
 

 
 

 باسمه تعالي

 

 دکتر خاوازيسرور ارجمند جناب آقاي 

 وزير محترم جهاد کشاورزي 
 

 باسالم و احترام؛

ي مجموعه كشاورز هايرشتههمانگونه كه استحضار داريد رشته مهندسي اقتصادكشاورزي يكي از 

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

روس د ، طبيعيالتحصيالن اين رشته عالوه بر گذراندن دروس كشاورزي و منابعگردد . فارغبرمي

ذرانند و گع مختلف ميدر مقاط اقتصاديحتي بسيار بيشتر از دانشجويان علوم كاربردي اقتصاد را

اقتصادكشاورزي نه تنها چيزي كم از رشته مهندسي آموختگاندانشهاي رو تواناييازاين

ندارد بلكه بدليل كاربردي بودن آن در بسياري از موارد  ياقتصادعلوم  رشته آموختگاندانش

دارند كه وجود  و سياستگزاري اقتصادي اقتصادعلم هاي بيشتري در كليه حوزه كارآيي

داخل هاي باالي دولتي و غيردولتي و دررشته مهندسي اقتصادكشاورزي در پست آموختگاندانش

 و خارج از بخش كشاورزي و منابع طبيعي خود شاهدي بر اين مدعا است.

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

يعي و طباقتصادمنابع،بازاريابي محصوالت کشاورزيکشاورزي،  و توسعهسياست  ،گرايش

 هاي كشور ازدر برترين دانشگاه توليد و مديريت واحدهاي کشاورزياقصاد و ، زيستمحيط

 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 بخشها در استخداماين رشته عدم در نظرگرفتن آن آموختگاندانشيكي ازمعضالت اصلي 

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

ز احرا برايها و نهادهاي ذي ربط وزارت متبوعه حضرتعالي، ، در سازمانتيهاي دولفراگير دستگاه

و  بودجه، توسعه كشاورزي ،بازار و اقتصادمالي،  ريزي، مديريتبرنامه هايي از قبيل كارشناسپست

ي و اين درحال كنندگان اعالم نموده استداشتن مدرك علوم اقتصادي را يكي از شرايط شركت ... 

گذراندن دروس الزم براي تصدي  بدليل رشته مهندسي اقتصادكشاورزي آموختگاندانش كه است

طبيعي نيز آشنايي دارند كه بدين لحاظ داراي ارجحيت با بخش كشاورزي ومنابع ها،اين پست

 در اولويت قرار گيرند. بوده و بايد

جمن اه سازي اين انير و آگنسبت به موارد ز مزيد امتنان است چنانچه ،با توجه به موارد پيش گفته

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

 سپاس دارد.فرماييد كمال صادر مي

ها و نهادهاي زيرمجموعه وزارت طي ابالغي از طرف حضرتعالي به همه دستگاه (1

مهندسي ا بخش نظير سازمان نظامجهادكشاورزي و همچنين بخش غيردولتي مرتبط ب

هاي استخدامي مدرك كشاورزي و منابع طبيعي اعالم شود تا از اين به بعد در اطالعيه
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توسعه  ي،ي، مديريت مالاقتصادعلوم هايي كه نيازمند تخصص قابل قبول براي احراز پست

قتصادي درج علوم ارشته دسي اقتصادكشاورزي به جاي صرفاً رشته مهن ،باشدمي ... و 

 شود.

ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي با توجه به اينكه موسسه پژوهش هاي برنامه (2

تنها نهادتخصصي براي جذب اعضاي هيات علمي رشته اقتصادكشاورزي در مجموعه 

خواهشمند است نسبت به افزايش ظرفيت پذيرش ساليانه وزارت جهادكشاورزي است، 

ين موسسه از طريق هيات اجرايي جذب مركزي آن وزارت اعضاي هيات  علمي توسط ا

 مستقر در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي دستور اقدام الزم مبذول فرماييد.

شور، مشكل موجود در حضرتعالي با سازمان امور استخدامي ك و پيگيريبه مكاتطي  (3

رت جهادكشاورزي و وزا آموختگان رشته مهندسي اقتصادكشاورزي، براياستخدام دانش

به منظور اضافه شدن اين رشته در ، لتيدو هايدستگاهها و ها، سازمانوزارتخانه ساير

نيازمند تخصص علوم اقتصادي، مديريت هاي راي تصدي پستدامي بهاي استخفرصت

 . شودمرتفع و حل  ، ...مالي و 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

  جهادكشاورزي براي استحضار وزارت قتصادياريزي ومعاون محترم برنامه كيخاجناب آقاي دكتر 

 جناب آقاي دكتر گيالنپور معاون محترم توسعه صنايع تبديلي و كسب و كارهاي كشاورزي براي استحضار 

  جناب آقاي دكتر شجري معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت جهادكشاورزي براي استحضار 

 ريزي، اقتصادكشاورزي و توسعه روستايي هاي برنامهجناب اقاي دكتر كياني راد رييس محترم موسسه پژوهش

 براي استحضار

 ضاراعضاي هيات مديره محترم انجمن علمي اقتصادكشاورزي ايران براي استح 

 ها شاورزي دانشگاههاي اقتصادكدبيرخانه انجمن علمي اقتصادكشاورزي ايران براي اطالع و اعالم به مديران گروه

 و اعضاي انجمن

 

 با احترام

 حسينيدکترسيدصفدر 

 ي ايراناقتصادکشاورزرئيس هيئت مديره انجمن 

 


