
مهندسي کشاورزي



امروزه تمام با توجه به اینکه. اصلي ترین منبع تأمين نيازهاي غذایي براي انسان بوده استکشاورزي و زمين 
رزي و در صنایع از علم و دانش خاص خود برخوردار مي باشند صنعت کشاورزي نيز به متخصصاني ویژه کشاو
يفي این رابطه با آن نيازمند است که بتواند با استفاده از علم و دانش خود قابليت ها و توانایي هاي کمي و ک

.صنعت را افزایش دهند
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تعریف
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ک در این رشته دانشجویان باید بر دروس ریاضي و فيزی
حاسبه مسلط بوده و بتوانند بخوبي تجزیه و تحليل کرده و م

ي یا کنند و از عهده دروس مهم این رشته از قبيل نقشه بردار
.استاتيک برآیند

توانايي
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دروس تخصصي

نظام ها  
اقتصادي اسالمي

کشاورزي

اصول کشاورزي

مکانيزم هاي 
ادوات 

کشاورزي
آمار کاربردي 

در اقتصاد

مدیریت

اصول اقتصاد 
خرد و کالن
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علم آبياري ، علم آب و خاک است و 
ن دانشجویان این رشته درباره نحوه رساند
تقال آب تا مزرعه توسط کانالها یا لوله هاي ان

آب و شبکه هاي توزیع آب در زمين زراعي ،
تامين نياز محصوالت زراعتي و باغي با 

هاي روشهاي مختلف آبياري ، خارج ساختن آب
ریشه اضافي از پيرامون ریشه به منظور تنفس
گياه توسط شبکه هاي زهکشي و احداث 
سدهاي انحرافي و خاکي براي آبياري 

دانشجویان رشته .کشاورزي آموزش مي بينند
آبياري بخشي از دروس رشته مهندسي 

عمران آب و بخشي از دروس رشته کشاورزي
چرا که هدف این رشته. را مطالعه مي کنند

.استفاده از آب در کشاورزي است

صاد را مهندسي اقتصاد کشاورزي قوانين کالن اقت
در بخش کشاورزي پياده مي کند تا بتوان از 
رد و امکانات و منابع موجود بهترین استفاده را ک

گر در به عبارت دی. بيشترین سود را به دست آورد
این علم مسائل اقتصادي در بخش کشاورزي

م از اعمال مي شود تا با استفاده از منابع موجود اع
ه زمين ، آب ، کود ، بذر نيروي انساني و سرمای
.حداکثر محصول و حداکثر سود به دست آید

آبياري اقتصاد 
کشاورزي

گرايش ها
(کارشناسي )

دانشجوي رشته ماشينهاي کشاورزي در مقطع 
کارشناسي درباره کاربرد ماشينها در مزرعه و 

مدیریت و اجراي طرحهاي مکانيزاسيون آموزش 
انند در هدف تربيت کارشناساني است که بتو .مي بيند

زمينه هاي مربوط به کاربرد، نگهداري، تعمير و
قه اي ، ترویج ماشينهاي کشاورزي ، برنامه ریزي منط

اي مکانيزاسيون کشاورزي، مجري و ارزیاب پروژه ه
 .نندعملياتي و برنامه هاي آموزش و تحقيقات عمل ک

ماشين هاي 
کشاورزي
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

داراي گرایش هايارشد کرشناسي در مقطع مهندسي کشاورزي 
و « يترویج ماشينهاي کشاورز»، « مکانيک ماشينهاي کشاورزي»
.باشدمي « مکانيزاسيون کشاورزي»
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.  خواهد شدبهترآینده نيز دارند و در خوبي رشته بازارکار التحصيالن این فارغ 
، نيرووزارت خصوصي، رشته در بخش التحصيالن این در حال حاضر فارغ 

و مختلفپيمانکاري هاي مشاور آب و خاک، کشاورزي، مهندسين وزارت جهاد 
.دارندشيالت زمينه کاري 

موقعيت شغلي




