
گرایش اقتصاد توليد ومدیریت واحدهاي كشاورزي –دوره دكتراي مهندسی اقتصادكشاورزي  پایهليست دروس   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس ردیف  

1 550-12-14  پایه 3 اقتصاد خرد پیشرفته 

2 551-12-14 هاقتصاد کالن پیشرفت   پایه 3 

گرایش اقتصاد توليد ومدیریت واحدهاي كشاورزي –دوره دكتراي مهندسی اقتصادكشاورزي  تخصصیليست دروس   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس ردیف  

1 574-12-14 1اقتصاد تولید کشاورزی پیشرفته    تخصصی 3 

2 575-12-14  تخصصی 3 مدیریت واحدهای کشاورزی پیشرفته 

گرایش اقتصاد توليد ومدیریت واحدهاي كشاورزي  –ليست دروس اختياري دوره دكتراي مهندسی اقتصادكشاورزي 

واحد( 6)اخذ حداكثر   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس ردیف

1 554-12-14  اختیاری 3 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته 

2 555-12-14  اختیاری 3 اقتصاد سنجی سربهای زمانی 

3 556-12-14  اختیاری 3 اقتصاد سنجی متغیرهای موهومی و سانسور شده 

4 557-12-14  اختیاری 3 تجزیه و تحلیل قسمت محصوالت کشاورزی 

5 558-12-14  اختیاری 3 ارزیابی طرحها و ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست 

6 559-12-14  اختیاری 3 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 

7 560-12-14  اختیاری 3 تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 

8 561-12-14  اختیاری 3 اقتصاد منابع طبیعی پایان پذیر 

9 562-12-14  اختیاری 3 اقتصاد رفاه و کاربرد آن در کشاورزی 

10 563-12-14  اختیاری 3 تجارت بین المللی محصوالت کشاورزی پیشرفته 

11 564-12-14  اختیاری 3 بازاریابی اینترنتی 

     

12 565-12-14 2اقتصاد تولید پیشرفته    اختیاری 3 

13 566-12-14  اختیاری 3 تحقیق در عملیات پیشرفته 

14 567-12-14  اختیاری 3 اقتصاد بین الملل 

15 733-12-14  - - آزمون جامع 

16 569-12-14 1رساله دکتری    پروژه 6 

17 570-12-14 2رساله دکتری    پروژه 6 

18 571-12-14 3رساله دکتری    پروژه 6 

19 576-12-14 4رساله دکتری    پروژه 3 



20 579-12-14  ---- ------- درانتظارآزمون جامع 

21 578-12-14  --------- -------- درانتظارتصویب پروپوزال 

22 577-12-14  -------- -------- ادامه پایان نامه دکتری 

واحد طبق نظر استاد راهنما انتخاب نموده و بگذراند. 6به گرایش تحصیلی، دانشجو ملزم است تعداد دو درس به ارزش از بین دروس اختیاری، با توجه   

گرایش بازاریابی محصوالت كشاورزي –دوره دكتراي مهندسی اقتصادكشاورزي  پایهليست دروس   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس ردیف  

1 550-12-14 پیشرفتهاقتصاد خرد    پایه 3 

2 551-12-14  پایه 3 اقتصاد کالن پیشرفته 

گرایش بازاریابی محصوالت كشاورزي –ليست دروس تخصصی دوره دكتراي مهندسی اقتصادكشاورزي   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس ردیف  

1 539-12-14  تخصصی 3 بازاریابی محصوالت کشاورزی پیشرفته 

2 540-12-14 تقاضای محصوالت کشاورزی پیشرفتهتحلیل    تخصصی 3 

بازاریابی محصوالت كشاورزيگرایش  –ليست دروس اختياري دوره دكتراي مهندسی اقتصادكشاورزي   

واحد( 6)اخذ حداكثر    

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس ردیف

1 554-12-14  اختیاری 3 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته 

2 555-12-14 سنجی سربهای زمانیاقتصاد    اختیاری 3 

3 556-12-14  اختیاری 3 اقتصاد سنجی متغیرهای موهومی و سانسور شده 

4 557-12-14  اختیاری 3 تجزیه و تحلیل قسمت محصوالت کشاورزی 

5 558-12-14  اختیاری 3 ارزیابی طرحها و ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست 

6 559-12-14 در کشاورزی پیشرفتهکاربرد برنامه ریزی ریاضی    اختیاری 3 

7 560-12-14  اختیاری 3 تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 

8 561-12-14  اختیاری 3 اقتصاد منابع طبیعی پایان پذیر 

9 562-12-14  اختیاری 3 اقتصاد رفاه و کاربرد آن در کشاورزی 

10 563-12-14  اختیاری 3 تجارت بین المللی محصوالت کشاورزی پیشرفته 

11 564-12-14  اختیاری 3 بازاریابی اینترنتی 

12 565-12-14 2اقتصاد تولید پیشرفته    اختیاری 3 

13 566-12-14  اختیاری 3 تحقیق در عملیات پیشرفته 

14 567-12-14  اختیاری 3 اقتصاد بین الملل 

15 733-12-14  - - آزمون جامع 



16 569-12-14 1رساله دکتری    پروژه 6 

17 570-12-14 2رساله دکتری    پروژه 6 

18 571-12-14 3رساله دکتری    پروژه 6 

19 576-12-14 4رساله دکتری    پروژه 3 

20 579-12-14  ----- --- درانتظارآزمون جامع 

21 578-12-14  ------ --- درانتظارتصویب پروپوزال 

22 577-12-14  ------- ----- ادامه پایان نامه دکتری 

واحد طبق نظر استاد راهنما انتخاب نموده و بگذراند. 6اختیاری، با توجه به گرایش تحصیلی، دانشجو ملزم است تعداد دو درس به ارزش از بین دروس   


