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 جناب آقاي دكتر انصاريسرور ارجمند 

 معاون محترم رئيس جمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور 
 

 

 باسالم و احترام؛

 

ع مجموعه كشاورزي و مناب هايرشتهرشته مهندسي اقتصادكشاورزي يكي از  رساندميبه استحضار 

گردد برمي 0931و در ايران به سال  0391هاي دنيا به سال طبيعي است كه سابقه  آن در دانشگاه

،  اسيدر مقطع كارشن طبيعيالتحصيالن اين رشته عالوه بر گذراندن دروس كشاورزي و منابع. فارغ

اقتصادي در مقاطع مختلف كاربردي اقتصاد را حتي بسيار بيشتر از دانشجويان علومدروس 

اقتصادكشاورزي نه تنها چيزي رشته مهندسيآموختگان دانشهاي رو تواناييگذرانند و ازاينمي

رشته علوم اقتصادي ندارد بلكه بدليل كاربردي بودن آن در بسياري از موارد آموختگان دانشكم از 

ي، ريزاعم از تحليل مسائل كالن و خرد، برنامهاقتصاد علم هاي يي بيشتري در كليه حوزهكارآ

 رشته آموختگاندانشدارند كه وجود  مديريت مالي، بودجه، توسعه و  سياستگزاري اقتصادي

داخل و خارج از بخش هاي باالي دولتي و غيردولتي و درمهندسي اقتصادكشاورزي در پست

 ع طبيعي خود شاهدي بر اين مدعا است.كشاورزي و مناب

در چهار زير  در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در حال حاضر رشته مهندسي اقتصادكشاورزي

يعي و طباقتصادمنابع،كشاورزي، بازاريابي محصوالت كشاورزي سياست و توسعه گرايش،

 هاي كشور ازدر برترين دانشگاه توليد و مديريت واحدهاي كشاورزياقصاد ،  وزيستمحيط

 يآموختگان با كيفيت علمي مناسبدانشجمله تهران، شيراز، فردوسي مشهد و ... دانشجو پذيرفته و 

 را در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تقديم جامعه نموده است. 

 هاي بخشخدامها در استآموختگان اين رشته عدم در نظرگرفتن آنيكي ازمعضالت اصلي دانش

رساند در دفترچه استخدام دولتي و غيردولتي داخل و برون بخش كشاورزي است. به استحضار مي

ها و نهادهاي ذيربط وزارت جهادكشاورزي و ساير دستگاه هاي دولتي، در سازمانفراگير دستگاه

، بازار و اقتصادريزي، مديريت مالي، هايي از قبيل كارشناس برنامههاي دولتي، براي احراز پست

كنندگان اعالم نموده بودجه، توسعه و ...  داشتن مدرك علوم اقتصادي را يكي از شرايط شركت

آموختگان رشته مهندسي اقتصادكشاورزي بدليل گذراندن است و اين درحالي است كه دانش

 ها، امكان شركت در اين استخدام فراگير را ندارنددروس الزم براي تصدي اين پست
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با توجه به موارد پيش گفته، مزيد امتنان است چنانچه نسبت به حل مشكل موجود در استخدام 

، هاآموختگان رشته مهندسي اقتصادكشاورزي، براي وزارت جهادكشاورزي و ساير وزارتخانهدانش

هاي استخدامي براي هاي دولتي، به منظور اضافه شدن اين رشته در فرصتها و دستگاهسازمان

سازي اين انجمن از آگاه وهاي نيازمند تخصص علوم اقتصادي، مديريت مالي و ...،  پست تصدي

نتيجه امر، دستور اقدام الزم مبذول فرماييد. پيشاپيش از دستور مساعدي كه در اين زمينه صادر 

 سپاس دارد.فرماييد كمال مي

 
 

 

 

 

 

 با احترام

 دكترسيدصفدر حسيني

 اقتصادكشاورزي ايرانانجمن رئيس هيئت مديره 

 


