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 شوراي معاونان  وزارت آموزش و پرورش  جلسه مشترک

 و  

 رزياووزارت جهاد کش

 :  حاضرین 

 

 وزارت جهاد کشاورزی 

  وزارت جهاد کشاورزی؛  کاظم خاوازیدکتر  

 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی؛ ت سعاد سعید 

 یکشاورز ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان معاون وزیر و رییس ؛کامبیز بازرگان 

 توسعه مدیریت و منابع معاون  ؛شجری شاهرخ  

 در امور باغبانی کشاورزیجهاد  وزیر معاون ؛ طهماسبی محمد علی  

  وزارت جهاد کشاورزی معاون آموزش و ترویج؛ مویدی  علی اکبر  

 

 وزارت آموزش و پرورش 

 دکتر محسن حاجی میرزایی ؛ وزیر آموزش و پرورش 

 علی باقرزاده ؛ رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 

  علیرضا کاظمی ؛ معاون پرورشی و فرهنگی 

 وهش و برنامه ریزی آموزشیمعاون وزیر و رئیس سازمان پژ حسن ملکی ؛ 

 معاون آموزش متوسطه؛ علیرضا کمرئی 

 معاون آموزش ابتدایی؛ رضوان حکیم زاده 

  عمعاون برنامه ریزی و توسعه مناب؛ الهیار ترکمن علی 

  معاونت حقوقی و امور مجلس ؛ قاسم احمدی الشکی 

  سازمان نهضت سوادآموزیشاپور محمد زاده ؛ معاون وزیر و رئیس 

 فریبرز حمیدی ؛ رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
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 میکن حل مینتوانست که میدار یمهم یهاچالش ما ،دهدیم نشان رانیا در توسعه یشناس بیآس . 

 میکن اصالح را یریادگی انیجر دیبا تیفیک با ینهادها جهینت در و تیفیک با یها آدم داشتن یبرا . 

 نظام دهد یم نشان تلخ تیواقع نیایم.،هست یتخصص هیپا یها آموزش کشورفاقد مشاغل از یمهم های بخشو  یاحرفه و یدرفن ما 

 .فتادین یخاص اتفاق آنها ییافزا هم از یول اند کرده مصرف یانرژ ،ردیگ قرار توسعه اهداف خدمت در نبود قادر رانیا در یریادگی

  ملموس جامعه رد زین آن حاصل نیبنابرا ، ستین گریکدی با اتصال و وندیپ در ها تالش نیا یول کنند یم تالش کنند یم کار همه 

 . میدار یهمکار به ازین وندیپ جادیاو  ییافزا هم انیجر در ما .ستین

  دهیپد نیا به یگرید جور ،  میده رییتغ را لیر دیبا نظر به ،  است نبوده مسئله نیا حل به قادر گذشته سال ۰۴ در ریتداب مجموعه 

 .میکن نگاه

  باشد نو نگاه کی یبرا یعطف نقطه ،  تواند یم جلسه نیا . 

 ها سال انسان۲۱ حضور وزیر جهاد کشاورزی نقطه عطفی برای شکل گیری یک نگرش و رویکرد جدید است؛ آموزش و پرورش

 .هزار ساعت در اختیار نظام آموزشی کشور هستند تا برای آینده و ورود به جامعه آماده شوند۲۱ داردو این افراد بیش از را در اختیار

 هم با دیبا میدار  تیمامور کی ما،  است اشتباه نیا ، کنند کمک هم به خواستند یم ها دستگاه که بود یکردیرو گذشته در 

 .باشد مشترک هدف به دنیرس جهت در ها تیفعال میکن یسع دیبا ،است مشترک ها هدف ،میشو بیترک

 باشد یم ها تیمورام یراستا هم ای افزا هم بیترک : برم یم کار به بنده که یاصطالح. 

 ی مختلف کشاورزی هاتا بخش، توانیم تغییراتی ایجاد کنیم ها میهای یادگیری و نظام آموزشی هنرستاندر برنامه درسی، تولید بسته

 .بتوانند نیروهای مورد نیاز خود را از طریق هنرستان ها بگیرند

   بود خواهند مشترک کارگروه در موارد ریگیپ ، مجموعه نیا ندهینما عنوان به یئکمر یآقا . 

 گردد هیته مجموعه دو همکاران توسط،  دیجد چارچوب کی در یانامهتفاهم کنم یم شنهادیپ . 

 حوزه در مرتبط یتخصص یها آموزشو   ازین مورد یآموزش یها محتوا ارائه یبرا یسوادآموز نهضت حوزه در یمجاز مدرسه 

 . است موثر یکشاورز

 شده وافقت موارد یریگیپ و مشترک یکارها یبرا جلسات نیا مستمر لیتشک است متنوع اریبس جهاد وزارت و ما یهمکار عرصه 

 پیشنهاد می گردد.

 

 

 اهم توصیه ها  و تاکیدات وزیر آموزش و پرورش 
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 است هیاولهای  هسته در یوابستگ ما یاصل مشکل . است افتاده اتفاق یمهر یبو  یتوجه یب یلیخ یکشاورز حوزه در. 

  میهست وابسته هیاول هسته در یول ،  میدار را آالقزل دیتول اول رتبه ما . 

 میذاشتگ هیاول یها هسته بر را خود وقت از یادیز بخش ، لذا  میدار مشکل هیاول هسته در یول است خوب دیتول در ما وضع 

 های کشاورزی، هسته اولیه منابع انسانی کارآمد در کشاورزی استتوجه به هنرستان. 

 لید وترین بخش در روستا بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و اگر بتوانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم زنجیره رشد و تمهم

 :ماست امروز دغدغه  موضوع چند ولی  .کلید خواهد خورد

 است آمده نییپا جامعه در یکشاورز و کشاورز یاجتماع منزلت . 

 وخاک را دست توانیم منابع مطلوب آبنمی  و نوع مصرف آن دغدغه امروز ماست . کشور در خاک و آب محدود منابع

 .نیستندافرادی بسپاریم که از دانش کافی برخوردار 

 ما  .خوردب درد به دیتول مرحله در که باشد ییها رشته دیبا یلیتحص یها رشته،  است مهم یلیخ یخصوص بخش امروز

شایانی به  تواند کمکها پیشرفت کنند. امروزه بخش خصوصی میتوانیم زنجیره همکاری را قوت ببخشیم تا هنرستانمی

 .ها بر کار مسلط شوندالتحصیالن هنرستانما کند تا فارغ

  میندار کار نیا یبرا باسواد افراد و یلیتحص رشته ازین مورد یها تخصص از یلیخ در ما . 

 است پرورش و آموزش وزارت اریاخت در یکشاورز جهاد وزارت یها تیظرف همه. 

  باشد یقو و یاتیعمل افرادیبه سمت تربیت  دیبا کردیرو،ندینما ارائه خودرا بتوانندتخصص تجربه دبهیبا ما النیالتحصفارغ. 

  ، کشاورزی است، برای سازمان امور عشایر در خدمت وزارت جهاد امروز سهم عشایر در تولید گوشت قابل توجه است

 .توانیم اشتغال ایجاد کنیماین افراد نیز می

  منتقل نبزرگساال به را هادانش از یاریبس و بود خوب یلیخ ، نموده یطراح گذشته در  یسوادآموز نهضتکه  ییهاکتاب 

کشاورزان را در تواند ورود کند تا نهضت سوادآموزی در بحث کشاورزی و معرفی نیروهای مختلف می  .است کردهیم

 .این زمینه به آگاهی باالیی برساند

  منتقل پرورش و آموزش به ایپو شکل به و کشف دیبا که دارد یادیز اریبس یها ینهگنج با یبزرگ بخش یکشاورز وزارت 

هزار هیات علمی ۱ بیش از ،وپرورش است های علمی وزارت جهاد کشاورزی در خدمت آموزشتمام ظرفیت.گردد

 .وپرورش خواهد بوداستادکار به همراه مراکز علمی داریم که در اختیار آموزش ۰۴۴ ویک درجه

  میدار یخوب اریبس یها تیظرف،  ییدارو اهانیگ حوزه در ما. 

 اهم توصیه ها  و تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی 
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  حمایت های ما ،  شده مطرح جلسه نیا در که است یو دغدغه هایمسائل  از ی الزم ها یبانیپشت و هاتیحما ما موقت کار

 باشد.  عیتسر و لیتسه قابل باید

 دهد انجام را یفور اقداماتدقیق ،  یبررس ضمن مجموعه دو یهمکار با یکارگروه دیبا نظر به. 

  شود هیته مدت دراز استفاده یبرا خوب یالگو باماندگار  نامهتفاهم کی . 

  موعهمج نیا به یخصوص بخش کمک و پرورش و آموزش مجموعه سازیبستر یبرا موجود  یقبل مصوبات ازاستفاده. 

  باشد یم حل قابل ها دغدغه نیا همه ،شود لیتشک یقو کارگروه و شود باز گفتمان ریمس اگر. 

  دودستگاه بسیار متنوع است ، تشکیل جلسات  مستمر برای کارهای مشترک یهمکار عرصه 

 بود خواهند مشترک کارگروه در مطروحه ،  موارد ریگیپ مجموعه نیا ندهینما عنوان به بازرگان یآقا . 
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 آقای باقرزاده / رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی

 فیعرت و یشوندگ بیترک تیقابل تیریمد در تیموفق یارهایمع از یکدر تاکیدات وزیر آموزش و پرورش ؛ ی 

 .هاست تیظرف از متقابل استفاده و مشترک یها تیمأمور

 میاهمف درک، داریپا یزراع یها روش آموزش در شما یشرکا نیتر یکیاستراتژ از یکی قطعاً پرورش و آموزش نهاد 

 ستمیاکوس ،بهداشت ،خاک و آب از حفاظت ، ریپذ دیتجد مواد از استفاده ، یکشاورز در یانرژ مصرف ، سالم هیتغذ

 است.و... ی میاقل راتییتغ درک ، سالمت و

 یمعوج یفرد رفتارباشد ،   فیضع و نشود اصالح دانش اگر،  کنندیم رفتار،  آموزندیم که آنگونه ها آدم چون 

 .شود ینم اصالح

 است اسب و ...– داس – ایدر - رود  -باران  -باد– آب میدهی م آموزش مدرسه در ها بچهبه  که یکلمات نیاول  ،

 در،  نه ترویجی دارد وجود یدانش نگاه ، است آن عمق و ریتاث به کمتر ،ستا عبارات خواندن و نوشتن یرو تمرکز

 . میهست شاهد یکشاورز جهاد یبردار بهره در  را سوادبا قشر نییپا سطح جهینت

 ستین ممه باشد اشتغال ای دیتول یریگ جهت،  دیده شیافزا را التیتحص سهم،   دیده شیافزا را یحقوق سهم دیبا  ،

 . افتی خواهد شیافزا دیتول راندمان ، ابدی شیافزا سواد سهم اگر ؛ حالل معاش دیگویم سند تحول

 

 آقای کمرئی / معاون آموزش متوسطه 

 نمود ارائه یکشاورز یها رشته حوزه در پرورش و آموزش یهنرستانها تیفعال تیوضع از یگزارش. 

  اند داشته دیتاک ها هنرستان توسعه به ی دیبازد ودر داشته یکشاورز یها هنرستان به یخوب اهتمام یکشاورز جهاد ریوز. 

  یبرا را هفتگانه مشترک یمحورها ، یکشاورز جهاد وزارت با  ۴5/۴0/00در تاریخ  ۲8۲۱51به  شماره   یا مکاتبه یط 

نتظار ، ا باشدی م شدن یینها حال در که است شده ای نامه تفاهم به منجر محورها نیا ،  مه ایداد شنهادیپ شتریب یهمکار

 داریم پیگیری و مساعدت شود.

 است کرده تجربه را رشد درصد ۰۴۴ دیجد دوره در ما یهنرستانها. 

  یفمصر اقالم نیتام در یکشاورزجهاد  وزارت تا شود دایپ یراه ه است، خورد وندیپ دیتول با عمدتاً یکشاورز آموزش  

 .کند کمک مناسب متیق با هنرستانها ازین مورد

  میکن تیتقو را ها هنرستان دیتول به منجر یها آموزش،  موجود یرقابت یفضا در تا میکن فراهم ییهافرصت . 

 اهم نکات مطرح شده توسط اعضای شورای معاونان
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 اگر ، کندیمن جیترو را آموزاندانش حضور جامعه طیشرا چون،  ردیگب هنرجو تواندیم یسخت به یهنرستان یها آموزش 

شوق سعه ستمیس در را ها م سهی ، سازندگ سرباز طرح مثل  ، میده تو شتغال خود التیت     دهزودباز یهاطرح یهاوام و یا

 . باشد موثر انیهنرجو جذب در تواند یم

 شودیم هاهنرستان توسعه و شتریب کمکمنجر به   هاهنرستان  شده دیتول محصوالت ینیتضم دیخر.   

 فشار تحت یاریآب یها ستمیس و یکشاورز آالت نیماش دیخر یبرا التیتسه ارائه ای زیتجه به کمک. 

  اساس بر ما ،نباشد ستاهمرا یکشاورز جهاد یمحور یها استیس با لزوما،  ها آموزش توسعه یها استیس است ممکن  

  والتمحصتت دیتول فکر به یجهادکشتتاورز استتت ممکن،  میکنیم فکر گستتترش به مختلف یها میاقل و جامعه یازهاین

 .باشد کیاستراتژ

 را به دنبال خواهد داشت. هنرستان توسعه ، شوند یاعتبار التیتحص مشمول هنرستانها اگر 

 میکن نیتام را ازین مورد یهنرجو کرد میخواه تالش ما ،است موجود وضع از شتریب ما یها هنرستان تیظرف. 

  دیجد یهارشته توسعه و یمیقد یها استاندارد نمودن بروز تسریع در . 

 یمهارت های آموزش یمحتوا هیته در موثر یهمکار. 

 

 آقای ملکی / معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دو نیا در هنرجو  ۰۱۰85 حدود که  دانش و کار رشته ۰۱ و میدار یکشاورز حوزه در رشته 8 یاحرفه و یفن اخهدر ش 

 .کنند یم لیتحص مجموعه

  شاورز نهیزم ش  -  ییغذا عیصنا  -  یدام علوم -ی باغ و یزراع : گروه چهار در یک شاورز یها نیما ساس بر  ی ،ک   ا

 . است ها رشته یساز یبوم جهت در تحول عمده. است یزیربرنامه حال در یبوم یازهاین

 یاه رشتتته در دیتول ندیفرا بر یلیتحصتت ستتال انطباق آن نیمهمتر ، استتت شتتدن دنبال حال در یآموزشتت کردیرو چند  

 . باشد ریپذ انعطاف طیشرا و اقتضائات اساس برباید   ها هنرستان در آموزش .است یکشاورز

 تحول سند لیقب از یباالدست اسناد با هنرستانها یآموزش یمحتوا انطباق . 

 توسعه کالن اهداف و هااستیس با یکشاورز آموزش یهمسوساز. 

  ۵8 تبصره یایاح در راهکارها ارائه و یشناسبیآس . 

 یدرس برنامه یالگو ارائه 

  انتظارات برخی : 

 ینیکارآفر و اشتغال یراستا در یکشاورز یها هنرستان النیالتحص فارغ از تیحما 

  یفیک و یکم نظر از یکشاورز یهاهنرستان زیتجه در مشارکت 

  یکشاورز یهنرستانها در یکشاورز یهانهاده انواع عیتوز و نیتام 
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  سه سر و لیت ش یهاکارگاه به مربوط یمجوزها صدور یها ندیفرا عیت ستانها یآموز   یاه سالن ،هایدامدار لیقب از هنر

 ... و ها نهالستان ، ها گلخانهی ، لبن و یلیتبد عیصنا یکارگاهها ،وریط پرورش

  شاخه آن تیماه با متناسب کاردانش شاخه یها رشته آموزش در یواقع مشارکت 

  ی(امنطقه کشت یالگو) نیسرزم شیآما بر یمبتن یکشاورز یها آموزش یزیر برنامه در مشارکت 

  (و افزار نرم،  لمیف ی )تخصص یریادگی و تیترب یها بسته دیتول و هیته در مشارکت... 

 

 یکشاورز ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان معاون وزیر و رییس /  بازرگان آقای 

  نظام آموزش کشاورزی ارائه نمود .تبیین  گزارشی با عنوان 

  و علمی نقش فزاینده ای در پدید آوردن سرمایه انسانی و اقتصاد دانشی دارندمنابع انسانی مستعد. 

  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مهارت آموزی و توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها

 حاشیه شهرها و عشایر تاکید دارد.

 و ترکیب منابع انسانی بخش با تربیت و جذب نیروی ماهر و  بهبود ساختار : ۲۰۴۰افق در کشور کشاورزی  بخش ماموریت

 ایجاد بستر مناسب برای ارتقای توانمندی، تخصص، مهارت و منزلت اجتماعی، رشد خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

 برداران و عالقمندان فعالیت در بخش کشاورزیای بهرهعدم نظام سنجش مهارت، احراز صالحیت و توسعه حرفه 

 های کشاورزی ایران چرخش از رویکرد منبع بینان به رویکرد دانش بنیان.راهکار 

  قیقاتی از های تحانتقال دانش فنی و یافته -اهداف طرح نظام نوین ترویج : پاسخگویی به مسائل و مشکالت کشاورزان

 طریق شبکه مدیریت دانش

 رسمی دانشگاهیهای آموزش -ای های رسمی متوسطه کاردانش و فنی حرفهآموزش: های کشاورزی شاملآموزش 

 های غیررسمیآموزش

 پرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش کشاورزیبا  توانمند سازی کشاورزان آینده ایران 

  های رسمی متوسطه کشاورزیالزامات مورد نیاز برای توانمند سازی کشاورزان آینده ایران از طریق توسعه آموزش: 

  سیاست گذاری و راهبری منسجم آموز ش های رسمی مقطع متوسطه کشاورزی با مشارکت وزارتین آموزش و پرورش و

 جهاد کشاورزی

 فرهنگ سازی و هویت بخشی به جایگاه کشاورزی، جوامع روستایی و عشایری در محتوای آموزشی وکتب درسی 

  زیرساخت های آموزش مهارتی در مناطق روستایی و عشایرتوسعه هنرستان های کشاورزی و 

 احیای هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 

  هدایت تحصیلی دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری به تحصیل در رشته های کشاورزی توسط وزارت آموزش و

 پرورش با همکاری وزارت جهاد کشاورزی
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  وزارتین آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی برای طراحی، تدوین و تصویب رشته های تحصیلی مورد نیاز مشارکت

 بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 پیگیری مشترک اعتبارات آموزشی متناسب با برنامه توسعه آموز ش های مقطع متوسطه کشاورزی 

 اجرای دوره کارآموزی در واحدهای بهره برداری کشاورزی 

 و اصالح محتوای آموزش متناسب با استاندارد سطوح صالحیت حرفه ای و نیاز بازار کار بازنگری 

 عملیاتی نمودن طرح آموزش همراه تولید با هدف کسب مهارت 

  ،ارائه خدمات و مشوق های حمایتی از قبیل بورس تحصیلی، را ه اندازی کسب و کار، خدمت نظام وظیفه، بیمه تکمیلی

 برند سازی تولید

 ی برنامه پلکانی مهارت آموزی کشاورزی برای دانش آموزان تمامی سطوح تحصیلی درمناطق کشاورزی، روستایی و اجرا

 عشایری

 مهارت آموزی کشاورزی در قالب برنامه های پرورشی و فوق برنامه طی دوره تحصیل واوقات فراغت 

 

 

 معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزیآقای محمد زاده / 

 و برگزاری برنامه ها و مستتابقات در حوزه ارتقای  ۵۰ستتازمان نهضتتت ستتوادآموزی با جهاد کشتتاورزی به ستتال  همکاری

 دانش کشاورزی بر می گردد.

 .در خصوص تولید کتاب و تجهیز کتابخانه های روستایی همکاری خوبی داشتیم 

  امضا نمودیم. 05و  0۰دو تفاهم نامه در سال های 

 ن حوزه کشاورزی را داریم.ای بهره بردارآمادگی کمک به سواد آموز 

 ارائه خدمات فنی در راه اندازی مراکز یادگیری محلی 

  کمک در حوزه آموزش و یادگیری 
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 خانم حکیم زاده / معاون آموزش ابتدائی

 دهدیم ما همه به یخوب یلیخ ساساح ،کشور یکشاورز بخش به یعلم نگاه. 

  ردیگ شکل هیاول از سنین تواند یم مولد و دیمف یها رفتار عنوان به شما یرفتارها. 

 میدار را وزارتخانه آن با یهمکار یآمادگ،  ییابتدا آموزان دانش در یدوست عتیطب هیروح جیترو طرح در . 

 نیا  ،کنند کمک یانه یشیپ چند نگاه جیترو در توانندیم ما معلمان و یآموزش راهبران ، ریعشا آموزاندانش مدارس در  

 .دارد وجود پرورش و آموزش مجموعه در زین یآمادگ

 

 

 آقای احمدی الشکی / معاون حقوقی و امور مجلس

 باشد ، تواند یم برکت یدارا و مهم اریبس ای جلسه . 

  دیآ عمل به دعوت هفته یگفتگو جلسه در یکشاورز جهاد ریوز از. 

  است تامل قابل و دهندهتکان ، سوادی ب بردارانبهره آمار . 

  است کننده نگران و ملات قابل هم،   یکشاورز حوزه در مرتبط یها رشتهاز  آموزان دانش کم استقبال آمار. 
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و  یرزکشاو ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان معاون وزیر و رییس ، کامبیز بازرگاندکتر   ؛انآقای .۲

برگزاری  دستگاه جهت به عنوان نمایندگان تام االختیار دو معاون آموزش متوسطه ، کمرئیعلیرضا دکتر 

 نتایج نهایی انتخاب شده اند.جلسات و کارگروه های مشترک بعدی تا حصول 

 

وزش و پرورش  ممقرر شد موضوعات و مسائل مطرح شده در  جلسه و مجموع دغدغه های معاونین آ .۱

 پیگیری و مرتفع گردد:در دو بخش به شرح زیر 

 

و  سائلمجهت رفع  ی الزم ها یبانیپشت و هاتیحمابا تسهیل و تسریع  اقدامات کوتاه مدتالف(  

دغدغه هایی که با استفاده از قوانین موجود قابل حل می باشد و در صورت نیاز ایجاد تسهیالتی برای 

 ستان های آموزش و پرورش.بخش خصوص با هدف گذاری  حمایت از هنر

 

 . مدت دراز استفاده یبرا خوب یالگو باماندگار  نامهتفاهم انعقاد ب(  

 

 یا هر فصل دو جلسه تشکیل گردد.جلسات مشترک به صورت مستمر فصلی  .۰

 

 یها آموزشو   ازین مورد یآموزش یها محتوا ارائه یبرا یسوادآموز نهضت حوزه در یمجاز مدرسه .۰

 مورد استفاده قرار گیرد. یکشاورز حوزه در مرتبط یتخصص

 

  

 مصوبات و تصمیمات مشترک نمهم تری
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 موفقیت های آینده  کشور 

 در گرو تالش، فداکاری و ایثار  

 امروز ماست 




