي، ماتریس

عملیات روي سطرها، معکوس ماتریس، حل دستگاه معادالت، استقالل خطی، پایه در تبدیل خطی و ماتریس آن، 
معادالت خط و صفحه، تابع برداري و مشتق آن، سرعت و شتاب، و ارزش و بردار ویژه، ضرب برداري،  3×3دترمینان 

خمیدگی، بردارهاي عمود بر منحنی، تابع چند متغیره، مشتق سویی و جزئی، صفحه مماس و خط عمود بر منحنی خمیدگی، بردارهاي عمود بر منحنی، تابع چند متغیره، مشتق سویی و جزئی، صفحه مماس و خط عمود بر منحنی 
 گانه و کاربرد آنها در مسائلهاي دوگانه و سهده زنجیري براي مشتق جزئی، دیفرانسیل کامل، انتگرالعگرادیان، قا

ي، اي و کروي، میدان بردارگیري (بدون اثبات دقیق)، مختصات استوانههندسی و فیزیکی، تعویض ترتیب انتگرال
  الخط، دیورژانس، چرخه، الپالسین پتانسیل، قضایاي گرین و دیورژانس و استکس.انتگرال منحنی

  --عملی: 
  

  روش ارزیابی: 
پروژه آزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
--عملکردي---- --عملکردي----

  
  : اصلی منابع

ــه تحلیلی جلد دوم (ترجمه)، 1391( کافی، کاظمی، م.، بهزاد. 1 ــیل و انتگرال و هندس ــارات ) حســاب دیفرانس  انتش
  .فروزش
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  :عنوان درس به فارسی
  )1( گیاهشناسی

: عنوان درس به انگلیسی
Botanical (1)

  :نوع درس
پایهعلوم 

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد 

  □ندارد        ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       ■آزمایشگاه 

  
  : درس هدف  : درس هدف

شد. می با اعمال فیزیولوژیکی مبتنی بر این ساختارها از اهداف این درس  آشنایی با ساختار گیاهان زراعی و باغی و
در مسایل کشاورزي از پایه هاي منطقی و عملی الزم  بطوریکه براین اساس دانسته ها و یافته هاي آتی دانشجو

  برخوردار شود. 
  

  رئوس مطالب:
ــبز در طبیعت     الف) نظري: ــاهمیت گیاه سـ ــلول گیاهی  ــــ ، انواع بافتهاي گیاهی   ، ترکیبات آن نقش اجزاء و ، سـ

سیل آب گیاه و عوامل          ساختمان گل و میوه، پتان ساختمان برگ و انواع آن،  ساقه،  شه،  ساختمانهاي اولیه و ثانویه ری
شاري)، تعرق و تعریق و عوامل مؤثر بر          سیل ف سمزي و پتان سیل ا سمز (تعریف، پتان شار و ا مؤثر بر آن، پدیده هاي انت

وانتقال آب و مواد محلول (مکانیسم جذب، انتقال شیره خام و پرورده و نظریه هاي مربوط به آنها)، تغذیه   آنها، جذب وانتقال آب و مواد محلول (مکانیسم جذب، انتقال شیره خام و پرورده و نظریه هاي مربوط به آنها)، تغذیه   آنها، جذب 
ها)، (خصوصاً قند   معدنی گیاه، آنزیم ها و نقش آنها در متابولیسم، تنفس و مسیرهاي آن، ترکیبات آلی و اهمیت آنها  

ــتی نیترو ــنتز وتثبیت زیسـ ــنتز (عوامل مؤثر بر فتوسـ ــار)،  ژن، فتوسـ ــیرهاي آن)، هورمونهاي گیاهی (باختصـ مسـ
  فتوپریودیسم (باختصار).

ساختمان            ب) عملی: ساقه و برگ،  شه،  ساختمان اولیه ری سلول گیاهی و انواع بافتهاي گیاهی،  ساختمان  شاهده  م
شدت تعر          سمرلیز، اندازه گیري هاي  سانس و پال شاهده تورژ ساقه و ناهنجاریهاي آنها، م شه،  ق، کربن هاي ثانویه ری

شاهده طیف جذبی         ستخراج کلروفیل، کاروتن و گزانتوفیل و م صر معدنی، ا شاهده کمبودهاي عنا گیري و تنفس، م
  آنها.

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  ندارد بازدید: 

  
منبع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه 
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  :عنوان درس به فارسی
  آمار و احتماالت 

: عنوان درس به انگلیسی
Statistics and Probability

  :نوع درس
پایهعلوم 

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1ریاضیات (

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
   هدف درس:   هدف درس:

  آشنایی دانشجویان با کاربردهاي آمار و آزمون فرض در حل مسائل عام کشاورزي 
  

  رئوس مطالب:
ماالت                   الف) نظري: پارامترهاي پراکندگی، احت به مرکز،  یل  ما پارامترهاي ت ماري،  هاي آ مایش داده  مار، ن تعریف آ

سته،              صادفی پیو ضی، متغیر ت صل، امید ریا صادفی منف شمارش، متغیر ت شامل احتمال تام، احتمال مرکب، قوانین 
ــن، ب        ــامل توزیع دو جمله اي، توزیع نرمال و توزیع پواسـ جامعه، توزیع      توزیعهاي احتمالی شـ پارامترهاي   tرآورد 

ستیودنت، توزیع کی دو، توزیع   شر، توزیع  ، Zا ستگی،    Fفی سیون و همب ، آزمون معنی دار بودن، آزمون کی دو، رگر
  تجزیه واریانس ساده

آشــنایی با نحوة اســتفاده از برخی نرم افزارهاي رایانه اي جهت حل مســائل آماري با تکیه بر مثال هاي  ب) عملی: آشــنایی با نحوة اســتفاده از برخی نرم افزارهاي رایانه اي جهت حل مســائل آماري با تکیه بر مثال هاي  ب) عملی: 
  می کشاورزي عمو

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

    
  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه منبع:
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  :عنوان درس به فارسی
  شیمی عمومی 

: عنوان درس به انگلیسی
General Chemistry  

  :نوع درس
پایهعلوم 

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  معرفی کاربرد شیمی در کشاورزي و تکمیل اطالعات پایه دانشجویان
  

  رئوس مطالب:
ماده  ،ماده و انواع آن  الف) نظري: ندازه گیري      ،خواص و تغییرات  حدهاي ا مان اتم   ،SIوا ــاخت یادي  ،سـ مدل اتمی   ،ذرات بن

آرایش الکترونی و دسـته بندي عناصـر    ،خاصـیت مغناطیسـی ماده   ،نظریه بوهر ،و ماهیت دو گانه رنو ،پایداري هسـته ،رادرفورد
شیمیایی  ،جدول تناوبی سیون  ،شعاع اتمی  ،پیوندهاي  ، شعاع یونی  ،پیوند یونی ،الکترونگاتیویته ،الکترون خواهی ،انرژي یونیزا

، بارقراردادي ،اسیون و شکل هندسییدهیبر ،بررسی خصلت بینابینی پیوندها ،قاعده زوج الکترون ،قاعده اکتت ،پیوند کوواالنسی
ال نظریه اربیت ،قطبیت ملکولها( هیبریداســیون شــکل هندســی ملکولها و یونها   ،رزنانس و هیبرید رزنانس ،ســاختمان لویس

ــته ، ملکولی ــته و ناجور هس ــی ذرات دوتایی جور هس ــه نظریه پیوند کواالنس و نظریه  ،آرایش اربیتال ملکولی براي بعض مقایس
نش، محاسبه گرماي واک فرمول گرم، مول، اتم گرم، ملکول گرم،( معادالت شیمیایی و روابط کمی )،پیوند فلزي، اربیتال ملکولی نش، محاسبه گرماي واک فرمول گرم، مول، اتم گرم، ملکول گرم،( معادالت شیمیایی و روابط کمی )،پیوند فلزي، اربیتال ملکولی

ــنج، انتالپی،   ــارل،   گازها (   )،انرژي آزاد گیبس، قانون هس  انتروي، گرماسـ معادله عمومی    قانون آووگادرو،   قانون بویل، قانون شـ
، ی، تبخیر، فشار بخار نظریه جنبش ( جامدات و مایعات )،لی گراهامگازها، چگالی گازها، فشارهاي جزئی دالتون، قانون نفوذ ملکو 

صعید  ،نقطه انجماد، نقطه ذوبنقطه جوش،  سیون و احیا    ،نمودار حالت ،ت سیدا سیون    ،بلورهاي یونی)، اک سیدا  روش ،درجه اک
ساس مفهوم اکی واالن گرم،   مفهوم اکی واالن گرم، حل م ،هاي موازنه سم  ا (محلول هسایل برا شدن، گرماي انحالل،  مکانی حل 

هیدارت ها، غلظت محلول ها (موالریت، مواللیته، نرمالیته، فرمولیته، کسر مولی، قسمت در میلیون و قسمت در بیلیون، درصد     
یت، جاذبه لهاي الکتروون و احیا، تشکیل کمپلکس)، محلولوزنی، درصد حجمی)، عیارسنجی (سیستمهاي اسید و باز، اکسیداسی

گشت پذیر  هاي برکردن، عوامل مؤثر بر سرعت، واکنش  سینتیک و تعادل شیمیایی سرعت واکنش، کاتالیز    بین یونی در محلولها، 
هاي حالل، نظریه برونشتد و لوري،  ، سیستم  اسید و باز: نظریه آرنیوس  ،هامحلولها، تامپون PHو تعادل شیمیایی، اصل لوشاتلیه،    

  اسیدها و بازها، هیدرولیز نظریه لویس، قدرت
سید و باز،                ب) عملی: سیون ا شه گري، آزمایش قانون بقاي جرم، تیترا شی شگاهی و  سایل آزمای شنایی با و سایل ایمنی، آ م

ستفاده از کروماتوگرافی کاغذي،           سختی موقت)، جداکردن چند یون با ا سختی آب ( سیون و احیاء، تعیین  سیدا سیون اک ستفاده از کروماتوگرافی کاغذي،          تیترا سختی موقت)، جداکردن چند یون با ا سختی آب ( سیون و احیاء، تعیین  سیدا سیون اک تیترا
ــرعت          تعیین نقطه ذوب و   ندازه گیري سـ ندازه گیري افزایش دماي جوش، ا تعیین نزول نقطه انجماد، تعیین نقطه جوش و ا

واکنش و تعیین اثر غلظت و حرارت بر روي ســرعت واکنش، آزمایش کالري متري، تعیین گرماي انحالل، تعیین گرماي برخی  
  هاي متفاوت کنش ها، تهیه محلول ها با غلظتاز وا

  
  (درصد):روش ارزیابی 

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 
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  نداردبازدید: 
  

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه بع:من
  



  :عنوان درس به فارسی
  فیزیک عمومی 

: عنوان درس به انگلیسی
General Physics  

  :نوع درس
پایهعلوم 

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       ■آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی با خواص فیزیکی مواد 
  

  مطالب:رئوس 
ندازه گیري کمیت هاي فیزیکی، معادالت ابعادي و کاربردهاي آن، یکاها و تبدیل آنها،              ( اندازه گیري  الف) نظري: ا

چگالی، فشار درون شاره، فشارسنج ها، اصل ارشمیدس، کشش        ( شاره هاي ساکن   )،محاسبات تقریبی، محاسبه خطا  
سورفکتانت       شکیل حباب،  شاره    )،(Surfactants)سطحی، قانون ژورن، ت معادله برنولی، کاربردهاي معادله ( شارش 

ــبه قطر ذرات معلق ــتوکس، محاس ــاط )،برنولی، گران روي، قانون پوازوي، قانون اس دما و تعادل گرمایی، ( دما و انبس
مقدار گرما، ظرفیت گرمایی، اندازه گیري ظرفیت گرمایی، ( گرما )،دماســنج ها، مقایس هاي دمایی، انبســاط گرمایی

ــطحی،          ظ ــش سـ ــطحی،          ظرفیت گرمایی مولی قانون دولن و پتی، تغییر حالت، گرمابی تبخیر، ارتباط گرما تبخیر مالر و کشـ ــش سـ رفیت گرمایی مولی قانون دولن و پتی، تغییر حالت، گرمابی تبخیر، ارتباط گرما تبخیر مالر و کشـ
رســانایی و محاســبه ضــریب هدایت حرارتی، همرفت، تابش، تقســیم بندي امواج  ( )، انتقال گرماســرمادهی با تبخیر

سب طول موج، قوانین وین،  الکترومگنیت ستفال بولتزمن یک بر ح سی    قانون ا سم  سیلی، ج اه، ، تابنده ایده آل، طیف گ
شید، اثر گلخانه اي، قوانین تبدیل کار و گرما        شی از خور سیل تاب شید، گ سنجی  )،خور سنجی،   (نور کمیت هاي نور

ــنایی   ــنجی، جدول روش ــندگی، تابندگی، یکاهاي نورس ــی ( گازها )،درخش معادله حالت، گازه ایده آل، نظریه جنبش
شی در گازها، نمودار      گازهاي ایده آل، قانون د شار جو، توزیع انرژي جنب سبه ف سه  PVالتون، محا ، نمودار فاز، نقطه 

شار بخ  سبی گانه، نقطه بحرانی، ف شبنم، نقطه جوش  ار رطوبت ن انواع جامدات بلورین و غیربلورین، ( )، جامداتنقطه 
شار  )،خواص مکانیکی جامدات، مواد بیولوژیکی شابه  ( پدیده هاي مختلف انت سانایی الکتریکی   ت سانایی گرمایی و ر ، ر

ش        ،بخش مولکولی سمز معکوس، ف سمزي، ا شار ا شار، ف فتن ار منفی، باال رقانون فیک، نظریه مولکولی پدیده هاي انت
  آب در گیاهان)

ــی و اندازه گیري    ب) عملی: ــریب هدایت حرارتی، بررس اندازه گیري هاي چگالی، گرماي نهان تبخیر، عدد ژول، ض ــی و اندازه گیري    ب) عملی: ــریب هدایت حرارتی، بررس اندازه گیري هاي چگالی، گرماي نهان تبخیر، عدد ژول، ض
مایعات مختلف و پدیده مویینگی، بررســی قانون ارشــمیدس و اندازه گیري چگالی مایعات، کاربرد  کشــش ســطحی

سی قانون              سام، برر شدن اج سرد  سم منحنی  شار بخش آب، ر سم منحنی ف معادله برنولی، جذب انرژي گرمایی، ر
  استفان

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%
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  نداردبازدید: 

  
 منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه



  :عنوان درس به فارسی
  باغبانی عمومی 

: عنوان درس به انگلیسی
General Horticulture  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
64: ساعتتعداد 

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
   هدف درس:   هدف درس:

  باشد. میآشنایی دانشجویان با اصول تولید محصوالت باغبانی از میوه، سبزي و گل در محیط هاي باز و کنترل شده 
  

  رئوس مطالب:
  این درس شامل سه قسمت میوه کاري، سبزیکاري و گلکاري بشرح زیر است: الف) تئوري:

میوه کاري: اهمیت میوه ها از نظر اقتصــادي، تقســیم بندي درختان میوه بر اســاس اقلیم و نوع میوه ها، آشــنایی با  
ــور، نحوه انتخاب  ــت و برداشــت میوه هاي مهم کش ــت، داش ــب براي میوه هاي مهم، چگونگی  نحوه کاش اقلیم مناس

اصول و روشهاي تربیت روشهاي ازدیاد درختان میوه،  اقتصادي، احداث باغ میوه، اصولانتخاب نوع محصول بر اساس 
  و هرس درختان میوه.

سبزیها، شرایط محیطی و اقتصادي، تولید سبزیها، بذر و      سبزیکاري  رورش پ : مقدمه (اهمیت سبزي ها)، طبقه بندي  سبزیها، شرایط محیطی و اقتصادي، تولید سبزیها، بذر و      سبزیکاري  رورش پ : مقدمه (اهمیت سبزي ها)، طبقه بندي 
  نشاء، پیش رس کردن (تولیدات گلخانه اي)، پرورش سبزیهاي مهم (میوه اي، برگی، ریشه اي و غده اي).

ــات مهم در گلکاري          گلکاري: تاریخچه و اهمیت گلها و گیاهان زینتی،        ــیسـ طبقه بندي گلها و گیاهان زینتی، تأسـ
سی  و رویشی، اثر عوامل محیطی بر گیاهان زینتی،   (گلخانه ها و شاسی ها)، روشهاي ازدیاد گیاهان شامل ازدیاد جن    

ــاهاي خارج از گلخانه، هورمونها و مواد                (دما، نور، رطوبت هوا)،   تغذیه گلها و گلهاي زینتی، آبیاري گلخانه اي و فضـ
  ی.زینت ياه شاخه بریده ها، درختان و درختچه تنظیم کننده رشد، آشنایی با مهمترین گیاهان زینتی آپارتمانی،

ــتانه،  ب) عملی: ــتانه و زمس ــنایی با جوانه هاي گل و  انجام هرس و تربیت درختان، انجام برخی پیوندهاي تابس آش
تخمین میزان محصول درخت براساس وضعیت جوانه ها، کشت بذر گلها و گیاهان زینتی، کشت قلمه، شناسایی گلها 

شنا   سبزیها،  و گیاهان زینتی، تکثیر به روش جداکردن و تقسیم بوته ها،  شنایی با روشهاي م  سایی بذر و بوته  ختلف آ
  پرورش نشاء، آشنایی با ابزار و ادوات باغبانی.

    
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

  
 منبع:

  معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطهمنبع درسی 
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  معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطهمنبع درسی 
  
  
  



  :عنوان درس به فارسی
  خاکشناسی عمومی 
: عنوان درس به انگلیسی

General Soil  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
شیمی عمومی

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       ■آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

آگاهی دانشجویان با مبانی علم خاکشناسی شامل فرایندهاي تشکیل ویژگیهاي فیزیکی و شیمیاي و روابط اکولوژي        
نابع طبیعی، حفظ و نگهداري جنگل و مرتع و             ــاورزي م خاکهاي کشـ ــحیح  کاربرد در مدیریت صـ جاد  بمنظور  ای

  .سیستمهاي کشاورزي پایدار
  

  رئوس مطالب:
  ســـاختمان، مقدمه، تعریف و چگونگی تشـــکیل خاك، عوامل تشـــکیل دهنده خاك، خواص فیزیکی (بافت،  نظري:

شکیل دهنده خاك،    تخلخل،  شیمیایی مواد ت شیمیایی (ترکیبات  واکنش  نفوذ پذیري، تراکم، رطوبت، رنگ)، خواص 
ــیات خاك)، مواد آلی و رابطه  خاك، پدیده تبادل)،  ــوصـ آن با خواص بیولوژیکی (موجودات زنده و تأثیر آنها بر خصـ

ز تخریب خاك (مختصري از شوري، فرسایش    ، شناسایی و طبقه بندي کلیاتی ا  خصوصیات خاك، حاصلخیزي خاك    ز تخریب خاك (مختصري از شوري، فرسایش    ، شناسایی و طبقه بندي کلیاتی ا  خصوصیات خاك، حاصلخیزي خاك   
  ها) و سایر محدودیت

، رنگ خاك، ینمونه برداري و آماده سـازي نمونه، اندازه گیري رطوبت خاك، وزن مخصـوص ظاهري و حقیق   عملی:
اره ها در عص اندازه گیري بعضی از یون اندازه گیري مواد آلی خاك، تعیین واکنش و شوري خاك،  تعیین بافت خاك،

  اك.خ
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20% %30)%40( عملکردي10%20%

  
  
  

  نداردبازدید: 
  

 منابع:
  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه

  
  

16

  
  
  

  



  :عنوان درس به فارسی
  دامپروري عمومی 

: عنوان درس به انگلیسی
General Livestock  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

ارتباط آن با سایر رشته هاي کشاورزي، آشنایی مختصري با اصول تغذیه، فیزیولوژي، اصالح دام، اهمیت دامپروري و 
  اصول پرورش دام و طیور  نژادهاي مهم و

  
  رئوس مطالب:

 ،ارش و تولید مثل (در دام و طیور)تشریح و فیزیولوژي دستگاه گو ،مقدمه (اهمیت دام و تولیدات دامی) نظري:الف) 
گاوداري (نژاد، تغذیه، بهداشت، تولیدات فرآورده   ،مختصري راجع به ژنتیک اصالح دام   ،تغذیه دام مختصري در مورد 

  زنبور داري (نژاد، تغذیه و تولیدات آن) ،هاي آن)
ل شناخت اجزاء تشکی ،برش الشه دام و طیور و درجه بندي الشه ،هاي گوارشی و تناسلی تشریح دستگاه عملی:ب) 

شم چینی  ،تیمار دام ،و طیور دهنده جیره غذایی دام ضاوت ظاهري دام  ،تزریقات و خورانیدن دارو ،پ شنایی با   ،ها ق آ شم چینی  ،تیمار دام ،و طیور دهنده جیره غذایی دام ضاوت ظاهري دام  ،تزریقات و خورانیدن دارو ،پ شنایی با   ،ها ق آ
  وسایل زنبورداري و بازدید از کندو.

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

    
 منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه
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  :عنوان درس به فارسی
  روش هاي تبدیل و نگهداري 

  کشاورزيفرآورده هاي 
: عنوان درس به انگلیسی

Methods of Conversion and 
Storage of Agricultural 

Products  

  :نوع درس
تخصصی

  3: واحدتعداد 
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

Products  
  

  هدف درس: 
  آشنایی با روش هاي تبدیل وضعیت سنتی و نوین فرآورده هاي کشاورزي

  
  رئوس مطالب:

تهیه محصوالت لبنی سنتی مثل ، نمک سود کردن ،آفتابی) هاي قدیمی و سنتی نگهداري (مانند خشک کردن روش 
سیر تکاملی روش هاي نگهداري با    ،نگهداري میوه ها و سبزیجات بصورت مربا و ترشی   ، )...کشک و   ستفاده از یخ و  ا

صول نگهداري حرارتی  سازي   ، بلنچ کردن یا آنزیم بري ،تبیین ا سرو  سیون    ،کن ستوریزا سیون    ،پا ستریلیزا شک   ،ا خ
ه استفاد ،پرتودهی ،غشایی (میکروفیلتر کردن) ،روشهاي نگهداري غیر حرارتی ،انجماد ،(Chilling)سرد کردن  ،کردن ه استفاد ،پرتودهی ،غشایی (میکروفیلتر کردن) ،روشهاي نگهداري غیر حرارتی ،انجماد ،(Chilling)سرد کردن  ،کردن

سیون  ،از میدان الکتریکی متناوب شده     ،فرمانتا سته بندي عادي، تحت اتمسفر کنترل  شهاي تبدیل مواد غ  ،ب ، ذاییرو
تهیۀ ماست، انواع   ،انواع پنیر ،)UF،صنعتی (عادي  ،تهیۀ پنیر به روش سنتی  ،فرآوري شیر ( اي لبنیشیر و فرآورده ه 

ــت ــتی ، )تهیۀ خامه ،تهیۀ کره ،ماس ــت و فرآورده هاي گوش ــته بندي، انواع مارینادها( گوش ، )قطعه بندي، برش، بس
سود          شت هاي نمک  شده (گو شتی فرآوري  صوالت گو شتی    ،مح سروهاي گو سیس ها    ،ها کالباس ،کن سایر   ،سو

شتی)    صوالت گو صل از آالیش دام (روده ، مح صوالت  ،کله و پاچه ،جگر ،فرآورده هاي حا شهاي غیر      مح صل از بخ حا
ــبزیجات، کیک، ویفر، کراکر ،Pastaانواع  ،غالت و فرآورده هاي غله اي: انواع نان ها، خوراکی دام) میوه ( میوه ها و س

شده     سبزیجات خشک  سبزیجات    هیه آب میوه ها و روشهاي ت  ،ها و  روغنی و  دانه هاي، سبزیجات کنسرو میوه ها و 
 ،روغن کشی انواع گیاهان روغنی (دانه هاي روغنی، میوه هاي روغنی، سایر بخشهاي گیاهان که حاوي روغن هستند)

  انواع روشهاي استخراج روغن
  س نظريعملی: بازدید از کارخانجات متنوع صنایع غذایی هماهنگ با سرفصل در  س نظريعملی: بازدید از کارخانجات متنوع صنایع غذایی هماهنگ با سرفصل در

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  بازدید از کارخانجات صنایع غذایی بازدید: 

  
 منابع:

18

 منابع:
  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه

  
  
  



  :به فارسیعنوان درس 
  زراعت عمومی 

: عنوان درس به انگلیسی
General Agronomy  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  دانشجویان از طریق این درس با اصول و عملیات اداره مزرعه جهت تولید محصوالت زراعی آشنا می شود.
  

  رئوس مطالب:
رطوبت و غیره بر    ،دما   ،نور ،تعریف و اهمیت زراعت، راههاي افزایش تولید، تأثیر عوامل آب و هوایی        نظري:الف) 

ــول، قوانین  ــد و نمو گیاه و تولید محص ــناخت خاك و )…مؤثر در تولید (قانون لیبیگ، میچرلیخ، بردباري و  رش ، ش
شنایی با گردش        شت، آ شت و بردا شنایی با ادوات خاك ورزي، بذرکاري، عملیات دا رابطه آن با گیاه، تهیه زمین و آ

، دیم کارزراعی (تناوب) و چگونگی برقراري تناوب در نقاط مختلف کشــور، الگوهاي مختلف کاشــت (زراعت مخلوط، 
  زراعت ارگانیک و پایدار)، مختصري راجع به عوامل کاهش دهنده محصول مثل آفات، بیماریها و علفهاي هرز

تهیه زمین و خاك ورزي، شــناخت کلی بذر و عملیات کاشــت، عمق و روش کاشــت، تراکم بوته و غیره.  عملی:ب)  تهیه زمین و خاك ورزي، شــناخت کلی بذر و عملیات کاشــت، عمق و روش کاشــت، تراکم بوته و غیره.  عملی:ب) 
یا بهاره (متناسب با اخذ درس در نیمسال اول   شرکت دانشجویان در انجام عملیات کاشت حداقل یک محصول پائیزه    

ــت نظیر آبیاري، تنک کردن، واکاري، خاك دادن پاي بوته ها و             ــت …یا دوم)، انجام عملیات مختلف داشـ ، برداشـ
شت و باالخره خرمنکوبی،          صول پیش از عملیات بردا شت، تخمین عملکرد مح ست یا ادوات بردا صول به کمک د مح

  ن با عملکرد پیش بینی شده، آماده سازي محصول جهت انبار و نگهداري.توزین محصول و مقایسه آ
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20% %30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

  
 منابع:

  گروه آموزشی مربوطهمنبع درسی معرفی شده توسط استاد در 
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  :عنوان درس به فارسی
  عمومی  یاريآب

: عنوان درس به انگلیسی
General Irrigation  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
1واحد عملی: 

 ،)1( ریاضیات :ازنیپیش
خاکشناسی عمومی

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       ■آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی با روشهاي آبیاري و آموزش برنامه ریزي آبیاري (تعیین مقدار آب آبیاري، زمان آبیاري و دور آبیاري)
  

  رئوس مطالب:
ــ ،مقدمه، منابع و ذخایر آب آبیاري الف) نظري: مه، رودخانه و آبهاي برگشـــتی، تامین آب آبیاري (چاه، قنات، چشـ

روابط مهم آب و خاك و گیاه، ضــرایب  ،فاضــالب)، اندازه گیري آب: واحدهاي اندازه گیري، وســایل اندازه گیري آب
یاز آبی گیاهان،    ،حرکت آب درخاك   یاري  مقد  ن یاري، موقع و دور آب یاري و        ار آب آب یاري، مدول آب هاي آب ندمان  ، را

  آشنایی با روشهاي آبیاري (سنتی و مدرن) ،مسایل آب و آبیاري در ایران  ،انتقال آب آبیاري
صوص ظاهري و حقیقی خاك  ب) عملی: به طرق مختلف، ظرفیت  ،اندازه گیري رطوبت خاك ،اندازه گیري وزن مخ

اندازه گیري ضرایب دینامیک خاك (نفوذ    ،اندازه گیري آب آبیاري ،منحنی مشخصات خاك   ،مزرعه، نقطه پژمردگی اندازه گیري ضرایب دینامیک خاك (نفوذ    ،اندازه گیري آب آبیاري ،منحنی مشخصات خاك   ،مزرعه، نقطه پژمردگی
  تعیین آب مورد نیاز.، و هدایت هیدرولیکی)

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

    
 منابع:

  توسط استاد در گروه آموزشی مربوطهمنبع درسی معرفی شده 
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  :عنوان درس به فارسی
  )1( يمهارت آموز

: عنوان درس به انگلیسی
Training (1)  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
192: تعداد ساعت

  0: نظريواحد 
3واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنائی و انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت تعدادي از گیاهان زراعی
  

  رئوس مطالب:
شامل غالت، نباتات علوفه اي، صیفی و سبزي  ،محصول عمده زراعی منطقه 3شامل کاشت، داشت و برداشت حداقل 

می باشــد. بعالوه در فواصــل برنامه ها دانشــجو با عملیات خاکشــناســی، دامپروري، باغبانی، زرعت، آبیاري و صــنایع 
  فرآورده هاي کشاورزي آشنایی پیدا می کند.

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--آزمون هاي نوشتاري----
%50)%40( عملکردي--10%

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

انتشارات دانشگاه تهران ، اصول زراعت عمومی، )1388مظاهري، داریوش و ناصر مجنون حسینی (.1
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  :عنوان درس به فارسی
  )1اقتصاد خرد (

: عنوان درس به انگلیسی
Microeconomics (1)  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

شنائی   شجویان  آ صادي و آموزش     نظریات مفاهیم و بادان صادي افراد و واحدهاي اقت مختلف در رابطه با رفتارهاي اقت
  تحلیل هاي اقتصادي در سطح خرد 

  
  رئوس مطالب:

صاد و کمیابی،       صاد خرد، اقت صاد خرد، اهداف اقت صرف کنند مفهوم اقت ضایا،    ه نظریه رفتار م ضیات، اگزیم ها یا ق (فر
خط ، مطلوبیتتوابع انشــینی کاالها در مصــرف، مثالهائی از انواع تابع مطلوبیت و منحنی هاي بی تفاوتی مصــرف، ج

سازي مطلوبیت)،  بودجه،  ضا،     قانونحداکثر  ضا، تابع تقا ضا،  تقا صیات تابع      عوامل مؤثر بر تقا صو ضا، خ منحنی تقا
ها ع کاالانوا ،و جانشینی تغییر قیمت  اثرات درآمديتقاضاي انفرادي و بازار،  تقاضا، نحوه بدست آوردن منحنی تقاضا،    

، تابع تقاضاي بازار، منحنی تقاضاي بازار  رابطه بین کاالهاي مختلف،  مستقل)،  ،(نرمال، پست، گیفن، جانشین، مکمل   ، تابع تقاضاي بازار، منحنی تقاضاي بازار  رابطه بین کاالهاي مختلف،  مستقل)،  ،(نرمال، پست، گیفن، جانشین، مکمل  
شش  ضه قانون و و درآمدي،  ، تقاطعیاي قیمتیهک ستخراج ، منحنی انگل، منحنی عر ضه،  ا عوامل مؤثر بر  منحنی عر

سازي مطلوب     ضه نیروي کار، حداکثر  ضه، عر ضه        عر ششهاي عر ضه کوتاه مدت و بلند مدت،ک صرف، عر یت فراغت و م
هاي عرضه در زمانهاي مختلف آنی، کوتاه مدت و بلند مدت)، عرضه صنعت و بازار در شرایط هزینه مختلف،      (کشش 

رآمد د ، انواعتعیین تعادل مارشال در بازار، بازار رقابت کامل و خصوصیات آن   مازاد مصرف کننده، مازاد تولید کننده،  
ــود و    ــط، نهایی)، س ــط و نهایی)، انواع هزینه ها و منحنی هاي مربوطه (کل، متوس و منحنیهاي مربوطه (کل، متوس

ــود، تعیین تعادل کوتاه مدت و بلند مدت در بازار رقابت کامل، تعادل پایدار و ناپایدار،                    ــازي سـ منحنی   حداکثر سـ
  تارعنکبوتی، اثر مالیات در بازار رقابت کامل

  
  ارزیابی (درصد):روش 

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

  چاپ مرکز نشر دانشگاهی، )1388ترجمه محمود روزبهان ( ،فرگوسن ،نظریه اقتصاد خرد.1
چاپ فروردین تهران ،)1373مهدي تقوي ( ،قدیري اصلی، باقر ،اقتصاد خرد.2
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  :عنوان درس به فارسی
  )2اقتصاد خرد (

: عنوان درس به انگلیسی
Microeconomics (2)  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد        □ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی با مباحث تئوري مصرف کننده و تقاضا، انواع بازارها و تعادل عمومی
  

  رئوس مطالب:
شکار  ترجیحات مروري بر عرضه و تقاضا، رهیافت   ،ف کنندهرفتار مصر  و تابع مطلوبیتمروري بر   Revealed( شده  آ

Preference Approach(، اولیه دارایی و نقدي غیر درآمد  )Endowment Initial(،  سازي مطلوبیت ضا و   ،حداکثر  تقا
سازي مخارج  ،تئوري دوگان ضاي جبرانی و مخارج    حداقل  ستخراج توابع تقا ضاي جبرانی     ،و ا صیات توابع تقا صو  ،خ

کشش جانشینی    ،Roy's Identityتئوري شفرد و  ،استخراج تابع مطلوبیت غیر مستقیم از طریق حداقل سازي مخارج   
  کشش تقاضا و توابع تقاضاي غیر خطی ،کاالها و اثر جانشینی

ضی) انواع بازارها ( صار کامل (فروش و خرید) ،رهیافت نموداري و ریا صیات، تعادل قیمت و مقدار،    ،انح صو تبعیض خ ضی) انواع بازارها ( صار کامل (فروش و خرید) ،رهیافت نموداري و ریا صیات، تعادل قیمت و مقدار،    ،انح صو تبعیض خ
صار دوجانبه و چند جانبه فروش و خرید  ،مت، چندکارخانه ايقی شتاکلبرگ،      ،انح صیات، تعادل (کرنو، برنارد، ا صو خ

شبه رقابتی)  ست  ،تهدید،  صار رقابتی  ،بازارکارتل و ترا شرایط تعادل     ،انح صیات،  صو صیات     ،خ صو صار متقابل: خ ، انح
ــرایط تعادل ــود،  انواع مالیات ها بر تعادل (مالیات برتأثیر   ،ش تولید، مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر س

  شکست بازار  ،مالیات بصورت مبلغ معین)
ین تعی ،تعادل دوگان در بازار رقابتی نیروي کار ،تئوري خانوار و تخصـیص زمان ،اسـتخراج منحنی عرضـه نیروي کار   

  بازارقابت ناقص نیروي کار ،نرخ دستمزد
تعادل عمومی  ،تعادل عمومی در بازار مصرف  ،مازاد تقاضا  ،و کاربرد آن در تعادل عمومیتعادل عمومی: جعبه اجورث 

ــتفاده از جعبه اجورث   ،در بازار تولید ــرف و بازار تولید با اس ــرایط بهینه پارتو در بازار مص ــیص بهینه منابع ،ش  تخص
  ارائه یک کار عملی توسط دانشجویان ،تأثیر  عوامل خارجی در تولید و مصرف ،توزیع بهینه کاالها ،اقتصادي

    
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  ندارد بازدید:

  
  منابع:

نشر نی  ،)1387ترجمه رضا حسینی( ،هال واریان ،تحلیل اقتصاد خرد.1
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نشر نی  ،)1387ترجمه رضا حسینی( ،هال واریان ،تحلیل اقتصاد خرد.1
   )1386ترجمه مرتضی قرباغیان و جمشید پژویان ( ،هندرسون، کوانت ،خردتئوري اقتصاد .2
  
  



  :عنوان درس به فارسی
  )1ن (اقتصاد کال

: عنوان درس به انگلیسی
Macroeconomics (1)  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد        □ عملی: داردآموزش تکمیلی 
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی با موضوعات مهم اقتصاد کالن و آموزش تحلیل هاي نظري مربوطه
  

  رئوس مطالب:
شنایی با موضوع علم اقتصاد، موضوع و حیطه علم اقتصاد کالن، اهمیت و         کاربرد  اقتصاد کالن در مقدمه و کلیات (آ

شاورزي)  صرف)         ،ک شور (ثروت ملی، گردش دورانی تولید، هزینه، درآمد و م صادي یک ک سطح فعالیت اقت  ،سنجش 
 مراحل ،شاخصهاي اقتصاد کالن (شاخص خرده فروشی، شاخص عمده فروشی، شاخص تولید کننده و مصرف کننده)

ید      خالص ملی (ارزش افزوده، تول نا ید  ــنجش تول خالص ملی و اجز   عملی سـ خالص ملی)،      نا نا خالص و  اء آن، تولید 
، روشهاي محاسبه تولید ناخالص ملی، ضعف روشهاي مرسوم و راهکارهاي حسابداري درآمد ملیسنجش هزینه ملی (

سنجش سطح قیمت (شاخص قیمت، شاخص السپیرز،       ، منحنی لوزنر)، نوین، شاخص توزیع درآمدي، ضریب جینی   سنجش سطح قیمت (شاخص قیمت، شاخص السپیرز،       ، منحنی لوزنر)، نوین، شاخص توزیع درآمدي، ضریب جینی  
سابهاي      شه، ح سرمایه گذاري)      ،ملی به قیمت ثابت)شاخص پا صرف و  سرمایه گذاري (تابع م  ،انتخاب بین مصرف و 

سرمایه گذاري در تجزیه تحلیل ملی (نقش سرمایه گزاري    ،تابع مصرف خصوصی (میل متوسط و  نهایی به مصرف )     
صاد ملی)  صادي (الگوي با و بدون     ،در اقت شرایط مالی در یک نظام اقت ب  ضرای  ،تجارت خارجی)تعیین درآمد ملی و 

ضه نیروي کار)    ضا براي عوامل تولیدي، عر وي بخش الگ ،فزآینده مالی در الگوي با و بدون دولت (تابع تولید، تابع تقا
ــاد ــادي ،حقیقی اقتص ــت هاي  ،ظرفیت تولید یک نظام اقتص ــیاس تاریخچه  و نقش پول و پیدایش بانک مرکزي و س

اثر بخشی سیاستهاي پولی و مالی از دیدگاه     ،(تابع تقاضاي کل، عرضه کل و تابع تقاضاي پول)     IS-LMالگوي  ،پولی
صاد ملی (بودجه دولت،   ،مکاتب مختلف مخارج دولت و بازرگانی خارجی در تجزیه و تحلیل درآمد نقش دولت در اقت

طه تورم راب ،انواع تورم ،ف انواع بیکاريتعری ،دتورم و بیکاري در اقتصا  ،معضالت اقتصادي   و مروري بر نوسانات  ،)ملی
  و بیکاري و منحنی فیلیپس

    
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:
انتشارات بازتاب ،)1388طبیبیان، محمد ( ،اقتصاد کالن.1
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انتشارات بازتاب ،)1388طبیبیان، محمد ( ،اقتصاد کالن.1
انتشارات برادران. ،)1384رحمانی، تیمور ( ،اقتصاد کالن.2

  
  



  :عنوان درس به فارسی
در واحدهاي  اصول حسابداري

   کشاورزي
: عنوان درس به انگلیسی

Accounting Principles in the 
Agricultural Units  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

: نظريواحد 
3  

0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد        □ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  آشنایی با مسائل مربوط به ثبت دفاتر و تهیه حسابهاي مالی در واحدهاي تولید کشاورزي
  

  رئوس مطالب:
لزوم و اهمیت نگهداري حسابها در واحدهاي    ،آشنایی با معادله و مفاهیم پذیرفته شده حسابداري    ،تعریف حسابداري 

 ،انواع حسابهاي مزرعه و طبقه بندي ،اقتصاديتنظیم صورتحسابهاي مالی واحدهاي  ،انواع دفاتر حسابداري ،اقتصادي
ــاديانواع درآمدها و هزینه هاي واحدهاي        ــابداري خرید نهاده ه      ،اقتصـ نحوه ثبت فعالیتهاي مالی اعتبارات       ،احسـ

سرمایه گذاري در واحدهاي     ،در دفاترتی دریاف ساب مدیریت و  صادي ح سابداري تعاونیها  ،اقت سابداري قیمت   ،ح ح
 بستن،نحوه محاسبه هزینه زمین و ثبت آن در دفاتر  ،اقتصادي حسابداري استهالك دارائی هاي واحدهاي    ،تمام شده  بستن،نحوه محاسبه هزینه زمین و ثبت آن در دفاتر  ،اقتصادي حسابداري استهالك دارائی هاي واحدهاي    ،تمام شده 

سابهاي موقت  صادي و دائمی واحدهاي  و انتقال ح شی  ،اقت شنایی با یک برنام  ،تنظیم اظهار نامه مالیاتی ،تراز آزمای ه آ
  .کامپیوتري حسابداري

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید:   نداردبازدید: 

  
  منابع:

  انتشارات آراد کتاب  ،چاپ سوم ،)1389فرهودي، آرش (ي، حسابدار اصول.1
انتشارات یکان  ،چاپ سوم ،)1388انصاري، شاهخرخ ( ،اصول حسابداري.2
ترجمه ایرج نوروش و غالمرضا  ،هورن، گرن، چارلز، هاریون والتر، رابینسون، مایکل ،اصول حسابداري.3

چاپ هشتم  ،انتشارات کتاب نو ،)1380کرمی(
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  :عنوان درس به فارسی
   کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزي

: عنوان درس به انگلیسی
Application of Statistics in 

Agricultural Economics  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
آمار و احتماالت

  ■ندارد        □ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  در پژوهشهاي اقتصادي مورد استفادهمبانی و روشهاي آماري  اآشنا ساختن دانشجویان ب
  

  رئوس مطالب:
صادف  يریگ نمونههاي نمونه گیري: کلیات نمونه گیري، نمونه گیري و توزیع  ک،یستمات یس  يریگ نمونه ساده،  یت

ــده يبند طبقه يریگ نمونه ــه يریگ نمونه  ش ــیه حد ا خوش ي توزیعهاي نمونه گیري، خواص مطلوب آماره ها، قض
سبت موفقیت جامعه،        ، مرکزي ضل میانگین دو جامعه، ن صله اطمینان براي میانگین جامعه، تفا صله اي: فا برآورد فا

آزمون فرض آماري: فرض ه و نســبت واریانس دو جامعه آماري، جامع تفاضــل نســبت موفقیت در دو جامعه، واریانس
صــفر و فرض مقابل، ســطح معناداري و خطاهاي آماري، آزمون فرض یک دنباله و دو دنباله، مراحل عمومی آزمون   
، فرض آماري، آزمون فرض آماري میانگین یک جامعه، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماري، آزمون مقایسه زوجها، فرض آماري، آزمون فرض آماري میانگین یک جامعه، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماري، آزمون مقایسه زوجها

آزمون فرض نســبت موفقیت در جامعه، آزمون فرض مقایســه موفقیت در دو جامعه آماري، آزمون فرض آماري براي 
 لیتحل :انسیوار لیتحل، واریانس جامعه، آزمون فرض آماري براي مقایســـه واریانس دو جامعه، کنترل کیفیت آماري

ساو  حجم با يها نمونه با انسیوار ، )هطرف دو( یعامل دو انسیوار لیتحل ،)طرفه کی( یعامل کی انسیوار لیتحل ،يم
ستنباط آماري،        رگرسیون خطی ساده و همبستگی: انواع روابط بین دو متغیر و نمودار پراکنش، تحلیل رگرسیون و ا

  رگرسیون و تحلیل واریانس، همبستگی، احتیاط در استفاده از خط رگرسیون و همبستگی
  
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترممستمرارزشیابی  پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترممستمرارزشیابی 
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

انتشارات سازمان سمت ، )1384منصورفر، کریم( ، آمارگیري نمونه اي.1
2.Mendenhall, W. , L. Ott and R.L. Scheaffer (1997). Elementary Survey Sampling. Duxbury Press 

A Division Wadsworth Publication Company,Inc. Belmont, California.
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  :عنوان درس به فارسی
و  بازاریابی محصوالت کشاورزي

 منابع طبیعی
: عنوان درس به انگلیسی

Marketing of Agricultural 
Products and Natural Resources  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد        □ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

توسعه و درك مفاهیم اساسی بازاریابی کشاورزي و صنایع غذایی، استراتژي بازاریابی، مصرف کنندگان، بازار و تحلیل قیمت با 
استفاده از تکنیک هاي اقتصادي در راستاي افزایش توانمندي دانشجویان در درك صحیح مشکالت بازار و بازاریابی کشاورزي و 

  صنایع غذائی.
  

  طالب:رئوس م
ویژگیهاي نظام سنتی بازاریابی   e-marketingتعریف بازار، بازاریابی، سیستم بازاریابی، بازاریابی بین المللی، نهاد هاي بازاریابی و   

سعه     شورهاي در حال تو شاورزي در ایران و ک اهداف نظام بازاریابی: مدیریت بازاریابی (گرایش تولید، فروش، کاال، بازاریابی و  ،ک
 ،)BCG , GEبرنامه ریزي اســتراتژیک (اســتفاده از مدلهاي  ،اهداف و برنامه ریزي در نظام بازاریابی ،گرایش بازاریابی اجتماعی)

صرف کننده در نظام بازاریابی: انواع   ،فرآیند مدیریت بازاریابی ضا از دیدگاه بازاریاب م صرف       ،تقا سط م صمیم خرید تو مراحل ت صرف کننده در نظام بازاریابی: انواع   ،فرآیند مدیریت بازاریابی ضا از دیدگاه بازاریاب م صرف       ،تقا سط م صمیم خرید تو مراحل ت
ــیه و کارائی بازاریابی       ،نقش قیمت در بازاریابی: هزینه هاي بازاریابی         ،واکنش رفتار خریدار   ،مدل محرك  ،کننده  ال  انتق  ،حاشـ

شف قیمت    ،قیمت در نظام بازاریابی داخلی و خارجی سم ک سانات قیمت در بازارها    ،مکانی سی و تحلیل نو شهاي قیمت  ،برر  رو
نقش عوامل محیطی بازار بر  ،گذاري (روش نقطه سربسر، روش قیمت براساس قیمت جاري، روش قیمت بر حسب درصد سود)      

 و الطراحی کا، تبلیغاتی، جغرافیایی وغیره...)، خط مشــی هاي قیمت گذاري (قیمت گذاري تخفیفی، تبعیضــی  ،قیمت گذاري
مبانی استاندارد، درجه بندي و بسته    ،تقسیم بازار و تبلیغات: طراحی کاال و تولید کاالهاي جدید و خط مشی دوره هاي کاالیی  

صمیم گیري درباره عالمت تجاري کاال  ،بندي ستراتژي هاي مارك گذاري  ،مبانی ت سیم بازار، هدف گیري و تعیین جایگاه   ،ا تق
نهاد قیمت گذاري و مدیریت ریسک: معرفی بورس کاال   ،تبلیغات، نوع تبلیغات، بودجه تبلیغات شناسائی مخاطبین هدف،   ،بازار

 آشنائی با بازارهاي آتی،آشنائی با نحوه خرید و فروش در بورس کاال ،تفاوت هاي بازار بورس کاال و بازار سنتی ،در ایران و جهان
زنجیره  ،نوســانات قیمت در بورس کاال (روشــهاي تکنیکی)  ،(cash ,forward, future, option)و انواع قراردادها در بورس کاال 

آشـنائی با   ، vertical coordination in Agriculture: آشـنائی با روشـهاي ادغام عمودي در کشـاورزي    (Supply chain)عرضـه   آشـنائی با   ،: آشـنائی با روشـهاي ادغام عمودي در کشـاورزي    عرضـه  
ماهیت کانال هاي توزیع  ،رزياهداف و منافع ذخیره سازي در کشاو   ،زنجیره عرضه محصوالت و صنایع غذائی در ایران و جهان   

اطالعات  ســیســتم ،تحقیقات بازاریابی و ســیســتمهاي اطالعاتی: فرآیند تحقیق بازاریابی ،شــبکه توزیع و حمل و نقل کاال ،کاال
تحقیقات اکتشافی، توصیفی، تجربی ،MISبازاریابی 

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  

  نداردبازدید: 
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بازدید: 
  

  منابع:
  نشر آتروپات  )، 1383، ترجمه بهمن فروزنده (فیلیپ کارتر و گري آرمسترانگ ،اصول بازاریابی.1
1388 ،انتشارات دانشگاه تهران ،ترجمه سید صفدر حسینی ،قیمت محصوالت کشاورزي.2

3. Norwood & LUSK. (2008). Agriculture marketing & price Analysis ch 5, 6, 7, 9, 10.



  :عنوان درس به فارسی
  اقتصاد جنگل، مرتع و شیالت 

: عنوان درس به انگلیسی
Economics of Forest, Pasture

and Fishing  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد        □ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

آشنایی دانشجویان با مسائل و منافع مرتبط با جنگل و مرتع و کاربرد اصول اقتصاد در مدیریت و ارزیابی اقتصادي عملکرد 
  سرمایه گذاري در جنگها و مراتعجنگلها و مراتع، 

  

  رئوس مطالب:
صاد جنگل و مرتع:  ــوالت   الف) اقت ــادي و اجتماعی جنگلها و مراتع، محص ــت محیطی، اقتص ــاد جنگل و مرتع، اهمیت زیس تعریف اقتص

ز مربوط به بهره برداري ا ، قیمت گذاري)، استهالك، قراردادهايار بازار (عرضه و تقاضا، کششها  مستقیم و غیر مستقیم جنگها و مراتع، ساخت   
ــعیت جنگلها و مراتع جهان و نقش آنه         امراتع قوانین و مقررات بهره برداري از جنگلها و مراتع، تناوب در بهره برداري از جنگل و مرتع، وضـ

ره مراتع ایران، بهدر اقتصاد ملی کشورها، پراکنش و وسعت جنگها و مراتع جهان، تقسیم بندي، مروري بر وضعیت گذشته و حال جنگلها و       
ضاي چوب، ارزش هر متر مکعب       ضه و تقا شگذاري منابع جنگلی ایران، عر سیم بندي جنگها و مراتع، ارز برداري از منابع جنگلی و مراتع، تق
ــت چوب درختان، دوره تناوب، تعیین ســن بهینه قطع درخت، تعیین اندازه بهینه مراتع مدیریت بهره  ــمیم گیري در مورد برداش  چوب، تص

ــرمایه گذاري در           ــت، مدلهاي هیدرولوژیکی، افزایش عملکرد و ...)، سـ ــیوه هاي مدیریت، برنامه ریزي برداشـ ــرمایه گذاري در          برداري از جنگلها و مراتع (شـ ــت، مدلهاي هیدرولوژیکی، افزایش عملکرد و ...)، سـ ــیوه هاي مدیریت، برنامه ریزي برداشـ برداري از جنگلها و مراتع (شـ
طرحهاي جنگلداري و مراتع (برآورد ارزش جنگل و مرتع، قیمت گذاري)، ارزشــگذاري کاالها و کارکردهاي جنگل و مرتع، مدیریت جنگها و 

ط ریسک و عدم اطمینان، حوادث و مخاطرات ، توزیع احتماالت، نوسانات بازار، استراتژیهاي حداقل سازي ریسک، روشهاي    مراتع تحت شرای 
اقتصــادي جلوگیري از تخریب جنگها و مراتع، ســیاســتهاي دولت، مالیاتها، تجارت و بازاریابی تولیدات جنگل، بررســی تعادل و عدم تعادل  

سیل،           تعداد دام مورد چرا و تولیدات سایش خاك،  سعه جنگلها و مراتع (جلوگیري از فر ست محیطی تو صادي و زی سی اثرات اقت مراتع، برر
  جلوگیري از تهی شدن مراتع از پوشش گیاهی، آلودگیهاي زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، سالمت جامعه، تعادل زیستی، و ...)

شیالت:   صاد  شیالت،      ب) اقت صاد  شیالت، اهداف اقت شیالتی، تابع         تعریف  صوالت  ضا مح ضه و تقا شیالت، عر صادي فعالیتهاي  اهمیت اقت
لوجستیک رشد، تابع صید، صید آزاد، صید اشتراکی، مالکیت خصوصی و صید بهینه اجتماعی، تعادل اقتصادي و بیولوژیکی، مدیریت پایدار           

شت،         شت بهینه، تعیین دوره بهینه بردا صهاي پایداري، بردا شاخ صیات و         منابع دریایی،  صو شیالت، خ صنعت  سک و عدم حتمیت در  ری
سایر نظام هاي بهره برداري)، انواع تولیدات شیال          ، تساختار شیالت ایران: نقش شیالت در اقتصاد ایران، شبکه تولید و توزیع (تعاونی ها و 

صوالت دریایی،         صنعت پرورش ماهی،  انواع بازار مح صادرات و واردات)،  شیالتی ( صوالت  شیالتی، عملکرد    تجارت مح صوالت  بازاریابی مح
سازمانهاي تحقیقاتی در            سازمانهاي تحقیقاتی در           صنعت شیالت در برنامه هاي توسعه ایران، برنامه ها و استراتژي هاي توسعه در صنعت شیالت، نقش تحقیقات و  صنعت شیالت در برنامه هاي توسعه ایران، برنامه ها و استراتژي هاي توسعه در صنعت شیالت، نقش تحقیقات و 

  اقتصاد شیالت.
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( نوشتاريآزمون هاي 10%30%
-- عملکردي----

  

  بازدید کارگاهی و بازدید از جنگل آموزشی خیرود کناربازدید: 
  

 منابع:
  1386، چاپ اول، انتشارات جاودانه، )1386امیر نژاد. حمید (، اقتصاد منابع طبیعی.1
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  1386، چاپ اول، انتشارات جاودانه، )1386امیر نژاد. حمید (، اقتصاد منابع طبیعی.1
  چاپ آرمانسا ، )1387کریم، محمد حسین و احمد اکبري و مجتبی عباسیان (، اقتصاد منابع طبیعی.2
  انتشارات دانشگاه تهران ، )1383اسماعیلی. عبدالکریم (، اقتصاد منابع طبیعی.3

1. Klemperer, W.D. 2003. Forest Resource Economics and Finance, Klemperer.
2. Miller, G. Tyler. 1990. Resource Conservation and Management. Belmont: Wadsworth Publishing. 
3. Worrell, A. 1970. Principles of Forest Policy. New York. McGrawHill Book Co. 243 p. 
4. C. J. Hepburn and P. Koundouri, Recent advances in discounting: Implications for forest



  :عنوان درس به فارسی
   اقتصاد آب و زمین

: عنوان درس به انگلیسی
Economics of Water & Land  

  :نوع درس
تخصصی

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد        □ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  منابع طبیعیآشنایی با مباحث اقتصادي آب و زمین در کشاورزي و 
  

  رئوس مطالب:
الف) اقتصــاد آب: مفاهیم اولیه، ســیســتم منابع آب، کمیابی آب، پاســخ به کمیابی آب، آب و کمبود غذا، هزینه فرصــت، ابزار  
صاد (آب به عنوان یک           شاخص ها) ، آب و اقت سعه در ایران (آب و فقر، مفاهیم و  صادي آب، آب و تو صادي، ویژگیهاي اقت اقت

ــادي، حنبه هاي اجتماعی آب،     کاالي  ــات آب به عنوان یک کاالي اقتص ــخص ــی)، مش ــوص ــادي، کاالهاي عمومی و خص اقتص
ـات سیاسی و قانونی، هزینه ها و منافع، روش ها و معیارهاي اقتصادي تخصیص آب، مغاهیم و تعاریف اقتصادي آب       ـ ـ مالحظ

ارتو)، ارزشگذاري آب (تعریف، عناصر رفاه اقتصادي آب، معیارها  (هزینه فرصت، راندمان، قیمت سایه اي آب، زیان مرده، بهینه پ  
و روشــهاي ارزشــگذاري آب)، روشــهاي قیمت گذاري آب، شــکســت بازار، و نارکارآمدي نهادها، نهادها و حاکمیت آب (تمرکز  

  زدایی، حاکمیت محلی آب، تخصیص بهینه آب، قیمت گذاري، مدیریت عرضه و تقاضاي آب)  زدایی، حاکمیت محلی آب، تخصیص بهینه آب، قیمت گذاري، مدیریت عرضه و تقاضاي آب)
مفهوم اقتصادي زمین (عامل تولید، در دسترس بودن زمین براي کاربردهاي مختلف اقتصادي، روند اجتماعی    ب) اقتصاد زمین:  

ــیات زمین: تعاریف و اندازه گیري کاربري هاي زمین، ویژگی هاي        ــوصـ و دموگرافیک)، انواع کاربري هاي زمین، تعریف و خصـ
ــول  منابع متکی به زمین، قابلیت هاي کاربردهاي مختلف زمین، عر ــادي تعیین کننده اجاره زمین، اص ــه زمین (عوامل اقتص ض

ــادي مؤثر بر کاربري زمین، مفهوم اجاره، بهره وري زمین و تأثیر  آن بر کاربرد زمین، نظریه ریکاردو، نظریه وان تانن،            اقتصـ
، تقاضـــاهاي  Externalitiesعوامل مؤثر بر اجاره زمین (فاصـــله تا مرکز خرید، موقعیت جغرافیایی، اثرات خارجی کاربرد زمین 

ـگذاري اقتصاد زمین،         ـ ـ ـ مختلف زمین، سیاستهاي دولت در برنامه کاربرد زمین، عوامل اقتصادي مؤثر بر ارزش زمین و ارزش
بازدهی اقتصادي زمین، مدیریت زمین)

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( نوشتاريآزمون هاي 10%30% --)%60( نوشتاريآزمون هاي 10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

1. Barlowe, R. (1986). Land Resource Economic: The Economic of Real Estate (Fourth Edition) 
Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall.

2. Esparaza, A.  And J. Caruthers (2000). Land use planning and exurbanization in the rural mountain 
west. Journal of the Amrican Planning Association 20:23-36.

3. Winpenny J (1994) Managing water as an Economic Resource, Routledge.
4. Merret S (1997). Introduction to the Economics of water Resource: An International perspective, 
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4. Merret S (1997). Introduction to the Economics of water Resource: An International perspective, 
UCL Press.

5. Moncur, James E. T., and Richard L. Pollock. Scarcity Rents for water: A Valuation and Pricing 
Model. Land Economics 64 (February 1988): 62-72.

6. Monteiro Henrique. Water Pricing Models: a survey. DINAMIA – Research Centre on 
Socioeconomic change working paper No. 2005/45 (August 2005).

  



  :عنوان درس به فارسی
 کشاورزي اقتصاد تولید

  :عنوان درس به انگلیسی
 Agricultural Production 

Economics  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3: نظريواحد 
0واحد عملی: 

  :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد        □ عملی: داردآموزش تکمیلی 
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

 سطح در گیري تصمیم و تولید ساختار کردن مشخص در نظري و عملی الگوهاي کاربرد با دانشجویان آشنایی
  تولید کشاورزي واحدهاي

  
  رئوس مطالب:

صاد  اهداف و مقدمه (تعریف صادي  کننده، محیط تولید اهداف تولید، اقت سازمان  اقت روي،  شپی سئواالت  و تولیدي تولید، بنگاههاي تولید، 
 امکانات د وتولی تولید، تابع تکنولوژي تولید (مفهوم تکنولوژي ،خانوارها) و بنگاهها تولید، ارتباط واحدهاي روي پیش سئواالت  و دولت نقش

ــیات ــوصـ  تحلیل و تولید، تجزیه مدت کوتاه و بلندمدت تولید (مفهوم تحلیل و تولید)، تجزیه تابع مفهوم دهايتولید، کاربر تابع تولید، خصـ
ــتانده، بهره و داده مدت، رابطه کوتاه در فنی تولید هاي جنبه ــش و وري س  احلمر در تولید تغییرات تولید، قانون تولید، مراحل عوامل کش

سط  تولید بین تولید، ارتباط مختلف صمیم    و نهایی متو شش، ت ساس  تولید گیري ک سط، مثالهایی  تولید برا  ،مدت) کوتاه یدتول تابع از متو
 توجیه ،نهاده بهینه مصــرف نهایی، قانون و تولید متوســط کل، تولید ارزي مدت (توابع کوتاه در اقتصــادي تولید هاي جنبه تحلیل و تجزیه

 ودس  مدت، حداکثرسازي  کوتاه در همسان  سود  حسابداري، خطوط  سود  و اقتصادي  سود تولید،  بهینه تولیدي، میزانی نواح بودن اقتصادي  ودس  مدت، حداکثرسازي  کوتاه در همسان  سود  حسابداري، خطوط  سود  و اقتصادي  سود تولید،  بهینه تولیدي، میزانی نواح بودن اقتصادي 
ضی، عوامل  و گرافیکی نهاده با رویکرد جنبه از صمیمات  کننده تعیین ریا مدت،  اهکوت در سود  سازي  حداکثر از تولیدي، مثالهایی واحد در ت

ستخراج  ضاي  توابع ا ستفاده  با مدت در کوتاه نهاده تقا ضه  تابع و تولید بهینه سطح  سود، تعیین  تابع از ا صول، مطالعه  عر اي،  سه مقای مح
شش  سانی، هزینه  تولید وري، منحنی بهره در بلندمدت (توابع تکنیکی تولید جنبه تحلیل و تجزیه ،)سود  ک  رزي، نرخم همسان، خطوط  هم
ــینی نهایی ــش نهاده بین فنی جانش ــینی ها، کش ــش نهاده فنی متقابل ها، ارتباط نهاده جانش  و زیهتج، تولید) تابع مقیاس، همگن ها، کش

ــادي تولید در  جنبه  تحلیل  ــازي حداقل  ( بلندمدت   اقتصـ ــان،  هزینه خط هزینه، معادله کمترین با ها  نهاده  ترکیب  هزینه، تعیین  سـ همسـ
ینه، هز تابع متوســط، خصــوصــیات و نهایی هزینه هزینه، توابع تابع اســتخراج (تعریف، نحوه هزینه تابع ،)ها نهاده تقاضــاي توابع اســتخراج
ستخراج  ضا  تابع ا سط  هزینه و مقیاس به بازده گان، دو هزینه، تئوري تابع از تقا  به ازدهب بلندمدت، منابع مدت و کوتاه هزینه کل، توابع متو

سازي  سان  تولید گرافیکی، منحنی رویکرد با بلندمدت در سود  مقیاس، حداکثر سان  سود  بلندمدت، منحنی هم  قدارم بلندمدت، تعیین هم
 اصول ( ریاضی  رویکرد با بلندمدت در سود  سازي  حداکثر ،مقیاس به بازده و بلندمدت در حداکثرسازي  بلندمدت، مثالهاي در ها نهاده بهینه

 مؤثر املعوعرضه،   تابع استخراج  استخراج، خصوصیات، نحوه    (تعریف، نحوه سود  تابع ،)بلندمدت تقاضاي  توابع استخراج  سود،  حداکثرسازي 
 قیمت د، رفتارتولی بهینه نهاده، سطح  بهینه رقابتی، سطح  غیر بازار در یابی بهینه بلندمدت، مسئله  در تولید حداکثرسازي  ،سود)  حداکثر بر قیمت د، رفتارتولی بهینه نهاده، سطح  بهینه رقابتی، سطح  غیر بازار در یابی بهینه بلندمدت، مسئله  در تولید حداکثرسازي  ،سود)  حداکثر بر

ــی، انواع  رقابت   و رقابتی، مالیات    غیر بازار  در کارایی  عدم  بازارها،   بازار، تمایز   در تولیدي  واحد  گذاري   تحلیل و تجزیه  براي تولید  توابع ناقصـ
   دانشجویان توسط عملی کار یک کارائی، ارائه و وري بهره تولید، کاربردي

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  

  منابع:
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  منابع:
مرکز نشر دانشگاهی، ارسالنبد. محمد رضا (مترجم)، دال، فرانک ارزامجان. پی. ، اقتصاد تولید.1

2. John P. Doll , Frank Orazem Frank Orazem, Production Economics: Theory with Applications, 
Krieger Publishing Company; 2 edition, October 1992

3. Hackman, Steven T.Production Economics, 2008
  



  :عنوان درس به فارسی
 سنجیاقتصاد 

  :عنوان درس به انگلیسی
 Econometrics  

  :نوع درس
تخصصی

  3: واحد تعداد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

، )1اقتصاد خرد ( :ازنیپیش
 يکاربرد آمار در اقتصاد کشاورز

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

شجویان با روشهاي برآورد       ساختن دان شنا  و آزمون الگوهاي اقتصادي و جنبه هاي مقداري تئوري هاي علم اقتصاد   آ
  است.

  
  رئوس مطالب:

سنجی   صاد  سیون  ،مفهوم اقت ستگی  ،الگوهاي رگر سیون و همب شکاالت  ،رگر سیون  ،اطالعات و آمار و ا  ،اجزاء تابع رگر
سیون جامعه و نمونه  سیون  ،تابع رگر ستفاده از روش   ،کاربرد ماتریس در تخمین مدلها ،برآورد مدلهاي رگر و   OLSا

ضریب   ،فاصله اطمینان  ،آزمون کاي دو،  Fتجزیه و تحلیل واریانس آزمون ،  T آزمون ،آزمون فرضیه  ،ویژگی هاي آن
 معیار مقایسه انواع ،انواع الگوهاي رگرسیون ،تجزیه و تحلیل رگرسیون ،واریانس و خطاي استاندارد،  2Rو  R-2 تعیین
روشهاي رفع  ،روشهاي شناسایی هم خطی ، پی آمدهاي هم خطی ،مفهوم هم خطی ،الگوهاي مقید و غیرمقید ،مدلها روشهاي رفع  ،روشهاي شناسایی هم خطی ، پی آمدهاي هم خطی ،مفهوم هم خطی ،الگوهاي مقید و غیرمقید ،مدلها

سانی   ،هم خطی سانی پی ،مفهوم واریانس ناهم شهاي رفع واریانس         ،آمدهاي واریانس ناهم سایی و رو شنا شهاي  رو
، روشــهاي شــناســایی و روشــهاي رفع خود  پیآمدها و ر پیمفهوم خود همبســتگی و همبســتگی پی د ،ناهمســانی

ــریح الگوها  ــتگی تص ــریح ،همبس ــریح  ،انواع خطاي تص ــهاي آزمون خطاي تص متغیرهاي مجازي  ،پی آمدها و روش
  (موهومی) و کاربرد آنها.

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

    

  نداردبازدید: 
  

  منابع:
دانشگاه تهران ، )1389(ترجمه حمید ابریشمی ، گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد سنجی.1
نشر نی ، )1379کیانی، هژبر (، تئوري و مسائل آمار و اقتصاد سنجی.2
مر کز نشر دانشگاهی ، )1382ترجمه هژبر کیانی (، یان کمنتا، مبانی اقتصاد سنجی.3

4. Gary Koop, 2008, Introduction to Econometrics, 1ed. published by John Wiley
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  :فارسیعنوان درس به 
   کسب و کار کشاورزي تجاري

  :عنوان درس به انگلیسی
 Agricultural Business

(Agri-Business)  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

 :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  آشنایی با مباحث مربوط به ماهیت و برنامه کسب و کار کشاورزي
  

  رئوس مطالب:
سب و کارهاي          صادي ک شهاي کشاورزي، اهمیت اقت سب و کار در زیربخ ضعیت آماري نوع ک تعاریف و مفاهیم پایه، و

سب و       ضعیت برپایی ک صاد، چگونگی و شاورزي در اقت سب و کار(    ک ضعفها و قوتها، برنامه ک  Businessکار در ایران (

Plan            ،(تعریف و مفاهیم پایه) سب و کار ستی برنامه ک شاورزي، چی سب و کار ک سی یک برنامه ک سا )، مؤلفه هاي ا
شاورزي،          سب و کار ک صلی برنامه ک شاورزي، اجزاي ا سب و کار براي برپایی یک بنگاه در ک ضرورت وجودي برنامه ک

گی هاي بنگاه در یک برنامه کسب و کار کشاورزي، بازارهاي هدف (تحلیل روندها و صنعت، بررسی مزیت رقابتی     ویژ
ستراتژیک در برنامه کسب و کار کشاورزي،            سی ریسک و موقعیت هاي ا ستراتژیک در برنامه کسب و کار کشاورزي،           پایدار در برنامه کسب و کار کشاورزي)، برر سی ریسک و موقعیت هاي ا پایدار در برنامه کسب و کار کشاورزي)، برر

رزي، بررسی موقعیت مالی بنگاه در برنامه کسب و کار   برنامه بازاریابی و استراتژي فروش در برنامه کسب و کار کشاو   
کشاورزي، مدیریت و سازمان در یک برنامه کسب و کار کشاورزي، توسعه ها، محدودیتها، اصول زمان بندي فعالیت        
شاورزي (مفاهیم پایه، رفتار قیمتی در برنامه       سب و کار ک شاورزي، رفتار قیمتی در ک سب و کار ک ها در یک برنامه ک

سب  شاورزي، رفتار کمی و کیفی، مؤلفه هاي بازار در       ک سب و کار ک شاورزي، ادغامهاي افقی و عمودي در ک و کار ک
شاورزي، تجزیه و تحلیل فنی قیمتی     سب و کارهاي ک  Cycles and Seasonality, trend lines , Moving)برنامه ک

Average)  سعه تقاضا هاي توکسب و کار کشاورزي، برنامه   دین در، بررسی ترکیبی تجزیه و تحلیل قیمتی فنی و بنیا
  در کسب و کار کشاورزي، ویژگی هاي محصول 

  
  روش ارزیابی (درصد):  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

  ) 1383ترجمه قربانی و فرحزاد (، جی. کرامر، سی. جنسن، دي. ساوتگیت، تجارياقتصاد کشاورزي و کشاورزي .1
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  :عنوان درس به فارسی
  اقتصاد محیط زیست
  :عنوان درس به انگلیسی

 Environmental Economics  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

 :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

صول            صادي و کاربرد ا ست محیطی از منظر اقت سائل و پدیده هاي عمده زی ست و م شجویان با محیط زی شنایی دان آ
  اقتصاد در حل آن

  
  رئوس مطالب:

صاد محیط   ست،          مفهوم اقت صاد و محیط زی صاد محیط زیست، اقت ست، اهمیت اقت صاد محیط زی ست، تاریخچه اقت زی
منافع محیط زیست: سالم سازي محیط، جذب آالینده    ی تجدید شونده و غیر قابل تجدید،  تنوع زیستی، منابع طبیع 

، انر  مثبت فرحبخش بر انســاي و زیبایی محیط و تأثیو هوا و تأثیر  بر پدیده گلخانه ها، تولید اکســیژن، تعدیل آب
ي هادار کشاورزي، نهادهانواع آالینده ها، جمعیت، مصرف انرژي، توسعه  ناپای( عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست: 

ــ هزینه هاي آلودگی، تغییر اقلیم، شکست بازار (تأثیرکشاورزي) ــ هزینه هاي آلودگی، تغییر اقلیم، شکست بازار (تأثیرکشاورزي) سیاستهاي دولت  بر محیط عوامل خارجی)، تأثیر ــ  سیاستهاي دولت  بر محیط عوامل خارجی)، تأثیر ــ
ابزارهاي اقتصــادي حفاظت از محیط زیســت و کنترل آلودگی: (ســهمیه بندي قیمت  ، زیســت، منافع کنترل آلودگی

Price Rationing یارانه ها، مجوزها ي آلودگی قابل مبادله ،Tradable Pollution Permits ، اســـتانداردها، تبلیغات ،
قتصــادي محیط زیســت: ارزشــگذاري ابهره برداري بهینه از محیط زیســت،  جریمه هاي آلودگی، و مالیاتها)، ســطح

حســابداري درآمد ملی و ارزشــگذاري مواهب  ،(مبانی فلســفی و اصــول اخالقی ارزشــگذاري مواهب زیســت محیطی
زیست محیطی،  طبقه بندي کاالها و خدمات زیست محیطی، ارزشهاي مصرفی، ارزشهاي غیر مصرفی، اصول تعیین        

اهب زیسـت محیطی، روشـهاي وابسـته به تغییر    ارزش اقتصـادي مواهب زیسـت محیطی، روشـهاي تعیین قیمت مو   
ستهاي                 سیا شگذاري)،  ستقیم ارز شهاي م ستقیم، رو شهاي غیر م سان، رو سته به تغییر رفتار ان شهاي واب فیزیکی، رو

  زیست محیطی.
صیه می  ست ایران یا جهان تهیه و ارائه         تو صاد محیط زی سائل مرتبط با اقت شود یک گزارش تحقیقی در رابطه با م

  گردد.  گردد.
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  

  منابع:
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  منابع:
  دانشگاه فردوسی ، )1387قربانی، محمد و علی فیروز زارع (، مقدمه اي بر ارزشگذاري محیط زیست.1

2. Nick Hanley, Jason F. Shogren and Ben White (2005). Environmental Economics (The Theory and 
Practice). Mac Millan.

  



  :عنوان درس به فارسی
  اقتصاد ریاضی

  :عنوان درس به انگلیسی
 Mathematical Economics  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

 :ازنیپیش
)2ریاضیات (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی دانشجویان با کاربرد  مباحث کمی در اقتصاد کشاورزي
  

  رئوس مطالب:
ماهیت اقتصاد ریاضی، اقتصاد ریاضی در مقابل اقتصاد غیر ریاضی، اقتصاد ریاضی در مقابل اقتصاد سنجی، مدلهاي              

ستم اعداد واقعی، مفهوم       سی ضی،  صادي (اجزاء مدلهاي ریا ، روابط و توابع، نوع توابع، توابع دو یا چند متغیر   Setsاقت
یستا در اقتصاد، مفهوم تعادل، تعادل جزئی بازار (مدل خطی و مستقل، سطوح عمومی سازي، تجزیه و تحلیل تعادل ا

ماتریس جبر ي (ماتریس و              بازار، تحزیه و تعادل در درآمد ملی، مدلهاي خطی و  مدل غیر خطی)، تعادل عمومی 
سپوزه،     صفر، ماتریس معکوس و تران عوامل ماتریس، قوانین توزیع، تجمیع)، تعریف تجمیع، ماتریس واحد و ماتریس 

شیب منحنی،               م ستخراج و  شتق، ا ستایی، نرخ تغییر و م سه ای ستنتاج (ماهیت مقای شتق و ا ستا و مفهوم م سه ای شیب منحنی،               مقای ستخراج و  شتق، ا ستایی، نرخ تغییر و م سه ای ستنتاج (ماهیت مقای شتق و ا ستا و مفهوم م سه ای قای
  مفهوم حد، تئوري حد، پیوستگی و گسستگی تابع)، حداکثرسازي و حداقل سازي توابع لگاریتمی و نمایی

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

    
  منابع:

  چاپ جهاد دانشگاهی  ،)1384توکلی، اکبر و مهدي نفر ( ،اقتصاد ریاضی.1
انتشارات ابجد  ،)1381ترجمه رامین فروتن ( ،پیتر. هیزل، راجر. نورتن ،برنامه ریزي ریاضی در کشاورزي.2
  نشر کتاب دانشگاهی   ،)1386مهرگان، محمد رضا ( ،برنامه ریزي خطیپژوهش عملیاتی و .3

4. CHIANG, A.C. 1984. Fundamental Methods of Mathematical Economics. Third 
Edition.MacGraw.Hill,Inc.
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  :عنوان درس به فارسی
مدیریت واحدهاي کشاورزي 

  :عنوان درس به انگلیسی
 Management of 

Agricultural Units  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

ر کسب و کا :ازنیپیش
  يتجار يکشاورز

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  کاربرد الگوهاي مدیریت واحدهاي تولید کشاورزي و صنایع غذایی آشنایی با مبانی نظري و
  

  رئوس مطالب:
ــاورزي نوین و تجاري    ، مفهوم مدیریت   ، ویژگی هاي مدیران موفق  ، عوامل موفقیت مدیریت    ، نقش مدیریت در کشـ

سودناخالص    سابهاي مدیریتی ( سه اي)   ، هزینه کامل، تجزیه و تحلیل ح ساب مقای شهاي    ، ح ستهالك و رو سبه ا  ،محا
صمیم گیري در مدیریت  صمیم گیري ، تئوریهاي ت شرایط اطمینان و عدم     ، نقش بودجه بندي در ت صمیم گیري در  ت

سیر بحرانی    PERTبرنامه ریزي زمانی مدیریت (برنامه ، بهره وري و کارائی، اطمینان ست  ، )CPMم ارزیابی اثرات زی
شاورزي ارگا    ، محیطی عملیات مدیریت مزرعه ستم هاي ک جزیه و ت، انتخاب ترکیب بهینه فعالیتها، نیک و متعارفسی

  شاخص ها و تکینکهاي ارزیابی عملکرد مدیران و واحدهاي تولیدي. ، تحلیل حساسیت  شاخص ها و تکینکهاي ارزیابی عملکرد مدیران و واحدهاي تولیدي. ، تحلیل حساسیت
سب          شهاي منا ستفاده از رو شاورزي را انتخاب و عملکرد آنرا با ا ست یک واحد ک شجو موظف ا مطالعه موردي: هر دان

  بررسی نماید. 
  

  د):روش ارزیابی (درص
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  ندارد بازدید:   ندارد بازدید: 

  
  منابع:

چاپ استان قدس رضوي ، )1381سید مهدي و نصراله میر شفیعی ( ، الوانی ، مدیریت تولید.1
، جهاد دانشگاهی دانشگاه دهقانیان. سیاوش (مترجم) ،کاي النگبهن ، هوگو اشتین ، مدیریت کشاورزي.2

1374فردوسی، 
  

3. Rae A. N. (1994). Agricultural Management Economics. CAB International.
4. Osbarn D. D. and Schneeberger K. C. (1982). Modern Agricultural Management. Reston 

Publishing.
5. Fleisher, B. Agricultural Risk Management. Lynne Rienner Publishers. Boulder, CO. 1990.
6. Fare, R. and Primont, D. 1995  . Multi-Output Production and Duality: Theory and Applications 
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6. Fare, R. and Primont, D. 1995  . Multi-Output Production and Duality: Theory and Applications 
(Boston: Kluwer Academic Publishers).

7. Robison, L.J., and Barry, P.J. (1987). The Competitive Firm's Re sponse to Risk. MacMillan 
Publishing Company. New York, NY. 

  
  



  :عنوان درس به فارسی
   مدیریت مالی

  :عنوان درس به انگلیسی
 Financial 

Management  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

اصول  :ازنیپیش
 يدر واحدها يحسابدار
يکشاورز

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

  آشنایی دانشجویان با مسائل مالی واحدهاي کشاورزي و صنایع غذایی
  

  رئوس مطالب:
بازارهاي مالی،                ــورت هاي مالی و گردش جریان    مقدمه اي بر مدیریت مالی (مروري بر مدیریت مالی، نهادها و  صـ

صورتهاي مالی)  سهام)     ،نقدي، تجزیه و تحلیل  سود  ساختار و اهرم مالی، توزیع  ارزش زمانی پول  ،دارایی هاي مالی (
سالواره       ،(جریان نقدي فردي، ارزش حال) ستم چهار متغیرة  سی سالواره (ارزش حال، ارزش آتی)  ارزش  ،ارزش آتی 

سهام)   حال خالص (نرخ تنزیل ثابت،  ستهالك وام، ارزیابی مالی، ارزیابی  ش منحنی بازده (رو ،نرخ تنزیل کلی، تورم، ا
شارکت، کاربرد آن در تعیین نرخ ها)     شارکت، کاربرد آن در تعیین قیمت برگه اوراق م ست هاي اوراق م شارکت، کاربرد آن در تعیین نرخ ها)     منحنی ،فهر شارکت، کاربرد آن در تعیین قیمت برگه اوراق م ست هاي اوراق م  منحنی ،فهر

سرمایه اي: تجزیه و تحلیل  ، چارت پویا ،بازده پویا صول   NPVبودجه بندي  سرمایه  پیش بینی جریان نقدي،  پایه،، ا
 ،)NPVتحلیل سر به سر (روش سود حسابداري، روش  ،در گردش، تحلیل حساسیت، روش هزینۀ کاهنده، اصول پایه

روش هاي ارزیابی سه گانه (روش ارزش حال تعدیل شده، روش جریان ورودي هاي سهامداران، روش میانگین وزنی    
ــرمایه) ــرمایه گذاري در دار ،هزینه س ــک، برنامه ریزي مالیس برنامه  ،ایی هاي بلندمدت، برآورد جریان نقدي و ریس

سبت هاي مالی)    شرکت (روش واقعی، روش پیش بینی، روش جریان نقدي، روش ن سیت     ،ریزي مالی  سا تحلیل ح
 ،بودجه بندي نقدي ،صــورتحســابهاي مالی ،تجزیه و تحلیل نســبت هاي مالی ،قلمرو امور مالی ،مفهوم مدیریت مالی

ــناد تجاري    ــرایط عدم اطمینان       ،ویژگیهاي منابع مالی    ،منابع تامین مالی   ،اوراق بهادار و اسـ ــرمایه گذاري در شـ  ،سـ
ــرمایه گذاري  ــهاي س ــرمایه گذاري ،روش اداره ، اداره انبار و موجودي کاال، انواع بدهی ها ،بازار بورس ،نرخ بازدهی س

   ضمانت نامه هاي مالی ،اعتبار ،مطالبات و بدهکاران
    

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

1. Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance (12th Edition, 2007) 
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  :عنوان درس به فارسی

  کاربرد برنامه ریزي ریاضی 
   در کشاورزي و منابع طبیعی

  :عنوان درس به انگلیسی
 Mathematical Programming

نوع 
  :درس

تخصصی

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)2ریاضیات (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
Mathematical Programming  □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

Applications in Agr. & N. Resources   سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه□ 
  

  هدف درس: 
تحلیل هاي اقتصــادي در تصــمیم آشــنایی با مســائل تخصــیص بهینه منابع تولیدي در تولید محصــوالت و تجزیه و 

  هاي کشاورزيگیري
  

  رئوس مطالب:
حل مسائل برنامه ریزي ریاضی (روش نموداري: نمایش هندسی،    اصول  ، مقدمه و تعاریف، معرفی برنامه ریزي ریاضی 

ضرایب تابع هدف و تغییر در             سی تغییرات در  سیت، برر سا سایه اي، تحلیل ح سبه قیمت  یافتن جواب بهینه، محا
سیمپلکس ، محدودیت ها) سته ، روش  صحیح ، روش پیو ساده مرکب ، روش اعداد  روش آرمانی و ، روش حمل و نقل  سیمپلکس ، محدودیت ها) سته ، روش  صحیح ، روش پیو ساده مرکب ، روش اعداد  روش آرمانی و ، روش حمل و نقل 

شکالت  ، غیره) ضی   م سباتی در برنامه ریزي ریا شبکه ، محا ساختن الگوي بهره    ، برنامه ریزي پویا، مدلهاي  شهاي  رو
شاورزي  سازي ، برداري ک سک   ، همگن  شرایط ری سک      ، برنامه ریزي در  شرایط ری صمیم گیري در  صول و قواعد ت ، ا

ــ روشهاي برنامه ریزي ریسکی: مدل برنامه ریزي ر1روشهاي مدل سازي تصمیمات تولید ( یاضی، مدل برنامه ریزي ـ
ــک نهایی، مدل موتاد، مدل تارگت                    با محدودیت ریسـ قابل تفکیک، مدل  ــکی درجه دوم، مدل  موتاد، مدل    ، ریسـ

ــ روشهاي برنامه ریزي تصادفی: برنامه ریزي 2کارا ، جینی، مدل ماکزیمم کننده مطلوبیت، مدل مطلوبیت، میانگین ـ
صادفی متوالی و نامتوالی   شهاي    3ت سایر رو ــ  سکی ، برنامه ریزي)ــ  الگوهاي ساختن ، کاربرد مدلهاي برنامه ریزي ری

، )ریاضی  ریزي برنامه دوره طول ،بع هدفمنا ضرایب،  انتقالی، سطرهاي  ها، محدودیت ریاضی (فعالیتها،  ریزي برنامه
 الگوي، زمین چندگانه محدویت الگوي ، محصول  برداشت  مختلف روشهاي  الگوي، الگو ساختن  در الزم احتیاط هاي

شهاي  سی    هاي محدودیت الگوي، تولید مختلف رو سا شهاي   داراي فعالیتهاي الگوي، کار متعدد هاي محدودیت الگوي، اح سی    هاي محدودیت الگوي، تولید مختلف رو سا   داراي فعالیتهاي الگوي، کار متعدد هاي محدودیت الگوي، اح
  برنامه دوگان و تفسیر اقتصادي آن ، و ...) lindo, lingoآشنایی با نرم افزارهاي برنامه ریزي ریاضی(، ثابت هزینه

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  ندارد بازدید: 

  

  منابع:
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  منابع:
چاپ سازمان تحقیقات و آموزش ، )1378غالمرضا سلطانی و دیگران (، کاربرد برنامه ریزي ریاضی در کشاورزي.1

  و ترویج کشاورزي 
2. Hazell, P.B.R. & R.D. Norton. (1986). Mathematcal programing for economic analysis in 

agriculture. Colliei McMillan Publisher, London.



  
  :عنوان درس به فارسی

هاي  طرحاقتصادي ارزیابی تهیه و 
   و منابع طبیعی کشاورزي

  :عنوان درس به انگلیسی
 Preparation and Economic 

نوع 
  :درس

تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
اقتصاد خرد 

)1(

 Preparation and Economic   ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
Evaluation of Agri. & N. R.

Projects  

  ندارد         آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  

  هدف درس: 
صادي   طرح ها شناخت اهمیت   و بررسی چگونگی تهیه طرحهاي کشاورزي توسط بخش خصوصی یا       در برنامه هاي توسعه اقت

و منابع طبیعی می  مالی و اقتصـادي طرحهاي کشـاورزي   و ارزیابیو نیز آشـنایی دانشـجویان جهت انجام تحلیل   بخش دولتی 
  .باشد

  

  رئوس مطالب:
ــادي طرح، نقش تحلیل مالی و تحلیل هزینه فایده در           مقدمه اي بر تحلیل هزینه فایده        الف) مقدمه و کلیات:    طرح ها (تحلیل مالی و اقتصـ

فایده)، ارزیابی با هدف ســودآوري مالی (ارزیابی مالی ، فرآیند توســعه، ارزیابی و اجراي طرحها، اســتفاده هاي مرســوم از روش تحلیل هزینه
  زیع مجدد درآمد و رفاه اجتماعی (ارزیابی اجتماعی طرح) طرح)، ارزیابی با هدف رفاه اقتصادي (ارزیابی اقتصادي طرح)، تو  زیع مجدد درآمد و رفاه اجتماعی (ارزیابی اجتماعی طرح) طرح)، ارزیابی با هدف رفاه اقتصادي (ارزیابی اقتصادي طرح)، تو

ــگذاري فایده هاي طرح در یک تحلیل   ــگذاري هزینه و فایده هاي مالی طرح (موارد انجام تحلیل مالی، ارزش ب) ارزیابی مالی طرح ها: ارزش
ــمی یا واقعی)، جریان نقدینگی ( ــگذاري هزینه هاي طرح، قیمتهاي اس در تحلیل مالی طرح (تحلیل نقدینگی مالی،  Cash flow)مالی، ارزش

ــرمایه اي، هزینه هاي بهره برداري، برنامه مالی طرح، مالیات، منافع طرح)، ترجیحات زمانی، تنزیل و نرخ تنزیل                  عمر طرح، هزینه هاي سـ
هاي درآمدي آتی، تنزیل در تحلیل     کالدور، ترجیح زمانی، نرخ نهایی ترجیح زمانی، تنزیل جریان       ، مالی (بهینه پارتو و معیار جبران هیکس    

طرح، نرخ تنزیل فردي، هزینه ســرمایه براي مجري طرح، نرخ تنزیل اســمی و واقعی)، معیارهاي غیر تنزیلی ارزش طرح)، معیارهاي تنزیلی 
ع سرمایه گذاري ، نسبت خالص مناف (BCR)فایده، ، نسبت هزینه (IRR)، نرخ بازده داخلی طرح (NPV)ارزیابی طرح (ارزش حال خالص طرح 

(NBIR) نسبت هزینه منافع داخلی طرح ،(DRCR) (
فایده طرح (نقش تحلیل اقتصــادي طرح، چارچوبی براي تحلیل اقتصــادي ، ج) تحلیل اقتصــادي طرح ها: چارچوب تحلیل اقتصــادي هزینه

ــاي عمومی، چارچو    ب تحلیل اجتماعی طرح، توزیع نابرابر درآمد و طرح، شکست بازار کاالها و نهاده ها، مداخله دولت، آثار جانبی و کاالهــ
صادي االهاي         سنجش ارزش هاي اقت صادي کاالهاي قابل تجارت (تعریف کاالهاي قابل تجارت و غیره قابل تجارت،  شگذاري اقت ثروت)، ارز

  قابل تجارت با قیمت هاي مرزي)   قابل تجارت با قیمت هاي مرزي) 
ساسی طرح (دستمزد سایه اي نیروي کا        شامل آثار زیست    (Externalities)ر)، ارزشگذاري آثار خارجی  د) ارزشگذاري اقتصادي نهاده هاي ا

محیطی طرحها (تعریف آثار خارجی، شناسایی آثار خارجی، واردکردن آثار خارجی در جریان نقدینگی طرح، مثال هایی در مورد ارزشگذاري 
ست محیطی)،   سو   آثار زی سبه  هاي ارزیابی مالی د آوري طرح از طریق روشنحوه تهیه و تنظیم اطالعات یک طرح از طریق کامپیوتر و محا

   یا سایر نرم افزارها. EXCELدر محیط  NPVنظیر 
شجو  شاورزي را تهیه و   اطالعات مربوط به  هر دان سرمایه گذاري ک ست  طرح مذکور رایک طرح  ــزیر نظر ا ارزیابی نموده و گزارش  اد درســ

  تحقیق مربوطه را ارائه دهد.
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----
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-- عملکردي----
  

  نداردبازدید: 
  

  منابع: 
  انتشات دانشگاه تهران.، )1389ترجمه مجید کوپاهی (، گیتینگر، پرایز، تحلیل اقتصادي طرحهاي کشاورزي  -1



2-  Perkins, Frances (1994), "Practical Cost Benefit Analysis (Basic Concepts And Applications)", 
Macmillan Education Australia.

  :عنوان درس به فارسی
اقتصاد توسعه  و توسعه پایدار 

  یعیکشاورزي و منابع طب
  :عنوان درس به انگلیسی

Economic Development and 

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
اقتصاد خرد 

)1(

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
Economic Development and 
Sustainable Development of 

Agri & N. resources  

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبیعی و جنبه هاي اقتصادي آن
  

  رئوس مطالب:
سعه:    صاد تو ، مفهیم و تعاریف توسـعه اقتصـادي و توسـعه کشـاورزي و اهداف آن    ، چرایی مطالعات اقتصـاد توسـعه   الف) اقت

توسعه یافته بر اساس شاخص هاي رشد و توسعه به      ویژگیهاي اقتصادي و کشاورزي کشورهاي توسعه نیافته، در حال توسعه و      
برنامه ها، سیاستها و مدلهاي توسعه اقتصادي با تأکید     ، نقش و اهمیت بخش کشاورزي در فرآیند توسعه  ، ذکر روشهاي محاسبه  

شاره به نظریه هاي توسعه     صادي دوگانه و با ا س      ، بر مدلهاي اقت صادي در کشورهاي جهان  سائل و موانع توسعه اقت شاره به نظریه هاي توسعه     وم از قبیلم صادي دوگانه و با ا س      ، بر مدلهاي اقت صادي در کشورهاي جهان  سائل و موانع توسعه اقت  وم از قبیلم
  رشد جمعیت، اشتغال، مهاجرت، شهري شدن، بهداشت و سالمتی و ایمنی غذا  

سعه پایدار:  سعه پایدار پایداري کلی مفهوم  ب) تو شاورزي و منابع طبیعی   ، و تو سعه پایدار ک سعه پاید ، مفهوم تو ، اراهداف تو
صاد  ، نظریه هاي توسعه پایدار  صادي و اجتماعی در توسعه پایدار    ، پایدارکشاورزي، منابع طبیعی و توسعه   اقت  ،شاخص هاي اقت

وسعه  نقش روستا در ت ، و منابع طبیعیکشاورزي   همگام با توسعه پایدار هاي  سیاست  ، اقتصادي و اجتماعی  ،پایداري اکولوژیکی
صول، هوا، جنگل، مراتع خاك، آب، محشاخصهاي اندازه گیري پایداري ، و منابع طبیعیعوامل مؤثر بر پایداري کشاورزي ، پایدار

یات تجرب، کشاورزي پایدار و محیط زیست  ، کودها و سموم شیمیایی)  ، (مکانیزاسیون نهاده هاي جدید اثرات استفاده از  ، و آبخیز
کشت  تناوب، کشاورزي ارگانیک و توسعه پایدار، پدیده گازهاي گلخانه اي و پایداري، پایدارو منابع طبیعی در کشاورزي  جهانی
 ،بررسی روش هاي کاشت داشت و برداشت و آثار آن در توسعه پایدار      ، تمرکز واحدهاي تولیدي و توسعه پایدار ، عه پایدارو توس 

ستی     شاورزي زی سعه ک سعه کنترل کننده هاي بیولوژیک ، بحث تو ست فناوري هاي نوین   ، بحث تو ستفاده از زی س   ، ا تهاي سیا
صادي براي دستیابی به توسعه پایدار     شناخ  ، بین المللی براي رشد پایدار  وي داخلی سیاستها  ، اقت ست  ، تیتحول جمعیتی و زی صادي براي دستیابی به توسعه پایدار     شناخ  ، بین المللی براي رشد پایدار  وي داخلی سیاستها  ، اقت ست  ، تیتحول جمعیتی و زی

توســعه مطلوب و اندیشــه تولید ، در توســعه پایدار نقش دولت، مالحظات محیطی و پایداري، پایداري و داللت هاي ســیاســتی
 مفاهیم حسابهاي سبز و توسعه پایدار، مسیرهاي پایدار بهینه، خالص ملی

  
  (درصد):روش ارزیابی 

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  بازدید:
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  منابع:

دانشگاه فردوسی  ،قربانی، محمد و همکاران ، )1389مقدمه اي بر کشاورزي پایدار (رهیافت اقتصادي) (.1
دانشگاه پیام نور، )1389و همکاران ( علی بدريترجمه ، باسل هارتموت، روستایی اصول و توسعه پایدار.2
انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، )1390ترجمه غالمرضا آزاد (، اقتصاد توسعه پایدار.3



، ترجمه ارباب مهریزي، پرمن راجرز، یوما جیمز، مک گیل ري، )1382اقتصــاد محیط زیســت و منابع طبیعی( .4
نشر نی 

  :عنوان درس به فارسی
  سیاست کشاورزي 
  :عنوان درس به انگلیسی
Agriculture Policy  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1( کالناقتصاد 

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه   Agriculture Policy □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  و منابع طبیعیکشاورزي و تجارت محصوالت آشنایی با مسائل اقتصادي سیاست 
  

  رئوس مطالب:
نایی آش، )انواع سیاستهاي دولت در بخش کشاورزي (سیاست تنظیم عرضه و تقاضا، مقدمه: مفهوم سیاست کشاورزي

شاورزي (چرایی و منطق مداخله دولت،     صوالت ک ست    با مداخله دولت در بازار مح سیا انواع مداخله دولت (ابزارهاي 
شاورزي)  شاورزي       ، ک صوالت ک ضاي مح ضه و تقا صادي در چارچوب عر ستهاي تنظیمی   ، تجزیه و تحلیل رفاه اقت سیا

ستهاي حمایتی  تجزیه و تحلیل انواع ، سیاست حداقل دستمزد، سیاست مالیاتی)      ( Policy Regulationsدولت   ستهاي حمایتی  تجزیه و تحلیل انواع ، سیاست حداقل دستمزد، سیاست مالیاتی)      ( دولت   ،سیا  ،سیا
صرف کنندگا      ستهاي حمایت از م صرف و یارانه واردات،         سیا ست غذاي ارزان (یارانه م سیا شاورزي:  صوالت ک ن مح

سیاستهاي حمایت از تولید کنندگان   ، CSEسیاست قیمت کف و سقف، آشنایی با شاخص حمایت از مصرف کننده        
ست بیمه (بیمه عملکرد،             سیا صول و نهاده)،  ستهاي حمایت قیمتی(مح سیا شاورزي:  صوالت ک بیمه درآمدي)،  مح

س    ضه سیا شاخص حمایت از تولیدکننده    ، تهاي مدیریت عر شنایی با  صوالت      ، PSEآ ستهاي تثبیت قیمت مح سیا
صادرات (یارانه واردات، یارانه تولید، یارانه صادرات، تعرفه، یارانه      تجاري هايسیاست  ، کشاورزي  ، سیاستهاي واردات و 

  ورزيکشاتحقیقات سیاست هاي ، مصرف، پرداخت مستقیم، سیاست حمایت قیمت)
ستاد درس انجام تکلیف کالسی مرتبط با سیاستهاي کشاورزي      ، از جمله خالصه برداري از مقاالتی مرتبط با  زیرنظر ا

شجو         سط دان شاورزي تو ستهاي ک ستهاي دولت در   ، سیا سیا شا ب ارزیابی و ارائه یکی از  شجو    وخش ک سط دان رزي تو
  زیرنظر استاد درس

    
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

انتشارات دانشگاه   ، )1385حسینی، سید صفدر (   ، مدلهاي اقتصادي تجزیه و تحلیل قیمت و سیاست کشاورزي    .1
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انتشارات دانشگاه   ، )1385حسینی، سید صفدر (   ، مدلهاي اقتصادي تجزیه و تحلیل قیمت و سیاست کشاورزي    .1
  تهران

2. Miltiades Chacholiades. International Trade Theory And Policy. McGRAW -HILL International 
Edition.1978.

3. Donald. Osburn, Kenneth. Schneeberger, Modern Agricultural Management, resto publishing, 1983
4. Robert J. Carbaugh. International Economics. 4ed. 1991.



  
  

  :عنوان درس به فارسی
   اصول اقتصاد تعاون

  :درس به انگلیسیعنوان 
Principles of Cooperative 

  :نوع درس
تخصصی

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 Principles of Cooperative □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

Economics   سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه□ 
  

  هدف درس: 
  آشنایی با مسائل اقتصادي فعالیت تعاونی ها

  
  رئوس مطالب:

ــاســی و قوانین ، تعریف تعاونی، اهداف تعاونی، تاریخچه تعاونی ها در ایران و جهان اهمیت بخش تعاونی در قانون اس
صول تعاونی ها    سعه، مبانی نظري تعاونی ها (ا صاد مقیاس،  ، برنامه هاي تو سک و کارایی، بهره وري، اقت )، انواع …ری

ــعه   ــرف، اعتباري، خدماتی)، ویزگی هاي تعاونی ها، نقش تعاونی ها در تولید، توزیع و توس تعاونی (تعاونی تولید، مص
شکالت و تنگناها          شکل هاي تولید و خدماتی، مدیریت تعاونی ها، م سایر ت سه تطبیقی تعاونی ها با  شاورزي، مقای شکالت و تنگناها         ک شکل هاي تولید و خدماتی، مدیریت تعاونی ها، م سایر ت سه تطبیقی تعاونی ها با  شاورزي، مقای ک

شکل گیري     ی و فرهنگی ، مدیریتی)تعاونی ها (قوانین و مقررات، اجتماع شکل گیري تعاونی ها، هزینه ها و منافع   ،
ــاختار بازار و تعاونی : هزینه هاي ثابت، قدرت   ــاد تعاونی: الگو پایه، تعاونی و رقابت، س تعاونی، قیمت گذاري در اقتص

و  تعیین قیمت (الگوي نموداري  بازاري در تعاونی، موانع ورود، تئوري تعیین قیمت در تعاونی هاي تولید: الگوي پایه        
  ریاضی)، تئوري تعیین قیمت در تعاونی هاي مصرف : الگوي پایه تعیین قیمت (الگوي نموداري و الگوي ریاضی)

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي---- -- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

  چاپ وزارت تعاون  ، سازمان مرکزي تعاون کشور، برنامه ریزي اقتصادي و نهضت تعاونی.1
سازمان پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، زنوز، ابراهیم هادي، بررسی نظام برنامه ریزي اقتصادي در ایران.2
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  :عنوان درس به فارسی
 حقوق کشاورزي و منابع طبیعی

  :عنوان درس به انگلیسی
Agriculture and Natural 

Resources Law  

  :نوع درس
تخصصی

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

  آشنایی دانشجویان با مبانی حقوقی و قوانین بخش کشاورزي و منابع طبیعی
  

  رئوس مطالب:
قوانین مادر کشــاورزي، قوانین برنامه توســعه در بخش کشــاورزي و منابع طبیعی، قوانین اصــالحات اراضــی، قانون  

ــاورزي،    ــاورزي، نظامهاي بهره برداري از منابع طبیعی، قوانین آب و زمین هاي کشـ قوانین نیروي کار در بخش کشـ
قوانین محیط زیست، قوانین حمایت از مصرف کنندگان کشاورزي، قانون تشکلهاي کشاورزي، قانون نظام مهندسی،         
آشــنائی با تنظیم قراردادهاي کشــاورزي از لحاظ حقوقی، قانون بورس کاالیی کشــاورزي، قانون بیمه محصــوالت    

ستهاي کالن در مدی      سیا شاورزي.  شکیالت اداري      ک ست قطبی، منطقه اي، محلی و مل)، ت سیا ستهاي کالن در مدی     ریت منابع طبیعی ( سیا شاورزي.  شکیالت اداري      ک ست قطبی، منطقه اي، محلی و مل)، ت سیا ریت منابع طبیعی (
منابع طبیعی(جنگلها، مراتع، ...) در ایران، تشــکیالت و قوانین منابع طبیعی در ســایر کشــورها(در حد آشــنایی)،     

عاریف تسیاست مشارکت مردمی و نظارت دولتی، نقش صنعت و تکنولوژي در سیاست گذاري منابع طبیعی، پاره اي      
ــالقی، مرتع ییالقی، مرتع          ــنعتی، جنگل مخروبه، مرتع قشـ و مواد قانونی در منابع طبیعی(جنگل، مرتع، جنگل صـ
مشجر، حریم رودخانه ها، طرح جنگلداري، طرح مرتعداري، ذخایر ژنتیکی و ...)، سیاستهاي چند منظوره جهت بهره    

اي بین المللی در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیســت برداري و حفاظت از منابع طبیعی، آشــنایی با کنوانســیونه
(جنگل، مرتع، بیابانزدایی، شیالت و محیط زیست)

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

  ارضی قوانین اصالحات.1
  قانون تشکل ها و شرکتها.2
قانون نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی.3
)1379( ترجمه محمد حسین حبیبی، الکساندر کیس، پیترا، اچ، سندوین فراید النگ، حقوق محیط زیست.4
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)1379( ترجمه محمد حسین حبیبی، الکساندر کیس، پیترا، اچ، سندوین فراید النگ، حقوق محیط زیست.4
)ـ انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور 1380مجموعه قوانین منابع طبیعی کشور (.5
انتشارات سازمان محیط زیست، سید عظیم قوام، زیستحمایت کیفري از محیط .6
  
  



  
  :عنوان درس به فارسی

   اقتصاد نیروي کار کشاورزي
  :عنوان درس به انگلیسی

Labour Economic in the 
Agriculture  

  :نوع درس
تخصصی

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد         □تکمیلی عملی: داردآموزش 
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  آشنایی دانشجویان با اقتصاد نیروي کار در بخش کشاورزي
  

  رئوس مطالب:
ا، (عوامل مؤثر بر تقاضتقاضاي نیروي کار ، روندها، بازار نیروي کارکشاورزي، مقدمه اي بر اقتصاد نیروي کار کشاورزي

عرضه نیروي کار (عرضه انفرادي و اجتماعی، عوامل مؤثر بر عرضه    ، هزینه نیروي کار) کشش تقاضا، حداقل دستمزد،   
صمیم گیري براي کار، نیروي کار خانوادگی)         ضه، ت شش عر ستمزد، ک شینی و درآمدي نرخ د  ،نیروي کار، اثرات جان

ــتمزد (عوامل تعیین کنند    نان و مردان، گفتگوي اجتماعی در تعیین     تعیین نرخ دسـ ــتمزدهاي ز ــتمزد، دسـ ه دسـ
سـرمایه گذاري در نیروي انسـانی (آموزش، مهارت ها، نرخ بازدهی سـرمایه گذاري در نیروي کار، تحرك    ، دسـتمزد)  سـرمایه گذاري در نیروي انسـانی (آموزش، مهارت ها، نرخ بازدهی سـرمایه گذاري در نیروي کار، تحرك    ، دسـتمزد) 

مولفه  ،)نیروي کار، بهره وري نیروي کار، رابطه دستمزد و بهره وري، اشتغال مولد و بیکاري، بیمه بیکاري و اجتماعی  
هاي اصول کار شایسته (حقوق اجتماعی و صنفی، امنیت و صیانت نیروي کار، نهادهاي مدنی، ارتقاء روابط اجتماعی،  
ــنایی با مقابله نامه هاي بین المللی کار، نهادها و تشــکل هاي نیروي کار،   ــترش و ترویج گفتگوي اجتماعی)، آش گس

  دولت در بازار نیروي کارمولفه هاي اصلی قانون کار ایران، سیاست هاي 
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي---- -- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

1.Killingswoth, M. (1983). Labor Supply, Cambridge University Press, Chps 1-4.
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  :عنوان درس به فارسی

   اصول بیمه کشاورزي
  :عنوان درس به انگلیسی

Principles of Agricultural 
Insurance  

  :نوع درس
تخصصی

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  آشنایی با مسائل ریسک در کشاورزي و فعالیتهاي مربوط به بیمه
  

  رئوس مطالب:
تعریف ریسک، انواع ریسک، کمی سازي ریسک، نقش بیمه در مدیریت ریسک، تعریف بیمه، مشخصات خصوصیات           

سک هاي بیمه پذیر و غیر بیمه پذیر،     صلی بیمه، ری سک، منافع و  ا کارکردهاي بیمه، بیمه بعنوان یک ابزار حذف ری
هزینه هاي اجتماعی بیمه، قانون اعداد بزرگ و ماهیت بیمه، تئوري اقتصادي بیمه، مطلوبیت مورد انتظار و تصمــیم   

ی، قگیري در شرایط عدم حتمیت، اقتصاد اطالعات، تقاضا براي بیمه در شرایط نامناسب (معکوس) و مخاطرات اخال      
عرضه بیمه، اصول حقوقی بیمه، اصول  ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت، محاسبه حق بیمه، بیمه اتکایی، اهمیت        عرضه بیمه، اصول حقوقی بیمه، اصول  ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت، محاسبه حق بیمه، بیمه اتکایی، اهمیت        
شرکتهاي بیمه اي، ریسک نقدینگی،          بیمه اتکایی در فعالیتهاي بیمه، روشهاي مختلف جانشینی ریسک، ریسک در 

ستمهاي باز        سی صلی قراردادهاي بیمه اي، انواع بیمه و  صر ا اریابی، طرح طبقه بندي بیمه در ایران، بیمه علیت، عنا
ستم بازاریابی، بازار بیمه، عوامل مؤثر در       سی شاورزي، بیمه از کارافتادگی، تمدید بیمه، نمایندگی هاي بیمه،  بیمه ک

  بازار بیمه، عملیات شرکتهاي بیمه اي
اد و مخاطرات اخالقی، ریسکهاي متقابل، مقدمه اي بر بیمه خرد کشاورزي: اصول بیمه، حادثه قابل بیمه چیست؟ فس

  بیمه دام، بیمه حیوانات، بیمه محصول و بیمه مبتنی بر شاخص خاص، بیمه کشاورزي در مقابل بیمه خرد کشاورزي، 
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

1. Agricultural Insurance in asia Planning and Practices, Report of APO Seminar. 1990, Tokyo, 
Japan. 
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  :عنوان درس به فارسی
  پروژه

  :عنوان درس به انگلیسی
Project  

  :نوع درس
تخصصی

  2: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  0 :نظريواحد 
2واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

ــایل مربوطه و تعمیق مهارتهاي   ااجراي یک پروژه تحقیقاتی مرتبط ب ــنایی با مس ــاورزي و آش ــاد کش حوزه علم اقتص
  دانشجو در استفاده از آموخته هاي دانشگاهی

  
  رئوس مطالب:

دانشجویان ضمن اجراي یک پروژه تحقیقاتی و یا همکاري در طرحهاي تحقیقاتی گروه و یا سایر مؤسسات پژوهشی       
به کسب کرده و با زمینه هاي مختلف فعالیت در این رشته آشنا می شوند.     اقتصاد کشاورزي، تجر   مرتبط باو اجرایی 

شــخصــی را انتخاب کرده و پیرامون آن به تحقیق مموضــوع  ،لذا هر دانشــجو زیر نظر یکی از اســاتید گروه آموزشــی
و گزارش مربوطه به استاد راهنما ارائه می گردد. هپرداخت

    
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
-- آزمون هاي نوشتاري----
%100 عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  نداردمنابع: 
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  :عنوان درس به فارسی
   )2( مهارت آموزي

  :عنوان درس به انگلیسی
Training (2)  

  :نوع درس
تخصصی

  6: تعداد واحد
384: تعداد ساعت

  0 :نظريواحد 
6واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■ آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

آشنایی با محیط کار عملی و بکارگیري علوم اصلی کشاورزي، تئوریها و نظریات حوزه تخصصی اقتصاد کشاورزي در        
  سطح مزارع خرد و تحلیل و بررسی و ارزیابی میزان توانمندیهاي فیزیکی و دانش علمی و عملی دانشجو 

  
  رئوس مطالب:

صلی،   شی به یکی از         پس از گذراندن کلیه دروس عمومی، علوم پایه، ا سط گروه آموز شجو تو صی و انتخابی، دان ص تخ
سب             شرایط منا شاورزي و منابع طبیعی که  سی ک سازمان نظام مهند صی، همانند  صو سات و مراکز دولتی یا خ س  یمؤ

شد       شته با شجویان را دا شهاي کاربردي دان سال     ،جهت انجام کارورزي و آموز شود. وي به مدت یک نیم معرفی می 
صیلی کامل، ت  سان آن مرکز به یادگیري فنون عملی و مهارتهاي کاري و         تح شنا صان و کار ص ستقیم متخ حت نظر م

دانشجو ضمن آشنایی با محیط کار و اشتغال و احاطه بر مسایل محوله       شغلی در رشته اقتصاد کشاورزي می پردازد.     دانشجو ضمن آشنایی با محیط کار و اشتغال و احاطه بر مسایل محوله       شغلی در رشته اقتصاد کشاورزي می پردازد.    
ــرفت خود تحت         ،و آموزش مهارتهاي الزم   ــی از مراحل کاري و پیشـ پایان دوره گزارشـ گزارش مهارت  «عنوان  در 

سئول     » و یا کارورزي 2آموزري شناس م ضمن اخذ تأییدیه از کار ستی کل     ذتهیه نموده و  سرپر ضاء  یربط و مهر و ام
ــازمان ــیله کار و فعالیت دوره کارورزي    ،آن مرکز یا س ــی در گروه ارائه می نماید. بدینوس ــتاد راهنماي آموزش به اس

سئول وي در        شناس م سوي کار شجو از  شی، مورد      دان شی در گروه آموز ستاد راهنماي آموز محل دوره کارورزي و ا
و قضاوت قرار می گیرد. تنها در صورت تأیید و مثبت بودن نظرات کارشناس مسئول و استاد راهنما، دانشجو        ارزیابی

  مجاز به دانش آموختگی خواهد بود.
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهنهاییآزمون هاي میان ترمارزشیابی مستمر

--آزمون هاي نوشتاري---- --آزمون هاي نوشتاري----
%50)%40( عملکردي--10%

  
  کار عملی در مؤسسات و واحدهاي تولیدي کشاورزي و منابع طبیعی و صنایع مرتبطبازدید: 

  
  نداردمنابع: 

  
  
  

46

  
  
  
  
  



  :عنوان درس به فارسی
روشهاي تحقیق در اقتصاد 

   کشاورزي
  :عنوان درس به انگلیسی

Research Methods in 
Agricultural Economics  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
سنجیاقتصاد 

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

تحقیق، مراحل یک تحقیق علمی، شیوه هاي عملی گزارش نویسی و نگارش تحقیق آشنایی با روشهاي
  

  رئوس مطالب:
کلیات: چرایی تحقیق علمی، هدف از تحقیق، تعریف تحقیق، انواع تحقیق، روش علمی تحقیق و عناصــر اصــلی آن   

  ازهاي مهارتی تحقیق)(نگرشهاي علمی، آگاهی و شناخت، علم و انواع آن، شناخت علمی، اخالق تحقیق و پیش نی
  طرح هاي تحقیق: تعریف، هدف، انواع تحقیق،(تاریخی، توصیفی، تجربی، تحلیلی و ...)

مراحل تحقیق: طرح و بیان موضــوع، موضــوع تحقیق، منابع و مراجع براي موضــوع یابی، مالکهاي انتخاب موضــوع،  
ضیه       شینه یابی، تنظیم فر سئله، مرور منابع موجود و بی شهاي  طرح و بیان م ضیه      ها، تهیه طرح و برنامه هاي تحقیق، رو شینه یابی، تنظیم فر سئله، مرور منابع موجود و بی شهاي  طرح و بیان م ها، تهیه طرح و برنامه هاي تحقیق، رو

جمع آوري اطالعات و آمار(عمومی و ویژه اقتصــاد کشــاورزي)، روشــهاي تجزیه و تحلیل اطالعات، تشــخیص روابط  
ــهاي اندازه گیري، ادات اندازه گیري،          ــاورزي، تعاریف، طبقه بندي، روشـ ــاد کشـ مختلف و معلول متغیرها در اقتصـ

شماري، انواع نمونه گیري، کاربرد روشهاي آماري در استدالل و بررسی روابط بین متغیرها روشهاي نمونه گیري و سر
ــاد      ــریهاي زمانی در اقتص ــهاي تحلیل داده هاي مقطعی، س ــتفاده آنها، روش ــادي، آماره ها و اس و در مدلهاي اقتص

  کشاورزي
هرســت مطالب، فهرســت جداول، اصــول تنظیم و طرز نوشــتن گزارش تحقیق: صــفحه بندیها، عناوین، پیشــگفتار، ف

صري از            صول نکته گذاري، زیر نویس و مخت شتن گزارش، ا ستفاده، طرز نو شکال و نمودارها، منابع مورد ا ست ا فهر
  روشهاي متداول نگارش علمی

شاورزي با رعایت جوانب کاربردي و          صاد ک صلی اقت سهاي ا صیه: طراحی یک طرح تحقیقی کوچک در رابطه با در شاورزي با رعایت جوانب کاربردي و         تو صاد ک صلی اقت سهاي ا صیه: طراحی یک طرح تحقیقی کوچک در رابطه با در تو
کارآفرینی

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 
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   منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی 
  



  :عنوان درس به فارسی
   اقتصاد ایران

  :عنوان درس به انگلیسی
Iran's Economy  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد کالن (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

بیان سیاستهاي اقتصادي کشور در بخش کشاورزي و تجزیه و مخصوصاً  بررسی کلی اقتصاد و اقتصاد کشاورزي ایران     
  باشد. می مشکالت اقتصادي و کشاورزي کشورامکانات و و تحلیل آنها به منظور آگاه کردن دانشجویان به 

  
  رئوس مطالب:

صاد ایران قبل و بعد از انقالب    سی اجمالی اقت سالمی ایران،          ،برر سی جمهوري ا سا صادي قانون ا صول اقت  مبانی و ا
ــی  ــاع طبیعی و جغرافیایی بررس ــاد ایران از نظر اوض ــر کلی اقتص ــاد ایران در قرن حاض و  ، مروري بر تحوالت اقتص

شهاي   سی   چال سا صاد ایران   پیش رويا سعه و  ، تورم، بیکاري، (جمعیتاقت شکالت برنامه ریزي و تو جمعیت و  ،)…م
سنی  نیروي  سانی (هرم  شاخص هاي مهم اقتصاد کالن     توزیع جغرافیایی، ترکیب جنسی و رشد جمعیت  ، ان ) بررسی  سنی  نیروي  سانی (هرم  شاخص هاي مهم اقتصاد کالن     توزیع جغرافیایی، ترکیب جنسی و رشد جمعیت  ، ان ) بررسی 
شور  صرف ، درآمد ملی( ک صادي  بهره، سرمایه گذاري ، پس انداز، م شد اقت سازماندهی کلی اقتصاد    ،در ایران) وري و ر

ودجه بکشور،  دولت و سیاستهاي مالی   مخارج بخش خصوصی و تعاونی)،   ، کشور (نقش دولت و برنامه ریزي اقتصادي  
ستم پولی و بانکی،    سی شاورزي (اهمیت و موقعی    و برنامه هاي عمرانی،   بخش تساختارهاي بازارهاي ایران، بخش ک

صاد ایران    شاورزي در اقت شاورزي در درآمد ملی   ، ک سی زیر بخش هاي  ، سهم ک شاورزي، تولید و  عمده برر بخش ک
تولیدات ، مسائل و مشکالت بخش کشاورزي ایران    ، کشاورزي  آیندهسیاست هاي   ، يتجاري کردن کشاورز  و تجارت

 و اشتغال ، سهم بخش صنعت در درآمد  ، صنایع و معادن (نقش صنعت در اقتصاد ایران   ، عمده بخش کشاورزي ایران) 
نعتی  ص روند توسعه  ، صنایع سنگین  ، صنایع مونتاژ ، صنایع کوچک ، صنایع دستی  ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 
ادرات ص ، صنایع پتروشیمی  ، مصرف ، تولید، استخراج ، صنعت نفت و گاز (تاریخچه  و ارزش اقتصادي صنایع در ایران)،  

 تجارت و درآمدهاي نفتی و نقش نفت در اقتصاد کشور)، بخش خدمات، نقش بخش خدمات در اقتصاد کشور، بخش    
عدالت اجتماعی اسی داخلی و خارجی در اقتصاد ایران،   خارجی، نقش مسایل سی  و  در اقتصاد ایران، بازرگانی داخلی   عدالت اجتماعی اسی داخلی و خارجی در اقتصاد ایران،   خارجی، نقش مسایل سی  و  در اقتصاد ایران، بازرگانی داخلی  

  …بررسی شاخص هاي توزیع ثروت نظیر ضریب جینی ، فقر و محرومیتمسئله  و اقتصادي و
شاورزي            صاد ک سی جنبه اي از اقت صاد ایران با تاکید بر برر صوص اقت شود که یک گزارش تحقیقی در خ صیه می  تو

  اد درس تهیه گردد.   کشور توسط دانشجو و با راهنمایی است
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----
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  نداردبازدید: 

  
  منابع:

انتشارات نشر نی ، )1388رزاقی، ابراهیم (، آشنایی با اقتصاد ایران.1



  
  :عنوان درس به فارسی

   )2کالن (اقتصاد 
  :عنوان درس به انگلیسی
Macroeconomics (2)  

  :نوع درس
اختیاري

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد کالن (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

ایجاد توانائی در دانشجویان در انجام تجزیه تحلیل هاي اقتصاد کالن و  آموزش تحلیلهاي نظري اقتصادي در حوزه 
  اقتصاد کالن  

  
  رئوس مطالب:
صاد کالن درس مفاهیم و مباحث  برمروري اجمالی  ضاي     1اقت سرمایه و تقا سی بازار  رابطه بین (سرمایه گذاري   ، برر

طرحهاي ســرمایه  بررســیبراي و کینز نئوکالســیک هاي روش ، نظریه شــتاب در ســرمایه گذاري، ســرمایهتولید و 
سی  گذاري ریات نظمروري بر برخی  ،سنجش علل و پیامدهاي بیکاري  ،تعریف و انواع بیکاري(بازار نیروي کار )،  برر

 انعطاف ناپذیري دستمزد ها و  و بیکاري تعادلی، ، عرضه و تقاضاي نیروي کار و تعادل در بازار کار  ر رابطه با بازار کارد انعطاف ناپذیري دستمزد ها و  و بیکاري تعادلی، ، عرضه و تقاضاي نیروي کار و تعادل در بازار کار  ر رابطه با بازار کارد
سنبدگی قیمتها)،      شغل، چ ستجوي  ستهاي پولی ومالی و درآمدي    بیکاري، ج ستهاي پولی و مالی و    سیا سیا (مبانی 

دل سیاستهاي پولی و مالی در م ،رابطه متقابل سیاستهاي پولی و مالی ،پولی بر تقاضاو  اثرات سیاست مالی  درآمدي،
 ،تورم وتحلیل روند قیمتها (تحلیل هاي پویا ، سیاست درآمدي)،  ضریب فزاینده مالی و پولی ، زیابی آثار آنهاایستا و ار 

  و مدل هاي مربوطه)رابطه تورم و بیکاري بررسی  ،دستمزدها
   

ا بخش بتوصیه می شود دانشجو یک کار تحقیقی در زمینه اقتصاد کالن با تاکید بر اقتصاد ایران و ترجیحاً در را بطه      
  کشاورزي و با نظر استاد درس انجام داده و گزارش آن را در کالس درس ارائه دهد.

  
  روش ارزیابی (درصد):  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

نشر نی  ، )1389ترجمه عباس شاکري (، برانسون، ویلیام، اچ،، کالنتئوري و سیاست هاي اقتصاد .1
  نشر نی ، تفضلی، فریدون، )1385اقتصاد کالن، نظریه ها و سیاست هاي اقتصادي (.2
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  نشر نی ، تفضلی، فریدون، )1385اقتصاد کالن، نظریه ها و سیاست هاي اقتصادي (.2
  
  
  
  



  
  :عنوان درس به فارسی

  جامعه شناسی روستایی
  :عنوان درس به انگلیسی

Rural Sociology  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: ساعتتعداد 

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

  آشنایی با مسائل مختلف جامعه شناسی روستایی
  

  رئوس مطالب:
ستایی، ارتباط    شناسی روستایی، تعریف جامعه شناسی و جامعه      تاریخچه جامعه شناسی، پیدایش جامعه    شناسی رو

ضی در جامعه             ستا، مالکیت ارا شکل گیري کالبد رو سایر علوم، ویژگیهاي جامعه عوامل مؤثر بر  سی با  شنا جامعه 
ــتایی ایران، تحوالت ارضـــی و الگوهاي مالکیت در قبل از مشـــروطیت، تحوالت ارضـــی و الگوهاي مالکیت از   روسـ
مشروطیت تا اجراي قانون اصالحات ارضی، زمینه هاي تاریخی اصالحات ارضی، تحوالت ارضی و الگوهاي مالکیت در  

ضی (بهره      1340دهه  سالمی، نظامهاي بهره برداري از ارا ضی و الگوهاي مالکیت در دوره پس از انقالب ا ، تحوالت ار ضی (بهره      1340دهه  سالمی، نظامهاي بهره برداري از ارا ضی و الگوهاي مالکیت در دوره پس از انقالب ا ، تحوالت ار
سهامی زراعی، تعاو          شرکتهاي  صنعتها،  شت و  سنتی، ک شر بندي    برداري  شاع)، ق نیهاي تولید، واحدهاي تولیدي م

هاي عمرانی قبل و پس از انقالب مدیریت روستایی در ایران، جامعه روستایی در برنامه  اجتماعی در جامعه روستایی،  
  اسالمی، روشهاي مطالعه جامعه روستایی.

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

    
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

شگاه  انتشارات دان ، خلیل کالنتري و حسین شعبانعلی فمی   ، جامعه شناسی روستایی (رشته اقتصاد کشاورزي)       .1
1389، پیام نور

  1387انتشارات کیهان ـ، منصور وثوقی، جامعه شناسی روستایی.2
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  :درس به فارسی عنوان

   پول و بانکداري
  :عنوان درس به انگلیسی
Money & Banking  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد کالن (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

ــایل پولی و   ــجویان با مبانی پول و بانکداري و نظریه هاي پولی در نظام بانکی، درك و تحلیل مس ــنا نمودن دانش آش
  کشور. شرایط اقتصاديتشخیص  سیاستهاي پولی  مناسب با 

  
  رئوس مطالب:

ول کاغذي پ ،سیستم واحد دو فلزي طال و نقره   ،پول فلزي ،پول، مبادله مستقیم کاال با کاال و انواع پیدایش تاریخچه 
وسیله   ،معیار ارزش، وظایف پول (وسیله مبادلهمروري بر تاریخچه سیستم هاي پولی،  و موسسات بانکی و غیر بانکی

ــنجش، ذخیره ارزش ــیله س ــلطه و حاکمیت)، وس ــبه پول، انواع عملکردهاي پول (پول،  عامل س نقدینگی بخش ، ش
ضـریب تکاثري  ، پایه پولی و عوامل مؤثر در آن، نقش و عملکردهاي بانک هاي تجاري (قدرت خلق پول ،خصـوصـی)   ضـریب تکاثري  ، پایه پولی و عوامل مؤثر در آن، نقش و عملکردهاي بانک هاي تجاري (قدرت خلق پول ،خصـوصـی)  

صاد و نظام پولی و بانکی   ، پولی) سی اهمیت و نقش بانک مرکزي در اقت سی ترازنامه ب ، بانکداري مرکزي (برر انک برر
ــرینظریه ف، ریکاردونظریه ، نظریه هاي پولی (نظریه مقداري پول، مرکزي و بانکهاي تجاري) ــی، ش ریات نظ، قانون س

 (ینقش سیاستهاي پولی در اقتصاد مل   ، نقش و تاثیر سیستم هاي بانکی بر روي رشد و ثبات اقتصادي،      جدید پولی)
ست پولی   هايابزار)، …و IS/LMدر قالب الگوي  ست بازار باز،     و بانک مرکزي ( سیا سیا سپرده قانونی، تنزیل مجدد، 

سا   نظام پولی بین المللی ، درمان تورم در ایرانراههاي تورم، تورم رکودي، تحلیل آثار و ، تنزیل ارزش پول) س ت و مو
ــی پولی بین المللی و  ــندوق بین المللی پولبررس ــی بازار پول و ارز و بورس ) و ...)IMF( نقش آنها (نظیر ص ، بررس

بانکی ایران  خرید و فروش ارز هاي خارجی،     ــتهاي پولی          تحوالت و تجربیات پولی و  ــیاسـ با و سـ (بانکداري بدون ر
  بانکداري اسالمی سایر کشورها)  مروري بر تجربه، مربوطه

  
  توصیه می شود یک کار تحقیقی توسط دانشجو و زیر نظر استاد درس صورت پذیرفته و گزارش آن ارائه گردد.  توصیه می شود یک کار تحقیقی توسط دانشجو و زیر نظر استاد درس صورت پذیرفته و گزارش آن ارائه گردد.

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:
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  منابع:
  1379، انتشارات موسسه فرهنگی هنري توانگران، ایرج توتونچیان، پول و بانکداري اسالمی.1
1389، سازمان سمت، علی پارساییانو علی جهانخانی ترجمه ، میشکین فردریک، پول، ارز و بانکداري.2
  
  



  
  :عنوان درس به فارسی

 تجارت محصوالت کشاورزي
  :عنوان درس به انگلیسی

Trade in Agricultural 
Products  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد کالن (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

دانشـجویان با نظریه هاي تجارت بین الملل و چگونگی شـکل گیري ارتباط تجاري بین کشـورهاي جهان و    آشـنایی  
  پیامدهاي ارتباط تجاري

  

  رئوس مطالب:
ــادي زیر بناي تجارت بین الملل     ، تعریف تجارت بین الملل   مباحث مربوط به حمایت از تجارت آزاد و       ، مبانی اقتصـ

ــی نظریه هاي تجارت بین    ، نرخ مبادله و انواع آن در موازنه تجاري    ، حمایت از اعمال محدودیت هاي تجاري        بررسـ
ست هاي پیش برنده و بازدارنده تجارت      ، الگوهاي تجارت بین الملل، الملل سیا ست هاي تجاري و ابزار  و  منافع، سیا

صل از تجارت  شاورزي   ، پیامدهاي حا صوالت ک ضع ، سازمانهاي بین الملل تجارت ، ویژگیهاي تجارت مح یت تجارت و
 بهبود، يتجار یتیحما است یاعمال س  لیدال، یتیحما يتجار است یس  ينظر چارچوب، محصوالت کشاورزي در ایران   بهبود، يتجار یتیحما است یاعمال س  لیدال، یتیحما يتجار است یس  ينظر چارچوب، محصوالت کشاورزي در ایران  

له    طه مباد نا  تی حما ، راب ــ پا  عیاز صـ ــکن مت یبا ق  مبارزه ، نو خت ها   بهبود، یشـ ، تعرفه و انواع آن  هی نظر، تراز پردا
ع وضـ  یاجتماع يها نهیهز، وضـع تعرفه  یتعادل جزئ اثرات، تعرفه ياقتصـاد  اثرات، تعرفه يطبقه بند يسـتمها یسـ 

ــهم، يا رتعرفهیغ يتجار موانع، یتعرفه گمرک ــهیمقا، واردات يبند هیس ــهم س داوطلبانه  يتهایمحدود، و تعرفه هیس
صادرات  یگمرک عوارض، یالملل نیب يکارتلها، یصادرات  ست یس ، بر  ستراتژ  ا س ، يتجار کیا صا   یبرر سائل اقت و  يدم
، رانیا يبخش نفت و عملکرد بخش کشاورز  تأثیر ، توسعه  ندیدر فرا رانیا يکشاورز  بخش، رانیا يکشاورز  یبازرگان
 یلعرضه داخ  یبررس ، يکشاورز  دیروند و عملکرد تول یبررس ، رانیا يکالن و بخش کشاورز  یخارج یبازرگان یبررس 

حصوالت م ییگروه کاال يتراز تجار یبررس، يکشاورز ییعرضه سرانه ساالنه گروه کاال یبررس، يکشاورز ییگروه کاال
(صــادرات و  یخارج تجارت، يا رمبادلهیو غ ياز بعد مبادله ا رانیا يمحصــوالت کشــاورز یبررســ، رانیا يکشــاورز

بر  دیبا تاک رانیا يکشــاورز اســتیســ، رانیا يکشــاورز دیو عوامل تول امکانات، رانیا يواردات) محصــوالت کشــاورز بر  دیبا تاک رانیا يکشــاورز اســتیســ، رانیا يکشــاورز دیو عوامل تول امکانات، رانیا يواردات) محصــوالت کشــاورز
) يا رتعرفهیو غ ي(موانع تعرفه ا يتجار اسـت یدر سـ  تحوالت، یالملل نیدر رقابت ب رانیا تیموقع، يتجار اسـت یسـ 

 يزکشاور موافقتنامه، در حال توسعه يبر کشورها دیبا تاک ياز کشاورز تیتجارت و حما یجهان روند، رانیا يکشاورز
WTO يو موانع تجار  

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژههاي نهاییآزمون میان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 
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  نداردبازدید: 
  

  منابع:
و اقتصاد  يزیر برنامه يسسه پژوهشهاؤم، ی و گیالنپورلیاسماع، يالملل محصوالت کشاورز نیتجارت ب.1

1387، يکشاورز



1384، اقتصاد نو ،یبازرگان يمطالعات و پژوهشهاموسسه ، میر عبد اله حسینی، سیاست تجاري کشاورزي ایران.2
  :عنوان درس به فارسی

   برنامه ریزي اقتصادي
  :عنوان درس به انگلیسی
Economic Planning  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد کالن (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

شجویان با   شنایی دان سی   آ صادي و برر صادي و کاربرد هاي      اهمیت برنامه ریزي اقت شهاي برنامه ریزي اقت صول و رو ا
  این روش ها.

  
  رئوس مطالب:

ــورهاي مختلف،      ــکل    تعاریف  تاریخچه برنامه ریزي درکشـ گیري یک برنامه، ماهیت برنامه ریزي        برنامه، چگونگی شـ
زارهاي باقتصـادي، نقش برنامه ریزي در اقتصـاد کشـورهاي جهان، کاربرد مدل هاي ریاضـی و آمار در برنامه ریزي، ا    

ک مدل  لویت بندي برنامه ها و معیارهاي آن، ماهیت ی          وبرنامه ها، ا   اجراي ریزي و تجزیه و تحلیل و پیامدهاي      برنامه  
دل م ،اقتصــادي ، انواع مدلهاي برنامه ریزي، انواع برنامه ریزي از نظر زمانی، انواع برنامه ریزي براي اســتفاده از منابع دل م ،اقتصــادي ، انواع مدلهاي برنامه ریزي، انواع برنامه ریزي از نظر زمانی، انواع برنامه ریزي براي اســتفاده از منابع

خصوصیات ، نرخ طبیعی توسعه ، مدل هارود دومار، مسائل مهم در انتخاب مدلهاي خاص برنامه ریزي(شی خکالن و ب
کاربرد هاي عملی آن در  و مدل داده و ســتانده(لهاي چند بخشــی مد ،مدلهاي بخش اصــلی)، مدل هاي دو بخشــی

رنامه بابقه و تجربیات (ســبرنامه ریزي در کشــورهاي با اقتصــاد برنامه ریزي متمرکز، برنامه ریزي در ایران )، توســعه
شور  ستانده ایران  ، ریزي در ک سالمی  ارزیابی برنامه ریزي میان مدت و بلندمدت جمهومعرفی و ، جداول داده و  ري ا

  )ایران
  

ستاد درس          شجو و با راهنمایی ا سط دان شود که یک گزارش تحقیقی با تاکید بر برنامه ریزي در ایران تو صیه می  تو
  تهیه گردد.  

  
  روش ارزیابی (درصد):  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

  ،سسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزيؤم، ترجمه مهدي عسلی ، نظریه برنامه ریزي اقتصادي هیل .1
1385
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1385
1388، انتشارات جهاد دانشگاهی، بهنام ملکی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي .2
  
  
  



  :عنوان درس به فارسی
   جغرافیاي اقتصادي ایران

  :انگلیسیعنوان درس به 
Economic Geography of Iran  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 
ستفاده در راه توسعه       جغرافیائی طبیعی و ثروتی ایران و چگونگی توزیع شناخت منابع  آن در سطح کشور در جهت ا

  اقتصادي کشور .
  

  رئوس مطالب:
ضیات طبیعی ایران  صادي  ، مروري اجمالی در مورد مقت سی جمعیت ایران از نظر جغرافیاي اقت  جغرافیاي طبیعی، برر

ــیالت ، راتعجنگل و م، آب و خاك( و منابع ثروتی ایران ــکار و شـ ــید و شـ ــامل معادن ، صـ ، جغرافیاي )نفت و ...شـ
ــاورزي در ایران   ــاورزي ایران (تاریخچه کش ــاد ایران: جغرافیاي بخش کش ــلی اقتص ــهاي اص و توزیع  فعالیتهاي بخش

شور   ، آن یئجغرافیا شاورزي ک صنعتهاي مهم    : جغرافیاي زیر بخش هاي زراعت، باغبانی، قطب هاي مهم ک شت و  ک
ــنعتی ایران ...) کشـــور و ــنعت در ایران( مروري بر جغرافیاي تولیدات عمده صـ ــکل گیري توزیع  تاریخچه صـ و شـ ــنعتی ایران ...) کشـــور و ــنعت در ایران( مروري بر جغرافیاي تولیدات عمده صـ ــکل گیري توزیع  تاریخچه صـ و شـ

شور،   صنعتی ایران جغرافیائی آن در ک ستی و         : جغرافیاي  صنایع د صنایع کارخانه اي،  ستخراجی و معادن،  صنایع ا
ــتایی  ــنعتی ایران و   ، روسـ  ، راههاي آبی و هوایی) ، آهنراه، ها راه(، ارتباطات   موقعیت جغرافیائی آنها)   قطب هاي صـ

  .( توزیع جغرافیائی مراکز تجاري در کشور)بازرگانی
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید:   بازدید: 

  
  منابع:

جهاد داانشگاهی دانشگاه فردوسی ، )1388سید حسن مطیعی لنگرودي (، (صنایع)جغرافیاي اقتصادي ایران .1
جهاد داانشگاهی دانشگاه فردوسی ، )1388سید حسن مطیعی لنگرودي (، جغرافیاي اقتصادي ایران (کشاورزي).2
جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ، )1388سیمین توالیی (، درآمدي بر مبانی جغرافیاي اقتصادي.3
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  :عنوان درس به فارسی
   متون اقتصادي به زبان خارجی

  :عنوان درس به انگلیسی
Economic Texts in English 

Language  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

شجویان با واژه ها،     شنایی دان شجو         آ شاورزي طوري که دان صاد عمومی و ک صطالحات رایج در متون اقت مفاهیم و ا
  تخصصی و مقاالت انگلیسی مرتبط را خوانده و مضمون آنها را درك کنند.، کتب علمی مطالب بتوانند

  
  مطالب:رئوس 

سی و            شریح و بحث به زبان انگلی صورت ت سی این متون در کالس به  صادي و برر سب از کتب اقت انتخاب متون منا
ی معادل انگلیسی به انگلیس   ذکربا (ترجمه و ... ، تهیه یک مجموعه لغات مربوط به رشته  اقتصاد و اقتصاد کشاورزي     

سی آنها  سی این لغات با مثال  )و معناي فار یی در متون و جمالت مختلف، آموزش نحوه نگارش متن، مقاله و هاو برر
 انتخاب موضوعات ساده و متوسط، گرامر و ... ، مطالب تخصصی به زبان انگلیسی با استفاده از بررسی ساختار جمالت

 و ارائه  آنها در کالس. در زمینه علم اقتصاد و اقتصاد کشاورزي جهت تهیه متن توسط دانشجویان و ارائه  آنها در کالس. در زمینه علم اقتصاد و اقتصاد کشاورزي جهت تهیه متن توسط دانشجویان
  

  زیابی (درصد):روش ار
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:  منابع:

کتب اقتصادي و تخصصی در زمینه ها و مباحث مختلف اقتصاد عمومی و بویژه برگزیده ـ متون اقتصادي خارجی و 1
  کشاورزيرشته اقتصاد 
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  :عنوان درس به فارسی
   ياقتصاد دامپرور

  :عنوان درس به انگلیسی
Livestock Economy  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
)1اقتصاد خرد (

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی دانشجویان با کاربرد اصول اقتصاد در صنعت دامپروري
  

  رئوس مطالب:
تعریف و اهداف اقتصاد دامپروري، اهمیت اقتصادي فعالیتهاي دامپروري، خصوصیات عرضه و تقاضا محصوالت دامی،        

حدهاي       نه وا ندازه بهی کاربرد           تعیین ا نه،  غذایی بهی ید، تعیین جیره  هاي تول هاده  نه ن دامپروري، تعیین مقادیر بهی
صوالت        صاد دامپروري، قیمت گذاري مح سک و عدم حتمیت در اقت صوالت دامی، ری فناوري هاي جدید در تولید مح

صنعت دامپروري در ایرا      ساختار  صیات و  ن، نقش دامپروري  دامی، کارایی و بهره وري در واحد هاي دامپروري، خصو
ــایر نظام هاي بهره برداري)، انواع تولیدات دامی، تجارت            ــبکه تولید و توزیع (تعاونی ها و سـ ــاد ایران، شـ در اقتصـ
محصــوالت دامی (صــادرات و واردات)، انواع بازار محصــوالت دامپروري، بازاریابی محصــوالت دامی، عملکرد صــنعت  محصــوالت دامی (صــادرات و واردات)، انواع بازار محصــوالت دامپروري، بازاریابی محصــوالت دامی، عملکرد صــنعت  

  یع تبدیل و تکمیلیدامپروري در برنامه هاي توسعه ایران، صنا
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

    
  منابع:

  انتشارات دانشگاه پیام نور، )1384عشرتی بهار، صفر (، اقتصاد دامپروري و کشاورزيـ 1
  انتشارات اترك مشهد ، )1369دهقانیان، سیاوش و هایده قریشی(، تولیدات دامی و مدیریت دامپروريـ اقتصاد 2
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  :عنوان درس به فارسی
   کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزي

  :عنوان درس به انگلیسی
Computer Applications in 
Agricultural Economics  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

شجویان با توانمندي و کارائی نرم افزارهاي مختلف و نحوه بهره گیري از آنها در     شنائی دان صا   آ سائل مربوط به اقت د م
  کشاورزي است.

  
  رئوس مطالب:

صول و کلیات،     شنایی با ا صاد  تعریف آ صاد  برنامه، اهمیت و نقش کامپیوتر دراقت شاورزي،  و اقت انکهاي شنایی با ب آک
ستر   صفحه گ صاد  Spread Sheet( دهاطالعاتی و نرم افزارهاي  شنایی با نرم افزارهاي مهم و کاربردي مربوط به اقت  )، آ

سازي     شنایی با نرم افزار هاي مربوط به بهینه  سنجی).     ،کشاورزي (آ شنایی با نرم افزارهاي اقتصاد  ستفاد  آ ه از  نحوه ا
ستر    صفحه گ تجزیه و تحلیل  ،کد بندي اطالعات ،، وارد کردن داده ها و اطالعاتدهبانکهاي اطالعاتی و نرم افزارهاي 

س   ( داده ها و اطالعات صه هاي آماري: ا صهاي مرکزي و پراکنش    تهیه خال شاخ طبقه  ،میانگین، واریانسنظیر تخراج  س   ( داده ها و اطالعات صه هاي آماري: ا صهاي مرکزي و پراکنش    تهیه خال شاخ طبقه  ،میانگین، واریانسنظیر تخراج 
ه نحوه استفاد)، بندي و انتخاب داده ها، نحوه تهیه و ترسیم نمودارهاي آماري، متغیر سازي، انتخاب تصادفی نمونه ها

شاورزي    از صاد ک ستفاده از  نرم افزارها ي مهم و کاربردي مربوط به اقت سازي  نرم افزار هاي مربوط (نحوه ا  ،به بهینه 
نحوه اســتفاده از نرم  ،نحوه اســتفاده از نرم افزارهاي تحلیل داده ها) ،نرم افزارهاي اقتصــاد ســنجی نحوه اســتفاده از

  .افزارهاي مربوط به ارائه کنفرانس و سمینارها
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( نوشتاريآزمون هاي 10%30%
-- عملکردي---- -- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  منابع:

انتشارات بانک صنعت و معدن، نیاکان، علی، مطالعات بازار در طرح هاي اقتصادي.1
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، )1389اسکو نژاد، محمد مهدي (، اقتصاد مهندسی یا ارزیابی پروژه هاي اقتصادي.2
   افزارهاي اقتصادي، صفحه گسترده و بانکهاي اطالعاتیآموزشی نرم مجموعه کتابهاي .3
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  :عنوان درس به فارسی
   اقلیم شناسی هوا و

  :عنوان درس به انگلیسی
Weather and Climatology  

  :نوع درس
اختیاري

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
1واحد عملی: 

   :ازنیپیش
فیزیک عمومی

   □ندارد        ■داردآموزش تکمیلی عملی: 
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

سی و ابزار اندازه               شنا صلی هوا شناخت عوامل ا سی،  شنا سی و اقلیم  شنا شجویان با مفاهیم بنیادي هوا شنا کردن دان آ
  اقلیم شناسیگیري و کاربرد آنها در مفاهیم اقلیمی و نحوة محاسبه پارامترهاي 

  
  رئوس مطالب:

سی            نظري:  شنا سی، تاریخچه و منابع آماري داده هاي هوا شنا سی، اقلیم  شنا شامل تعاریف هوا ساختمان  ، کلیات 
سفر    شکیل دهنده هاي اتم شار، نیروهاي مؤثر بر جریان هوا، بادها   ، جو همگن و ناهمگن، ت شار هوا، میدان هاي ف ، ف

سنجی رطوبت هوا و ف، دماي خاك، دماي هوا چگالش بخار  آب در طبیعت و ، تبخیر و تبخیر تعرق، رمولهاي رطوبت 
ــکیل ابرها   ــتانی، جبهه اي،     ، تشـ پارامترهاي اقلیمی بارندگی، نظامهاي    ، همرفتی و غیره)بارندگی و انواع آن (کوهسـ

تم بیان چند سیس   ، بارندگی با ذکر نمونه هاي موجود آن در ایران، اقلیم شناسی با نگرش بر کاربردهاي کشاوزي آن    تم بیان چند سیس   ، بارندگی با ذکر نمونه هاي موجود آن در ایران، اقلیم شناسی با نگرش بر کاربردهاي کشاوزي آن   
  پهنه بندي اقلیمی.

  
آشنایی با ساختمان و طرز کار ابزار هواشناسی ساده و نگارنده نظیر دما، رطوبت، فشار، تبخیر، زیاد (سرعت         عملی : 

 بازدید از یک ایستگاه ، آنالیز نوارهاي دستگاههاي ثبات ، تجزیه و تحلیل داده هاي هواشناسی  ، و جهت)، تابش و غیره
  ی و تهیه گزارش مربوط.هواشناس

  
  روش ارزیابی (درصد):

پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30% --)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

  
   منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه
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  :عنوان درس به فارسی
مبانی ترویج و آموزش 

   کشاورزي
  :عنوان درس به انگلیسی

Principles of Agricultural 
Extension and Education  

  :نوع درس
اختیاري

  3: تعداد واحد
64: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
1واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

از رســانه هاي آموزش و طراحی  تحلیل و بررســی فرآیند ترویج و آموزش کشــاورزي و آشــنایی با چگونگی اســتفاده 
  .هاي آموزشیدوره

  
  رئوس مطالب:

مفاهیم و تعاریف توسعه، توسعه انسانی، توسعه کشاورزي، توسعه کشاورزي پایدار و ترویج          :ترویج کشاورزي  :نظري
ــاورزي ــاورزي ، کش ــول و هدفهاي ترویج کش ــفه، اص ــاورزي، فلس تاریخچه ترویج ، رابطه تحقیق، ترویج و آموزش کش

مشارکت مردمی و  ، ویجینقش مروج، کارشناس ترویج و رهبران محلی در برنامه هاي تر ، کشاورزي در ایران و جهان 
شکل  سازمان هاي غیر دولتی در ترویج ت ، نوآوري و پذیـــــرش ایده هاي نو، تحول اطالعات و فناوري، هاي محلی و  شکل  سازمان هاي غیر دولتی در ترویج ت ، نوآوري و پذیـــــرش ایده هاي نو، تحول اطالعات و فناوري، هاي محلی و 

  نظام ترویج کشاورزي ایران ، روش هاي آموزش ترویج
شاورزي  شاورزي  :آموزش ک شاورزي    ، مفاهیم و تعاریف آموزش، یادگیري و تدریس در ک سی نظامهاي ک و تحلیل برر

شاورزي    سعه ک شاورزي     ، نقش عوامل تولید در جریان تو سعه ک انواع آموزش ، سرمایه گذاري فکري و نقش آن در تو
ارکان ، آموزش حرفه اي کشاورزي و ویژگی هاي آن ، نظام آموزشی و اجزاي آن  ، (رسمی، غیررسمی، آزاد و مجازي)  

شگر و امکانات  شی در کشاورزي  ، )آموزش (برنامه، محیط، هدف، فراگیر، آموز شکل   ، مولفه هاي یک برنامه آموز سیر 
ـارت ها و قابلیت هاي مورد     ، آموزش خوب در کشاورزي و عوامل آن، گیري آموزش کشاورزي در جهان و ایران ـ ـ مه

شاورزي   شگر ک شاورزي  ، نیاز آموز شهاي تدریس در ک شاورزي  ، رو شیابی و آزمون در آموزش هاي ک سایی ها و  ، ارز نار
  آموزش کشاورزي. چالش هاي

هاي آموزشی و کاربرد هاي  آشنایی با رسانه  ، آشنایی با تکنولوژي آموزشی و نحوه طراحی دوره هاي آموزشی    :عملی هاي آموزشی و کاربرد هاي  آشنایی با رسانه  ، آشنایی با تکنولوژي آموزشی و نحوه طراحی دوره هاي آموزشی    :عملی
سته هاي آموزشی و ابزارهاي آموزشی    ، آنها شریه هاي ترویجی     ، طرز تهیه ب صول مقاله نویسی و ن شنایی با ا ه و تهی، آ

یک دوره آموزشی ترویجی.طراحی ، تنظیم یک نشریه فنی کشاورزي
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 
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   منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه
  



  
  :عنوان درس به فارسی

   شناخت جنگل
  :عنوان درس به انگلیسی

Understanding the Forest  

  :نوع درس
اختیاري

  2: تعداد واحد
32: تعداد ساعت

  2 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

    
  هدف درس: 

  آشنایی دانشجویان با جنگل، اکوسیستم هاي جنگلی و اهمیت آن
  

  رئوس مطالب:
تعریف جنگل و انواع آن، پراکنش جنگل ها در جهان، پراکنش جنگل ها در ایران، تاریخچه بهره برداري از جنگلها           

ــت محیطی جنگل،          ــادي جنگل،   در جهان، تاریخچه بهره برداري از جنگل ها در ایران، اهمیت زیسـ اهمیت اقتصـ
  جنگلکاري و توسعه جنگل، مدیریت اکوسیستم هاي جنگل، منابع علمی در زمینه علوم و فنون جنگل

  
  روش ارزیابی (درصد):  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  بازدید:

  
   منابع:

  معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه منبع درسی
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  :عنوان درس به فارسی

   ماشینهاي کشاورزي عمومی
  :عنوان درس به انگلیسی

General Agricultural 
Machinery  

  :نوع درس
اختیاري

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □تکمیلی عملی: داردآموزش 
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس: 

  آشنائی اجمالی با ماشینهاي کشاورزي و باغبانی
  

  رئوس مطالب:
صال تراکتور  ، محور تواندهی، توان مالبندي، معرفی تراکتور سه نقطه ات صال  ، معرفی و کاربرد  شاو طرز ات رزي ادوات ک

ــاختمان، طرز کار و تنظیمات: گاوآهن، به تراکتور ــک، س بذرپاش ، ماله ها، غلطک ها، پنجه ها، خاك همزن ها، دیس
شاکارها ، غده کارها، بذرکارها، ها سته بندها ، ساقه کوب ها ، شانه ها ، دروگرها، سم پاش ها ، ن کمباین  ، خردکن ها، ب

شینهاي باغبانی و هرس درختان ، غالت شینهاي خاك ورزي،       ما ساختمان، طرز کار و تنظیمات ما شنایی با  میوه، آ
کاشت و برداشت علوفه در کارگاه گروه فنی و مهندسی ماشینهاي کشاورزي.کاشت و برداشت علوفه در کارگاه گروه فنی و مهندسی ماشینهاي کشاورزي.

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  بازدید از کارگاه هاي ماشینها و ادوات کشاورزيبازدید: 

  
   منابع:   منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه
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  :عنوان درس به فارسی
   مکانیزاسیون کشاورزي
  :عنوان درس به انگلیسی

Agricultural Mechanization  

  :نوع درس
اختیاري

  3: تعداد واحد
64: ساعتتعداد 

  2 :نظريواحد 
1واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  □ندارد         ■آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  مکانیزاسیون کشاورزيآشنائی دانشجویان با اصول 
  

  رئوس مطالب:
ره نظامهاي به، اهداف مکانیزاســیون، تعریف مکانیزاســیون، مکانیزاســیون تاریخچه تکامل، مفاهیم ، کلیات نظري:

سیون)     ، برداري از منابع تولید سیون (سطح، درجه، ظرفیت مکانیزا  طبقه بندي کلی ماشینهاي  ، شاخص هاي مکانیزا
سوار    ، کشاورزي  شینهاي  سوار     ، بررسی امتیازات و معایب ما سی  شا سوار و  س ، نیمه  شامل عوامل فنی در مکانیزا  یون 

شی    ش شش تراکتور و لغزش چرخهاي محرك ، دورانی)، مفاهیم توان (ک سبه توان مورد نیاز ، ک سبه ادوات  ، محا محا
کی و ارگونومی، نیروي انسانی در مکانیزاسیون شامل عوامل مدیریتی   ، ابزار و عوامل مؤثر بر آن، ظرفیت کار، مورد نیاز

ــیون و آی، بازده کاري ــین ها ، نده نگريمباحث نوین در مکانیزاس ــمیم گیري مجموعه ماش نیروي کار و  ، کلیات تص ــیون و آی، بازده کاري ــین ها ، نده نگريمباحث نوین در مکانیزاس ــمیم گیري مجموعه ماش نیروي کار و  ، کلیات تص
  سرمایه گذاري.

  
شینی      عملی: سبه نیازهاي ما سیون در یک نظام تولید یا محا   ،زمان بندي عملیات مکانیزه، ارائه یک پروژهه مکانیزا

بازدید از تولیدي هاي نمونه مکانیزه و غیر مکانیزه.
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترممستمرارزشیابی 
--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
%30)%40( عملکردي10%20% %30)%40( عملکردي10%20%

  
  نداردبازدید: 

  
   منابع:

  منبع درسی معرفی شده توسط استاد در گروه آموزشی مربوطه
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  :عنوان درس به فارسی
  مدیریت آفات و بیماریهاي گیاهی

  :انگلیسیعنوان درس به 
Management of Pests and Plant 

Diseases  

  :نوع درس
اختیاري

  3: تعداد واحد
48: تعداد ساعت

  3 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
یعموم یمیش

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

آشنایی با بیولوژي آفات مهم گیاهی و حشرات زیان آور در مزارع کشاورزي و شناخت سموم دفع آفات و مبارزه با 
  انواع بیماریهاي گیاهی  

  
  رئوس مطالب:

تعریف آفت، اهمیت حشرات از نظر اقتصادي (ریسکها) و مسائل پایداري، مختصري از شکل شناسی خارجی حشرات، 
شفیره، تغذیه محیط زندگی، عادات      بیولوژي حشرات، تولید   شکال مختلف الرو و  مثل، رشد و نمو، انواع دگردیسی، ا

سته هاي مهم، مختصري در باره روشهاي مبارزه با آفات            سایی را و رفتار حشرات، طبقه بندي حشرات در سطح شنا
شیمیایی، تلفیقی) با تأکید بر روشهاي مبارز   شیمیایی به  ه بیولوژیک و مبارز(زراعی، مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی،  ه 

ست باالن، نیمه             ساوي باالن، را سته هاي م شره اي از را شها، مثالهایی از آفات مهم ح صحیح آفت ک ست باالن، نیمه            منظور کاربرد  ساوي باالن، را سته هاي م شره اي از را شها، مثالهایی از آفات مهم ح صحیح آفت ک منظور کاربرد 
بالپوشان، دو باالن و بال غشائیان، کنه هاي گیاهی، جوندگان، حلزونها با شرح مشخصات ظاهري، طرز زندگی، نحوه       

و مبارزه با هر یک از آنها با شرح اهمیت اقتصادي کنترل آفات و با تأکید بر کشاورزي     خسارت و روشهاي پیشگیري   
  پایدار و اقتصاد سموم شیمیایی و حشرات مفید.

ــادي آن      یت اقتصـ یاهی و اهم ماري گ ــعی،     ، تعریف بی یک، غیر انگلی، موضـ یاهی (انگلی، فیزیولوژ ماري گ انواع بی
یها)، مکانیسم و مراحل پیدایش بیماري در گیاهان، مکانیسم هاي دفاعی   سیستمیک با عالئم عمومی و موضعی بیمار   

گیاهان در مقابل عوامل بیماریزا، روشهاي تشخیص بیماریهاي گیاهی، روشهاي مبارزه با بیماریهاي گیاهی، سناسایی      
ماریهاي ي و شرح بیبیماریهاي مهم گیاهی ایران، بیماریهاي انگلی شامل مرفولوژي، بیولوژي، طرق تکثیر و طبقه بند

ــیاها،   ــماها، ویروئیدها، پروتوزوئرها، ریکتس ــی از حمله میکوپالس ــی، ناش مهم از بیماریهاي قارچی، باکتریایی، ویروس
  بیماریهاي فانروگامیک، بیماریهاي ناشی از حمله نماتدها، بیماریهاي فیزیولوژیک و آسیبهاي غیر انگلی  بیماریهاي فانروگامیک، بیماریهاي ناشی از حمله نماتدها، بیماریهاي فیزیولوژیک و آسیبهاي غیر انگلی

ند در رابطه با مسائل اقتصادي و پایداري از گروه هاي اقتصاد کشاورزي     تبصره: در صورت صالحدید، اساتید می توان    
  استفاده نمایند. 

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

--)%60( آزمون هاي نوشتاري10%30%
-- عملکردي----

  
  نداردبازدید: 
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  منابع: 

  استاد در گروه آموزشی مربوطهمنبع درسی معرفی شده توسط 
  



  :عنوان درس به فارسی
  سمینار

  :عنوان درس به انگلیسی
Seminr  

  :نوع درس
اختیاري

  1: تعداد واحد
16: تعداد ساعت

  1 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد

  ■ندارد         □آموزش تکمیلی عملی: دارد
 □سمینار       □سفر علمی       □کارگاه       □آزمایشگاه 

  
  هدف درس:   هدف درس: 

  آشنایی با نحوه تحقیق و مسئله یابی
  

  رئوس مطالب:
دانشجویان در رابطه با موضوعی خاص از سیاست هاي روز کشاورزي و منابع طبیعی مسئله اي را انتخاب نموده و 

  پس از بررسی کارشناسی بصورت سخنرانی در کالس ارائه می نمایند.
  

  روش ارزیابی (درصد):
پروژهآزمون هاي نهاییمیان ترمارزشیابی مستمر

-- آزمون هاي نوشتاري---- -- آزمون هاي نوشتاري----
%100 عملکردي----

  
  نداردبازدید: 

  
  نداردمنابع: 
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  :عنوان درس به فارسی
   مسئله مخصوص

  :عنوان درس به انگلیسی
Special Topic  

  :نوع درس
اختیاري

  1: تعداد واحد
16: تعداد ساعت

  1 :نظريواحد 
0واحد عملی: 

   :ازنیپیش
ندارد
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  هدف درس:   هدف درس: 

  پرداختن به یک مسئله روز در حوزه اقتصاد کشاورزي و تحلیل و بررسی اجمالی آن
  

  رئوس مطالب:
توجه به آموخته هاي خود در طول تحصیل در رشته اقتصاد کشاورزي موضوعی را به انتخاب خود در دانشجو با 

حوزه اقتصاد کشاورزي کشور و منطقه مورد بررسی قرار می دهد و گزارش آن را بصورت مکتوب به استاد راهنما 
  ارائه می دهد.

  
  روش ارزیابی (درصد):
پروژهنهاییآزمون هاي میان ترمارزشیابی مستمر پروژهنهاییآزمون هاي میان ترمارزشیابی مستمر

-- آزمون هاي نوشتاري----
%100 عملکردي----

  
  نداردبازدید: 
  نداردمنابع: 
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