
 
 �ع ����ی  دا���ده �شاورزی و �نا 

 ا��صاد �شاورزی ��وه 
 اخذ گردد. باید دروس عمومی ،واحد 20 حداکثر ها تا سقفگردد. در سایر ترمدانشجوي گرامی: در ترم اول واحد عمومی توسط گروه تعیین می 

 دروس عمومی که در طول چهار سال باید گذرانده شود شامل:   -
، تاریخ تحلیلی  99-99-125، انقالب اسالمی ایران  99-99-110، آیین زندگانی (اخالق کاربردي)  99-99-105)  2، اندیشه اسالمی (99-99-100)  1اندیشه اسالمی (  -

)، 99- 99-175، بـرادران  99-99-165) (خواهران  1دنی (، تربیت ب99-98-145فارسی عمومی    ،99-99-135البالغه  ، تفسیر موضوعی نهج 99-99-130صدر اسالم  
 باشد.می   99-99-185) و دانش خانواده و جمعیت 99-99-180، برادران 99-99-170) (خواهران 2تربیت بدنی (

شود. لذا تا حد امکان و جز در موارد بسیار خاص و استثنایی  اي دروس ارائه می نیاز و سنگینی محتواین برنامه به منظور سهولت در انتخاب واحد و براساس رعایت پیش  -
 از تغییر آن خودداري نمایید. 

  /http://ardakan.ac.irسایت دانشگاه  
 
 

 99 آذرماه

 99ودي ور )16-12(کد رشته:  اقتصاد کشاورزي ترم بندي دروس رشته کارشناسی

 + دروس عمومی  واحد)  15( دوم نیمسال   واحد)  17نیمسال اول (

تعداد  (کد درس) نام درس کد
 واحد

کد 
تعداد  (کد درس) نام درس کد  پیشنیاز 

 واحد
کد 

 پیشنیاز 
 --  2+  1 ) 16-21-002( زراعت عمومی 9  --  2 ) 16-21-001کشاورزي (کاربرد کامپیوتر در اقتصاد  1
 --  3 )16-21-003( )1اقتصاد خرد ( 10  --  3 )16-90-102( )1ریاضیات ( 2
 2 3 )16-90-106( )2ریاضیات ( 11  --  2+  1 )16-90-004( )1گیاهشناسی ( 3
 --  2+  1 ) 16-21-008( دامپروري عمومی 12   2+  1 ) 16-90-001( شیمی عمومی 4
 --  3 )99-98-155عمومی (زبان  13  --  2+  1 ) 16-90-002( فیزیک عمومی 5
      --  2 )99-99-130( تاریخ تحلیلی صدر اسالم  6
      --  0+  1 )14-13-165) خواهران (1تربیت بدنی ( 7
      --  0+  1 )14-13-175برادران ( )1تربیت بدنی ( 8
         

 
 + دروس عمومی  واحد) 17( چهارم نیمسال   + دروس عمومی  واحد) 16نیمسال سوم (

تعداد  (کد درس) نام درس کد
 واحد

کد 
تعداد  (کد درس) نام درس کد  پیشنیاز 

 واحد
کد 

 پیشنیاز 
 --  2+  1 )16-21-010( باغبانی عمومی  20  10 3 )16-21-004( )2اقتصاد خرد ( 14
 10 3 ) 16-21-011( جنگل، مرتع و شیالتاقتصاد  21  --  3 )16-21-005( در واحدهاي کشاورزيحسابداري اصول  15
 --  2+  1 ) 16- 21- 025(هاي کشاورزي روشهاي تبدیل و نگهداري فرآورده  22  --  2 ) 16-21-006(حقوق کشاورزي و منابع طبیعی  16
 10 3 ) 16-21-015(و منابع طبیعی  بازاریابی محصوالت کشاورزي 23  10 3 )16-21-007( )1اقتصاد کالن ( 17
 10 2 )16-21-014( اقتصاد آب و زمین  24  2 2+  1 ) 16-90-164آمار و احتماالت( 18
 4 2+  1 )16-90-006(خاکشناسی عمومی  25  10 2 )16-21-009( اصول اقتصاد تعاون  19

 
 + دروس عمومی  واحد)  15نیمسال ششم (  + دروس عمومی   واحد) 16نیمسال پنجم (

تعداد  (کد درس) نام درس کد
 واحد

کد 
تعداد  (کد درس) نام درس کد  پیشنیاز 

 واحد
کد 

 پیشنیاز 
 --  0+  3 )16-21-020) (1(مهارت آموزي  32  11 3 )16-21-013( اقتصاد ریاضی 26
 15 3 ) 16-21-021( مدیریت مالی 33  10 3 )16-21-016( اقتصاد محیط زیست  27

 هايطرح   اقتصادي  ارزیابی  و  تهیه 28
 17 3 )16-21-022( سیاست کشاورزي 34  10 3 ) 16-21-017( طبیعی منابع  و  کشاورزي

برنامهک 29 و  اربرد  کشاورزي  در  ریاضی  ریزي 
 10 3 )16-21-027( کسب و کار کشاورزي تجاري 35  11 2 ) 16-21-018( منابع طبیعی

 18 3 ) 16-21-012(کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزي  36  10 2 ) 16-21-019(اقتصاد نیروي کار کشاورزي  30
      2-25 2+  1 )16-90-176(  آبیاري عمومی 31

 
 + دروس عمومی  واحد) 15نیمسال هشتم (  + دروس عمومی  واحد)  13نیمسال هفتم (

تعداد  (کد درس) نام درس کد
 واحد

کد 
تعداد  (کد درس) نام درس کد  پیشنیاز 

 واحد
کد 

 پیشنیاز 
 10 3 )16-21-032اقتصاد تولید کشاورزي( 42  --  2 ) 16-21-026(اصول بیمه کشاورزي  37

- 21-023(مدیریت واحدهاي کشاورزي  38
 17 2 )16-21-031(تجارت محصوالت کشاورزي  43  35 3 ) 16

 --  0+  2 )16-90-184( پروژه  44  10 - 36 3 )16-21-028( اقتصاد سنجی 39

اقتصاد توسعه پایدار کشاورزي و منابع   40
 --  0+  6 )16-21-033) (2مهارت آموزي ( 45  10 3 )16-21-029( طبیعی

 39 2 ) 16-21-024هاي تحقیق در اقتصاد کشاورزي (روش 46  --  2 ) 16- 21-030متون اقتصادي به زبان خارجی ( 41
         

 


