




آمایش آموزش متوسطه کشاورزی
)هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(

شهرام مقدس فریمانی، ارکیده حیدرنژاد ، نرگس  ملک زاده، حسین نیک فرجام، 
رقیه سیفی لی، مژگان ارفعی

1400

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت آموزش و ترویج کشاورزی



عنوان: آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستانهای کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
نویسندگان: شهرام مقدس فریمانی، ارکیده حیدرنژاد ، نرگس  ملک زاده، حسین نیک فرجام، 

رقیه سیفی لی، مژگان ارفعی
مدیر داخلی: ویدا همتی

ناظر هنری: فتح اله بهرامی
سرویراستار: نصیبه پورفاتح

ویراستار ادبی: مهشید شیر محمدلو
تهیه شده در: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
صفحه آرا: شهره حکیمی

شمارگان: محدود
نوبت چاپ: اول، 1400

مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک 205، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی
تلفن: 66430465   |   تلفکس: 66430464   |   کد پستي: 1457896681

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 83-400 ک به تاریخ 1400/12/17 است.

ISBN: 978-622-7949-43-8
شابک: 978-622-7949-43-8

  عنوان و نام پدیدآور      : آمایش آموزش متوسطه کشــاورزی )هنرستــان های کشــاورزی وابسته به جهـاد کشـاورزی/
              شهرام مقدس فریمانی... ]و دیگران[؛ تهیه شده در معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه

                               دانش و رسانه های ترویجی؛ سرویراستار نصیبه پورفاتح؛ ویراستار ادبی مهشید شیرمحمدلو.   
              معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی. 

  مشخصات نشر              : تهران : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش 
              کشاورزی،   1400. 
 مشخصات ظاهری       : 122ص. : جدول.

 شابک              : 978-622-7949-43-8 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت                    : شهرام مقدس فریمانی، ارکیده حیدرنژاد ، نرگس ملک زاده، حسین نیک فرجام، رقیه سفی لی، 
                             مژگان ارفعی.

یادداشت                    : کتابنامه: ص. 120 - 121.
 موضوع                     : کشاورزی -- ایران -- راهنمای آموزشی )متوسطه(  

 )Agriculture -- Iran-- Study and teaching )Secondary :                     موضوع 
شناسه افزوده              : م ق دس  ف ری م ان ی ، ش ه رام   

 شناسه افزوده              : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی 
کشـاورزی.   ترویـج  و  آمـوزش  معاونـت  کشـاورزی.  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  : سـازمان   شناسه افزوده       

              نشر آموزش کشاورزی
S471 :          رده بندی کنگره 

 رده بندی دیویی         :  630/955   
 شماره کتابشناسی ملی : 8768078  

 اطالعات رکورد کتابشناسی: فیپا



فهرست
صفحهعنوان

5 ............................................................................................................................ مقدمه
7 .............................................................................................................. آمایش آموزش
آمایش آموزش متوسطه کشاورزی............................................................................... 11
12 ........................................ نتایج آمایش آموزش متوسطه به تفکیک استان های کشور
1 - استان آذربایجان شرقی.......................................................................................... 13
16 .......................................................................................... 2 - استان آذربایجان غربی
3 - استان اردبیل.......................................................................................................... 19
4 - استان اصفهان......................................................................................................... 22

5 - استان البرز.............................................................................................................. 25
6 - استان ایالم.............................................................................................................. 28
7 - استان بوشهر........................................................................................................... 31
34 .......................................................................................................... 8  - استان تهران
9  - استان چهارمحال و بختیاری..................................................................................37
10  - استان خراسان جنوبی.......................................................................................... 40
11 - استان خراسان رضوی............................................................................................ 43
46 .......................................................................................... 12 - استان خراسان شمالی
49 ................................................................................................... 13 - استان خوزستان
14 - استان زنجان.......................................................................................................... 52
5 - استان سمنان.......................................................................................................... 55
58 ................................................................................ 16 - استان سیستان و بلوچستان
17 - استان فارس.......................................................................................................... 61
18 - استان قزوین......................................................................................................... 65
68 ............................................................................................................... 19 - استان قم
71 .................................................................................................... 20 - استان کردستان



74 ........................................................................................................ 21 - استان کرمان 
22 - استان کرمانشاه.................................................................................................... 77
80 ............................................................................... 23 - استان کهکیلویه و بویراحمد
24 - استان گلستان.......................................................................................................83
25 - استان گیالن......................................................................................................... 86
26 - استان لرستان....................................................................................................... 89
92 .................................................................................................... 27 - استان مازندران
96 ....................................................................................................... 28 - استان مرکزی
99 .................................................................................................... 29 - استان هرمزگان
30 - استان همدان.........................................................................................................102
31 - استان یزد..............................................................................................................105
نتایج تجمیعی آمایش آموزش متوسطه به تفکیک مقوله های آمایشی.....................108
فهرست منابع.................................................................................................................120



مقدمه

که  دارد  گوناگونی  معانی  مختلف  فرهنگ های  بر  بنا  که  است  آماییدن  مصدر  اسم  آمایش 

آراستن دراین خصوص مصداق می یابد و در مفهوم دیگری، به معنای تعیین توان نهفته و شایستگی 

اراضی یا تعیین مطلوب ترین نوع بهره وری از آن ها است. به عبارت دیگر، آمایش فرایندی است که 

زیبندگی هر نوع استفاده ای را برای هر بخش از سرزمین باتوجه به قابلیت های آن نشان می دهد 

)بوذری، 1394(.

اصطالح رایج آمایش سرزمین معادل انگلیسی Land Use و به معنای بهره برداری از زمین 

و منابع آن یا برنامه ریزی همه جانبه برای برقراری تعادل بین روابط انسان و محیط در فضاهای 

مختلف جغرافیایی است. در واقع، مطالعه آمایش سرزمین نظم نوینی از سازمان دهی منابع طبیعی 

برنامه ریزی  از روش های  استفاده  با  و  بر پهنه  سرزمین مهیا می سازد  را  انسانی  فعالیت های  و 

می پردازد  انسانی  تجمع  هرگونه  برای  فضایی  متعادل سازی  و  منطقی  سازمان دهی  به  فضایی، 

انسان،  سه گانه  عناصر  بین  تعادل  برقراری  سرزمین  آمایش  مفهومی،  به  لحاظ   .)1394 )سرور، 

فضا و فعالیت است و سه مقوله  مطرح در بحث آمایش سرزمین درباه این عناصر سه گانه هستند؛ 

بدین صورت که در رابطه با عنصر انسان مقوله  »مدیریت« مطرح می شود؛ در رابطه با عنصر فضا 

مقوله  »اقلیم« و در رابطه با عنصر فعالیت، مقوله  »برنامه و برنامه ریزی« مطرح می  شود. براساس 

این عناصر سه گانه و مقوله های مرتبط با آن، آمایش سرزمین ترکیبی از سه علم اقتصاد، جغرافیا 

و جامعه شناسی است)اکبری و دیگران به نقل از وحیدی، 1373(.

منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، با بهترین شکل توزیع 

توزیع  در  و همکاران، 1395(.  )اکبری  است  پهنه سرزمین  در  اجتماعی  اقتصادی،  فعالیت های 

نخستین جغرافیایی یا به اصطالح در یک سازما ن دهی فضایی، دو نکته عمده وجود دارد:

فایده اجتماعی و در نظر گرفتن  باتوجه به هزینه و  توزیع جمعیت و مفهوم «بهترین» زیرا 

نظرات و تحلیل های مربوطه، منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت 

است. آمایش سرزمین شامل سازمان دهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی برای تحقق 

آینده ای مطلوب است.
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به طورعام، آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، فضا و  فعالیت تعریف شده است؛ آمایش 

با  اجتماعی  اقتصادی و  فعالیت های  با ساختار فضایی  نظام اسکان جمعیت  از  تلفیقی  سرزمین 

در نظر گرفتن مالحظات و معیارهای اجتماعی و فرهنگی بر اساس نظریه پایه توسعه ملّی است 

)عظیمی،1379(. آمایش همچون  رویکردی فضایی چهار ویژگی زیر را دارد:

1. جامع نگری )جامعیت برنامه های اساسی توسعه(

2. کل گرایی)رعایت سطح راهبردی مباحث(

3. دورنگری)التزام به افق زمانی مشخص و بلندمدت(

4. برنامه ریزی جغرافیایی و فضایی )درحد جهت گیری های کلی بدون تعیین های مکانی(

ارائه  سرزمین  فضایی  توسعه  از  تصویری  توسعه،  مدیریت  سند  همچون  سرزمین  آمایش 

می دهد. این سند تجسم نظریه توسعه ملّی در  پهنه کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی 

جمعیت و ترکیب مناسب فعالیت های ناظر بر بهره برداری از سرزمین و تامین نیازهای جمعیت و 

فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص می سازد.

بهبود شرایط فردی و اجتماعی انسان ها بدون اصالح آمایش فضا و انجام دادن آمایش سرزمین 

بدون حضور انسانی مولد، آگاه ،کارآمد و ابزارهای متناسب هر فضا ممکن نیست؛ بنابراین، موفقیت و 

مطلوبیت آمایش سرزمین زمانی میسر می شود که برپایه شناخت جغرافیایی فضا باشد. بدین معنا که 

در آمایش سرزمین از یک سو، باید داده های طبیعی و توان های  محیطی را شناسایی کرده و ازسوی 

دیگر، ساختار نیروی انسانی، نیروهای مولد و بازیگران اصلی در فضا را  ارزیابی کرد )خلج، 1386(.

نخستین بارقه های توجه به آمایش سرزمین در اروپا و کشور فرانسه، در حدود سال 1947 

ظهور یافت که اهداف تقویت و توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق، افزایش کیفیت سطح 

زندگی، بهره برداری آگاهانه و مسئوالنه از منابع طبیعی و حفاظت آن، استفاده عاقالنه از فضاهای 

ملّی و قاره ای را دنبال می کرد.

و  برنامه  سازمان  می گردد.  باز  چهل  دهه  به  ایران  در  سرزمین  آمایش  مقوله   مطرح شدن 

بودجه در اواخر دهه چهل،کارشناسانی را به فرانسه اعزام و از مدیران مسئول مطالعات این کشور 

برای مذاکره و همکاری دعوت کرد. سپس در سال 1353، سازمان مذکور دفتر آمایش سرزمین 

را  تأسیس کرد و نتایج اولیه مطالعات آن در سال 1355 منتشر شد. پس از انقالب اسالمی و در 
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سال 1362، سازمان برنامه  و بودجه دوباره برنامه ریزی آمایشی بر اساس اهداف و آرمان های نظام 

جمهوری اسالمی ایران را آغاز کرد و مطالعات، تحقیقات و فعالیت هایی دراین باره،  انجام شد که 

منجر به تدوین ضوابط ملّی آمایش سرزمین و تصویب آن در هیئت وزیران شد )مهرپرور، 1396(.

آمایش آموزش

هدف  با  ســرزمین  آمــایش  برنامــه ریــزي  زیرمجموعــه  همچون  آمــایشآمــوزش 

اساس  بر  که  است  منطقه اي  و  ملّي  سطوح  در  آموزش  مراکز  به  نظامبخشي  و  ســامان دهی 

جهت گیري هاي توسعه بلندمدت کشور، درقالب تلفیق برنامه ریزي هاي ازپایینبـهبـاال و بـا تکیـه 

بـر قابلیت ها، توانمندي ها و محـدویت هـاي منطقـه ای شکل مي گیرد )بوذري، 1394(.

توجه  گذشته،  سالیان  طی  سرزمین  آمایش  موضوع  ذیل  نیز  عالی  آموزش  آمایش  مبحث 

صاحب نظران و کارشناسان این حوزه را جلب کرده و  مطالعه و بررسی شده است. هدف از توسعه  

آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین، توزیع منطقی فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی 

در مناطق مختلف یک کشور  است . آمایش سرزمین یکی از الگوهای برنامه ریزی در آموزش عالی 

در کشورهای توسعه یافته است و بدون توجه به این موضوع، امکان برنامه ریزی پایدار با چالش 

موفقیت مواجه خواهد بود.

آمایش آموزش عالی بر آن است تا با توجه به شرایط و استعدادهای منطقه و اقتضائات ناشی 

باشد  نیازهای منطقه ای داشته  به  پاسخ گویی  برای  و  نیاز جامعه  با  برنامه ریزی متناسب  از آن، 

)بختیاری و همکاران، 1398(. طرح آمایش آموزش عالی از سال 1388، در کشور مطرح شده و 

درحال حاضر یکی از برنامه های اصلی و کالن وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری باتوجه به بحث تحول 

در نظام آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه است که توسعه هدفمند آموزش عالی را دنبال می کند 

)ثمری و گرائی نژاد به نقل از محمدی نژاد، 1390(.

برخی از  اهداف آمایش آموزش عالی عبارت اند از: متناسب سازی توسعه آموزش عالی با نیازهای 

استانی، ملّی، منطقه ای و بین المللی، ایجاد تناسب بین رشته ها و اهداف آموزش عالی، بازنگری و 

تدوین برنامه های درسی متناسب با اهداف آموزش عالی، ساختارسازی و ایجاد نهاد تضمین کیفیت 
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اجرایی،  و دستگاه های  دانشگاه ها  بین  مستمر  ارتباط  ایجاد  عالی،  آموزش  بر  مستمر  نظارت  و 

بخش های غیردولتی در راستای ارتقای مهارت و به کار گیری یافته های علمی در جامعه، اصالح و 

به روزرسانی زیرساختار مدیریت آموزش دانشگاه. از دیگر اهداف، آینده نگری آمایش آموزش عالی 

در سطح ملّی، منطقه ای و استانی شامل تعیین راهبردهای آموزش عالی، جمع آوری اطالعات و 

شناخت قابلیت ها و تنگناهای توسعه هر استان است )طاهری، 1399(.

تأمل در وضعیت فعلی نظام آموزش عالی کشور و تطبیق با نظام های آموزش عالی پیشرو در 

دنیا، توجه به آمایش آموزش عالی در راستای توسعه منطقه ای علم و فّناوری عاملی تعیین کننده 

برای بهبود کیفیت وکارایی آموزش عالی به شمار می رود )حسینی و همکاران، 1397(.

در همین راستا، می توان نتایج یافته های آمایش آموزش عالی را به آمایش آموزش متوسطه 

پیوند و تعمیم داد زیرا نظام آموزش متوسطه سنگ زیربنای نظام آموزش عالی بوده و سیاست گذاری 

و برنامه ریزی صحیح در این حوزه می تواند تحقق اهداف توسعه علمی کشور را تسهیل بخشد. 

مقوله  به  که  است  نشده  انجام  این مضمون  با  بررسی ای  تاکنون  انجام یافته،  تحقیقات  باتوجه به 

آمایش آموزش متوسطه بپردازد. ازاین رو، این نوشتار تازگي ونگاه نوآورانه در انتخاب موضوع داشته 

است و به تبع، آمایش آموزش متوسطه مبحث جدید و ویژه ای خواهد بود که مطالعات و بررسی های 

مختص خود را می طلبد.

در مجموع نگاه آمایش به آموزش نگاهی است که این مقوله را در ارتباط با توسعه، بهره وری 

منابع و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت می بیند و آمایش تا وقتی در این مقوالت وارد نشود، 

جامعیت الزم را ندارد و در واقع، تفاوت آن با بحث های صرف فلسفی و آموزشی در این است که به 

جنبه کاربردی آن دررابطه با مقوله توسعه عالقه و توجه نشان می دهد )طاهری، 1399(. در ادامه، 

برخی از مقوله بندی ها، شاخص ها و متغیرهای تحقیقات و پژوهش های انجام یافته در حوزه آمایش 

آموزش برای نمونه آورده می شود )جداول 1 تا 3(.
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جدول 1( شاخص های استفاده شده در مدل ضریب توسعه یافتگی موریس

شاخص های کشاورزی: تراکم بیولوژیکی، نسبت شاغالن بخش کشاورزی، نست شاغالن بخش کشاورزی 
دارای تحصیالت عالی، نسبت زمین های آبی زیرکشت به کل اراضی کشاورزی هر استان، نسبت دامداری 

های استان به کل کشور، نسبت مرغداری های استان به کل کشور، نسبت آزاد راه های استان به کل کشور، 
نسبت بزرگ راه های استان به کل کشور، ضریب نفوذ آب و ضریب نفوذ برق

شاخص های صنعتی: نسبت کارگاه های صنعتی به کل کشور، نسبت پروانه های ساختمانی به کل کشور، 
نسبت شاغالن بخش صنعت به کل شاغالن استان، نسبت شاغالن بخش صنعت دارای تحصیالت عالی به کل 

شاغالن استان، نسبت آزاد راه های استان به کل کشور، نسبت بزرگ راه های استان به کل کشور، ضریب 
نفوذ تلفن، ضریب نفوذ آب و ضریب نفوذ برق

شاخص های خدماتی: نسبت شاغالن بخش خدمات استان به کل کشور، نسبت شاغالن بخش خدمات 
دارای تحصیالت عالی به کل شاغالن استان، نسبت مؤسسات درمانی استان به کل کشور، نسبت کتابخانه 
های استان به کل کشور، نسبت سالن های سینما و تئاتر به کل کشور، نسبت مجموع خدمات پارکلینیک 

)توان بخشی، آزمایشگاه و پرتونگاری( به کل کشور، نسبت کارگه های عمده فروشی و خرده فروشی به کل 
کارگاه های کشور، نسبت انبارها و سردخانه های استان به کل کشور، نسبت آزاد راه های استان به کل 
کشور، نسبت بزرگ راه های استان به کل کشور، ضریب نفوذ تلفن، ضریب نفوذ آب و ضریب نفوذ برق

منبع: )سیما، بوذری، 1395(
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جدول 2( شاخص های توسعه برگرفته از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آمار سال 1392 آموزش عالی کشور

1- شاخص های جمعیتی
- نسبت جمعیت استان به کل کشور

- تراکم نسبی
- تراکم بیولوژیکی

- بعد خانوار
- نرخ باسوادی

2- شاخص های اقتصادی
- نرخ مشارکت

- نسبت شاغالن بخش کشاورزی به کل شاغالن استان
- نسبت شاغالن بخش صنعت به کل شاغالن استان

- نسبت شاغالن بخش خدمات به کل شاغالن استان
- نسبت اراضی زیرکشت به کل اراضی کشاورزی استان

- نسبت دامداری ها استان به کل کشور
- نسبت مرغداری های استان به کل کشور

- نسبت کارگاه های صنعتی استان به کل کشور

3- شاخص های زیرساختی و اجتماعی
- نسبت آزاد راه به کل کشور
- نسبت بزرگراه به کل کشور

- نسبت خدمات بهداشتی هر استان به کل کشور
- نسبت خدمات فرهنگی در هر استان به کل کشور

- ضریب نفوذ تلفن
- ضریب نفوذ آب
- ضریب نفوذ گاز

4- شاخص های آموزش عالی
- نسبت جمعیت باسواد عالی به کل باسواد در هر استان

- ضریب پوشش مقاطع تحصیالت عالی
- نسبت دانشجو به صدهزار نفر جمعیت هر استان

- نسبت دانشجویان بخش دولتی به کل دانشجو
- نسبت دانشجویان بخش غیردولتی به کل دانشجو

- نسبت دانشجویان کشاورزی به کل شاغالن کشاورزی
- نسبت دانشجویان صنعت به کل شاغالن صنعت

- نسبت شاغالن باسواد عالی بخش کشاورزی به کل 
شاغالن کشاورزی

- نسبت شاغالن با سواد عالی بخش صنعت به کل 
شاغالن صنعتی

- نسبت شاغالن باسواد عالی بخش خدمات به کل 
شاغالن خدمات

 منبع: )سیما، بوذری، 1395(
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جدول 3( مقوله بندی ویژگی های آموزش عالی از دیدگاه مدیران ستادی و روسای دانشگاه ها براساس اهمیت

مقوله های فرعیمقوله اصلیردیف

تعادل منطقه ایتوسعه متوزان و متعادل در سطح ملی و منطقه ای1
عدالت اجتماعی

توزیع عادالنه فرصت ها
توسعه بر اساس هدف

گسترش فضاهای آموزشی در مناطق

شناخت وضع موجود رشته های هر تحلیل وضعیت موجود و مطلوب رشته های دانشگاهی2
دانشگاه

تعیین رشته های مورد نیاز برای آینده
اولویت بندی رشته ها 

شناسایی پتانسیل های منطقهشناخت توانمندی ها و قابلیت های مناطق3
شناخت نیازهای منطقه

شناخت تنگناها و کاستی ها

افزایش کیفیت و کارآمدیتدوین سندی برای توسعه آموزش عالی4
پاسخگویی

اسناد باالدستی

منبع: )ثمری،عیسی؛گرائی نژاد،غالمرضا، 1392(

آمایش آموزش متوسطه کشاورزی

از جمله اهداف و وظایف موسسه آموزش و ترویج کشاورزی توسعه و توانمندسازی دانشی و 
مهارتی سرمایه های انسانی بخش کشاورزی، تسهیل فرایند انتقال دانش و فّناوری های نوین به 
فراگیران است. در همین  و  ارتقای مهارت های شغلی مخاطبان  و  فراگیران، توسعه  و  مخاطبان 
راستا، آموزش متوسطه کشاورزی ازجمله حوزه های مهم و جالب توجه مسئوالن ذی ربط محسوب 
می شود. آمایش آموزش متوسطه کشاورزی موسسه را در انجام رسالت و ماموریت های محوله در 
این حوزه فعالیتی یاری می رساند. طرح آمایش آموزش متوسطه کشاورزی را می توان با اهداف زیر 

بررسی و اجرا کرد:
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توزیع متناسب رشته های تحصیلی دوره های متوسطه کشاورزی در کشور، توزیع عادالنه منابع 

و امکانات مادی، توسعه رشته های تحصیلی بر اساس نیاز مناطق، دسترسی استعدادهای مناطق به 

امکانات آموزشی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی.

با توجه به نمونه شاخص هایی که به آن ها اشاره شد، می توان جمعیت، سرمایه های مالی، منابع 

طبیعی و محیطی، رشته های ضروری فعلی و آینده مناطق و کشور را همچون شاخص هایی برای 

شرایط  همچنین  گرفت.  نظر  در  کشاورزی  متوسطه  آموزش  آمایش  طرح  در  بررسی  و  مطالعه 

اقلیمی و جغرافیایی یا شرایط کشاورزی هر استان، نیاز به متخصصان در رشته های مختلف را 

تعیین می کند. ازاین رو،  آمایش آموزش متوسطه را می توان راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران، 

متولیان و مجریان امر  و نقشه  راهی برای عملکرد بهتر و کسب نتایج مطلوب تر محسوب کرد.

نتایج آمایش آموزش متوسطه به تفکیک استان های کشور

آمایش آموزش با هدف توزیع متوازن فراگیران در موقعیت های گوناگون جغرافیایی نیازمند 

بررسی مولفه های جمعیتی، محیطی و آموزشی است. بدین منظور، برای آمایش آموزش متوسطه 

به تفکیک محدوده جغرافیایی و سیاسی هر  کشاورزی مقوله های کشاورزی، جمعیتی، آموزشی 

دانش آموزان  متوازن  توزیع  بررسی  این  اینکه هدف  باتوجه به  می شود.  بررسی  در کشور  استان 

دوره های متوسطه کشاورزی در هنرستان های وابسته به وزارت جهادکشاورزی مستقر در مراکز 

متوسطه  آموزش  ظرفیت های  و  قابلیت ها  سبب  به همین  است،  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 

کشاورزی در این مراکز نیزبررسی می  شود تا با تلفیق این داده ها، بهترین راهبردها برای پذیرش 

هنرجویان آموزش های متوسطه کشاورزی در این هنرستان ها ارائه شود. مبنای اطالعات این نوشتار 

آخرین آمارنامه های کشاورزی و آموزشی منتشرشده از مراجع معتبر است.
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1 - استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی در مقیاس فراملّی، دروازه اصلی و تخصصی تجارت، ترانزیت، قطب 

صنعتی شمال غرب کشور و قطب ملّی فعالیت های معدنی و کشاورزی نوین است؛ بنابراین،اصلی ترین 

هدف آمایش استانی دستیابی به نقش تخصصی فراملّی به ویژه در حوزه قفقاز، حصول به جایگاه 

بایسته ملّی در توسعه فعالیت های مزیت دار و حفظ پایداری محیط زیست و تعادل سرزمین است 

و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن ارتقای تعامالت بین المللی به ویژه در سطح منطقه قفقاز و خلق 

مزیت های جدید در راستای پاسخ به تقاضا در بازارهای منطقه ای و بین المللی است.

جدول 1( سیمای استان آذربایجان شرقی

مقوله های 
مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیکشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد مراکز 
آموزش 

متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی

زنمرد

گ
س، نخود، گلرن

ب زمینی، عد
یونجه، سی

گوجه فرنگی گلخانه ای، سبزیجات گلخانه ای، 
گل محمدی

گوسفند، بز، گاو / ماهیان گرم آبی

301.20519.2842.809.4241.100.22020491993353
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تعداد مراکز آموزشی1

تاریخ تاسیس1375

تعداد کالس10

تعداد آزمایشگاه3

تعداد کارگاه و پایلوت2

متراژ کتابخانه100

سایت کامپیوتر و امکانات آن10 مترمربع و 24 دستگاه رایانه

400 مترمربع گلخانه پالستیکی و 700 متر مربع گلخانه  
شیشه ای و 23 هکتار باغ و مزرعه

متراژ مزرعه و گلخانه

متراژ خوابگاه540

متراژ سالن غذاخوری120

متراز سالن اجتماعات300

متراژ اماکن ورزشی0

کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش و تولیدات 
زنبورعسل و کرم ابریشم، پرورش میوه های دانه دار و 

دانه ریز، پرورش میوه های هسته دار، تولید نهال وجنگل 
کاری، تولید صنعتی قراورده های لبنی، تعمیرماشینهای 

ثابت کشاورزی

نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری /سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین6

جدول 2( قابلیت  ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور 

واقع شده و از مناطق باغلبه کشاورزی محسوب می شود. از ویژگی های کشاورزی این استان تنوع 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن است و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و 

پرورش دام های سنگین و سبک نیز در این استان رواج دارد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود چهار میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن 

در مناطق شهری حدود 2/5 برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 320 هزار تن هستند که 29 درصد 

از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 35 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود دوهزار دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی شصت دانشجوی سال اول دارد. این استان سه باب 

هنرستان کشاورزی داشته که به طور میانگین، هر هنرستان کشاورزی 664 دانش آموز دارد. نسبت 

تعداد دانشجوی سال اولی به دانش آموزان در این استان، کمابیش متوازن بوده و به ازای هر دانشجوی 

سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول به تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان 

در هنرستان های کشاورزی،  مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن ده کالس درس و امکانات 

خوابگاهی برای پانصد دانش آموز، می تواند سیصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با 

محصوالت غالب استان جذب کند.
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2 - استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی، سرزمین تاالب ها و در مقیاس فراملّی، دروازه ارتباطات بین المللی و در 

مقیاس ملّی برخوردار از نقش کشاورزی نوین و هوشمند و قطب ملی تولید محصوالت کشاورزی 

صنعتی و محصوالت باغی و صنایع تبدیلی کشاورزی است. ازاین رو، اصلی ترین هدف آمایش استانی 

ایفای نقش اساسی در تعامالت و مبادالت بین المللی کشور، شکست محرومیت استان و دستیابی به 

سهم مطلوب از اقتصاد ملّی و رسیدن به فرصت های برابر توسعه است و مهم ترین راهبرد سرزمین 

آن بسط زنجیره های فعالیت درون بخشی و برون بخشی مبتنی بر ارتقای مزیت های رقابتی استان 

و توسعه شبکه های زیرساخت ها به شمار می رود. 

جدول 1( سیمای استان آذربایجان غربی

مقوله های 
مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیکشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

چغندرقند، یونجه، نخود،آفتابگردان روغنی
گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی فضای باز، گل 

محمدی، خیار گلخانه ای، سبزیجات گلخانه ای
گاو، بز، گوسفند / ماهیان سردآبی

211.15914.3092.136.2031.129.0009612439193
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پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی 
میاندوآب

مجتمع آموزشی شهید باکری 
ارومیه

تعداد مراکز آموزشی

تاریخ تاسیس1360

تعداد کالس1210

تعداد آزمایشگاه25

تعداد کارگاه و پایلوت20

متراژ کتابخانه145

یک کالس با هفت دستگاه 
کامپیوتر و دیتا پروژکتور

سایت کامپیوتر و امکانات آن

متراژ مزرعه و گلخانه4500 مزرعه آموزشی

متراژ خوابگاه4656خوابگاه ظرفیت 400 نفر

متراژ سالن غذاخوری400یک سالن با ظرفیت   400نفر

متراز سالن اجتماعات165

متراژ اماکن ورزشی0

پرورش گل و گیاهان آپارتمانی، کشت 
گیاهان دارویی و زعفران، مکانیک 

تراکتور و تیلر، تولید نهال و جنگلکاری، 
تعمیرماشین های ثابت کشاورزی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین53

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان آذربایجان غربی در شمال غربی کشور واقع 

شده و ساختار طبیعی استان به گونه ای است که انواع پوشش گیاهی در سطوح مختلف به وجود 

آمده است؛ بنابراین، تنوع محصوالت زراعی و باغی در آن به چشم می خورد و از مناطق باغلبه  

باغی  و  زراعی  تنوع محصوالت  استان  این  از ویژگی های کشاورزی  کشاورزی محسوب می شود. 

کشت پذیر در آن است و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین و 

سبک هم در این استان رواج دارد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود سه میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن 

در مناطق شهری حدود دو  برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 225 هزار تن هستندکه بیست درصد 

از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 19 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود هزار دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 52 دانشجوی سال اول دارد. در این استان سه باب 

هنرستان کشاورزی موجود است که به طور میانگین، هر هنرستان کشاورزی 813 دانش آموز دارد. 

در این استان نسبت تعداد دانشجوی سال اولی به دانش آموزان کمتر است.

باالی دانش آموزان  تراکم  با توجه  استان:  راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در   -4

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن 22 کالس درس و امکانات 

دانش آموز کشاورزی در رشته های  به جذب چهارصد  قادر  آموز،  دانش  برای ششصد  خوابگاهی 

مرتبط با محصوالت غالب استان است.
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3 - استان اردبیل

استان اردبیل استانی است با محیط زیست پایدار، ساختار اقتصادی رقابت پذیر و سبز، پیشرو 

در توسعه مرزهای بازار و دانش کریدور سه خوشه هم پیوند کشاورزی- غذایی. گردشگری و صنایع 

فرهنگی و ظرفیت های گردشگری متنوع و اراضی کشاورزی حاصلخیزی دارد؛ بنابراین، اصلی ترین 

هدف آمایش استانی توسعه بخش کشت و صنعت، گردشگری، خوشه های صنعتی و بازرگانی و 

تولید ثروت و ارزش افزوده بر پایه نقش دانش و فّناوری است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن 

تبدیل استان به قطب گردشگری سالمت کشور و الگوی پایه کشور درزمینه کشاورزی دانش بنیان، 

ارگانیک، سالم، دقیق و هوشمند در حوزه محصوالت سردسیری و گرمسیری به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان اردبیل

مقوله های 
مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیکشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

س، کلزا، سویا
ب زمینی، عد

سی
گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی فضای باز، قارچ 

دکمه ای
گوسفند، بز، گاو / ماهیان سردآبی

107.9609.124866.034404.236636880103
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تعداد مراکز آموزشیاردبیلمغان

تاریخ تاسیس13521378

تعداد کالس76

تعداد آزمایشگاه11

تعداد کارگاه و پایلوت12

متراژ کتابخانه4580

سایت کامپیوتر و امکانات آن3050

متراژ مزرعه و گلخانه0400

متراژ خوابگاه13140

متراژ سالن غذاخوری4520

متراز سالن اجتماعات180100

متراژ اماکن ورزشی2160

-
تولید نهال و جنگل 

کاری
نام رشته های فعال )متوسطه(

سنجش مهارت-
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین8

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اردبیل
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان اردبیل در شمال غربی کشور واقع شده 

و با وجود داشتن حدود یک درصد از اراضی کشاورزی کشور، بالغ بر چهار درصد از محصوالت 

از ویژگی های  باغلبه کشاورزی محسوب می شود.  از مناطق  و  تولید می کند  را  کشاورزی کشور 

کشاورزی این استان تنوع محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن بوده و تولید محصوالت زراعی 

جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین و سبک در این استان رایج است.

دارد  جمعیت  تن  هزار  سیصد  و  میلیون  یک  حدود  استان  استان:  جمعیتی  وضعیت   -2

برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است.  که جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود دو 

بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، حدود 117 هزار 

تن هستند که نه درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را شامل می شوند.

عالی  آموزش  مرکز  ده  استان  این  در  استان:  کشاورزی  آموزش  وقابلیت های  ظرفیت ها   -3

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 640 دانشجوی سال اول در آن ها در حال 

تحصیل بوده و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 64 دانشجوی سال اول دارد. در این استان سه 

باب هنرستان کشاورزی موجود است که به طور میانگین، هر هنرستان کشاورزی 294 دانش آموز 

دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان  کم وبیش متوازن  بوده و 

به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول 

به تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن 13 کالس درس و سایر امکانات 

خوابگاهی برای حدود هزار دانش آموز، توانایی جذب چهارصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های 

مرتبط با محصوالت غالب استان دارد .



آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
22

4 - استان اصفهان

استان اصفهان در مقیاس بین المللی، دروازه مرکز خدمات گردشگری، تاریخی، طبیعی، سالمت 
و صادرات صنایع دستی بوده و قطب ملّی فعالیت های صنعتی در حوزه های آهن و فوالد، شیمیایی 
و پتروشیمی است؛ بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش استانی تقویت و پایدارسازی اقتصاد، فرهنگ، 
هنر و تحکیم جایگاه استان در تعامالت ملّی و بین المللی، ارتقای شاخص های زیست محیطی، 
پایدار و مدیریت صحیح منابع  پایه در چهارچوب توسعه  منابع  از  بهینه  بهره برداری  و  حفاظت 
توسعه  برنامه-های  اجرای  و  تهیه  از:  است  عبارت  آن  سرزمینی  راهبرد  مهم ترین  و  است  آب 
انسانی - اجتماعی و توانمندسازی و افزایش تاب آوری، حفظ، احیا و مدیریت پایدار منابع طبیعی 

و محیط زیست، تامین آب پایدار متناسب با نیاز استان و بهینه سازی مصرف آن در همه بخش ها.

جدول 1( سیمای استان اصفهان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

گ، 
ب زمینی، یونجه، پیاز، گلرن

ذرت علوفه ای، سی
سایر محصوالت جالیزی

فلفل گلخانه ای، بادمجان گلخانه ای، گوجه فرنگی 
گلخانه ای، سبزیجات گلخانه ای، گل محمدی، 

قارچ دکمه ای
گوسفند، گاو، بز/ ماهیان گرم آبی

176.31116.1354.507.309613.07310661510294
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تعداد مراکز آموزشیمرکز تحقیقات و آموزش اصفهان

تاریخ تاسیس1341

تعداد کالس35

تعداد آزمایشگاه11

تعداد کارگاه و پایلوت15

متراژ کتابخانه200

سایت کامپیوتر و امکانات آنیک کالس با 17 دستگاه رایانه

متراژ مزرعه و گلخانه1500 مترمربع گلخانه

متراژ خوابگاه1700

متراژ سالن غذاخوری730

متراز سالن اجتماعات670

متراژ اماکن ورزشی1030

پرورش صنعتی دام های سنگین )گاو و گاو میش(،کشت 
گیاهان دارویی و زعفران، پرورش و تولیدات زنبورعسل 
و کرم ابریشم، مکانیک تراکتور وتیلر، پرورش گیاهان 
جالیزی و سبزی، تعمیرماشین های ثابت کشاورزی

نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری/ سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین73

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان اصفهان در مرکز کشور واقع شده است و 

باتوجه به شرایط متنوع آب وهوایی استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد؛ همچنین این 

استان منتخب تولید محصوالت ارگانیک به صورت ییالوت به شمار می رود. از ویژگی های کشاورزی 

این استان می توان به تنوع محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن اشاره کرد، تولید محصوالت 

زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین و سبک نیز در این استان رواج دارد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود پنج میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن در 

مناطق شهری حدود هشت برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 193 هزار تن هستند که 31 درصد 

از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 29 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 1070 دانشجوی سال اول در آنها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 37 دانشجوی سال اول دارد. این استان چهار باب 

هنرستان کشاورزی نیز دارد که به صورت  میانگین، در هر هنرستان کشاورزی 377 دانش آموز 

درحال تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان کمابیش 

متوازن بوده، به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی 

مشغول به تحصیل است.

دانش آموزان  باالی  تراکم  به  نظر  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

در هنرستان های کشاورزی مرکز آموزش مستقر در استان، با داشتن 35 کالس درس و امکانات 

خوابگاهی برای 1700دانش آموز، قادر به جذب 1100 دانش آموز کشاورزی در رشته های مرتبط 

با محصوالت غالب استان است.



5 ر  شموس   --م
25

5 - استان البرز

 البرز استانی راهبردی و حیاتی در زنجیره فعالیت های کالن اقتصاد کشور است، این استان 

برتر درزمینه  تامین نیازهای اشتغال استان و برخوردار از توسعه پایدار در همه زمینه های متناسب 

با توان اکولوژیکی استان، در کوهپایه های البرز قرار گرفته و از اقلیم متنوع، منابع آب وخاک مستعد، 

پوشش گیاهی و جانوری منحصربه فرد بهره مند است. ازاین رو، اصلی ترین هدف آمایش استانی، 

نظام بهره وری از محیط و پاالیش زیست محیطی فعالیت ها در کنار تقویت نظام توسعه، ارتقای 

جایگاه و ظرفیت اجتماعی و فرهنگی استان در کشور و منطقه است و مهم ترین راهبرد سرزمینی 

آن به کارگیری راهبرد توسعه مناطق شهری، تمرکززدایی از منطقه کالن شهر کرج و تقویت سایر 

مناطق مستعد و برقراری پیوندهای اقتصادی فراملّی به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان البرز

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت ساکن تفکیک جنسیت

شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

سبزیجات

قارچ دکمه ای، قارچ صدفی، توت فرنگی گلخانه ای، 
سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، گاو، بز / ماهیان سردآبی

25.4494.1192.512.737199.5591298388111
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مرکز آموزش عالی امام مرکزشهید ناصربخت
خمینی)ره(

تعداد مراکز آموزشی

تاریخ تاسیس13611338

تعداد کالس615

تعداد آزمایشگاه014

تعداد کارگاه و پایلوت39

متراژ کتابخانه01000

سایت کامپیوتر و امکانات آن0200

متراژ مزرعه و گلخانه3558

متراژ خوابگاه01500

متراژ سالن غذاخوری1001000

متراز سالن اجتماعات1001000

متراژ اماکن ورزشی04000

تعمیرماشینهای ثابت کشاورزی-تولید 
صنعتی فراورده های لبنی-پرورش و 

تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم

کشت گیاهان دارویی و زعفران-
تعمیرماشینهای ثابت کشاورزی-

تولید صنعتی فراورده های 
لبنی-پرورش و تولیدات زنبورعسل 

و کرم ابریشم

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/ سنجش مهارتسنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین6

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی البرز
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان البرز در مرکز  کشور واقع شده و به سبب 

تقسیم  جداگانه ای  مناطق  به  اقلیم،  ازنظر  و  دارد  متفاوتی  آب وهوای  جغرافیایی،  خاص  شرایط 

می شود. از ویژگی های کشاورزی این استان می توان تنوع محصوالت باغی کشت پذیر در آن و نیز  

رواج تولید محصوالت باغی و پرورش دام های سنگین و سبک را نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود سه میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن 

در مناطق شهری، حدود 14 برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 29 هزار تن هستند که 15 درصد از 

جمعیت ساکن در مناطق روستایی محسوب می شوند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 11 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 1300دانشجوی سال اول در آنها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 118 دانشجوی سال اول دارد. در استان البرز، یک  

هنرستان کشاورزی با 388 دانش آموز فعال است. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموان 

در این استان بیشتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: بنا بر تراکم باالی دانش آموزان در 

امکانات  و  داشتن 21 کالس درس  با  استان  در  مستقر  آموزش  مرکز  کشاورزی،  هنرستان های 

خوابگاهی برای 1500 دانش آموز، می تواند هفتصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با 

محصوالت غالب استان جذب کند.
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6 - استان ایالم

استان ایالم همچون بهشت انرژی با محوریت منابع آب و کشاورزی توانسته است موقعیت 

منطقه ای مناسبی را در راستای دستیابی به سطح باالیی از تولیدات کشاورزی و دامی، تولید انرژی 

و مشتقات آن ایجاد کند؛ بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش استانی ارتقای کیفیت محیط زیست، 

بازآفرینی ساختارهای طبیعی و زیستی استان، تبدیل شدن به الگوی کشاورزی در رفع مسئله 

ارتقاطی سطح کیفیت محیط اجتماعی و جایگاه اجتماعی و فرهنگی  بلوط و  زوال جنگل های 

استان در کشور است و مهم ترین راهبرد آن متنوع سازی و یکپارچه سازی نظام حمل ونقل استان 

، سیاست گذاری توسعه استان بر مبنای آب و برندسازی از مزیت های نسبی و محصوالت شاخص 

استان به ویژه در بخش کشاورزی و گردشگری محسوب می شود.

جدول 1( سیمای استان ایالم

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت ساکن تفکیک جنسیت

شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد مراکز 
آموزش 

متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی

زنمرد

خیار، ذرت دانه ای

گل و گیاهان زینتی

بز، گوسفند، گاو/ ماهیان گرم آبی

66.4939.035395.263184.44477612061
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تعداد مراکز آموزشیمرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ایالم

تاریخ تاسیس1374

تعداد کالس-

تعداد آزمایشگاهدو آزمایشگاه خاک و بذر

تعداد کارگاه و پایلوت-

متراژ کتابخانه24 مترمربع

سایت کامپیوتر و امکانات آن-

زنجیره 17 هکتار-مهران رضا آباد 1400 هکتار-
مهران محسن آب 300 هکتار-دهلران دویرج 30 

هکتار - دهلران بربیجه 5000 هکتار
متراژ مزرعه و گلخانه

متراژ خوابگاه-

متراژ سالن غذاخوری-

متراز سالن اجتماعات50 متر

متراژ اماکن ورزشی-

کشت گیاهان دارویی و زعفران-زراعت غالت و 
حبوبات

نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین4

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ایالم
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان ایالم در غرب کشور و در ناحیه ای کوهستانی 

و نیمه گرم واقع شده است. از ویژگی های کشاورزی این استان می توان برخی از محصوالت زراعی 

و باغی کشت پذیر در آن و نیز رواج و پرورش دام های سنگین و سبک را بر شمرد. 

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود شش هزار تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن در 

از منابع  بهره برداران  برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است.  مناطق شهری، حدود 2/5 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 76 هزار تن هستند که  چهل درصد 

از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را شامل می شوند. 

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان شش مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود هشتصد دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به صورت میانگین، هر مرکز آموزشی 133دانشجوی سال اول دارد. این استان همچنین 

یک هنرستان کشاورزی با120 دانش آموز دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان 

در این استان بیشتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: نظر به شرایط و امکانات هنرستان 

کشاورزی این استان و نبود امکانات خوابگاهی، پذیرش دانش آموز به صورت برون سپاری است.
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7 - استان بوشهر

 استان بوشهر استانی برخوردار از توسعه پایدار بر پایه اقتصاد دانش بنیان و دریامحور است که 

جایگاه ممتازی در تجارت، گردشگری و صنایع دریایی، منابع غنی دریایی، بنادر متعدد صیادی و 

ظرفیت چشمگیر در تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی و برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب 

ازاین رو،  دارد؛  انواع محصوالت گلخانه ای  و  از فصل صیفی جات  برای کشت خرما، کشت خارج 

اصلی ترین هدف آمایش استانی بیشینه و بهینه سازی بهره مندی استان از فعالیت های حوزه نفت 

و گاز و پتروشیمی و ارتقای زیست پذیری مناطق ساحلی است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن 

نیز توسعه پایدار و تقویت زیرساخت ها در حوزه  نفت و گاز و پتروشیمی، ارتقای سهم مشارکت در 

طرح های نفت و گاز و تقویت خوشه های معدن و صنعتی مزیت دار به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان بوشهر

مقوله های 
مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیکشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت ساکن تفکیک جنسیت

شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد مراکز 
آموزش 

متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی

زنمرد

گوجه فرنگی، توتون و تنباکو

فلفل گلخانه ای، گوجه فرنگی گلخانه ای

بز، گوسفند، گاو/ میگو

41.3134.034835.955325.49516577101
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مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و 
تعداد مراکز آموزشیمنابع طبیعی استان بوشهر

تاریخ تاسیس1375

تعداد کالس4

تعداد آزمایشگاه4

تعداد کارگاه و پایلوت2

متراژ کتابخانه500

سایت کامپیوتر و امکانات آنهفت دستگاه رایانه

متراژ مزرعه و گلخانه1000 متر گلخانه و 3000 مترمزرعه

متراژ خوابگاه0

متراژ سالن غذاخوری0

متراز سالن اجتماعات120

متراژ اماکن ورزشی0

پرورش گیاهان جالیزی و سبزی/
دریانوردی صیادی/ پرورش میگو

نام رشته های فعال )متوسطه(

سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین7

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بوشهر
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان بوشهر از استان های جنوبی ایران است و 

در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. به سبب آب وهوای گرمسیری، امکان پیش رس کردن محصوالت 

است.  موثر  بسیار  فلفل  و  بادمجان  و  گوجه فرنگی  نظیر  محصوالتی  برداشت  در  باغی  و  زراعی 

دام های  پرورش  استان محسوب می شود.  این  غالب  از محصوالت  نیز  تنباکو  و  توتون  همچنین 

سنگین و سبک و ماهی و میگو در این استان رایج است.

که  دارد  جمعیت  تن  هزار   200 و  میلیون  یک  حدود  استان  استان:  جمعیتی  وضعیت   -2

جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود 1.5 برابر جمعیت روستانشین است. بهره برداران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان حدود 45 هزار تن هستند که 14 

درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را شکل می دهند.

عالی  آموزش  استان ده مرکز  این  در  استان:  آموزش کشاورزی  قابلیت های  و  3- ظرفیت ها 

نظری و مهارتی کشاورزی فعالیت می کنند که  حدود 160 دانشجوی سال اول در آن ها به تحصیل 

مشغول  هستند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 17دانشجوی سال اول دارد. این استان یک 

هنرستان کشاورزی با 17 دانش آموز نیز  دارد. نسبت تعداد دانشجوی سال اولی به دانش آموز در 

این استان کم وبیش متوازن بوده و به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز 

مشغول به تحصیل در هنرستان کشاورزی است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به امکانات و شرایط هنرستان 

کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن چهار کالس درس می تواند هشتاد دانش آموز 

کشاورزی در رشته های مرتبط با محصوالت غالب استان را جذب کند. 
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8  - استان تهران

 استان تهران در شرایط پایداری توانسته است تهدیدهایی ازجمله خطر فرونشست، فرسایش 

موقعیت  سازد.  برقرار  منطقی  تعادلی  مصارف  و  منابع  میان  و  کند  رفع  را  بیابان زدایی  و  خاک 

و شمالی- جنوبی کشور  غربی  ترانزیتی شرقی-  قرار گرفتن در مسیر کریدورهای  و  جغرافیایی 

بنابراین،  می شود؛  محسوب  استان  این  مزیت های  ازجمله  متخصص،  و  زیاد  کار  نیروی  وجود  و 

اصلی ترین هدف آمایش سرزمین آن تمرکززدایی از فعالیت های اقتصادی غیربرتر و پاالیش توزیع 

فعالیت های اقتصادی در استان، مطابق با ظرفیت های زیستی، و ظرفیت و تخصص نیروی انسانی 

باتوجه به مزیت های اقتصادی است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن را نیز باید تقویت نقش فراملّی 

و ملی استان تهران در راستای بهبود رقابت پذیری بین المللی، تقویت صنایع دانش بنیان با تکنولوژی 

باال، مدیریت پایدار منابع و مصارف آب، مدیریت و کاهش آلودگی های آب ، خاک و هوا بر شمرد.

جدول 1( سیمای استان تهران

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت ساکن تفکیک جنسیت

شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ذرت علوفه ای، سایر سبزیجات، سایر 
محصوالت جالیزی

گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی گلخانه 
ای، خیار، گلخانه ای بادمجان گلخانه ای، توت 

فرنگی گلخانه ای، قارچ دکمه ای
گاو، بز، گوسفند / ماهیان گرم آبی

41.7894.85312.452.230814.69832211375495
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان 
تعداد مراکز آموزشیتهران

تاریخ تاسیس1305

تعداد کالس5

تعداد آزمایشگاه15

تعداد کارگاه و پایلوت5

متراژ کتابخانه12

سایت کامپیوتر و امکانات آن-

متراژ مزرعه و گلخانه60 هکتار مزرعه و 3000 متر مربع گلخانه

حدود 200 متر مربع با دو اطاق و یک سالن)فعال تحت 
اجاره است(

متراژ خوابگاه

دو سالن غذاخوری مجلل به متراژ 1000 متر مربع و 
ظرفیت 500 نفر )فعال تحت اجاره است(

متراژ سالن غذاخوری

دو سالن اجتماعات مجموعا 400 متر مربع و ظرفیت 200 
نفر

متراز سالن اجتماعات

یک زمین فوتبال چمن مصنوعی متراژ 1000 متر مربع + 
فضای مناسب برای پیاده روی، دوچرخه سواری

متراژ اماکن ورزشی

نام رشته های فعال )متوسطه(-

-
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین-

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تهران
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان تهران در نیمه شمالی ایران قرار دارد. این 

استان ازنظر مساحت رتبه بیستم را در کشور دارد که با اصالح باغ ها و گلخانه ها توانسته است رتبه 

سوم تولید را کسب کند. از ویژگی های کشاورزی این استان می توان به تنوع محصوالت زراعی و 

باغی کشت پذیر در آن و رواج  پرورش دام های سنگین و سبک اشاره کرد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان تهران حدود 13 میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت 

ساکن در مناطق شهری حدود 14 برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران از 

منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 47 هزار تن هستند که شامل 

شش درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی می شوند.

3- ظرفیتها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 49 مرکز آموزش عالی نظری 

و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 32000 دانشجوی سال اول در آنها تحصیل می کنند 

تهران همچنین  استان  در  دارد.  اول  دانشجوی سال  آموزشی 650  مرکز  میانگین، هر  به طور  و 

پنج هنرستان کشاورزی فعالیت می کنند که که به طور میانگین، هر هنرستان کشاورزی سیصد 

دانش آموز دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان، در این استان بیشتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان 

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان تهران با داشتن پنج کالس درس و 

امکانات خوابگاهی برای دویست دانش آموز، قادر به جذب 150 دانش آموز کشاورزی در رشته های 

مرتبط با محصوالت غالب استان است.
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9  - استان چهارمحال و بختیاری

تنوع  جغرافیایی،  موقعیت   ، انسانی  سرمایه  از  برخورداری  با  بختیاری  و  استان چهارمحال   

قومی و فرهنگی، حوضه های آبخیز، منابع طبیعی و معدنی و انرژی های تجدیدپذیر و ظرفیت های 

با نام سرزمین پاک و آباد شناخته شده است و  صنعتی، در راستای دستیابی به توسعه پایدار، 

منابع آب های سطحی و کشاورزی پایدار )دام، طیور و شیالت( مناسبی دارد؛ بنابراین، اصلی ترین 

از  بهبود حفاظت  و  اجتماعی  اقتصادی، گسترش عدالت  بازدهی  و  استانی کارایی  آمایش  هدف 

با  مرتبط  فعالیت های  توسعه  و  توان های محیطی  به  نظر  و  است  منابع طبیعی  و  محیط زیست 

فراوری کانی های معدنی سودمند، محصوالت غذایی و آشامیدنی سالم و ارگانیک و تولید داروهای 

گیاهی، مهم ترین راهبرد سرزمینی آن تمرکز بر اقالم کشاورزی مزیت دار )بادام، آبزیان، دام و مانند 

این ها( به شمار می آید.

جدول 1( سیمای استان چهارمحال و بختیاری

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره 
بردار به تفکیک 

جنسیت
جمعیت 
ساکن 
شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

گل و گیاهان شبدر
زینتی، گیاهان 
دارویی فضای 

باز، قارچ 
دکمه ای، گل 
محمدی، خیار 

گلخانه ای

بز، گاو، 
گوسفند/ 
ماهیان 
71.8644.961607.444339.667776138112سردآبی
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان چهارمحال و 

بختیاری
تعداد مراکز آموزشی

تاریخ تاسیس1354

تعداد کالس12

تعداد آزمایشگاه3

تعداد کارگاه و پایلوت4

متراژ کتابخانه300

دو سایت هرکدام 80 مترمربع دارای 
13 دستگاه رایانه

سایت کامپیوتر و امکانات آن

متراژ مزرعه و گلخانه132

متراژ خوابگاه600

متراژ سالن غذاخوری400

متراز سالن اجتماعات250

متراژ اماکن ورزشی1200

تعمیر ماشین های ثابت 
کشاورزی،کشت گیاهان دارویی و 

زعفران
نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری/سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین12

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
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مرکز کشور  در  بختیاری  و  استان چهارمحال  استان:  استعدادهای کشاورزی  و  مزیت ها   -1

واقع شده و کشاورزی در این استان در مسیر تولید محصوالت غذایی سالم قرار گرفته است. از 

ویژگی های کشاورزی این استان باید تنوع محصوالت باغی کشت پذیر در آن و رواج پرورش دام 

های سنگین و سبک را نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: این استان حدود 950 هزار تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن 

در مناطق شهری حدود دو برابر جمعیت  روستانشین  است. بهره برداران از منابع کشاورزی یا 

شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 77 هزار تن بوده  که 23 درصد از ساکنان نقاط 

روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 11 مرکز آموزش عالی 

آن ها  در  اول  سال  دانشجوی  که حدود هشتصد  است  موجود  فعال  کشاورزی  مهارتی  و  نظری 

در  دارد.  اول  سال  دانشجوی  آموزشی 73  مرکز  هر  میانگین،  به طور  و  تحصیل هستند  درحال 

استان چهارمحال و بختیاری دو  هنرستان کشاورزی فعال است که به طور میانگین، هر هنرستان 

کشاورزی هفتاد دانش آموز دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان 

بیشتر است.

امکانات  و  شرایط  باتوجه به  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

امکانات  و  داشتن 12 کالس درس  با  استان  در  مستقر  آموزش  مرکز  کشاورزی،  هنرستان های 

با  تواند 450 دانش آموز کشاورزی در رشته های مرتبط  برای ششصد دانش آموز، می  خوابگاهی 

محصوالت غالب استان را جذب کند.
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10  - استان خراسان جنوبی

کشت  مستعد  اراضی  و  پایدار  کشاورزی  حوزه  در  برتر  جایگاهی  جنوبی  خراسان  استان   
محصوالت با ارزش افزوده باال چون زرشک، زعفران، عناب و گیاهان دارویی داشته و برخوردار از 
پهنه های گردشگری کویری، روستایی و عشایری و بوم گردی است؛ به همین سبب، اصلی ترین هدف 
آمایش استانی توسعه دانش بنیان، تقویت درون زایی و توسعه اقتصاد مقاومتی، تبدیل استان به 
مرکز هم پیوند بین المللی و افزایش تاب آوری در برابر حوادث و بالیای طبیعی است و مهم ترین 
راهبرد سرزمینی آن نیز عبارت اند از: حفاظت از منابع و زیستگاه های طبیعی، حفاظت از منابع 
آب ازطریق مدیریت عرضه و مصرف آب و تغییر الگوی کشت متناسب با کم آبی استان، توسعه 
سیستم های تولیدی کم نهاده بخش کشاورزی از راه تغییر الگوی کشت و افزایش بهره وری عوامل 
تولید، توسعه محصوالت راهبردی و صادراتی کم نهاده ) زرشک، عناب، زعفران، خاکشیر و مانند 

آن ها( و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ازطریق ایجاد صنایع تبدیل و تکمیلی بخش کشاورزی.

جدول 1( سیمای استان خراسان جنوبی

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن 
شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

محصوالت 
علوفه ای، 

پنبه
زعفران

بز، 
گوسفند، 

گاو/ ماهیان 
گرم آبی

71.2686.805453.827315.07048435081
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تعداد مراکز آموزشیپردیس قایناتمرکز بیرجند

تاریخ تاسیس13541354

تعداد کالس108

تعداد آزمایشگاه52

پنج گاوداری/مرغداری/گلخانه زینتی/
گلخانه محصوالت باغی/

ماشین آالت
سه مرغداری/گاوداری/

ماشین االت
تعداد کارگاه و پایلوت

متراژ کتابخانه100120
12

سایت کامپیوتر و امکانات آن10سیستم

130هکتار باغات ومزارع وگلخانه 
آموزشی و تولیدی 

متراژ مزرعه و گلخانه30 هکتار اراضی زراعی وباغی 

3600 متر که نیاز به تعمیرات 500 متر که نیاز به تعمیرات دارد.
متراژ خوابگاهدارد

متراژ سالن غذاخوری400224

متراز سالن اجتماعات120225

متراژ اماکن ورزشی9001185

پرورش درخت و درختچه زینتی- 
تولید نهال و جنگلکاری- پرورش 

گیاهان جالیزی و سبزی-کشت گیاهان 
دارویی و زعفران

پرورش گیاهان جالیزی و سبزی-
تعمیر موتور تراکتور و تیلر

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

وابسته/ سنجش مهارتبرون سپاری/ سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین16

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان خراسان جنوبی در شرق کشور واقع شده 

و از مناطق باغلبه کشاورزی محسوب می شود. از ویژگی های کشاورزی این استان می توان تنوع 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن و رواج تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و 

پرورش دام های سنگین و سبک را بر شمرد.

استان خراسان جنوبی حدود 770 هزار تن جمعیت دارد که  استان:  2- وضعیت جمعیتی 

است.  روستایی  مناطق  در  ساکن  جمعیت  برابر   1/5 حدود  شهری  مناطق  در  ساکن  جمعیت 

بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 78 هزار تن 

هستند که 25 درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستانشین را شامل می شوند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، هشت مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 484دانشجوی سال اول مشغول به تحصیل 

در آن ها هستند و به طور متوسط، در هر مرکز آموزشی شصت دانشجوی سال اول  حضوردارند. 

استان خراسان جنوبی یک هنرستان کشاورزی با 350 دانش آموز نیز دارد. نسبت تعداد دانشجوی 

سال اولی به دانش آموز در این استان کمابیش متوازن  بوده، به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل 

به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول به تحصیل است.

دانش آموزان  باالی  تراکم  به  نظر  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن 18 کالس درس و امکانات 

توانایی جذب ششصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های  خوابگاهی برای  4000 دانش آموز، 

مرتبط با محصوالت غالب استان دارد.
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11 - استان خراسان رضوی

 استان خراسان رضوی استانی است با توسعه پایدار و با داشتن ظرفیت های صنعتی نظیر 

صنایع غذایی و صنایع تبدیل و تکمیلی، توانسته است جایگاه کشاورزی، صنعت و معدن خود 

تولیدات  حوزه  در  رقابت پذیری  ارتقای  استانی  آمایش  اصلی ترین هدف  بنابراین،  دهد؛  ارتقا  را 

پایدار غذایی، توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی بوده و مهم ترین راهبرد  امنیت  کشاورزی و 

سرزمینی آن هم عبارت است از: توسعه فعالیت های کم آب برکشاورزی با رویکرد ایمنی زیستی 

و غذایی، توسعه پایدار و تقویت زیرساخت های تولید در بخش صنعت و معدن، صنایع فوالدی، 

غذایی و تبدیلی و تکمیل و تعادل بخشی منابع و مصارف آب های زیرزمینی. 

جدول 1( سیمای استان خراسان رضوی

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

چغندرقند، خربزه،گوجه فرنگی، جو، هندوانه، پنبه

زعفران، گل محمدی، گیاهان دارویی گلخانه ای و فضای باز ، 
قارچ دکمه ای، بادمجان گلخانه ای، سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو / ماهیان گرم آبی

271.99828.3924.700.9241.733.121214263554716
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تعداد مراکز آموزشیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

تاریخ تاسیس1325

تعداد کالس20

تعداد آزمایشگاه9

تعداد کارگاه و پایلوت3

متراژ کتابخانه100

سایت کامپیوتر و امکانات آن130  متر  و 23 دستگاه

گلخانه 1000مترمربع -مزرعه 10هکتار  شامل :گاوداری، 
مرغداری، زراعت و  باغبانی

متراژ مزرعه و گلخانه

2000
متراژ خوابگاهمتر مربع

متراژ سالن غذاخوری500

متراز سالن اجتماعات2000

متراژ اماکن ورزشی2000

اموردامی-کشت گیاهان دارویی و زعفران-مکانیک تراکتور 
و تیلر-پرورش صنعتی دام های سنگین-پرورش گیاهان 
جالیزی و سبزی-مرغداری صنعتی-پرورش ماهیان گرم 

ابی-پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم

نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری/وابسته/سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین32

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی
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در شمال شرق کشور  استان خراسان رضوی  استان:  استعدادهای کشاورزی  و  مزیت ها   -1

واقع شده و از مناطق باغلبه کشاورزی محسوب می شود. از ویژگی های کشاورزی این استان تنوع 

تولید محصوالت زراعی  باغی کشت پذیر در آن مثال زدنی است، همچنین   و  محصوالت زراعی 

جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین و سبک در این استان رواج دارد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود شش میلیون و پانصد هزار تن جمعیت دارد که 

است.  روستایی  مناطق  در  ساکن  جمعیت  برابر   2/5 حدود  شهری  مناطق  در  ساکن  جمعیت 

بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، حدود سیصد 

هزار تن هستند که 17 درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 47 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که در آن ها حدود  2200 دانشجوی سال اول مشغول 

به تحصیل هستند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 47 دانشجوی سال اول دارد. همچنین، 

در این استان 16 هنرستان کشاورزی موجود است که به طور میانگین، در هر هنرستان کشاورزی 

390 دانش آموز در حال تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این 

استان کمتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن بیست کالس درس و امکانات 

خوابگاهی برای دو هزار دانش آموز، توانایی جذب ششصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های 

مرتبط با محصوالت غالب استان دارد. 
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12 - استان خراسان شمالی

 استان خراسان شمالی استانی برخوردار از مزیت های کشاورزی بوده و بر محصوالت انگور، 

نوغان داری، زعفران و پرورش اسب اصیل ترکمن تاکید دارد و متکی به فرهنگ توسعه مدار در 

کشاورزی و صنعت است؛ ازاین رو، اصلی ترین هدف آمایش استانی ارتقای نرخ، تنوع و بهره وری 

اشتغال مولد و پایدار، کاهش و پاالیش شدت و کیفیت وابستگی فعالیت های اقتصادی به منابع 

توسعه  آموزش  تدوین چهارچوب  نیز  آن  راهبرد سرزمینی  مهم ترین  و  است  اقلیمی  و  طبیعی 

گرایش های تخصصی فعالیت ها در استان، ارتقای سطح فّناوری و بهره وری عوامل تولید بخش 

کشاورزی و توسعه صنایع ازطریق ارتقای سطح فّناوری تولید با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی 

به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان خراسان شمالی

مقوله های 
مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیکشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

پنبه، آفتابگردان روغنی

زعفران

گوسفند، بز، گاو / ماهیان گرم آبی

82.2417.681484.346377.53328131662
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
تعداد مراکز آموزشیخراسان شمالی

تاریخ تاسیس1397

تعداد کالس4

تعداد آزمایشگاه4

تعداد کارگاه و پایلوت4

متراژ کتابخانه40

سایت کامپیوتر و امکانات آن-

متراژ مزرعه و گلخانه200

متراژ خوابگاه-

متراژ سالن غذاخوری100

متراز سالن اجتماعات200

متراژ اماکن ورزشی780

مکانیک تراکتورو تیلر-
تعمیرماشینهای سبک کشاورزی-
تعمیرماشینهای ثابت کشاورزی-
کشت گیاهان دارویی و زعفران

نام رشته های فعال )متوسطه(

وابسته/
 سنجش مهارت

نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 
وابسته/

سنجش مهارت(

تعداد مدرسین10

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان شمالی
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استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور  استان:  استعدادهای کشاورزی  و  1- مزیت ها 

واقع شده و باتوجه به شرایط اقلیمی استان، می توان انواع محصوالت سردسیری و نیمه گرمسیری 

را کشت کرد. از ویژگی های کشاورزی این استان تنوع محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن 

بوده و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین و سبک نیز رواج دارد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان خراسان شمالی حدود 862 هزار تن جمعیت دارد که نرخ 

جمعیت ساکن در مناطق شهری و روستایی متوازن بوده و  رقم آن نزدیک به هم است. بهره برداران 

از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 90 هزار تن هستند که 24 

درصد از جمعیت روستانشین را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان شش مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود سیصد دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی پنجاه دانشجوی سال اول دارد. در این استان، دو 

هنرستان کشاورزی فعال است که به طور متوسط، هر هنرستان کشاورزی 160 دانش آموز دارد. 

نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان کمابیش متوازن  بوده، و به ازای 

هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول به تحصیل 

است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: نظر به شرایط و امکانات هنرستان های 

کشاورزی، مرکز آموزش مستقر  در استان با داشتن چهار کالس درس می تواند120 دانش آموز 

کشاورزی را در رشته های مرتبط با محصوالت غالب استان جذب کند.



13 ر  شموس  امشموس
49

13 - استان خوزستان

استخراج،  در  را  نخست  جایگاه  و  است  پایدار  محیط زیست  از  برخوردار  استانی  خوزستان 

پاالیش و صدور نفت و گاز داشته و منابع آبی و جایگاه برتر در حوزه کشاورزی و شیالت دارد؛ 

بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش استانی آن کارایی اقتصادی و بهره گیری از مزیت های اقتصادی، 

از  بهره گیری  و  متوزان  پایدار،  توسعه  درون استانی،  تعادل های  نبود  کاهش  بین المللی ،  و  ملّی 

مزیت های نسبی و رقابتی است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن ایجاد مشوق های سرمایه گذاری 

در طرح های اشتغال زا و توسعه خدمات عمومی، توسعه و افزایش سهم بازرگانی خارجی استان، 

شناسایی قابلیت ها و مزیت های رقابتی کشاورزی و زمینه سازی برای تحول در اقتصاد روستاها 

به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان خوزستان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ک، سایر 
گندم،  نیشکر ، جو ، ذرت دانه ای، شلتو

سبزیجات

گل و گیاهان زینتی

بز ، گاو، گوسفند/ ماهیان گرم آبی

181.42119.1973.554.2051.151.59616911310295



آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
50

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز صفی آباد دزفول
و منابع طبیعی خوزستان

تعداد مراکز آموزشی

تاریخ تاسیس13541379

تعداد کالس168

تعداد آزمایشگاه31

تعداد کارگاه و پایلوت22

متراژ کتابخانه220120

سایت کامپیوتر و امکانات آندارای 10 سیستم35 متر مربعمساحت 57 متر با 12 دستگاه

مزرعه 86 هکتار باغات 10 هکتار 
، گلخانه سبزی و صیفی 900 متر 
گلخانه گلهای آپارتمانی 120 متر

متراژ مزرعه و گلخانه0

متراژ خوابگاه1950507 

متراژ سالن غذاخوری798507

متراز سالن اجتماعات852120

متراژ اماکن ورزشی6810950

ماشین های کشاورزی- زراعت غالت 
و حبوبات-کشت گیاهان دارویی و 

زعفران
پرورش گیاهان جالیزی و سبزی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

وابسته/برون سپاری/سنجش مهارت
وابسته/برون سپاری/سنجش 

مهارت

نوع پذیرش دانش آموز 
)برونسپاری/ وابسته/

سنجش مهارت(

تعداد مدرسین13

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان خوزستان در جنوب غرب کشور واقع شده 

و از مناطق باغلبه کشاورزی محسوب می شود. از ویژگی های کشاورزی این استان می توان تنوع 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر  در آن و رواج تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و 

پرورش دام های سنگین و سبک را نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان خوزستان حدود  پنج میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت 

ساکن در مناطق شهری حدود سه برابر جمعیت سکنه مناطق روستایی است. بهره داران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان دویست هزار تن هستند که 18 درصد 

از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 29 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 1700 دانشجوی سال اول مشغول به تحصیل 

در آن ها هستند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی شصت دانشجوی سال اول دارند. این استان 

پنج  هنرستان کشاورزی است که به طور میانگین، در هر هنرستان کشاورزی 260 دانش آموز در 

حال تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان کمابیش 

هنرستان  در  دانش آموز  یک  تحصیل،  به  شاغل  سال اولی  دانشجوی  هر  به ازای  و  بوده  متوازن 

کشاورزی مشغول به تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: بنا بر تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با 24 کالس درس و امکانات خوابگاهی 

با  مرتبط  رشته های  در  کشاورزی  دانش آموز  هفتصد  جذب  به  قادر  دانش آموز،   هفتصد  برای 

محصوالت غالب استان است.
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14 - استان زنجان

زنجان استانی بهره مند از زیرساخت فعالیت کشاورزی، صنعتی و معدنی، خدمات بازرگانی 

امکان برداشت دوباره و چندباره  اراضی حاصلخیز و سیستم چندکشتی و  و گردشگری است و 

محصوالت کشاورزی و امکان تولید انواع محصوالت کشاوزی نیمه گرمسیری و سردسیری سالم 

بدون  سرزمین آرایی  استانی،  آمایش  هدف  اصلی ترین  سبب،  به همین   دارد؛  دامی  تولیدات  و 

با تامین زیرساخت های تولید و سکونت در استان، توسعه پایدار منابع طبیعی و  سرزمین آالیی 

ظرفیت تحمل زیست بوم ها است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن نیز سامان دهی و تعادل بخشی 

سازمان فضایی استان و استقرار بهینه جمیعت و فعالیت و بهره گیری از ویژگی های مساعد اقلیمی 

برای توسعه کشاورزی، بوم گردی و گردشگری محسوب می شود.

جدول 1( سیمای استان زنجان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

س
پیاز، لوبیا، عد

توت فرنگی گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو/ ماهیان سردآبی

90.4144.632711.177346.283414624103
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تعداد مراکز آموزشی1

تاریخ تاسیس1373

تعداد کالس3

تعداد آزمایشگاه3

تعداد کارگاه و پایلوت1

متراژ کتابخانه120

سایت کامپیوتر و امکانات آنیک و سایت11 رایانه

500 مترمربع گلخانه و 120 
هکتار مزرعه آموزشی

متراژ مزرعه و گلخانه

متراژ خوابگاه100

متراژ سالن غذاخوری1350

متراز سالن اجتماعات1000

متراژ اماکن ورزشی0

زراعت غالت و حبوبات - 
کشت گیاهان دارویی و 

زعفران
نام رشته های فعال )متوسطه(

سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین8

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی زنجان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان زنجان در مرکز کشور واقع شده و درصد 

باالیی از اراضی کشاورزی کل کشور را در بر دارد و همچون قطب کشاورزی در کشور مطرح است. 

از ویژگی های کشاورزی این استان تنوع محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر و  پرورش دام های 

سنگین و سبک مثال زدنی است.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود یک میلیون تن جمعیت دارد و  جمعیت ساکن در 

مناطق شهری، حدود 2/5 برابر جمعیت مردم روستانشین است. بهره برداران از منابع کشاورزی یا 

شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 95 هزار تن بوده که شامل 27 درصد از جمعیت 

ساکن در نقاط روستایی هستند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، ده مرکز آموزش عالی نظری 

و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که در آن ها، حدود 414دانشجوی سال اول درحال تحصیل 

هستند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 41 دانشجوی سال اول دارد. این استان همچنین سه 

هنرستان کشاورزی دارد که به صورت میانگین، در هر هنرستان کشاورزی 208 دانش آموز مشغول 

به تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجوی سال اولی به دانش آموز در این استان کمتر است.

هنرستان های  شرایط  باتوجه به  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

امکانات خوابگاهی  و  بودن سه کالس درس  دارا  با  استان  در  آموزش مستقر  مرکز  کشاورزی، 

برای صد دانش آموز، توانایی جذب نود دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با محصوالت 

غالب استان دارد.
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15 - استان سمنان

 استان سمنان با بهره گیری بهینه از توانمندی ها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها و بهره برداری 

و  بوده  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  زمینه-های  در  پیشرفته  استانی  آب وخاک،  منابع  از  کارا 

جایگاه تخصصی در صنایع حمل ونقل، خودروسازی، قطعه سازی، الکترونیک، تبدیلی و تکمیلی 

و کشاورزی، غذایی و دارویی دارد ؛ ازاین رو، اصلی ترین هدف آمایش استانی جذب جمعیت مولد 

و پذیرش فعالیت در تهران و استان های هم جوار متناسب با ظرفیت زیستی و دستیابی به منابع 

پایدار آبی ضروری است که متناسب با ایفای نقش استان در کارکردهای ملّی و منطقه ای باشد 

و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن نیز تجهیز شبکه شهری سازمان یافته و پوشش کامل خدماتی 

شهرها، توانمندسازی شهرهای میانی و کوچک و روستاهای مرکزی و پرجمعیت و تامین منابع 

مالی پایدار برای آبادانی و مدیریت شهری و روستایی است.

جدول 1( سیمای استان سمنان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

خربزه

گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی فضای 
باز، خیار 

گوسفند، بز ، گاو / ماهیان گرم آبی

41.6745.608560.502141.858590368131
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تعداد مراکز آموزشیسمناندامغانگرمسارشاهرود

تاریخ تاسیس1377135313711371

تعداد کالس1012411

تعداد آزمایشگاه4213

1241
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه5012030250

1سایت1سایت 5رایانه902
10رایانه

سایت کامپیوتر و 
امکانات آن

1212000هکتار
300 مترمربع 
مزرعه آموزشی

10هکتار
مزرعه

1500متر
مربع گلخانه

متراژ مزرعه و 
گلخانه

متراژ خوابگاه- 180 36502100

1250200130350
متراژ سالن 
غذاخوری

500200140100
متراز سالن 
اجتماعات

3001400
 1000متر

متراژ اماکن ورزشی0مربع فضای باز

کشت گیاهان 
دارویی و 
زعفران-
پرورش 
گیاهان 

جالیزی و 
سبزی

کشت گیاهان 
دارویی و زعفران-

تولید نهال و 
جنگل کاری-

تعمیرماشینهای 
ثابت زراعی و دامی

اموردامی/پرورش صنعتی دام 
های سبک-کشت گیاهان 

دارویی و زعفران-مرغ داری 
صنعتی-پرورش گل و گیاهان 

زینتی- تولید محصوالت 
ارگانیک زراعی و باغی

کشت گیاهان 
دارویی و زعفران

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/ 
سنجش 
مهارت

برون سپاری/
سنجش مهارت

وابسته /برون سپاری/سنجش 
مهارت

برون سپاری/
سنحش مهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین28

جدول 2( قابلیت ها و ظرفی های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سمنان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان سمنان در مرکز کشور واقع شده و نظر 

به شرایط آب وهوایی گرم و خشک، کشاورزی در آن شرایط ویژه خود را دارد و نیازمند تمهیدات 

خاص خود است؛ بنابراین، از ویژگی های کشاورزی این استان می توان به تنوع محصوالت زراعی و 

باغی به صورت کشت گلخانه ای و نیز پرورش دام های سنگین و سبک اشاره کرد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود 703 هزار تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن در 

از منابع  برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران  مناطق شهری حدود چهار 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان نیز 47 هزار تن و تشکیل دهنده 33 

درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی هستند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 13 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود  ششصد دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

استان  در  همچنین  دارد.  اول  سال  آموزشی46 دانشجوی  مرکز  هر  میانگین،  به طور  و  می کنند 

سمنان یک هنرستان کشاورزی با 370 دانش آموز فعال است. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به 

دانش آموزان در این استان بیشتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان 

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با 37 کالس درس و امکانات خوابگاهی 

برای حدود شش هزار دانش آموز، قادر به جذب 750 دانش آموز کشاورزی در رشته های مرتبط با 

محصوالت غالب استان است.
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16 - استان سیستان و بلوچستان

استقرار در کنار  به سبب  و مناسب  ویژه  بلوچستان موقعیت جغرافیایی  و  استان سیستان   

آب های آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز داشته، اقلیم مناسب کشت محصوالت سودآور صادراتی، 

دشت های هموار و اراضی مستعد در شمال و جنوب استان و بهره مندی از نژادهای دام بومی و 

امکانات ایجاد صنایع وابسته به محصوالت گرمسیری را دارد؛ بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش 

و  اقتصادی  و تحقق کشاورزی  انزوای جغرافیایی  از  و سرزمینی، خروج  ملّی  یکپارچگی  استانی 

توانمندسازی بخش کشاورزی است و همواره مهم ترین راهبرد سرزمینی آن، به کارگیری تمهیدات 

الزم برای رفع بی اعتمادی و باور تبعیض بین مردم، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی استان و 

شرب،  برای  استان  ضروری  آب  مصرف  و  انتقال  تامین،  مدیریت  ارتباطی،  شبکه های  گسترش 

کشاورزی و صنعت و توسعه پایدار و همه جانبه و کیفی بخش کشاورزی به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان سیستان و بلوچستان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
تفکیک جنسیت

جمعیت 
ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

گندم،  سایر محصوالت علوفه ای  یونجه،  
هندوانه،  جو ، سایر حبوبات

گیاهان دارویی فضای باز

بز، گوسفند، شتر/ ماهیان گرم آبی

115.31225.9971.345.6421.427.33212801322134
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پردیس 
آموزش 
سیستان

هنرستان فنی و
حرفه ای و کار دانش امام 

تعداد مراکز آموزشیمرکز بمپورمرکز چابهار

تاریخ تاسیس--13861371

تعداد کالس7565

تعداد آزمایشگاه11-2

---1
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه--1000150

1
1

دارد-)وابسته(
سایت کامپیوتر و 

امکانات آن

دو هکتارچهار هکتار
12 هکتار-)وابسته(

متراژ مزرعه و 
گلخانه

متراژ خوابگاهظرفیت 200 نفر- 400300

ظرفیت 150 نفر-250100
متراژ سالن 
غذاخوری

150100--
متراز سالن 
اجتماعات

متراژ اماکن ورزشی--500 )محوطه(300

کشت و 
کارمکانیزه-
پرورش 
گیاهان 

جالیزی و 
سبزی

اموردامی-کشت و 
کارمکانیزه

پرورش درختان 
گرمسیری و نیمه 
گرمسیری-پرورش 
گیاهان جالیزی و 

سبزی- پرورش میگو

امور باغی-
پرورش درختان 
گرمسیری و نیمه 
گرمسیری-پرورش 
گیاهان جالیزی و 

سبزی- پرورش میگو

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/
سنجش 
مهارت

وابسته/برون سپاری/وابسته
سنجش مهارت

وابسته شبانه روزی/
برون سپاری /سنجش 

مهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین31

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان و بلوچستان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور 

واقع شده و آب وهوایی متغیر از گرم و خشک تا معتدل و سرد دارد؛ ازاین رو، از ویژگی های کشاورزی 

این استان تولید نهال میوه  های گرمسیری و سایر محصوالت زراعی و باغی بوده،  همچنین پرورش 

دام های سنگین و سبک و به ویژه شتر در این استان برشمردنی است.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود سه میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن در 

مناطق شهری و مناطق روستایی کم وبیش برابر است. بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن 

مستقیم بخش کشاورزی در این استان 141 هزار تن هستند که یک درصد از جمعیت ساکن در 

مناطق روستایی را شامل می شوند.

3- ظرفیت ها وقابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 13 مرکز آموزش عالی 

آن ها  در  اول  سال  دانشجوی   1300 حدود  که  دارد  وجود  فعال  کشاورزی  مهارتی  و  نظری 

این  در  دارد.  اول  سال  دانشجوی  صد  آموزشی  مرکز  هر  میانگین،  به طور  و  می کنند  تحصیل 

کشاورزی  هنرستان  هر  میانگین،  به طور  که  دارند  فعالیت  کشاورزی  هنرستان  چهار  استان، 

332 دانش آموز دارد. نسبت تعداد دانشجوهای سال اولی به دانش آموزان در این استان کمابیش 

هنرستان  در  دانش آموز  یک  تحصیل،  به  شاغل  سال اولی  دانشجوی  هر  به ازای  و  بوده  متوازن 

کشاورزی مشغول به تحصیل است.

به تراکم باالی دانش آموزان  4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: نظر 

در هنرستان های کشاورزی،  مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن 23 کالس درس و امکانات 

خوابگاهی برای نهصد دانش آموز، می تواند هفتصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با 

محصوالت غالب استان جذب کند.
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17 - استان فارس

استان فارس استانی دست یافته به توسعه ای متوازن و پایدار با تکیه بر مزیت های رقابتی و 

هویت مشارکتی است و درزمینه برق، الکترونیک، فّناوری اطالعات، نفت و گاز و صنایع پایین دستی 

فعال بوده و قطب پزشکی کشور محسوب می شود؛ به همین سبب،اصلی ترین هدف آمایش استانی 

توازن و تعادل منطقه ای، مدیریت یکپارچه مصرف آب،  به  ، دستیابی  اقتصادی  ثبات و توسعه 

مدیریت فعال زیست محیطی، با تاکید بر مخاطرات و منابع پایه طبیعی است و مهم ترین راهبرد های 

سرزمینی آن عبارت است از: تقویت زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و درمانی برای ارتقای نقش 

پهنه مرکزی و جایگزینی عملکردهای  پاالیش عملکردی در  استان دراین زمینه،  فراملّی  و  ملّی 

کشاورزی و صنایع سنگین با صنایعی با فّناوری باال و خدمات برتر، ارتقای جایگاه بخش گردشگری 

در اقتصاد استان و افزایش بهره وری تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی.

جدول 1( سیمای استان فارس

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ک،  لوبیا،  ذرت 
گندم،  جو ، یونجه،  شلتو
علوفه ای

گل و گیاهان زینتی، قارچ دکمه ای

گوسفند، بز، گاو/ ماهیان گرم آبی

242.45823.3393.401.6751.432.35511231270447
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی واحد آموزشی جهرمواحد آموزشی مرودشت
تعداد مراکز آموزشیو منابع طبیعی فارس

تاریخ تاسیس137013861372

تعداد کالس14523

تعداد آزمایشگاه226

202
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه20024400

یک سایت با 7 رایانهیک کالس با 8 رایانه
دو سایت
30رایانه

سایت کامپیوتر و 
امکانات آن

130300
متراژ مزرعه و 

گلخانه

متراژ خوابگاه362180 2400

140070690
متراژ سالن 
غذاخوری

20050600
متراز سالن 
اجتماعات

متراژ اماکن ورزشی300001260

کشت گیاهان دارویی و 
زعفران

کشت گیاهان دارویی 
و زعفران

صنایع غذایی-
کشت گیاهان دارویی و زعفران-
تولید صنعتی فراورده های لبنی-

تولید نهال وجنگل کاری

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/ سنجش 
وابسته/برون سپاری/سنجش مهارتسنجش مهارتمهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین20

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس



17 ر  شموس -وا1
63

ایستگاه 
تحقیقاتی 

زرقان

ایستگاه 
تحقیقاتی اقلید

ایتگاه 
تحقیقاتی 

داراب
تعداد مراکز آموزشیواحد آموزشی علی آباد کمین

تاریخ تاسیس1344137413381339

تعداد کالس51512

تعداد آزمایشگاه3- 425 متر مربع512

100

دو عدد ماشین آالت - دامپروری- 
3250 متر مربع- پایلوت خشک 

کن میوه و گیاهان دارویی- پرورش 
بلدرچین- پرورش مرغ تخمگذار- پرو 

مرغ گوشتی

تعداد کارگاه و 
پایلوت

متراژ کتابخانه10000400

شش سیستمنداردندارددارد
سایت کامپیوتر و 

امکانات آن

80001000
مزرعه آموزشی پنج هکتار - گلخانه 

آموزشی فعال 600 متر مربع- گلخانه 
در حال ساخت 1000 متر مربع

متراژ مزرعه و 
گلخانه

متراژ خوابگاه850 00 0

0 00661
متراژ سالن 
غذاخوری

100050312
متراز سالن 
اجتماعات

متراژ اماکن ورزشی001750 0

--
کشت گیاهان 

دارویی 
ماشین آالت کشاورزی-اموردامی- امور 
زراعی-کشت گیاهان دارویی و زعفران

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

وابسته/ برون سپاری/ سنجش مهارتبرون سپاری--

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین20

ادامه جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان فارس در جنوب غرب کشور واقع شده و به 

سبب تنوع آب وهوایی، در تمام فصول سال بخش کشاورزی و باغداری فعال است و از مناطق باغلبه 

کشاورزی محسوب می شود. از ویژگی های کشاورزی این استان باید به تنوع محصوالت زراعی و 

باغی کشت پذیر و رواج تولید محصوالت زراعی، جالیزی و علوفهای و پرورش دام های سنگین و 

سبک اشاره کرد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان فارس حدود 5 میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن 

در مناطق شهری حدود 2/5 برابر جمعیت ساکن در نقاط روستایی است. بهره برداران از منابع 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی نیز در این استان 266 هزار تن هستند که این رقم 

در بردارنده 19 درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی است.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 44 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 1123 دانشجوی سال اول در آنها مشغول 

به تحصیل هستند و به طور متوسط، هر مرکز آموزشی  25 دانشجوی سال اول دارد. این استان 

هفت هنرستان کشاورزی دارد که به صورت میانگین، در هر هنرستان کشاورزی، 181 دانش آموز 

درحال تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجوی سال اولی به دانش آموزان در این استان  کم وبیش 

هنرستان  در  دانش آموز  یک  تحصیل،  به  شاغل  سال اولی  دانشجوی  هر  به ازای  و  بوده  متوازن 

کشاورزی مشغول به تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان، با 65 کالس درس و امکانات خوابگاهی 

با  مرتبط  رشته های  در  را  کشاورزی  دانش آموز   1500 جذب  توانایی  دانش آموز،   5600 برای 

محصوالت غالب استان دارد.

 



18 ر  شموس  -یم1
65

18 - استان قزوین

 استان قزوین توسعه پایدار و متوازن مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان دارد و برخوردار از مزیت 

نسبی در تولید برخی از محصوالت کشاورزی و برخی از کاالهای صنعتی برای عرضه به بازارهای 

داخلی و خارجی است؛ به این ترتیب، اصلی ترین هدف آمایش استان، ارتقا و انتقال از توسعه فضا 

و  پیشرفته  گردشگری  و  صنعت  کشاورزی،  به  دستیابی  و  پهنه ای  فضای  توسعه  به  کریدوری 

توسعه یافته تعریف شده است. مهم ترین راهبرد سرزمینی آن بهره گیری از موقعیت ویژه جغرافیای 

استان و هم جواری آن با مجموعه شهری تهران و البرز، توسعه خدمات بازرگانی در سطح ملّی و 

فراملّی و توسعه کشاورزی، دامداری و آبزی پروری پایدار مدرن و رقابتی است.

جدول 1( سیمای استان قزوین 

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ذرت علوفه ای

گل و گیاهان زینتی، قارچ دکمه ای، سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، گاو، بز / ماهیان سردآبی

71.3225.625952.149321.610326471142
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مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
تعداد مراکز آموزشیاستان قزوین

تاریخ تاسیس1373

تعداد کالس6

تعداد آزمایشگاه5

تعداد کارگاه و پایلوت5

متراژ کتابخانه100 مترمربع

20عدد
سایت کامپیوتر و امکانات آنکامپیوتر

مزرعه گیاهان دارویی و معطر 7000مترمربع-مزرعه 
گل محمدی دو هکتار- مزرعه زراعی آموزشی سه 
هکتار-گلخانه آموزشی 540مترمربع- باغ الگویی 

گردو دو هکتار

متراژ مزرعه و گلخانه

مهمانسرای مرکز شامل 13 اتاق مجهز به امکانات 
رفاهی-مامورسرای مرکز شامل چهارسوئیت 70 متری

متراژ خوابگاه

متراژ سالن غذاخوری700 مترمربع

متراز سالن اجتماعات300

متراژ اماکن ورزشی1080

نام رشته های فعال )متوسطه(زراعت غالت و حبوبات

سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین8

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قزوین
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان قزوین در شمال غرب کشور واقع شده است 

و با داشتن حدود یک درصد از مساحت کشاورزی کشور، حدود پنج درصد از تولیدات کشاورزی 

کشور را تولید و تامین می کند. از ویژگی های کشاورزی این استان می توان تنوع محصوالت زراعی 

و باغی کشت پذیر و تولید محصوالت زراعی علوفه ای و پرورش دام های سنگین و سبک را نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود یک میلیون و 250 هزارتن جمعیت دارد که جمعیت 

ساکن در مناطق شهری حدود سه برابر جمعیت روستانشین است. بهره برداران از منابع کشاورزی 

یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 77 هزار تن هستند که 24 درصد از جمعیت 

ساکن در نقاط روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها وقابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 14 مرکز آموزش عالی نظری 

و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که در آن ها، حدود 326 دانشجوی سال اول در آنها اشتغال 

به تحصیل دارند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 23 دانشجوی سال اول دارد. این استان دو 

باب هنرستان کشاورزی دارد که به صورت میانگین، هر هنرستان کشاورزی 235 دانش آموز دارد. 

نسبت تعداد دانشجوی سال اولی به دانش آموز در این استان کم وبیش متوازن بوده و به ازای هر 

دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی درحال تحصیل است.

هنرستان های  شرایط  به  نظر  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن شش کالس درس و  سایر امکانات، می تواند 

180 دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با محصوالت غالب استان جذب کند.
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19 - استان قم

استان قم استانی پیشرفته با فضای معنوی و امن و متناسب با نقش و جایگاه بین المللی آن و 

برخوردار از اماکن مقدس متعدد و برتر در بخش گردشگری مذهبی است؛ ازهمین رو، اصلی ترین 

هدف آمایش استانی تقویت فرهنگ ایرانی - اسالمی در استان، گردشگری زیارتی پایدار و پیشرفته 

و حفاظت از محیط زیست و منابع پایه است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن نیز برقراری تعادل در 

افزایش جمعیت و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به استان، افزایش سطح کّمی و کیفی تولیدات 

فرهنگی، توسعه مناطق مستعد گردشگری و حفظ و احیای آثار فرهنگی، تاریخی و مذهبی به 

شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان قم 

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

گندم

گل و گیاهان زینتی، سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، گاو ، بز / ماهیان گرم آبی

12.8761.1671.229.96462.3171492693-
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تعداد مراکز آموزشیمرکز جهاد کشاورزی قم

تاریخ تاسیس1379

تعداد کالس15

تعداد آزمایشگاه1

تعداد کارگاه و پایلوت5

متراژ کتابخانه120

سایت کامپیوتر و امکانات آندو سایت با 20 دستگاه رایانه

متراژ مزرعه و گلخانه82 هکتار

متراژ خوابگاه150

متراژ سالن غذاخوری0

متراز سالن اجتماعات110

متراژ اماکن ورزشی1200

کشت گیاهان دارویی و معطر-پرورش گل و گیاهان 
آپارتمانی-مرغداری صنعتی-تعمیر ماشین های 

کشاورزی-تولید صنعتی فراورده های لبنی-پرورش 
ماهیان سردآبی-پرورش دام های سنگین- پرورش گیاهان 

جالیزی-تولید نهال و جنگل کاری-پرورش 
ماهیان گرم آبی

نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری/ وابسته/سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین19

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قم
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان قم در مرکز کشور واقع شده و هرچند به 

یک استان کویری شهرت یافته، اما با وجود همه محدودیت ها، توانسته است بخشی از محصوالت 

باغی  محصوالت  تنوع  به  می توان  استان  این  کشاورزی  ویژگی های  از  کند.  تولید  را  کشاورزی 

کشت پذیر در آن اشاره کرد که بیشتر به روش گلخانه ای به دست  می آید. همچنین پرورش دام های 

سنگین و سبک نیز در این استان رواج دارد.

که  دارد  جمعیت  تن  هزار   300 و  میلیون  یک  حدود  استان  استان:  جمعیتی  وضعیت   -2

جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود بیست برابر جمعیت مردم روستانشین است. بهره برداران 

از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 14 هزار نفر بوده که شامل 

23 درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی می شوند.

3- ظرفیت ها وقابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، سه مرکز آموزش عالی نظری 

و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 150 دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل می کنند و 

به طور میانگین، هر مرکز آموزشی پنجاه دانشجوی سال اول دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی 

به دانش آموزان در این استان کمتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به شرایط مرکز آموزش با 16 

کالس درس و امکانات خوابگاهی برای 150 دانش آموز، قادر به جذب سیصد دانش آموز کشاورزی 

در رشته های مرتبط با محصوالت غالب استان است.
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20 - استان کردستان

باغداری،  )زراعت،  کشاورزی  قطب  کشور،  فرهنگی  جشنواره های  پایتخت  کردستان  استان 

آبزی پروری، پرورش طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی( است و نقش اساسی در تامین 

الگوهای  و  رقابت پذیری  استان  آمایش  هدف  اصلی ترین  بنابراین،  دارد.  سرزمین  غذایی  امنیت 

ساختار  با  تناسب  در  منطقه ای  نوآوری  و  بهره وری  کارآفرینی،  بر  مبتنی  تحول یافته  اقتصادی 

بازارهای فرامنطقه ای است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن متناسب سازی ساختارهای اقتصادی 

موهبت مبنای استان با بازارهای فرامنطقه ای ازطریق خلق مزیت های ویژه مکان و بهره گیری بیشتر 

از فرصت های ناشی از کریدور بزرگ راهی غرب ایران و دسترسی به مرزهای غربی کشور است.

جدول 1( سیمای استان کردستان 

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
تفکیک جنسیت

جمعیت 
ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

نخود، توتون و تنباکو

گل و گیاهان زینتی، قارچ دکمه ای، سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو / ماهیان سردآبی

143.75713.8321.134.229468.7786851135106
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تعداد مراکز آموزشی1

تاریخ تاسیس1373

تعداد کالس6

تعداد آزمایشگاه4

تعداد کارگاه و پایلوت1

متراژ کتابخانه372

سایت کامپیوتر و امکانات آن12 دستگاه

متراژ مزرعه و گلخانه5 هکتار باغ و 690 مترمربع گلخانه

متراژ خوابگاه2438

متراژ سالن غذاخوری1158

متراز سالن اجتماعات130

متراژ اماکن ورزشی1775

کشت گیاهان دارویی و زعفران- 
پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم 

ابریشم
نام رشته های فعال )متوسطه(

برون سپاری
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین11

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان کردستان در غرب کشور واقع شده است و 

از مناطق با غلبه کشاورزی به شمار می رود. از ویژگی های کشاورزی این استان باید تنوع محصوالت 

زراعی و باغی کشت پذیر و پرورش دام های سنگین و سبک در آن اشاره کرد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت دارد که 

جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود سه برابر جمعیت مناطق روستانشین است. بهره برداران از 

منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 16 هزار تن و تشکیل دهنده 

34درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی هستند.

3- ظرفیت ها وقابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، ده مرکز آموزش عالی 

آن ها  در  اول  سال  دانشجوی  هفتصد  حدود  که  دارد  وجود  فعال  کشاورزی  مهارتی  و  نظری 

تحصیل می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی  هفتاد دانشجوی سال اول دارد. در این 

استان، شش هنرستان کشاورزی فعالیت دارد که به صورت متوسط در هر هنرستان کشاورزی، 

190 دانش آموز درحال تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در 

این استان کمتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: نظر به تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن شش کالس درس و امکانات 

رشته های  در  را  کشاورزی  دانش آموز  دویست  جذب  توانایی  دانش آموز   2400 برای  خوابگاهی 

مرتبط با محصوالت غالب استان دارد.
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21 - استان کرمان 

استان کرمان قطب امنیت غذایی کشور و تولیدکننده محصوالت کشاورزی راهبردی، صنایع 
دستی و فلزات اساسی است و با تکیه بر تولید و صادرات فراورده های معدنی، محصوالت صنعتی 
و کشاورزی و ارائه خدمات گردشگری و بازرگانی بین المللی به اقتصادی پیشتاز و پررونق دست 
در جنوب  به ویژه  تقویت قطب کشاورزی  استانی  آمایش  اصلی ترین هدف  بنابراین،  است؛  یافته 
استان، ارتقای رقابت پذیری اقتصادی ازطریق افزایش بهره وری در کشاورزی و دانش محوری در 
بخش صنعت، معدن و خدمات است و ازجمله مهم ترین راهبردهای سرزمینی آن عبارت اند از: 
تکمیل زنجیره های ارزش و تولید محصوالت کشاورزی با تاکید بر محصوالت گلخانه ای، افزایش 
بهره وری آب در بخش کشاورزی با اصالح الگوی کشت و بهینه سازی ساختار اقتصادی و افزایش 
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان با تاکید بر قابلیت های معدنی، 

کشاورزی و صنایع دستی.

جدول 1( سیمای استان کرمان 

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ذرت دانه ای

خیار گلخانه ای، زعفران

گوسفند، بز ، گاو / ماهیان سردآبی

133.28939.2041.858.5871.302.557139619412310
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مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 
جنوب کرمان )جیرفت(

هنرستان 
دامپروري 
شهربابک

پردیس 
باغین

پردیس کرمان
ساختمان 
معاونت 
آموزشي

تعداد مراکز آموزشی

تاریخ تاسیس13741371135413351360

تعداد کالس1146188

تعداد آزمایشگاه31350

226110
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه2501003502060

200 دستگاه کامپیوتر
 60

مترمربع
27مترمربع 52 مترمربع

و10 کامپیوتر
سایت کامپیوتر و 

امکانات آن

150هکتار باغ و مزرعه 
002060و17000 متر مربع گلخانه

متراژ مزرعه و 
گلخانه

متراژ خوابگاه75050010808000

41014040042796
متراژ سالن 
غذاخوری

28802502480
متراز سالن 
اجتماعات

متراژ اماکن ورزشی7500000

مکانیک تراکتور و تیلر- 
پرورش درختان گرمسیری 
ونیمه گرمسیری-پرورش 

گیاهان جالیزی و سبزی-تولید 
نهال و جنگل کاری

--

پرورش درختان 
گرمسیری ونیمه 

گرمسیری-پرورش 
گیاهان جالیزی و 

سبزی-تولید نهال و 
جنگل کاری

نام رشته های فعال -
)متوسطه(

-سنجش مهارت--سنجش مهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین18

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان کرمان در جنوب شرق کشور واقع شده 

و بیشترین صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. از ویژگی های کشاورزی این استان 

می توان به تنوع محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن و رواج تولید محصوالت زراعی جالیزی 

و پرورش دام های سنگین و سبک اشاره کرد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود سه میلیون و 160 تن جمعیت دارد که جمعیت 

ساکن در مناطق شهری و مناطق روستایی کم وبیش برابر است. بهره برداران از منابع کشاورزی یا 

شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 172 هزار تن هستند که 13 درصد از جمعیت 

ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 23 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 1400 دانشجوی سال اول در آن ها مشغول 

به تحصیل هستند و به طور میانگین هر مرکز آموزشی شصت دانشجوی سال اول دارد.  استان 

کرمان ده  هنرستان کشاورزی دارد که به طور متوسط، در هر هنرستان کشاورزی 194 دانش آموز 

اشتغال به تحصیل دارند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان، کمابیش 

متوازن  بوده و به ازای  هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز هنرستان کشاورزی 

درحال تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با 36 کالس درس و امکانات خوابگاهی 

برای 2400 دانش آموز، قادر به جذب 750 دانش آموز کشاورزی در رشته های مرتبط با محصوالت 

غالب استان است.
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22 - استان کرمانشاه

 استان کرمانشاه استانی توسعه یافته با اتکا به موقعیت و قابلیت های جغرافیایی با محوریت 

منابع آب وخاک بوده و با وجود اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی و امکانات توریسم سالمت، قطب 

گردشگری منطقه است؛ ازاین رو، اصلی ترین هدف آمایش استان حفاظت از محیط زیست و پایداری 

منابع پایه و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و اشتغال متنوع و مولد است و مهم ترین راهبرد 

سرزمینی آن ایجاد سازمان های فضایی متعادل و شبکه ای، ارتقای بهره وری زیرساخت ها و تقویت 

ارتباطات منطقه ای، افزایش بهره وری و مدیریت تولید و مصرف خاک به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان کرمانشاه 

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

چغندرقند، گندم، جو، شبدر، ذرت دانه ای، نخود

گل محمدی، گیاهان دارویی فضای باز

گوسفند، بز، گاو / ماهیان سردآبی

154.80115.5301.468.615478.444685542152
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تعداد مراکز آموزشیمرکز ماهیدشتمرکز سرپل ذهاب

تاریخ تاسیس--

تعداد کالس319

تعداد آزمایشگاه3-

تعداد کارگاه و پایلوت1-

متراژ کتابخانه--

سایت کامپیوتر و امکانات آنیک سایت ظرفیت 20 نفریک سایت با 10 دستگاه رایانه

2000 مترمربع گلخانه14
هکتارزمین زراعی25

هکنارایستگاه تحقیقاتی زیتون
متراژ مزرعه و گلخانه78 هکتارمزرعه 4هکتارباغ

متراژ خوابگاه--

متراژ سالن غذاخوری480-

متراز سالن اجتماعات450-

متراژ اماکن ورزشی2975متر مربع-

پرورش گیاهان جالیزی و سبزی
زراعت غالت و حبوبات-پرورش 

میوه های گرمسیری و نیمه 
گرمسیری

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/سنجش مهارتسنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین8

جدول 2( قابلیت های و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانشاه
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان کرمانشاه در غرب کشور واقع شده و از 

تنوع  از  باید  استان  این  باغلبه کشاورزی محسوب می شود. درباره ویژگی های کشاورزی  مناطق 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های 

سنگین و سبک نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان کرمانشاه حدود یک میلیون و پانصد هزار تن جمعیت دارد 

که جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود سه برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. 

بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 170 هزار تن 

هستند که 36 درصد از جمعیت روستانشین را شامل می شوند.

عالی  آموزش  مرکز  استان، 15  این  در  استان:  کشاورزی  آموزش  قابلیت های  و  ظرفیت    -3

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود هفتصد دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 46 دانشجوی سال اول دارد. این استان همچینین 

دو باب هنرستان کشاورزی دارد که به طور متوسط، هر هنرستان کشاورزی 270 دانش آموز دارد. 

نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان کمابیش متوازن بوده و به ازای هر 

دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز هنرستان کشاورزی درحال تحصیل است.

امکانات  و  شرایط  با توجه به  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان توانایی جذب 450 دانش آموز کشاورزی را 

در رشته های مرتبط با محصوالت غالب استان دارد.
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23 - استان کهکیلویه و بویراحمد

استان کهکیلویه و بویراحمد استانی است برخوردار و توسعه یافته که با بهره گیری از نیروی 

انسانی، فّناوری های نوین و زیرساخت های مناسب در عرصه های گردشگری، منابع آبی، صنایع 

معدنی، نفت و گاز و کشاورزی نوین که با تاکید بر پایداری و حفظ ارزش های زیست محیطی به 

این مهم دست یافته است؛ بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش استانی توسعه اقتصادی، خلق ثروت 

و افزایش بهره وری، توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی، تولید و توسعه پایدار محصوالت کشاورزی، 

تامین سالمت و امنیت غذایی به شمار می رود و مهم ترین راهبرد استانی آن عبارت است از: توسعه 

و نوین سازی بخش کشاورزی، ارتقای سطح فّناوری و بهره وری عوامل همراه با تکمیل زنجیره های 

تولید، توسعه صنایع وابسته به نفت و گاز و صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع جانبی متناسب با 

تولید فراورده های دامی، جنگلی و گیاهان دارویی و صنایع معدنی.

جدول 1( سیمای استان کهکیلویه و بویراحمد

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

-

گل و گیاهان زینتی، سبزیجات گلخانه ای، 
گوجه فرنگی گلخانه ای، خیار گلخانه ای

بز، گوسفند، گاو/ ماهیان سردآبی

72.6605.803397.461314.00920613771
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تعداد مراکز آموزشییاسوجپردیس گچساران

تاریخ تاسیس13501376

تعداد کالس305

تعداد آزمایشگاه11

1
دو کارکاه شیالتی در مرکز تحقیقات و 

کارگاه زراعی در ایستگاه چم خانی یاسوج 
و استفاده از گلخانه های بخش خصوصی

تعداد کارگاه و پایلوت

متراژ کتابخانه-50

سایت کامپیوتر و امکانات آن2سایت با 8 دستگاه کامپیوتر1

متراژ مزرعه و گلخانه-90

متراژ خوابگاه70 متر1140

متراژ سالن غذاخوری40 متر950

متراز سالن اجتماعات-800

متراژ اماکن ورزشی-875

کشت گیاهان 
دارویی و زعفران

کشت گیاهان دارویی و زعفران-پرورش 
ماهیان سردآبی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

وابسته/برون سپاری/سنجش مهارتسنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین6

جدول 2( قابلیتها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان کهکیلویه و بویر احمد در جنوب غرب 

کشور واقع شده است. از ویژگی های کشاورزی این استان باید تنوع محصوالت باغی کشت پذیر و 

پرورش دام های سنگین و سبک را نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود 712 هزار تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن در 

مناطق شهری و مناطق روستایی کم وبیش برابر است. بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن 

مستقیم بخش کشاورزی در این استان 78 هزار تن هستند که 25 درصد از جمعیت ساکن در 

نقاط روستایی را شامل می شوند.

3- ظرفیت ها وقابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، هفت مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 206 دانشجوی سال اول در آنها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی سی دانشجوی سال اول دارد. این استان یک هنرستان 

کشاورزی با 137 دانش آموز دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان 

توازن نسبی داشته و به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان 

کشاورزی درحال تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموز کشاورزی در استان: با توجه تراکم باالی دانش آموزان در 

امکانات  و  داشتن 35 کالس درس  با  استان  در  مستقر  آموزش  مرکز  کشاورزی،  هنرستان های 

خوابگاهی برای 1300 دانش آموز، می تواند هفتصد دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با 

محصوالت غالب استان  جذب کند.
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24 - استان گلستان

استان گلستان استانی است توسعه یافته و پایدار در شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و زیست محیطی است که قطب امنیت غذایی کشور و تولیدکننده محصوالت کشاورزی راهبردی 

محسوب شده و قطب آبزی پروی و زیستگاه ماهیان خاویاری است؛ به همین  سبب، اصلی ترین هدف 

آمایش استانی متمرکز بر ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص با توسعه صنایع 

تبدیلی مرتبط و متمرکز بر تولید پروتئین است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن نیل به تاکید بر 

توسعه پایدار و نقش آفرینی محوری در تولید محصوالت راهبردی کشاورزی و بهره مندی بیشتر از 

ارزش افزوده بخش کشاورزی با تعریف تعامالت بیشینه و دوسویه کشت و صنعت به شمار می آید.

جدول 1( سیمای استان گلستان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ک - کلزا - سویا - پنبه
گندم - جو - شلتو

گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی فضای باز

گوسفند، بز، گاو/ ماهیان گرم آبی

134.01424.425995.615871.54613201602192
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تعداد مراکز آموزشیشهید روحانی فرد کردکویحاج کریمی گرگان

تاریخ تاسیس13451376

تعداد کالس118

تعداد آزمایشگاه02

تعداد کارگاه و پایلوتکارگاه ماشین االت0

متراژ کتابخانه90120

سایت کامپیوتر و امکانات آن412

متراژ مزرعه و گلخانه080800

متراژ خوابگاه03180

متراژ سالن غذاخوری150500

متراز سالن اجتماعات150500

متراژ اماکن ورزشی360360

کشت گیاهان دارویی و زعفران- پرورش و 
تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم-پرورش میوه 
های هسته دار-زراعت عالت و حبوبات پرورش 
ماهیان گرم آبی- مکانیک تراکتور و تیلر- تولید 

نهال و جنگل کاری

ماشین های کشاورزی-
کشت گیاهان دارویی و 

زعفران

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

وابستهبرون سپاری/ سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین40

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان
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و  شده  واقع  کشور  شمال  در  گلستان  استان  استان:  کشاورزی  استعدادهای  و  مزیت ها   -1

تنوع  به  باید  استان  این  کشاورزی  ویژگی های  از  می شود.  محسوب  کشاورزی  باغلبه  مناطق  از 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های 

سنگین و سبک اشاره کرد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود دو میلیون تن جمعیت دارد که جمعیت ساکن در 

مناطق شهری و مناطق روستایی آن کمابیش برابر است. بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن 

مستقیم بخش کشاورزی در این استان 160 هزار تن هستند که این رقم 18 درصد از جمعیت 

ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهد.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 19 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود 1320 دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی  هفتاد دانشجوی سال اول دارد. در این استان دو 

هنرستان کشاورزی فعال است که به طور میانگین، هر هنرستان کشاورزی هشتصد دانش آموز دارد. 

نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان این استان به نسبت متوازن بوده و به ازای هر 

دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز هنرستان کشاورزی درحال تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: بنا بر تراکم باالی دانش آموزان در 

هنرستان های کشاورزی،  مرکز آموزش مستقر در استان با 19 کالس درس و امکانات خوابگاهی 

با  مرتبط  رشته های  در  دانش آموز کشاورزی  پانصد  به جذب  به  قادر  دانش آموز،  هزار  برای سه 

محصوالت غالب استان است.
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25 - استان گیالن

انسانی  نیروی  از  برخوردار  ایران،  شمال  منطقه  آبی   - سبز  توسعه  پیشتاز  گیالن  استان   

خاک های  و  ارزشمند  اکوسیستم های  سرشار،  طبیعی  منابع  و  است  متخصص  و  تحصیل کرده 

حاصلخیز به همراه بارندگی کافی دارد؛ ازهمین رو، اصلی ترین هدف آمایش استانی اقتصاد سبز ـ 

آبی پویا ، برون گرا و صادرات محور و رقابت پذیر و جهانی  محلی و تکمیل زنجیره ارزش کارکردی 

- فضایی بخش کشاورزی، صنعت و خدمات  به شمار می رود و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن 

مدیریت یکپارچه پسماند و کاهش آالیندها، انسجام بخش فعالیت اقتصادی و تکمیل زنجیره های 

ارزش، مدیریت بهینه و یکپارچه منابع آب و ارتقاي سیستم های ذخیره سازی آن و توسعه و تعمیم 

روابط و پیوندهای اقتصادی منطقه ای و فراملّی است.

جدول 1( سیمای استان گیالن

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ک، سایر حبوبات
شلتو

گیاهان دارویی گلخانه ای، توت فرنگی گلخانه ای، 
قارچ صدفی

گوسفند، گاو، بز/ ماهیان گرم آبی

236.51369.4171.603.026927.660906413142
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تعداد مراکز آموزشیجهادکشاورزی گیالنواحد آموزشی میرزاکوچک خان

تاریخ تاسیس13451360

تعداد کالس820

تعداد آزمایشگاه42

تعداد کارگاه و پایلوت38

متراژ کتابخانه300ندارد

سایت کامپیوتر و امکانات آنیک بابیک باب

متراژ مزرعه و گلخانه700-

متراژ خوابگاه11001320

متراژ سالن غذاخوری4001034

متراز سالن اجتماعات200300

متراژ اماکن ورزشی200300

پرورش ماهیان گرم آبی
تولیدنهال و جنگل کاری-

کشت گیاهان دارویی و زعفران
نام رشته های فعال 

)متوسطه(

سنجش مهارتسنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین-

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیالن
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و  شده  واقع  کشور  شمال  در  گیالن  استان  استان:  کشاورزی  استعدادهای  و  مزیت ها   -1

تنوع  به  باید  استان  این  کشاورزی  ویژگی های  از  می شود.  محسوب  کشاورزی  باغلبه  مناطق  از 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر و تولیدمحصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های 

سنگین و سبک و صید و پرورش انواع ماهی اشاره کرد.

که  دارد  جمعیت  نفر  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  حدود  استان  استان:  جمعیتی  وضعیت   -2

جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود 1/5 برابر جمعیت مردم روستانشین است. بهره برداران از 

منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 306 هزار نفر هستند که 33 

درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 14 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود هزار دانشجوی سال اول در آن ها تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 71 دانشجوی سال اول دارد. این استان همچنین دو 

باب هنرستان کشاورزی دارد که به طور متوسط، در هر هنرستان کشاورزی 206 دانش آموز مشغول 

به تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان بیشتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: بنا بر تراکم باالی دانش آموزان در 

امکانات  و  داشتن 28 کالس درس  با  استان  در  مستقر  آموزش  مرکز  کشاورزی،  هنرستان های 

خوابگاهی برای 2500 دانش آموز، توانایی جذب 550 دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط 

با محصوالت غالب استان دارد.
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26 - استان لرستان

استان لرستان استانی است برخوردار با جایگاه اقتصادی، علمی و فّناوری مناسب در سطح 

غنی،  آبی  )منابع  کشاورزی  قابلیت های  با  متناسب  فرصت های  از  بهره گیری  با  که  کشاورزی 

دشت ها و خاک حاصلخیز(، گردشگری و منابع آبی به جایگاه مناسبی دست یافته است؛ بنابراین، 

اصلی ترین  هدف آمایش استانی توسعه اقتصادی پایا و پویا و توسعه منابع انسانی و ارتقای سرمایه 

اجتماعی و فرهنگی است و مهم ترین راهبرد  سرزمینی آن عبارت است از: اصالح ساختار و تکمیل 

بخش های  در  بهینه  ساختار  تقویت  استان،  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  تولید  زنجیره های 

کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات و توسعه کشاورزی از طریق ارتقای فّناوری، افزایش بهره وری 

و اصالح الگوی کشت. 

جدول 1( سیمای استان لرستان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

س، سایر 
ب زمینی، نخود، لوبیا، عد

شبدر، سی
حبوبات

گیاهان دارویی فضای باز

گوسفند، بز، گاو / ماهیان سردآبی

159.46512.5961.134.908623.896584408122
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تعداد مراکز آموزشیخرم آبادبروجرد

تاریخ تاسیس--

تعداد کالس--

تعداد آزمایشگاه--

تعداد کارگاه و پایلوت--

متراژ کتابخانه--

سایت کامپیوتر و امکانات آن--

متراژ مزرعه و گلخانه--

متراژ خوابگاه--

متراژ سالن غذاخوری--

متراز سالن اجتماعات--

متراژ اماکن ورزشی--

کشت گیاهان دارویی و 
زعفران

کشت گیاهان دارویی و 
زعفران-تعمیرماشین های 
ثابت کشاورزی و دامپروری-

مکانیک تراکتور و تیلر-زراعت 
غالت و حبوبات

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/سنجش مهارتسنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز 

)برونسپاری/ وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین34

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان
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از  و  واقع شده  لرستان در غرب کشور  استان  استان:  استعدادهای کشاورزی  و  1- مزیت ها 

تنوع  به  می توان  استان  این  کشاورزی  ویژگی های  از  می آید.  شمار  به  کشاورزی  باغلبه  مناطق 

محصوالت زراعی و باغی کشت پذیر در آن و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش 

دام های سنگین و سبک اشاره کرد.

دارد  جمعیت  تن  هزار  هشتصد  و  میلیون  یک  حدود  استان  استان:  جمعیتی  وضعیت   -2

برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است.  که جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود دو 

بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 172 هزار تن 

هستند که این رقم 28 درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را در بر می گیرد.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 12 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که در آن ها، حدود 590 دانشجوی سال اول اشتغال به 

تحصیل دارند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 49 دانشجوی سال اول دارد. در استان لرستان 

دو هنرستان کشاورزی موجود است که به طور متوسط، هر هنرستان کشاورزی 204 دانش آموز 

دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان، کم وبیش متوازن بوده و 

به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول به 

تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان به کشاورزی در استان: با توجه به تراکم باالی دانش آموزان 

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با 10 کالس درس و امکانات خوابگاهی 

با محصوالت  برای پانصد دانش آموز، می تواند سیصد دانش آموز کشاورزی در رشته های مرتبط 

غالب استان جذب کند.  
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27 - استان مازندران

استان مازندران استانی  پیشرفته و پایدار با ساختار مستحکم و محیط زیست زنده و پویا است و 

اقتصادی چندبعدی دانش بنیان به محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و صنعت مدرن داشته و اراضی 

حاصلخیر و منابع آبی کافی برای فعالیت های زراعت، باغداری، پرورش طیور، دام پروری و شیالت 

دارد؛ بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش استانی توسعه تحمل پذیر، زیست پذیر و رقابتی ازطریق 

شبکه ای  جامعه  اقتصاد  پشتیبانی  و  فضایی  ساختار  به  دستیابی  و  تعادل  و  تعامل  یکپارچگی، 

مازندران به شمار می رود و مهم ترین راهبرد های سرزمینی آن از این قرارند: تناسب نوع و شدت 

بهره برداری و مصرف منابع  طبیعی با توان اکولوژیک استان، نگاه جامع و راهبردی به توسعه پایدار 

سواحل و تامین و مدیریت زیرساخت انرژی و آب ضروری برای توسعه منطقه ای.

جدول 1( سیمای استان مازندران

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ک، سایر محصوالت علوفه ای، سایر سبزیجات، 
شلتو

شبدر، کلزا، سایر حبوبات

گل و گیاهان زینتی، قارچ صدفی

گوسفند، گاو، بز / ماهیان گرم آبی

272.85136.4761.897.2381.386.33719561854362
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پردیس شهید حسن پور 
بابلسر

ایستگاه تحقیقات 
باغبانی قائمشهر

تعداد مراکز آموزشیمرکز آموزش ساری

تاریخ تاسیس137513231351

تعداد کالس4616

تعداد آزمایشگاه313

331000
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه600170

9 دستگاه کامپیوتر0دارای 7 کاربر
سایت کامپیوتر و 

امکانات آن

20 هکتار مزرعه و 500 متر گلخانهشش هکتار2000 متر مربع
متراژ مزرعه و 

گلخانه

متراژ خوابگاه000

000
متراژ سالن 
غذاخوری

00170
متراز سالن 
اجتماعات

متراژ اماکن ورزشی000

کشت گیاهان دارویی 
وزعفران-مکانیک 

تراکتوروتیلر-تولید نهال 
و جنگل کاری

کشت گیاهان دارویی 
وزعفران-پرورش 
گیاهان جالیزی و 
سبزی- مکانیک 

تراکتوروتیلر-تولید 
نهال و جنگل کاری

کشت گیاهان دارویی وزعفران-مکانیک 
تراکتوروتیلر-ایجاد و نگهداری فضای 
سبز-پرورش درخت و درختچه زینتی-

تولید نهال و جنگل کاری-تعمیر 
ماشین های ثابت کشاورزی - تکثیر 

ماهیان گرم آبی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برونسپاری/ سنجش 
مهارت

برون سپاری/ 
سنجش مهارت

برونسپاری/ سنجش مهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین53

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران
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هنرستان امام خمینی پردیس سلمانشهر
تعداد مراکز آموزشیجویبار

تاریخ تاسیس13481371

تعداد کالس126

تعداد آزمایشگاه11

21
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه16850 متر

130
سایت کامپیوتر و 

امکانات آن

یک هکتارمزرعه -1110متر
چهار هکتار مزرعهگلخانه

متراژ مزرعه و 
گلخانه

متراژ خوابگاه1473240

280100
متراژ سالن 
غذاخوری

3750
متراز سالن 
اجتماعات

2500 مترمربع زمین 288
فوتسال و والیبال

متراژ اماکن ورزشی

پرورش گل وگیاهان زینتی-پرورش ماهیان سردآبی-
کشت گیاهان دارویی و زعفران-پرورش درخت 

ودرختچه زینتی-پرورش زنبورعسل-تولید نهال و 
جنگلکاری-تعمیرماشینهای ثابت کشاورزی - پرورش 

و تولیدات زنبور عسل

اموردامی-امورزراعی-زراعت 
غالت و حبوبات-پرورش گل 

و گیاهان زینتی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

وابسته/برون سپاریبرونسپاری/سنجش مهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین53

ادامه جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان مازندران در شمال کشور واقع شده و از 

مناطق باغلبه کشاورزی محسوب می  شود. از ویژگی های کشاورزی این استان باید تنوع محصوالت 

زراعی و باغی کشت پذیر و تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین 

و سبک را نام برد.

دارد که  تن جمعیت  و سیصد هزار  میلیون  استان حدود سه  استان:  2- وضعیت جمعیتی 

منابع  از  بهره برداران  است.  برابر  مناطق روستایی کم وبیش  و  مناطق شهری  جمعیت ساکن در 

کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 310 هزار تن هستند که 22 درصد 

از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را شامل می شوند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 36 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که حدود دوهزار دانشجوی سال اول در  آن ها تحصیل 

می کنند و به طور  میانگین، هر مرکز آموزشی 55 دانشجوی سال اول دارد. در این استان، همچنین 

دو هنرستان کشاورزی فعال است که به صورت میانگین، هر هنرستان کشاورزی 927 دانش آموز 

بوده و  استان کمابیش متوازن  این  به دانش آموزان در  تعداد دانشجو های سال اولی  دارد. نسبت 

درحال  کشاورزی  هنرستان  دانش آموز   یک  تحصیل،  به  شاغل  سال اولی  دانشجوی  هر  به ازای 

تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان 

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن 44 کالس درس و امکانات 

خوابگاهی برای 1700 دانش آموز، قادر به جذب 850 دانش آموز کشاورزی در رشته های مرتبط با 

محصوالت غالب استان است.
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28 - استان مرکزی

 استان مرکزی استانی توسعه یافته، برخوردار از هویت ویژه مکانی  منطقه ای و قطب صنعتی 

کشور با استقرار 21 صنعت ویژه و مادر در استان بوده و جایگاه ویژه تولیدی و صادراتی در برخی 

از محصوالت کشاورزی همچون انار، پسته، لوبیا، گل و گیاه دارد؛ به همین سبب، اصلی ترین هدف 

آمایش استانی مدیریت و حفاظت از منابع اکولوژیک استان، خلق ثروت و توسعه اقتصادی، ارتقای 

هویت مکانی منطقه ای استان است و مهم ترین راهبرد سرزمینی آن نیز مدیریت پایدار محیط های 

تولیدات  توسعه  و  نهاده ها  و  پایه  منابع  بر  تاکید  با  سودآور  و  پایدار  کشاورزی  توسعه  طبیعی، 

گلخانه ای به شمار می رود.

جدول 1( سیمای استان مرکزی

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

جو، سایر محصوالت جالیزی، لوبیا

گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی گلخانه ای، توت فرنگی 
گلخانه  ای

گوسفند، گاو، بز/ ماهیان سردآبی

91.8035.5971.099.764329.690293431102
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تعداد مراکز آموزشیاراکساوه- فالحت

تاریخ تاسیس13161374

تعداد کالس34

تعداد آزمایشگاه-1

1-
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه120 مترمربع-

شش عدد
کامپیوترو20متر مربع

25مترمربع و10عدد
کامپیوتر

سایت کامپیوتر و 
امکانات آن

-باغ انار-30000 مترمربع
متراژ مزرعه و 

گلخانه

متراژ خوابگاه--

--
متراژ سالن 
غذاخوری

--
متراز سالن 
اجتماعات

متراژ اماکن ورزشی--

پرورش میوه های دانه دار و 
دانه ریز-پرورش گل و گیاهان 
زینتی-پرورش گل و گیاهان 

آپارتمانی-پرورش گیاهان دارویی 
و زعفران

پرورش سبزی و جالیز-پرورش میوه 
های هسته دار ودانه دار-کشت گیاهان 
دارویی و زعفران-تعمیرماشینهای ثابت 
زراعی و دامی-پرورش ماهیان گرم آبی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/سنجش مهارتبرون سپاری/سنجش مهارت

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین52

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکزی
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان مرکزی در مرکز کشور واقع شده است. از 

مهم ترین قابلیت  های کشاورزی در این استان تولید گل و گیاهان زینتی است و شهرستان محالت 

در این استان همچون قطب تولید گل و گیاهان زینتی مطرح است. از ویژگی های کشاورزی این 

استان نیز تنوع محصوالت زراعی و باغی کشت شونده در آن و تولیدمحصوالت زراعی جالیزی و 

علوفه ای و پرورش دام های سنگین و سبک برشمردنی است.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود یک میلیون و 430 هزار تن جمعیت دارد که جمعیت 

ساکن در مناطق شهری حدود 3/5 برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است. بهره برداران از 

منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان حدود 97 هزار تن هستند که 

این مقدار سی درصد از جمعیت ساکنان نقاط روستایی را شامل می شود.

عالی  آموزش  استان ده مرکز  این  در  استان:  آموزش کشاورزی  قابلیت های  و  3- ظرفیت ها 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که در آن ها حدود سیصد دانشجوی سال اول تحصیل 

می کنند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی سی دانشجوی سال اول دارد. این استان دو هنرستان 

تعداد  بین  دارد.  دانش آموز   215 کشاورزی  هنرستان  هر  متوسط،  به طور  و  دارد  نیز  کشاورزی 

این استان نسبت کمابیش متوازنی وجود دارد و  دانشجویان سال اولی و تعداد دانش آموزان در 

به ازای هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول 

به تحصیل است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: نظر به شرایط و امکانات هنرستان های 

کشاورزی،  مرکز آموزش مستقر  در استان با داشتن هفت کالس درس و دیگر امکانات، توانایی 

جذب دویست دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با محصوالت غالب استان دارد.
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29 - استان هرمزگان  

از فصل و محصوالت گرمسیری  استان هرمزگان اراضی حاصلخیز به ویژه برای کشت خارج 

دارد. همچنین وجود ظرفیت های گردشگری متنوع و مجاورت با دریاهای آزاد و منابع غنی نفت 

و گاز قرار از ویژگی های مختص این استان است؛ بنابراین، اصلی ترین هدف آمایش استانی تولید 

پایدار محصوالت کشاورزی و شیالتی و رونق گردشگری ساحلی و دریایی کشور و نقش آفرینی در 

مبادالت تجاری منطقه به شمار می رود و مهم ترین راهبرد های سرزمینی آن نیز بهینه سازی و 

تغییر الگوی کشت با تاکید بر تولید محصوالت برند، صادراتی و خارج از فصل، بهره برداری مطلوب 

با رویکرد حفظ و صیانت از ذخایر دریایی و تولید و صادرات انرژی های نو هستند.

جدول 1( سیمای استان هرمزگان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

گوجه فرنگی، سایر سبزیجات، پیاز، هندوانه، خیار، کنجد

گیاهان دارویی فضای باز، سبزیجات گلخانه ای، خیار 
گلخانه ای، گوجه فرنگی گلخانه ای

بز، گوسفند، گاو/ میگو

53.00212.967971.822802.512285745132
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مرکز آموزش حاجی آباد
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

تعداد مراکز آموزشیمنابع طبیعی هرمزگان

تاریخ تاسیس13671382

تعداد کالس44

تعداد آزمایشگاه11

10
تعداد کارگاه و 

پایلوت

متراژ کتابخانه30متر مربع70 متر مربع

سایت کامپیوتر و 30متر مربع40 مترمربع
امکانات آن

پنج هکتار مزرعه و500 مترمربع 
گلخانه آموزشی

0
متراژ مزرعه و 

گلخانه

150
متراژ خوابگاه0مترمربع

700
مترمربع با آشپزخانه

0
متراژ سالن 
غذاخوری

700
مترمربع

0
متراز سالن 
اجتماعات

400
مترمربع

متراژ اماکن ورزشی0

پرورش درختان گرمسیری و نیمه 
گرمسیری

پرورش میگو-دریانوردی صیادی-
پرورش درختان گرمسیری و نیمه 
گرمسیری-تولید نهال و جنگل کاری

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

برون سپاری/سنجش مهارتوابسته

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین7

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی هرمزگان
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1- مزیت ها و استعدادهای کشاورزی استان: استان هرمزگان در جنوب کشور واقع شده و از 

این استان، تنوع محصوالت  از ویژگی های کشاورزی  باغلبه کشاورزی محسوب می شود.  مناطق 

زراعی و باغی کشت پذیر، تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش دام های سنگین و 

سبک است.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان هرمزگان حدود یک میلیون و هشتصد هزار تن جمعیت 

دارد که رقم جمعیت ساکن در مناطق شهری و مناطق روستایی کم وبیش برابر است. بهره برداران 

از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان، 66 هزار تن هستند که هشت 

درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان 13 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد که در آن ها حدود 285 دانشجوی سال اول اشتغال به 

تحصیل دارندو به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 22 دانشجوی سال اول دارد. این استان همچنین 

دو هنرستان کشاورزی دارد که به صورت متوسط، هر هنرستان کشاورزی 372 دانش آموز دارد. 

نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان  در این استان کمتر است.

باالی دانش آموزان در  برتراکم  بنا  4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: 

هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با هشت کالس درس و امکانات خوابگاهی 

برای 150دانش آموز، می تواند 150 دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط با محصوالت غالب 

استان جذب کند.
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30 - استان همدان

استان همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران با تکیه بر ظرفیت ها و سرمایه های انسانی و طبیعی 

خود فضایی شایسته برای خالقیت و کارآفرینی در تولید را به وجود آورده و کشاورزی پایدار با 

رویکرد توسعه اقتصاد و گردشگری تاریخی، طبیعی و صنایع دستی از مزیت های استانی همدان 

تکمیل   ، پایدار  و  استانی گردشگری مدرن  آمایش  اصلی ترین هدف  بنابراین،  به شمار می رود؛ 

زنجیره های ارزش و هم افزا در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات است و مهم ترین راهبرد 

سرزمینی آن نیز عبارت است از: گسترش تعامالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با بازارهای 

جهانی، توسعه گردشگری مدرن و پایدار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و توسعه، حفظ و صیانت از 

صنایع دستی.

جدول 1( سیمای استان همدان

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

ب زمینی، جو، آفتابگردان روغنی
یونجه، سی

گوجه فرنگی گلخانه-ای، خیار گلخانه ای، فلفل 
گلخانه ای، سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، گاو، بز/ ماهیان گرم آبی

116.8055.7911.097.217639.005898467182
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تعداد مراکز آموزشیواحد آموزشی شهید مدنیواحد آموزشی شهید مدنی

تاریخ تاسیس13731373

تعداد کالس1212

تعداد آزمایشگاه33

تعداد کارگاه و پایلوت33

متراژ کتابخانه310310

22
سایت کامپیوتر و 

امکانات آن

متراژ مزرعه و گلخانه220220

متراژ خوابگاه750750

متراژ سالن غذاخوری12001200

متراز سالن اجتماعات10001000

متراژ اماکن ورزشی500500

کشت گیاهان دارویی و زعفران-
تعمیرسیستم انتقال نیرو و هیدرولیک 
تراکتور-کشت گیاهان جالیزی و سبزی-

پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم 
ابریشم-پرورش قارچ خوراکی-تولید نهال 
و جنگل کاری-پرورش میوه های هسته 

دار-پرورش گل وگیاهان آپارتمانی

کشت گیاهان دارویی و زعفران-
تعمیرسیستم انتقال نیرو و هیدرولیک 
تراکتور-کشت گیاهان جالیزی و سبزی-

پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم 
ابریشم-پرورش قارچ خوراکی-تولید نهال 
و جنگل کاری-پرورش میوه های هسته 

دار-پرورش گل وگیاهان آپارتمانی

نام رشته های فعال 
)متوسطه(

واحد آموزشی شهید مدنیواحد آموزشی شهید مدنی

نوع پذیرش دانش 
آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین23

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی همدان
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و  شده  واقع  کشور  غرب  در  همدان  استان  استان:  کشاورزی  استعدادهای  و  مزیت ها   -1

قابلیت های تولیدی فراوان درزمینه محصوالت کشاورزی دارد. از ویژگی های کشاورزی این استان 

باید تنوع محصوالت زراعی و باغی  کشت پذیر، تولید محصوالت زراعی جالیزی و علوفه ای و پرورش 

دام های سنگین و سبک را نام برد.

2- وضعیت جمعیتی استان: استان حدود یک میلیون و هفتصد هزار تن جمعیت دارد که 

برابر جمعیت ساکن در مناطق روستایی است.  جمعیت ساکن در مناطق شهری حدود آن دو 

بهره برداران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 122 هزار تن 

هستند که 19 درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی را تشکیل می دهند.

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 18 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال موجود است که حدود نهصد دانشجوی سال اول در آن ها  تحصیل 

می  کنند و به طور متوسط، هر مرکز آموزشی پنجاه دانشجوی سال اول دارد. استان همدان همچنین 

دو هنرستان کشاورزی دارد که به طور میانگین در هر هنرستان کشاورزی، 233 دانش آموز مشغول 

تحصیل هستند. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان بیشتر است.

4- راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی در استان: باتوجه به تراکم باالی دانش آموزان 

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن 24 کالس درس و امکانات 

خوابگاهی برای  1500دانش آموز، توانایی جذب 450دانش آموز کشاورزی را در رشته های مرتبط 

با محصوالت غالب استان دارد.
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31 - استان یزد

بر  مبتنی  فکری  و  فرهنگی  نظام  غنی،  معنوی  و  فرهنگی  میراث  بر  تکیه  با  یزد  استان 
جستجوگری، استانی است با توسعه ای مبتنی بر هویت و اصالت فرهنگی و تاریخی منحصربه فرد 
ازاین رو،  انرژی های نو را دارد؛  که معادن متنوع، ظرفیت های گردشگری متنوع و توانایی  تولید 
اصلی ترین هدف آمایش استانی تبدیل یزد به مرکز تجارت و بازرگانی نوین با عملکرد ملّی، توسعه 
کیفی بخش کشاورزی و مدیریت پایدار تامین و مصرف آب الزم برای سکونت و فعالیت در استان 
و ارتقای امنیت عرضه انرژی پایدار است و مهم ترین راهبرد های سرزمینی آن نیز به این شرح 
هستند: مدیریت بهینه تامین، توزیع و بهره برداری منابع آب، افزایش بهره وری و اصالح الگوی 
مصرف، اصالح ساختار کنونی اقتصادی استان به سوی فعالیت های اقتصادی کم آب بر و مدیریت 
اقلیم و محیط  با  ارتقای سطح تکنولوژی و همسازی فعالیت های کشاورزی  کشاورزی سنتی و 

طبیعی استان.

جدول 1( سیمای استان یزد

مقوله های آموزشیمقوله های جمعیتیمقوله های کشاورزی

ب(
زراعی )محصوالت غال

ب(
باغی و گلخانه ای )محصوالت غال

ب(
دام و شیالت )دام و محصوالت غال

تعداد بهره بردار به 
جمعیت تفکیک جنسیت

ساکن شهری

جمعیت
 ساکن 

روستایی و 
عشایری

تعداد
دانشجوی

 سال اولی 
کشاورزی

)ثبت نام شدگان 
کلیه مقاطع

 در یک سال 
تحصیلی(

ش آموزان کشاورزی
تعداد دان

ش عالی کشاورزی
تعداد مراکز آموز

تعداد 
مراکز 

آموزش 
متوسطه/ 
هنرستان 
کشاورزی زنمرد

کنجد

گوجه فرنگی گلخانه ای، خیار  گلخانه ای 
، بادمجان گلخانه ای، فلفل گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو / ماهیان گرم آبی

63.19115.284971.355166.724461354132
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مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان یزد 
تعداد مراکز آموزشی)مالصدرا(

تاریخ تاسیس1369

تعداد کالس2

تعداد آزمایشگاه1

تعداد کارگاه و پایلوت0

متراژ کتابخانه50

سایت کامپیوتر و امکانات آن1

متراژ مزرعه و گلخانهچهار هکتار

متراژ خوابگاه2700 مترمربع

متراژ سالن غذاخوری0

متراز سالن اجتماعات700 مترمربع

متراژ اماکن ورزشی8280 مترمربع

پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری-
تولید نهال و جنگل کاری

نام رشته های فعال )متوسطه(

سنجش مهارت
نوع پذیرش دانش آموز )برونسپاری/ 

وابسته/
سنجش مهارت(

تعداد مدرسین-

جدول 2( قابلیت ها و ظرفیت های آموزش متوسطه کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد
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به   و  شده  واقع  کشور  مرکز  در  یزد  استان  استان:  کشاورزی  استعدادهای  و  مزیت ها   -1

سبب کم آبی، جنبه صنعتی این استان قوت بیشتری دارد. بیشتر محصوالت کشاورزی در این 

استان، به صورت گلخانه ای تولید می شوند. همچنین، پرورش دام های سنگین و سبک در این 

استان رواج دارد.

دارد که  نفر جمعیت  میلیون و 140 هزار  استان حدود یک  استان:  2-  وضعیت جمعیتی 

است.  روستایی  مناطق  در  ساکن  جمعیت  برابر   5/5 حدود  شهری  مناطق  در  ساکن  جمعیت 

بهره داران از منابع کشاورزی یا شاغالن مستقیم بخش کشاورزی در این استان 78 هزار تن هستند 

که این رقم 47 درصد از جمعیت روستانشین را شامل می شود..

3- ظرفیت ها و قابلیت های آموزش کشاورزی استان: در این استان، 13 مرکز آموزش عالی 

نظری و مهارتی کشاورزی فعال وجود دارد و در آ ن ها حدود 460 دانشجوی سال اول اشتغال به 

تحصیل دارند و به طور میانگین، هر مرکز آموزشی 35 دانشجوی سال اول دارد. همچنین استان 

یزد دو هنرستان کشاورزی موجود است که به طور متوسط، هر هنرستان کشاورزی177 دانش آموز 

دارد. نسبت تعداد دانشجویان سال اولی به دانش آموزان در این استان رابطه ای متوازن دارد و به ازای 

هر دانشجوی سال اولی شاغل به تحصیل، یک دانش آموز در هنرستان کشاورزی مشغول به تحصیل 

است.

دانش آموزان  باالی  تراکم  به  نظر  استان:  در  کشاورزی  دانش آموزان  پذیرش  راهبردهای   -4

در هنرستان های کشاورزی، مرکز آموزش مستقر در استان با داشتن دو کالس درس و امکانات 

رشته های  در  کشاورزی  دانش آموز  به جذب شصت  قادر  می  دانش آموز  برای 2700  خوابگاهی 

مرتبط با محصوالت غالب استان است.



آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
108

نتایج تجمیعی آمایش آموزش متوسطه به تفکیک مقوله های آمایشی

در این بخش، آمایش آموزش متوسطه کشاورزی بر اساس آمار و اطالعات ارائه شده در قسمت 

قبل از همه استان ها و به صورت تطبیقی و تجمیعی ارائه می  شود تا ضمن بررسی اطالعات هر 

هنرستان های  در  کشاورزی  هنرجویان  پذیرش  راهبردهای  استان ها،  سایر  با  مقایسه  در  استان 

کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی معرفی شوند. در این بخش، آمار تجمیعی مربیان شاغل 

به تدریس در هنرستان های کشاورزی مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و مقوله های آموزشی 

و جمعیتی استان ها و  سرانجام، راهبردهای پذیرش هنرجویان به شکل تجمیعی عرضه می شود.

جدول 1( تعداد مدرسان و مربیان شاغل به تدریس در دوره های متوسطه کشاورزی در مراکز آموزش و تحقیقات در 
سال تحصیلی 1399-400

نام استان

مجموع )حق التدریس و مدعو(تعداد مدرسین و مربیان

مدعوحق التدریس

سی
شنا

کار

سی
شنا

کار
شد

 ار

ترا
دک

کل
ع 

جم

کارشناسی کارشناسی
کارشناسی کارشناسیجمعدکتراارشد

جمعدکتراارشد

01011351236آذربایجان شرقی
01628445490213253آذربایجان غربی

06280000628اردبیل
445132337604274273اصفهان

02241021326البرز
00003041304ایالم

140502021607بوشهر
چهارمحال و 

بختیاری
0314341837212

4111160000411116خراسان جنوبی
2791877014914932خراسان رضوی
00004601046010خراسان شمالی

0415341838213خوزستان
160700111618زنجان
02021790261711028سمنان
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ادامه جدول 1( تعداد مدرسان و مربیان شاغل به تدریس در دوره های متوسطه کشاورزی در مراکز آموزش و 
تحقیقات در سال تحصیلی 1399-400

نام استان

مجموع )حق التدریس و مدعو(تعداد مدرسین و مربیان

مدعوحق التدریس
سی

شنا
کار

سی
شنا

کار
شد

 ار

ترا
دک

کل
ع 

جم

کارشناسی کارشناسی
کارشناسی کارشناسیجمعدکتراارشد

جمعدکتراارشد

سیستان و 
030312160281219031بلوچستان

121479016811120فارس
531963110116219قم

0505321637111کردستان
کرمان و 
15066331278318جیرفت

031413041618کرمانشاه
کهکیلویه و 

010103250426بویراحمد

31321811110221424240گلستان

گیالن
3621111111231417334لرستان

31011416221391932253مازندران
081952711435351252مرکزی

310411134217هرمزگان
011211100211111123همدان

311275921712718668381158313127598جمع

همان گونه که در جدول 1 نشان داده شده است، بیشتر استان ها ظرفیت مناسبی درزمینه 

استفاده  ازاین رو، ضمن  دارند؛  مدعو  اساتید  و  اساتید حق التدریس  بخش  دو  در  مدرسان  تعداد 

هنگام  به  می شوند،  مرکز محسوب  در  شاغل  واجد الشرایط  همکاران  که  موجود،  توانایی های  از 

ضرورت،  باید از ظرفیت های خارج از مرکز )اساتید مدعو( نیز بهره برداری  کرد. همچنین با توجه به 

مدارج تحصیلی استادان مذکور، پیش بینی می شود که کیفیت آموزش ها در سطحی پذیرفتنی 



آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
110

رو به افزایش باشد. اعداد جدول 1 نشان می دهدکه مراکز آموزش جهادکشاورزی به طور متوسط 

از خدمات آموزشی 22 مدرس مدعو و حق التدریس استفاده می کردند که نسبت تعداد مدرسان 

حق التدریس به تعداد مدرسان مدعو برابر 0/57 است. همچنین سهم مدرسان با مدرک تحصیلی 

کارشناسی ارشد نسبت به مدارک تحصیلی کارشناسی و دکتری نیز بیشتر است.

جدول 2( مقوله های آموزشی به تفکیک استان ها

استان

تعداد دانشجویان سال 
اولی کشاورزی

)ثبت نام شدگان کلیه 
مقاطع

در یک سال تحصیلی(

تعداد دانش آموزان 
کشاورزی

تعداد مراکز
آموزش عالی 

کشاورزی

تعداد  مراکز
آموزش متوسطه/

هنرستان کشاورزی

20491993353آذربایجان شرقی

9612439193آذربایجان غربی

636880103اردبیل

10661510294اصفهان

1298388111البرز

77612061ایالم

16577101بوشهر

32211375495تهران

776138112چهارمحال و بختیاری

48435081خراسان جنوبی

214263554716خراسان رضوی

28131662خراسان شمالی

16911310295خوزستان

414624103زنجان

590368131سمنان

12801322134سیستان و بلوچستان

11231270447فارس
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ادامه جدول 2( مقوله های آموزشی به تفکیک استان ها

استان

تعداد دانشجویان سال 
اولی کشاورزی

)ثبت نام شدگان کلیه 
مقاطع

در یک سال تحصیلی(

تعداد دانش آموزان 
کشاورزی

تعداد مراکز
آموزش عالی 

کشاورزی

تعداد  مراکز
آموزش متوسطه/

هنرستان کشاورزی

326471142قزوین

14926931قم

6851135106کردستان

139619412310کرمان و جیرفت

685542152کرمانشاه

20613771کهکیلویه و بویراحمد

13201602192گلستان

906413142گیالن

584408122لرستان

19561854362مازندران

293431102مرکزی

285745132هرمزگان

898467182همدان

461354132یزد

2910331604557100جمع

دانشجویان  به  دانش آموزان  تعداد  نسبت  است،  شده  داده  نشان  در جدول 2  که  همان گونه 

بخش کشاورزی نسبتی پذیرفتنی و متناسب است؛ به طوری که مجموع تعداد دانشجویان سال اولی 

کشاورزی حدود 29 هزار تن و تعداد دانش آموزان شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی 31 

متوسطه کشاورزی  آموزش  مراکز  از  عالی کشاورزی  آموزش  مراکز  تعداد  گرچه  است.  تن  هزار 
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به شکلی چشمگیر بیشتر است. البته، با بررسی بهتر و فعالیت های الزم درزمینه تبلیغات و جذب 

دانش آموزان بیشتر در بخش کشاورزی، می توان در روند پذیرش دانش آموزان و بالطبع دانشجویان 

بخش مذکور سیر صعودی ایجاد کرد. همچنین با سیاست گذاری و ارائه راهکارهای مناسب و با 

توجه و تمرکز بر امکانات و ظرفیت های مراکز، می توان تعداد هنرستان های کشاورزی را افزایش داد.

جدول 3( مقوله های جمعیتی به تفکیک استان ها )سال 1395(

استان
جمعیت ساکن تعداد بهره بردار به تفکیک جنسیت

شهری
جمعیت ساکن روستایی 

و عشایری زنمرد

301.20519.2842.809.4241.100.220آذربایجان شرقی

211.15914.3092.136.2031.129.000آذربایجان غربی

107.9609.124866.034404.236اردبیل

176.31116.1354.507.309613.073اصفهان

25.4494.1192.512.737199.559البرز

66.4939.035395.263184.444ایالم

41.3134.034835.955325.495بوشهر

41.7894.85312.452.230814.698تهران

71.8644.961607.444339.667چهارمحال و بختیاری

71.2686.805453.827315.070خراسان جنوبی

271.99828.3924.700.9241.733.121خراسان رضوی

82.2417.681484.346377.533خراسان شمالی

181.42119.1973.554.2051.151.596خوزستان

90.4144.632711.177346.283زنجان

41.6745.608560.502141.858سمنان

115.31225.9971.345.6421.427.332سیستان و بلوچستان

242.45823.3393.401.6751.432.355فارس

71.3225.625952.149321.610قزوین

12.8761.1671.229.96462.317قم

143.75713.8321.134.229468.778کردستان



-مومم  ا-  1 شیومآ شیامآ یماشزو آو   و ش یما و اوآ شیوم 1
113

ادامه جدول 3( مقوله های جمعیتی به تفکیک استان ها )سال 1395(

استان
جمعیت ساکن تعداد بهره بردار به تفکیک جنسیت

شهری
جمعیت ساکن روستایی 

و عشایری زنمرد

206758563891.858.5871.302.557کرمان

154801155301468615478444کرمانشاه

72.6605.803397.461314.009کهکیلویه و بویراحمد

134.01424.425995.615871.546گلستان

236.51369.4171.603.026927.660گیالن

159.46512.5961.134.908623.896لرستان

272.85136.4761.897.2381.386.337مازندران

91.8035.5971.099.764329.690مرکزی

53.00212.967971.822802.512هرمزگان

116.8055.7911.097.217639.005همدان

63.19115.284971.355166.724یزد

39301474884045914684720730625جمع

آموزش های  هدف  اصلی  جامعه  اینکه  وجود  با   ،3 جدول  در  درج شده  اطالعات  باتوجه به 

کشاورزی در مقطع متوسطه، جمعیت روستایی و عشایری است، باید به سرمایه گذاری و تبلیغات 

نسبت به جذب دانش آموز در رشته های کشاورزی در جمعیت شهری نیز  توجه کرده  و برای آن 

برنامه ریزی کرد. همچنین تعداد بهره برداران  می تواند نشان دهنده ظرفیت های کشاورزی و میزان 

فعالیت در بخش کشاورزی هر استان باشد. باتوجه به تعداد جمعیت ساکن در مناطق شهری و 

روستایی که حدود نه میلیون تن هستند، تدوین برنامه های آموزشی آینده نگر کشاورزی برای قشر 

جوان و نوجوان آن ها و نیز بزرگساالن عالقه مند به کسب آموزش های رسمی ضروری است.
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جدول 4( راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی به تفکیک رشته تحصیلی

استان

قابلیت جذب دانش 
آموزان کشاورزی در 

مراکز جهاد کشاورزی 
)تعداد(

رشته های تحصیلی )محصوالت غالب(

زراعی
باغی و گلخانه ای)محصوالت غالب(

)محصوالت غالب(

دام و شیالت
)دام و محصوالت 

غالب(

یونجه، سیب زمینی، 500آذربایجان شرقی
عدس، نخود، گلرنگ

گوجه فرنگی گلخانه ای، 
سبزیجات گلخانه ای، 

گل محمدی

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان گرم آبی

چغندرقند، یونجه، 400آذربایجان غربی
نخود،آفتابگردان روغنی

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی فضای 
باز، گل محمدی، خیار 
گلخانه ای، سبزیجات 

گلخانه ای

گاو، بز، گوسفند / 
ماهیان سردآبی

سیب زمینی، عدس، 400اردبیل
کلزا، سویا

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی فضای 

باز، قارچ دکمه ای

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان سردآبی

1100اصفهان

ذرت علوفه ای، سیب 
زمینی، یونجه، پیاز، 

گلرنگ، سایر محصوالت 
جالیزی

فلفل گلخانه ای، 
بادمجان گلخانه ای، 

گوجه فرنگی گلخانه ای، 
سبزیجات گلخانه ای، 
گل محمدی، قارچ 

دکمه ای

گوسفند، گاو، بز/ 
ماهیان گرم آبی

سبزیجات700البرز

قارچ دکمه ای، قارچ 
صدفی، توت فرنگی 
گلخانه ای، سبزیجات 

گلخانه ای

گوسفند، گاو، بز/ 
ماهیان سردآبی

بز، گوسفند، گاو/ گل و گیاهان زینتیخیار، ذرت دانه ایبرون سپاریایالم
ماهیان گرم آبی

گوجه فرنگی، توتون و 80بوشهر
تنباکو

فلفل گلخانه ای، گوجه 
فرنگی گلخانه ای

بز، گوسفند، گاو/ 
میگو

150تهران
ذرت علوفه ای، سایر 

سبزیجات، سایر 
محصوالت جالیزی

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی گلخانه-
ای، خیار، گلخانه ای 
بادمجان گلخانه ای، 

توت فرنگی گلخانه ای، 
قارچ دکمه ای

گاو، بز، گوسفند/ 
ماهیان گرم آبی



-مومم  ا-  1 شیومآ شیامآ یماشزو آو   و ش یما و اوآ شیوم 1
115

ادامه جدول 4( راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی به تفکیک رشته تحصیلی

استان

قابلیت جذب دانش 
آموزان کشاورزی در 

مراکز جهاد کشاورزی 
)تعداد(

رشته های تحصیلی )محصوالت غالب(

زراعی
باغی و گلخانه ای)محصوالت غالب(

)محصوالت غالب(

دام و شیالت
)دام و محصوالت 

غالب(

چهارمحال و 
شبدر450بختیاری

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی فضای 
باز، قارچ دکمه ای، 
گل محمدی، خیار 

گلخانه ای

بز، گاو، گوسفند/ 
ماهیان سردآبی

محصوالت علوفه ای، 600خراسان جنوبی
بز، گوسفند، گاو/ زعفرانپنبه

ماهیان گرم آبی

600خراسان رضوی
چغندرقند، خربزه،گوجه 
فرنگی، جو، هندوانه، 

پنبه

زعفران، گل محمدی، 
گیاهان دارویی 

گلخانه ای و فضای باز ، 
قارچ دکمه ای، بادمجان 
گلخانه ای، سبزیجات 

گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان گرم آبی

گوسفند، بز، گاو / زعفرانپنبه، آفتابگردان روغنی120خراسان شمالی
ماهیان گرم آبی

700خوزستان
گندم، نیشکر، جو،  

ذرت دانه ای،  شلتوک،  
سایر سبزیجات

گوسفند، گاو، بز/ گل و گیاهان زینتی
ماهیان سردآبی

گوسفند، بز، گاو/ توت فرنگی گلخانه ایپیاز، لوبیا، عدس90زنجان
ماهیان سردآبی

خربزه750سمنان

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی فضای 
باز، خیار گلخانه ای، 
سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، بز ، گاو / 
ماهیان گرم آبی

700سیستان و بلوچستان

گندم، سایر محصوالت 
علوفه ای، یونجه، 

هندوانه،  جو،  سایر 
حبوبات

گیاهان دارویی فضای 
باز

بز، گوسفند، شتر/ 
ماهیان گرم آبی



آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
116

ادامه جدول 4( راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی به تفکیک رشته تحصیلی

استان

قابلیت جذب دانش 
آموزان کشاورزی در 

مراکز جهاد کشاورزی 
)تعداد(

رشته های تحصیلی )محصوالت غالب(

زراعی
باغی و گلخانه ای)محصوالت غالب(

)محصوالت غالب(

دام و شیالت
)دام و محصوالت 

غالب(

1500فارس
گندم ، جو ، یونجه، 
شلتوک،  لوبیا،  ذرت 

علوفه ای

گل و گیاهان زینتی، 
قارچ دکمه ای

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان گرم آبی

ذرت علوفه ای180قزوین
گل و گیاهان زینتی، 

قارچ دکمه ای، 
سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، گاو، بز / 
ماهیان سردآبی

گل و گیاهان زینتی، گندم300قم
سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، گاو ، بز / 
ماهیان گرم آبی

نخود، توتون و تنباکو200کردستان
گل و گیاهان زینتی، 

قارچ دکمه ای، 
سبزیجات گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان سردآبی

گوسفند، بز ، گاو / خیار گلخانه ای، زعفرانذرت دانه ای750کرمان و جیرفت
ماهیان سردآبی

450کرمانشاه
چغندرقند، گندم، جو، 
شبدر، ذرت دانه ای، 

نخود

گل محمدی، گیاهان 
دارویی فضای باز

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان سردآبی

کهکیلویه و 
-700بویراحمد

گل و گیاهان زینتی، 
سبزیجات گلخانه ای، 

گوجه فرنگی گلخانه ای، 
خیار گلخانه ای

بز، گوسفند، گاو/ 
ماهیان سردآبی

گندم، جو، شلتوک، 500گلستان
کلزا، سویا، پنبه

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی فضای 

باز

گوسفند، بز، گاو/ 
ماهیان گرم آبی

شلتوک، سایر حبوبات550گیالن
گیاهان دارویی گلخانه 

ای، توت فرنگی 
گلخانه ای، قارچ صدفی

گوسفند، گاو، بز/ 
ماهیان گرم آبی
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ادامه جدول 4( راهبردهای پذیرش دانش آموزان کشاورزی به تفکیک رشته تحصیلی

استان

قابلیت جذب دانش 
آموزان کشاورزی در 

مراکز جهاد کشاورزی 
)تعداد(

رشته های تحصیلی )محصوالت غالب(

زراعی
باغی و گلخانه ای)محصوالت غالب(

)محصوالت غالب(

دام و شیالت
)دام و محصوالت 

غالب(

300لرستان
شبدر، سیب زمینی، 

نخود، لوبیا، عدس، سایر 
حبوبات

گیاهان دارویی فضای 
باز

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان سردآبی

850مازندران

شلتوک، سایر 
محصوالت علوفه ای، 

سایر سبزیجات، شبدر، 
کلزا، سایر حبوبات

گل و گیاهان زینتی، 
قارچ صدفی

گوسفند، بز، گاو / 
ماهیان سردآبی

جو، سایر محصوالت 200مرکزی
جالیزی، لوبیا

گل و گیاهان زینتی، 
گیاهان دارویی 

گلخانه-ای، توت فرنگی 
گلخانه  ای

گوسفند، گاو، بز / 
ماهیان سردآبی

150هرمزگان
گوجه فرنگی، سایر 
سبزیجات، پیاز، 

هندوانه، خیار، کنجد

گیاهان دارویی فضای 
باز، سبزیجات گلخانه-
ای، خیار گلخانه ای، 
گوجه فرنگی گلخانه ای

بز، گوسفند، گاو/ 
میگو

یونجه، سیب زمینی، 450همدان
جو، آفتابگردان روغنی

گوجه فرنگی گلخانه ای، 
خیار گلخانه ای،  فلفل 
گلخانه ای، سبزیجات 

گلخانه ای

گوسفند، گاو، بز/ 
ماهیان گرم آبی

کنجد60یزد

گوجه فرنگی گلخانه ای، 
خیار گلخانه ای، 

بادمجان گلخانه ای، 
فلفل گلخانه ای

گوسفند، بز، گاو/ 
ماهیان گرم آبی
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همان گونه که از عنوان جدول 4 مشخص است، با توجه به اطالعات مندرج در آن می توان 

راهبردهایی را برای جذب هنرجو در بخش کشاورزی طرح و ارائه کرد. محصوالت غالب استان ها 

می توانند راهنمایی برای تعیین رشته های فعال و پذیرش دانش آموز در رشته های مذکور به تفکیک 

مراکز باشد. همچنین قابلیت جذب دانش آموز با توجه به امکانات و شرایط مادی و معنوی هر استان 

به صورت نسبی تخمین زده شده است.

جدول 5( برآورد تعداد دانش آموزان کشاورزی در هنرستان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سال تحصیلی 
1400-401

استان

پیش بینی تعداد دانش آموزان کشاورزی در مراکز 
جهاد کشاورزی )طبق طرح کشاورزان آینده(

قابلیت جذب دانش آموزان 
کشاورزی در مراکز جهاد 

کشاورزی)تعداد( 
)طبق طرح آمایش( جمعوابستهبرون سپاری

350120470500آذربایجان شرقی

220120340400آذربایجان غربی

3090120400اردبیل

180902701100اصفهان

8590175700البرز

برون سپاری7260132ایالم

3012015080بوشهر

306090150تهران

6660126450چهارمحال و بختیاری

152120272600خراسان جنوبی

103520623600خراسان رضوی

64120184120خراسان شمالی

580120700700خوزستان

3003090زنجان

395180575750سمنان

7206601380700سیستان و بلوچستان

1703004701500فارس
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ادامه جدول 5( برآورد تعداد دانش آموزان کشاورزی در هنرستان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سال 
تحصیلی 1400-401

استان

پیش بینی تعداد دانش آموزان کشاورزی در مراکز 
جهاد کشاورزی )طبق طرح کشاورزان آینده(

قابلیت جذب دانش آموزان 
کشاورزی در مراکز جهاد 

کشاورزی)تعداد( 
)طبق طرح آمایش( جمعوابستهبرون سپاری

30030180قزوین

162150312300قم

87087200کردستان

35960419750کرمان و جیرفت

90120210450کرمانشاه

38210248700کهکیلویه و بویراحمد

320150470500گلستان

30030550گیالن

299150449300لرستان

421180601850مازندران

29060350200مرکزی

110150260150هرمزگان

30660366450همدان

3003060یزد

بر تعداد  بنا  برآورد تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی 1401- 1400 است که  جدول 5 

دانش آموزان در دو بخش به صورت برون سپاری و وابسته، می توان قابلیت جذب دانش آموزان را 

به سال تحصیلی مذکور به تفکیک مراکز استان ها تخمین زد. برآوردها در این جدول طبق برآورد 

آمایش آموزش متوسطه کشاورزی و نیز تخمین های صورت گرفته در طرح کشاورزان آینده ایران 

و به تفکیک ارائه شده است.
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دفتر برنامه ریزی و بودجه. )1398(. سالنامه آماری سازمان شیالت ایران 98-1393، سازمان 

شیالت ایران، معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع.

سرور، رحیم. )1395(. جغرافیایی کاربری و آمایش سرزمین. تهران: انتشارات سمت.

www.alzahra.ac.ir .طاهری، قدرت. )1399(. آمایش آموزش عالی. دانشگاه الزهرا

جهادکشاورزی،  وزارت  دوم،  و  اول  جلد  کشاورزی،  آمارنامه   .)1397( همکاران.  و  عبادزاده 

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.
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مرکز آمار ایران )1395(. نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1395،

www.amar.org.ir

ادبیات نظری.  ادبیات نظری آمایش سرزمین. سلسله گزارشات آمایش سرزمین  بر   مروری 

)1400(. شماره یکم. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

www.ssu.ac.ir .مهرپرور، امیرهوشنگ. )1396(.آمایش سرزمین.  دانشگاه علوم پزشکی یزد



آمایش آموزش متوسطه کشاورزی )هنرستان های کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی(
122






