
 

 کشاورزیدانشکده                                                   

 اقتصاد کشاورزیگروه  

 

 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی در  خانم دکتر صدیقه هاشمی بنابکار سربرنامه           

                   

   مدیر گروه اقتصاد کشاورزیسمت اجرایی :                                           

 s.hashemibonab@urmia.ac.irرایانامه:               04431942682اره تماس: شم                   

 

 

 

 2-4 12.5-2 10.5-12.5 8.5-10.5 ساعت         روز

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار شنبه

 اقتصاد کالن تکمیلی حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار اقتصاد کالن تکمیلی یکشنبه

 اقتصاد کشاورزی ضور در دفتر کارح دانشکدهجلسه شورای  دفتر کار حضور در  دوشنبه

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار اقتصاد کالن تکمیلی سه شنبه

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار دفتر کارحضور در  چهارشنبه



 

 کشاورزیدانشکده                                                   

 اقتصاد کشاورزیگروه  

 

 1400-1401 تحصیلینیمسال اول در   مرتضی موالییدکتر  جناب آقایبرنامه                    

 

 معاون گروه اقتصاد کشاورزیسمت اجرایی: 

 m.molaei@urmia.ac.irرایانامه:                                      04431942828شماره تماس :  

 

 2-4 12.5-2 10.5-12.5 8.5-10.5 ساعت         روز

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار شنبه

 اقتصاد سنجی تکمیلی اقتصاد سنجی تکمیلی حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار یکشنبه

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار دوشنبه
اقتصاد و بازاریابی 

 کشاورزی

اقتصاد و بازاریابی 

 کشاورزی

 حضور در دفتر کار ضور در دفتر کارح سنجی تکمیلیاقتصاد  حضور در دفتر کار سه شنبه

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار چهارشنبه



 

 کشاورزیدانشکده                                                   

 اقتصاد کشاورزیگروه  

 

 1400-1401 تحصیلینیمسال اول د ر  جوانبخت عذرا خانم دکتر سر کار برنامه                    

 

 

 

 

 2-4 12.5-2 10.5-12.5 8.5-10.5 ساعت         روز

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار شنبه

تکمیلی خرداقتصاد  تکمیلی خرداقتصاد  یکشنبه  حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار 

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار تکمیلی خرداقتصاد  دوشنبه

 سه شنبه
ک مدیریت ریس

 کشاورزی
 حضور در دفتر کار 1 خرداقتصاد 

مدیریت ریسک 

 کشاورزی

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار 1اقتصاد خرد  چهارشنبه



 

 کشاورزیدانشکده                                                   

 اقتصاد کشاورزیگروه  

 

 1400-1401 تحصیلینیمسال اول در   محمد خداوردیزادهدکتر  جناب آقایبرنامه                    

 

 

 

 2-4 12.5-2 10.5-12.5 8.5-10.5 ساعت         روز

 شنبه
بازاریابی بین الملل 

 محصوالت کشاورزی

زاریابی بین الملل اب

 محصوالت کشاورزی
 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار مبانی کار آفرینی حضور در دفتر کار یکشنبه

 حضور در دفتر کار دوشنبه
ریزی اربرد برنامهک

 ریاضی در کشاورزی
 حضور در دفتر کار

ریزی د برنامهرکارب

 ریاضی در کشاورزی

 حضور در دفتر کار ضور در دفتر کارح حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار سه شنبه

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار چهارشنبه


