
  "مدیریت تجارت محصوالت کشاورزی "دوره آموزشی 

 از مجموعه تک پودمان های آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

  99ماه  دی 72از  یک ترم : زمان برگزاری 

  :شرکت در دوره آموزشی  مزایای

در مدیریت شرکت های تجاری در بخش کشاورزی الزم  توانمندی کسب  – 1  

  زراعی و تعاونی های تولیدی کشاورزی  –در مدیریت تجاری شرکت های کشت و صنعت ، سهامی الزم توانایی  – 2

کسب توانمندی در امور تجارت ملی و بین المللی محصوالت کشاورزی – 3  

کسب توانایی تدوین طرح های کسب و کار در حوزه تجارت محصوالت کشاورزی – 4  

https://evand.com/events/podeman : اولیه لینک ثبت نام      

: ضوابط و شرایط پذیرش   

سال تجربه کاری در زمینه  5سال تجربه کاری و رشته های غیر کشاورزی با  2کارشناسی در رشته های کشاورزی با  –الف 

 تجارت و مدیریت در بخش کشاورزی 

سال تجربه کاری در زمینه  2کارشناسی ارشد در رشته های کشاورزی بدون تجربه کاری و رشته های غیر کشاورزی با  –ب 

بخش کشاورزی  تجارت و مدیریت در  

.صادر می شود ( دانشگاه جامع علمی کاربدی ) گواهینامه آموزشی توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   #  

 لایر ۰۲۰۲۹۶۰۲۲۲: هزینه ثبت نام و شرکت در دوره 

  

https://evand.com/events/podeman


«مدیریت تجارت محصوالت کشاورزی»جدول ساختار دروس دوره تک پودمان   

 

(اجباری)نام دروس كد درس  

 توضيحات ساعت

(نيازدروس پيش)  جمع عملي نظری 

 - 32 8 24 فنون مذاکره تجاری  1

2 

های کسب و کار نوآور در تجارت محصوالت کشاورزی مدل  

22 54 67 

کسب و کار در  تدوین طرح

حوزه تجارت محصوالت 

 کشاورزی

المللی محصوالت کشاورزی تجارت بین 3  8 24 32 - 

 - 32 24 8 حقوق تجارت کشاورزی 

4 
کسب و کار در حوزه تجارت محصوالت  تدوین طرح

 کشاورزی 
17 48 74 - 

5 
مشکالت۰ چالشها و نیازهای کسب و کارهای حوزه تجارت 

 محصوالت کشاورزی
17 32 17 - 

7 
های کشاورزیمدیریت تجاری پروژه  

18 52 67 
الملل و حقوق  تجارت بین

 تجارت کشاورزی

 - 348 242 177 جمع كل

 است 487و حداکثر  177پودمان حداقل مجموعه ساعات هر تک. 

 ساعت است 177و حداکثر  37حداقل ( نظری و عملی)مجموع ساعت هر درس. 

 


