بسمه تعالی

طرح ردس توسعه و سیاست کشاورزی

 -1مشخصات مدرس
نام و نام خانوادگی مدرس :علی سردارشهرکی

رشته تحصیلی :اقتصاد کشارزی

ایمیلA.shahraki65@gmail.com :

شماره تماس90292410190 :

گروه آموزشی :اقتصاد

 -2مشخصات درس
عنوان درس به طور کامل:
نوع درس :تئوری

عملی 

کار آموزی

تعداد واحد:
زمان شروع کالس:

زمان خاتمه کالس:

تاریخ امتحان میان ترم:

پایان ترم:

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
منبع اصلی :توسعه اقتصادی در جهان سوم ،مایکل تودارو ،ترجمه غالمعلی فرجادی ،چ  ،2تهران :انتشارات کوهسار.
منبع فرعی :اقتصاد توسعه کشاورزی ،خلیل کالنتری و حسین شعبانعلی فمی ،)2231( ،تهران.

 -3برنامه درس
شماره جلسه تشکیل کالس

رئوس مطالب

جلسه اول

اصول و مفاهیم توسعه اقتصادی

جلسه دوم

رشد اقتصادی و الگوهای توسعه

زیر بخش مربوطه
 تاریخچه توسعه اقتصادی و کشاورزی
 ارزش های توسعه
 اهداف توسعه
 تفاوت ها و اشتراکات ساختاری کشورهای در حال توسعه
 عوامل رشد اقتصادی
 مدل خطی مراحل رشد
 مدل تغییرات ساختاری
 مدل وابستگی بین المللی
 مدل نئوکالسیکی بازار آزاد

 جمعیت و توسعه

جلسه سوم

مولفه های موثر بر رشد و توسعه اقتصادی

جلسه چهارم

مولفه های موثر بر رشد و توسعه اقتصادی

جلسه پنجم

مولفه های موثر بر رشد و توسعه اقتصادی

جلسه ششم

توسعه کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی

جلسه هفتم

توسعه کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی

جلسه هشتم

کارایی و تکنولوژی در کشاورزی

جلسه نهم

کارایی و تکنولوژی در کشاورزی

جلسه دهم

کارایی و تکنولوژی در کشاورزی

جلسه یازدهم

ساختار کشاورزی سنتی و محدودیت های توسعه

جلسه دوازدهم

ساختار کشاورزی سنتی و محدودیت های توسعه

جلسه سیزدهم

ساختار کشاورزی سنتی و محدودیت های توسعه

جلسه چهاردهم

ساختار کشاورزی سنتی و محدودیت های توسعه

جلسه پانزدهم

سیاست های کشاورزی در برنامه توسعه

جلسه شانزدهم

سیاست های کشاورزی در برنامه توسعه

جلسه هفدهم

سیاست های کشاورزی در برنامه توسعه

جلسه هجدهم

سیاست های کشاورزی در برنامه توسعه

 نظریه های جمعیت و توسعه اقتصادی (نظریه مراحل انتقالی
جمعیت ،نظریه دام مالتوس)
 نظریه اقتصاد خرد باروری
 آموزش منابع انسانی و توسعه
 عرضه و تقاضای آموزش
 اشتغال ،بیکاری و توسعه
 الگوهای اقتصادی تعیین اشتغال
 توزیع درآمد ،فقر و توسعه
 توزیع مقداری درآمد (منحنی لورنز)
 ارتباط بین رشد سطح درآمد با وسعت فقر (منحنی کوزنتس)
 مدلهای توسعه کشاورزی قبل از دهه 2019
 شامل :مدلهای حفاظت ،مدل اثر صنایع شهری ،مدل انتشار ،مدل
نهاده های پربازده
 مدلهای توسعه کشاورزی بعد از دهه 2019
 شامل :مدل نئوکالسیک  ،مدل رادیکالی
 مساعدت کشاورزی در توسعه
 کارایی منابع
 کارایی و اندازه مزرعه
 تغییر تکنولوژی در کشاورزی
 ضرورت ورود تکنولوژی و چگونگی ایجاد آن
 تغییر تکنولوژی عامل گرا ()Hicks, Harrod, Solo
 تغییر تکنولوژی زمین افزا ()LAT
 تغییر تکنولوژی جایگزین نیروی کار ()LDT
 ویژگی های کشاورزی سنتی
 ساختار منابع و نظام پاداش نیروی کار
 تکنولوژی (عدم تغییر تکنولوژی ،نتایج رکود تکنولوژی)
 محیط کشاورزی
 نظام زمین داری
 اصالحات ارضی
 نظام اعتبارات
 تئوری ساختار نرخ بهره روستایی
 نظام بازاریابی
 سیاست های راهبردی سیاست کشاورزی و روستایی
 اهداف سیاست کشاورزی
 محدودیت های سیاست کشاورزی
 ابزارهای سیاست کشاورزی
 سیاست قیمتی کشاورزی
 سیاست بازاریابی کشاورزی
 سیاست نهاده ایی در کشاورزی
 سیاست مکانیزاسیون کشاورزی
 سیاست تحقیقات کشاورزی

