
جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري

تربیت بدنی 011032321عمومیتربیت بدنی 12ندارد20232032عمومیانقالب اسالمی1
گیاه شناسی 2133232641تخصصیباغبانی عمومی2ندارد01103232عمومیتربیت بدنی21
ندارد20232032عمومیتاریخ صدر اسالم3ندارد30348048عمومیزبان خارجه3
اقتصاد خرد 303480481تخصصیاقتصاد خرد42ندارد213323264علوم پایهگیاه شناسی 41
ندارد213323264علوم پایهفیزیک عمومی5ندارد30348048علوم پایهریاضی 51
ندارد213323264علوم پایهآمار و احتماالت6ندارد213323264علوم پایهشیمی عمومی6

شیمی عمومی213323264تخصصیخاکشناسی عمومی7ندارد30348048تخصصیاقتصاد خرد 71

اقتصاد خرد 202320321تخصصیاصول اقتصاد تعاون183368
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اقتصاد خرد303480481تخصصیاقتصاد تولید کشاورزي1ندارد20232032عمومیاندیشه اسالمی11
آمار و احتماالت30348048تخصصیکاربرد آمار در اقتصاد کشاورزي2ریاضی 303480481علوم پایهریاضی 22
اقتصاد خرد 303480481تخصصیکسب و کار کشاورزي تجاري3ندارد30348048عمومیفارسی3
ریاضی 202320322تخصصیکاربرد برنامه ریزي ریاضی در اقتصاد کشاورزي4شیمی عمومی213323264تخصصیمدیریت آفات و بیماري هاي گیاهی4

اقتصاد خرد 303480481تخصصیتهیه ارزیابی طرح کشاورزي و منابع طبیعی5اقتصاد خرد202320321تخصصیاقتصاد نیروي کار کشاورزي
-0330192192تخصصیمهارت آموزي61ندارد30348048تخصصیزراعت عمومی5
ندارد20232032عمومیاخالق اسالمی7اقتصاد خرد303480481تخصصیاقتصاد کالن61

1932019448
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اندیشه اسالمی 202320321عمومیاندیشه اسالمی12ندارد20232032عمومیتفسیر موضوعی قرآن1
ندارد20232032عمومیدانش خانواده و جمعیت2خاك شناسی و ریاضی 2133232641تخصصیآبیاري عمومی2
اقتصاد خرد202320321تخصصیحقوق کشاورزي و منابع طبیعی3ریاضی303480482تخصصیاقتصاد ریاضی3
خرد 1 و کاربرد آمار در30348048تخصصیاقتصاد سنجی4اقتصاد خرد 303480481تخصصیاقتصاد جنگل و مرتع و شیالت4
مدیریبت کسب و کار 30348048تخصصیمدیریت واحد هاي کشاورزي5اقتصاد کالن303480481تخصصیاقتصاد محیط زیست5
اقتصاد کالن303480481تخصصیسیاست کشاورزي6اقتصاد خرد303480481تخصصیاقتصاد توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبیعی6
ندارد213323264تخصصیاصول ترویج و آموزش کشاورزي7ندارد30348048تخصصیاصول حسابداري در واحد هاي کشاورزي7

اقتصاد سنجی20232032اختیاريروش تحقیق در اقتصاد کشاورزي203368

20336
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6مهارت آموزي 2 (ارائه  ترم تابستان)ندارد20232032اختیاريکاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزي1
ندارد03206464تخصصیپروژه2
ندارد20232032تخصصیاصول بیمه کشاورزي3
22دروس عمومیحسابداري واحد هاي 30348048تخصصیمدیریت مالی4
18علوم پایهاقتصاد خرد202320321تخصصیاقتصاد آب و زمین5
92تخصصیاقتصاد کالن202320321اختیاريتجارت محصوالت کشاورزي6
8اختیاريزبان خارجه20232032اختیاريمتون اقتصادي به زبان خارجی7
140جمعاقتصاد خرد303480481تخصصیبازاریابی محصوالت کشاورزي8

18320

1

دروس 7 ترم رشته اقتصاد کشاورزي دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي ورودي 941 به بعد
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