
 توسعه روستاییارشد  یکارشناسترمه  دو یبرنامه آموزش

 نیمسال اول

 

 نیمسال دوم

 استاد نام درس کد نوع
 تعداد واحد

 استاد نام درس کد نوع
 تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

  2 زادهقلي-بادسار (96پروژه )ارزشيابي  1113740 تخصصي  2 يمينع (96هاي تحقيق در توسعه روستائي )روش 1113739 تخصصي

  2 دلويتوح (96مدیریت توسعه ) 1113742 تخصصي 1 1 يعقوبی (96پردازي )آمار اجتماعي و داده 1113738 تخصصي

  2 دلويتوح (96تفكر سيستمي ) 1113743 تخصصي 1 1 بادسار (96روستاشناسي و توسعه روستایي ) 1113246 اختياري

  2 شمس (96روستائي)ریزي توسعهسياستگذاري و برنامه 1113741 تخصصي 1 1 زادهقلي (96بازاریابي توليدات و خدمات روستایي ) 1113247 اختياري

  2 زادهقلي (96توسعه اقتصادي ) 1113796 اختياري 2  دلويتوح GIS كارگاه 1113248 اختياري

 1113794 اختياري
واحدهاي برداري در هاي بهرهآشنائي با نظام

 (96كشاورزي )
 1113795 اختياري 1 1 يمجرد

حكمراني و مدیریت منابع طبيعي 
 (96تجدیدشونده )

  2 يعقوبی

 6   (96نامه )پایان 1113991 نامهپایان  2 بادسار (96توسعه و سرمایه اجتماعي ) 1113797 اختياري

            

            

 منابع طبیعیو  داریپا یکشاورز ترویجارشد  یکارشناسترمه  دو یبرنامه آموزش

 نیمسال اول

 

 نیمسال دوم

 استاد نام درس کد نوع
 تعداد واحد

 استاد نام درس کد نوع
 تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 1 1 صفا (96) كشاورزي پایدار پيشرفتهآموزش  1113745 مشترکتخصصي 1 1 يمجرد (96) ترویج كشاورزي پایدار پيشرفته 1113744 مشترکتخصصي

 1113746 مشترکتخصصي
هاي پژوهش در علوم اجتماعي و روش

 (96) رفتاري
  1 گروه 1سمينار 1113994 مشترکتخصصي 1 1 يعقوبی

 1 1 يعقوبی (96) هاي ترویجيارتباطات و روش 1113749 يشیگراتخصصي 1 1 بادسار-شمس (96) رفتاري و اجتماعي هايداده تحليل و آمار 1113747 مشترکتخصصي

 1 1 صفا (96) ترویج نيازسنجي آموزشي و ارزشيابي در 1113755 يشیگراتخصصي 1 1 دلويتوحزادهيقل (96) توسعه پایدار روستائي 1113748 مشترکتخصصي

 1113759 يشیگراتخصصي 1 1 صفا (96) یادگيري مستمر 1113750 يشیگراتخصصي
تغيير فناوري در كشاورزي پایدار و منابع 

 (96) طبيعي
  1 يمجرد

 1113760 يشیگراتخصصي 1 1 يرضائ (96) نویسي علميهاي مقالهروش 1113753 يشیگراتخصصي
سياستگذاري براي توسعه كشاورزي پایدار و 

 (96) منابع طبيعي
 1 1 شمس

 1113761 انتخابي
ترویج فناوري اطالعات و ارتباطات در 

 (96) كشاورزي پایدار
 1113240 انتخابي 1 1 دلويتوح

 مشاركت در كشاورزي پایدار و منابع طبيعي
(96) 

 1 1 يمينع

 6   (96) نامهپایان 1113991 نامهپایان      

            

            

 ستیز طیو مح داریپا یآموزش کشاورزارشد  یکارشناسترمه  دو یبرنامه آموزش

 نیمسال اول

 

 نیمسال دوم

 استاد نام درس کد نوع
 تعداد واحد

 استاد نام درس کد نوع
 تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 1 1 صفا (96) آموزش كشاورزي پایدار پيشرفته 1113745 مشترکتخصصي 1 1 يمجرد (96) ترویج كشاورزي پایدار پيشرفته 1113744 مشترکتخصصي

 1113746 مشترکتخصصي
هاي پژوهش در علوم اجتماعي و روش

 (96) رفتاري
  1 گروه 1سمينار 1113994 مشترکتخصصي 1 1 يعقوبی

 1 1 يمينع (96) نویسي علميهاي مقالهروش 1113753 يشیگراتخصصي 1 1 بادسار-شمس (96) رفتاري و اجتماعي هايداده تحليل و آمار 1113747 مشترکتخصصي

 1 1 يمجرد (96) هاي یاددهي و یادگيرينظریه 1113763 يشیگراتخصصي 1 1 دلويتوحزادهيقل (96) توسعه پایدار روستائي 1113748 مشترکتخصصي

 1113751 يشیگراتخصصي
هاي اجتماعي و كاربرد رایانه در تحليل داده

 (96) رفتاري
 1113767 يشیگراتخصصي 1  هوشمندان

در آموزش كشاورزي  مدیریت و رهبري
 (96) زیستپایدار و محيط

 1 1 يعقوبی

 1 1 يرضائ (96) كارآفرینانه فرصت ارزیابي و شناسيفرصت 1113238 انتخابي 1 1 يمينع (96) كشاورزي هاينظام محيطيزیست اثرات 1113770 يشیگراتخصصي

 1 1 شمس (96) زبان انگليسي تخصصي 1113762 انتخابي  1 صفا (96) ریزي درسيبرنامه 1113768 يشیگراتخصصي

 1113239 انتخابي      
یادگيري تجربي در كشاورزي پایدار و محيط

 (96) زیست
  1 صفا

 6   (96) نامهپایان 1113991 نامهپایان      

            

             

 


