
گرایش  سياست وتوسعه كشاورزي –ليست دروس پایه كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس پیشنیاز رديف

1 ========= 500-12-14  پايه 3 اقتصاد خرد تکمیلی 

2 ========= 533-12-14  پايه 3 اقتصاد كالن تکمیلی 

3 ========= 525-12-14 1سنجی تکمیلی اقتصاد    پايه 3 

4 ========= 534-12-14  پايه 3 كاربرد برنامه ريزی رياضی در كشاورزی 

 

گرایش  سياست وتوسعه كشاورزي گرایش –ليست دروس تخصصي  كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي   

 نوع درس تعداد واحد نام درس كد درس پیشنیاز رديف

1 ========= 541-12-14 توسعه كشاورزی تکمیلیاقتصاد    تخصصی 3 

2 ========= 890-12-14 كشاورزی تکمیلی سیاست    تخصصی 3 

3 ========= 581-12-14 كشاورزیتجارت بین الملل محصوالت    تخصصی 3 

  سیاست وتوسعه کشاورزی گرایش –ليست دروس اختياري كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي 

درسنام  كد درس پیشنیاز رديف  نوع درس تعداد واحد 

1 
 

538-12-14 2اقتصاد سنجی تکمیلی    اختیاری 3 

2 ========= 518-12-14  اختیاری 2 روش تحقیق 

3 ========= 517-12-14  اختیاری 3 كاربرد روشهای آماری در اقتصاد كشاورزی 

4 ========= 516-12-14  اختیاری 3 تحقیق در عملیات 

5 ========= 515-12-14  اختیاری 2 زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزی 

6 ========= 514-12-14  اختیاری 3 ارزيابی اقتصادی طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 

7 ========= 513-12-14  اختیاری 2 اقتصاد رياضی تکمیلی 

8 ========= 512-12-14  اختیاری 3 تامین مالی كشاورزی 

9 ========= 511-12-14  اختیاری 2 مسئله مخصوص 

10 ========= 510-12-14  اختیاری 1 سمینار 



11 ------------- 509-12-14  پروژه 6 پايان نامه ارشد 

12 
 

508-12-14  پروژه - ادامه پايان نامه ارشد 

13 ========= 861-12-14 1پايان نامه ارشد    پروژه - 

14  862-12-14 2پايان نامه ارشد    پروژه -- 

 

  گرایش اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست '–ليست دروس پایه كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 نوع درس تعداد واحد نام درس  كد درس  پیشنیاز رديف  

1 ========= 500-12-14  پايه 3 اقتصاد خرد تکمیلی 

2 ========= 533-12-14  پايه 3 اقتصاد كالن تکمیلی 

3 ========= 525-12-14 1اقتصاد سنجی تکمیلی    پايه 3 

4 ========= 534-12-14  پايه 3 كاربرد برنامه ريزی رياضی در كشاورزی 

 V گرایش اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست'–ليست دروس تخصصي كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 نوع درس تعداد واحد نام درس  كد درس  پیشنیاز رديف  

1 ========= 582-12-14  تخصصی 3 اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 

2 ========= 530-12-14  تخصصی 3 اقتصاد محیط زيست تکمیلی 

3 ========= 532-12-14  تخصصی 3 اقتصا د توسعه پايدار كشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 

اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیستگرایش ' –ليست دروس اختياري كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي   

 نوع درس تعداد واحد نام درس  كد درس  پیشنیاز رديف  

1 852-12-14  538-12-14 2اقتصاد سنجی تکمیلی    اختیاری 3 

2 ========= 518-12-14  اختیاری 2 روش تحقیق 

3 ========= 517-12-14  اختیاری 3 كاربرد روشهای آماری در اقتصاد كشاورزی 

4 ========= 516-12-14  اختیاری 3 تحقیق در عملیات 

5 ========= 515-12-14  اختیاری 2 زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزی 

6 ========= 514-12-14  اختیاری 3 ارزيابی اقتصادی طرحهای كشاورزی ومنابع طبیعی تکمیلی 



7 ========= 513-12-14  اختیاری 2 اقتصاد رياضی تکمیلی 

8 ========= 512-12-14  اختیاری 3 تامین مالی كشاورزی 

9 ========= 511-12-14  اختیاری 2 مسئله مخصوص 

10 ========= 510-12-14  اختیاری 1 سمینار 

14-12-509 ثبت تمام نمرات 11 ارشد پايان نامه   پروژه 6 

12 ========= 508-12-14  پروژه - ادامه پايان نامه 

13  861-12-14 1پايان نامه ارشد    --  

14  862-12-14 2پايان نامه ارشد    -- --- 

 

 

 


