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 کشاورزی مهندسی رشته معرفی

 

 :دیباچه

 متر میلیارد 811 تا 81 کشاورزی، قابلیت دارای اراضی هکتار میلیون 73 وجود با ایران کشور

 بسیار پتانسیل گوناگون، اقلیم 81 در هوایی و آب تنوع و گسترش و استفاده قابل آبی منابع مکعب

 توسعه محور را آن حق به که مهم بخش این توسعه برای البته. دارد کشاورزی بخش در خوبی

 دانش از گیری بهره با و گرفت فاصله سنتی کشاورزی از باید اند، کرده تلقی کشور اقتصادی

 مهندسی مختلف های گرایش در که تخصصی و دانش. شد نزدیک مکانیزه کشاورزی به کشاورزی،

 های ماشین و کشاورزی اقتصاد آب، گرایش سه در رشته این. شود می داده آموزش کشاورزی

 .پذیرد می دانشجو فنی و ریاضی علوم آزمایشی گروه داوطلبان بین از کشاورزی

  

 : آب گرایش

  های ویژگی و  آب با باید آب  مهندس  یک  بنابراین.  است  کشاورزی در  آب از  استفاده  رشته  این  هدف

  برای و باشد آشنا  آب  مصرف  طریقه و  مصرف  محل  به  آب  انتقال  طریقه ، آب  استحصال  طریقه ، آن

 ، هواشناسی ، شناسی زمین  قبیل از  دیگری  های دانش از  که  است  الزم  فوق موارد  به  تسلط

  گیاه و  خاک  توسط  آب  مصرف  مکانیزم و  آبی  تأسیسات  ساخت و  طراحی ، شناسی گیاه ، شناسی خاک

  نحوه  درباره  دانشجویان و  است  خاک و  آب  علم ،  گرایش این دیگر  عبارت  به. باشد  داشته  اطالع

 ، زراعی  زمین در  آب  توزیع  های شبکه و  آب  انتقال  های لوله یا ها کانال  توسط  مزرعه تا  آب  رساندن

 از  اضافی  های آب  ساختن  خارج ، آبیاری  مختلف  های روش با  باغی و  زراعتی  محصوالت نیاز  تأمین

 و  انحرافی  سدهای  احداث و  زهکشی  های شبکه  توسط  گیاه  ریشه  تنفس منظور  به  ریشه  پیرامون

 .بینند می  آموزش  کشاورزی آبیاریِ  برای  خاکی
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 : الزم  های توانایی

  مهندسی ، آب  مهندسی گرایش  سه  میان  این در  که  است  گرایش 81  دارای  کشاورزی  مهندسی

  فنی و  ریاضی  آزمایشی  گروه  داوطلبان  بین از  کشاورزی  های ماشین  مهندسی و  کشاوری اقتصاد

  فیزیک و  ریاضی  دروس بر باید  دانشجویان  گرایش  سه  این در دیگر  عبارت  به. پذیرند می دانشجو

 از  رشته  این  مهم  دروس  عهده از و کنند  محاسبه و  کرده  تحلیل و  تجزیه  بخوبی بتوانند و  بوده  مسلط

 .برآیند  استاتیک یا  برداری نقشه  قبیل

  

 :  ایران در  شغلی  موقعیت

 در باید  پس.  است  آب نیز  کشاورزی محور و  است  شده  شناخته  توسعه محور  کشاورزی ما کشور در

  شده  خوبی  بسیاری  گذاری سرمایه  آب  منابع  زمینه در  که چند هر.  کنیم  گذاری سرمایه  زمینه  این

 در  زمانی اگر  که  بگوییم  توانیم می  جرأت  به  که  جایی تا دارد نیز  ادامه  گذاری  سرمایه  این و  است

  خواهیم کنار  آب  توزیع و  استحصال  برای  پولی حتماً ، باشیم  نداشته  راهسازی  برای  پولی  مملکتمان

 نیز بهتر آنها کار بازار  آینده در و دارند  خوبی کار بازار  رشته  این  التحصیالن فارغ  بنابراین.  گذاشت

 جهاد  وزارت نیرو،  وزارت ، خصوصی  بخش در  رشته  این  التحصیالن فارغ نیز حاضر  حال در. شد خواهد

  مثال  برای. دارند  کاری  زمینه  شیالت و  مختلف  های پیمانکاری ، خاک و  آب مشاور  مهندسین ، کشاورزی

 . است  آب  مهندسین کار  حیطه در  ماهی  پرورش  برای استخر  طراحی ، شیالت  بخش در

 

 : تحصیل  طول در  رشته  این  های درس

 : کشاورزی  های ماشین و  کشاورزی اقتصاد ، آب  های گرایش  در  مشترک  دروس

 کامپیوتر،  نویسی برنامه ،  احتماالت و آمار ،  عمومی  شیمی ،  عمومی  فیزیک ،  عمومی  ریاضیات

 و  مسّاحی عمومی،  زراعت ،  عمومی  شناسی خاک ،  کشاورزی اقتصاد ،  عمومی  آبیاری ، هواشناسی

 .کامپیوتر با  آشنایی ،  غالت  زراعت ، کشاورزی  عملیات ،  عمومی  باغبانی ،  برداری شهنق
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 : آب ـ  کشاورزی  مهندسی  تخصصی  دروس 

 ،  زهکشی  اصول ،  آبیاری  های سیستم  طراحی ،  برداری نقشه ،  هیدرولیک ،  مصالح  مقاومت ، استاتیک

  تأمین پمپاژ،  های ایستگاه و پمپاژ ،  زهکشی  مهندسی ، زیرزمینی  های آب ،  سطحی  های آب  هیدرولوژی

 ، آب  انتقال  های ساختمان  طراحی انهار،  هیدرولیک ، ساختمانی  های روش و  مصالح روستاها،  شرب  آب

 . مهندسی اقتصاد ،  خاک و  آب  حفاظت

 

 :کشاورزی اقتصاد گرایش

 از  بتوان تا کند می  پیاده  کشاورزی  بخش در را اقتصاد  کالن  قوانین ، کشاورزی اقتصاد  مهندسی

 در دیگر  عبارت  به. آورد  دست  به را سود  بیشترین و کرد را  استفاده  بهترین موجود  منابع و  امکانات

 از  اعم موجود  منابع از  استفاده با تا شود می  اعمال  کشاورزی  بخش در  اقتصادی  مسائل  علم  این

  این. آید  دست  به سود حداکثر و  محصول حداکثر  سرمایه و  انسانی  نیروی بذر، کود، ، آب ، زمین

 از و کند  بهینه را  کشاورزی  واحدهای  مدیران و  کشاورزان  فعالیت سو  یک از کند می  تالش  رشته

  داشته  نقش  کشاورزی  بخش در  دولتی  مدیران و  سیاستمداران  ریزی برنامه بهبود در دیگر  سوی

 اقتصاد گرایش کشاورزی مهندسی و کشاورزی اقتصاد گرایش اقتصاد رشته دو تفاوت درباره.باشد

 رشته دانشجویان اما است، یکی رشته دو هر اختصاصی دروس چند هر که گفت باید کشاورزی

 دانشجویان و است استوار اقتصاد علم بر شان تحصیلی رشته پایه کشاورزی اقتصاد گرایش اقتصاد

 عبارت به است شده استوار کشاورزی دانش بر دروسشان پایه کشاورزی اقتصاد مهندسی رشته

 آشنایی هوا و خاک آب، قبیل از طبیعی عوامل و کشاورزی دانش با کشاورزی اقتصاد دانشجوی دیگر

 .ندارد را الزم
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 : الزم  های توانایی 

 برد، می  لذت ها دامداری و  مزارع در  فعالیت و کار از و دارد  عالقه  کشاورزی  به  که  دانشجویی

 از تواند نمی  کشاورزی اقتصاد  مهندسی  التحصیل فارغ  یک  چون کند  پیشرفت  رشته  این در تواند می

 خود  اقتصادی  محاسبات میز،  پشت در و بگیرد  فاصله  کشاورزی تولید  های قطب و  روستایی  های محیط

 خوبی به بتواند تا باشد توانمند ریاضی درس در باید رشته این دانشجوی همچنین. دهد  انجام را

 .کند تحلیل و تجزیه را آمده دست به اطالعات و کرده محاسبه

  

 :  ایران در  شغلی  موقعیت

  کشاورزی اقتصاد  مهندس  جمله از و  کشاورزی  مهندسی  التحصیالن فارغ  جایگاه ما کشور در  متأسفانه

 از  که  داریم کشور در بیکار  کشاورزی  مهندس هزار 11 حاضر  حال در و  نیست  مشخص  درستی  به

  این  التحصیالن فارغ  که  نیست معنا  آن  به  این  البته. اند شده  التحصیل فارغ آزاد و  دولتی  های دانشگاه

 در تواند می  توانمندی  صورت در  رشته  این  التحصیل فارغ  بلکه ندارند  کاری  موقعیت  هیچ  رشته

  ریزی برنامه  به  کشاورزی جهاد در یا دهد  ارائه  کشاورزی و  اقتصادی  های طرح  خصوصی  های شرکت

  های کارخانه و ها مرغداری ، مزارع  مثل  کشاورزی  واحدهای  برای  مدت بلند و  مدت  میان ، مدت  کوتاه

  نحوه و  کشاورزی  مختلف  واحدهای  موفقیت  عدم و  موفقیت  علل مورد در یا بپردازد  غذایی  صنایع

 .کند  تحقیق  کشاورزی  محصوالت  زمینه در  گذاری سرمایه

  

 : کشاورزی اقتصاد  مهندسی  تخصصی  دروس

  مدیریت ،  اقتصادسنجی ، ریاضی اقتصاد ، کالن اقتصاد خرد، اقتصاد ،  کشاورزی  محصوالت  بازاریابی

 و  توسعه اقتصاد ،  تحقیق  روش ،  کشاورزی  های طرح  ارزیابی و  تهیه ،  طبیعی  منابع اقتصاد ،  مزرعه

 .تولید اقتصاد ، حسابداری ، کشاورزی  سیاست
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 : کشاورزی  های ماشین  گرایش

 برای ریزی برنامه و تعمیرات به رسیدگی و نگهداری و مزرعه یک برای نیاز مورد های ماشین محاسبه

  عبارت  به. گیرد می انجام رشته این التحصیل فارغ وسیله به نظر مورد های ماشین کار نحوه و زمان

  تربیت  آن  هدف و  است  کشاورزی در  مکانیک  مهندسی کاربرد ، کشاورزی  های ماشین  مهندسی دیگر

 ، کشاورزی  های ماشین  ترویج و تعمیر ، نگهداری کاربرد،  های زمینه در بتوانند  که  است  کارشناسانی

 .نمایند  فعالیت  عملیاتی  های پروژه  ارزیاب و  مجری و  کشاورزی  مکانیزاسیون ، ای منطقه  ریزی برنامه

 

 :  الزم  های توانایی

  مهندسی  همان  کشاورزی  های ماشین  مهندسی  که کنند می تصور  سراسری  آزمون  داوطلبان از  بسیاری

  مهندسی و  کشاورزی  مهندسی  حدفاصل  کارشناسی  مقطع در  رشته  این  که  حالی در  است  مکانیک

  همچنین. باشند  داشته  کافی  اطالعات  علم دو هر از باید  رشته  این  دانشجویان و است  مکانیک

  این  دروس  چون باشند توانمند و  قوی  فیزیک و  ریاضی  درس دو در باید  رشته  این  دانشجویان

  مقاومت از باید  کشاورزی  های ماشین  دانشجویان  مثال  برای. دارد  درس دو  این با  زیادی  ارتباط  رشته

  مصالح  مقاومت  قبیل از  دروسی  است  الزم  نتیجه در. باشند  داشته  اطالع  کشاورزی  های ماشین  قطعات

  فنی و  ریاضی  گروه  داوطلبان  بین از  رشته  این  دانشجویان  دلیل  همین  به باز و. بخوانند  استاتیک و

 .شوند می  انتخاب

 

 :  ایران در  شغلی  موقعیت

  کیفیت کار،  نتیجه باشد،  نداشته  اطالع  کشاورزی  محصوالت  مکانیکی  خواص از  طراح  مهندس  یک اگر

 درو  برای  تراکتوری ، تراکتورسازی  کارخانه  یک در  است قرار اگر  مثال  برای.  داشت نخواهد  خوبی

 و باشد  شده  حساب  محصول  این  بریدن  برای  کمباین  تیغه باید شود،  طراحی  گندم  های خوشه  کردن

.  است  کشاورزی  های ماشین  مهندس  تخصص  حیطه در کار  این  البته و گردد  مشخص  برش  زاویه

  نتیجه  همین  به نیز  کشاورزی  های ماشین  ساخت  کارخانجات  مدیران حاضر  حال در  خوشبختانه

 .برخوردارند  خوبی  شغلی  های فرصت از  نسبی طور به  رشته  این  التحصیالن فارغ و اند رسیده
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 : تخصصی  دروس

  اجزای  طراحی ، صنعتی  کشی نقشه ، ترمودینامیک ، سیاالت  مکانیک ، دینامیک ، مصالح  مقاومت ، استاتیک

  های ماشین تراکتور، کاربرد و  شناخت موتور،  تکنولوژی ، کشاورزی  ادوات  ساختمانی مواد ، ماشین

 . الکتریسیته و  برق ،  کشاورزی

 

 


