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آنچه امروز ذهن ما را درگیر کرده، آینده نیروی انسانی بخش کشاورزی یعنی کشاورزان آینده هستند. 
کشاورزان آینده، همین دانش آموزان امروز هستند که در هنرستان کشاورزی درس می خوانند. 

طرح بسیار خوبی را برای کشاورزان آینده در هنرستان  های کشاورزی، آماده کرده ایم که تقدیم شورای 
عالی عشایر و روستا می کنیم و تصمیمات بسیار خوبی برای هنرستان ها در این طرح گرفته شده است، 
همچنین به منظور ارتقای جایگاه هنرستان های کشاورزی، تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های جهاد 

کشاورزی و آموزش و پرورش منعقد خواهد شد. 
                     

             کاظم خاوازی
        وزیر جهاد کشاورزی
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اگر امروز دشمن میدان جنگ ما را تغییر داده و جنگ ناجوانمردانه در بحث امنیت غذایی راه انداخته 
است، ما هم روش مبارزه را تغییر داده ایم و به سمت تولید و جذب جوانان به عرصه کشاورزی پیش 
می رویم. تضمین کننده تولید پایدار و افزایش امنیت غذایی فقط با ورود دانش، امکان پذیر است و شروع 
زنجیره دانش از هنرستان ها است، ابزارهای حمایتی به روشنی تبیین شده و مشوق ها و مجوزها و تسهیالت 
به افرادی تعلق خواهد گرفت که صالحیت حرفه ای داشته باشند. بر اساس برنامه ای جامع، مسیر ارتقای 

شغلی و تحصیلی دانش آموزان تسهیل خواهد شد.                                       
           کامبیز بازرگان

    معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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بهره برداران بخش کشاورزی اکثرا دارای سن باال و سطح سواد پایین هستند، با احیای هنرستان های 
طرح  کشاورزی،  جهاد  وزارت  آینده  نگاه  مهم،  این  به  کشاورزی  جهاد  وزیر  ویژه  نگاه  با  و  کشاورزی 
توانمندسازی نوجوانان و جوانان در بخش کشاورزی است. کمیت و کیفیت هنرستان های کشاورزی در 
باید  اثربخشی می شود. یکی از دغدغه های عالقه مندان بخش کشاورزی، این بوده که  کنار هم سبب 
به سمت جوانسازی بخش کشاورزی رفت که خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی در سیاستگذاری ها و 
برنامه های خود توجه ویژه ای به فعال کردن هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی دارد تا 

بتوانیم نیازهای بخش کشاورزی را در آینده برطرف کنیم.
علی اکبر مویدی        

                                                معاون سازمان و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
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طرح تربیت کشاورزان آینده با تاکید وزیر جهاد کشاورزی جزء اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 
است و قدم اول در مسیر تحقق این طرح، ورود نوجوانان به عرصه کشاورزی است. تولید همراه با آموزش و 
اتصال نوجوانان به اشتغال و زنجیره تولید با همکاری وزارت آموزش و پرورش جزء اهداف اصلی ماست. 
هرم نیروی انسانی، سن و سواد بهره برداران بخش کشاورزی نامتوازن شده است. در هدف گذاری وزارت 

جهاد کشاورزی، تا پایان برنامه هفتم، تعداد هنرستان های وابسته به بخش کشاورزی باید افزایش یابد.

            ارکیده حیدرنژاد
معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی       
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هنرستان های کشاورزی باید با حداکثر ظرفیت کار کنند و سیاست ما گسترش بخش کشاورزی و 
جوان سازی این بخش است. هنرستان های وابسته از چند جهت دارای اهمیت است. از حیث استانداردهای 
مرجع  با  کشاورزی  هنرستان های  این  همچنین  کشاورزی،  پایه  منابع  نرفتن  هدر  رویکرد  با  آموزش 
می شوند.  هدایت  کشاورزی  بخش  در  تجربه  با  و  متخصص  افراد  توسط  راهبری  و  کیفیت  تخصصی، 
انتظار آموزش و پرورش، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حمایت طرح های اشتغال زایی است و تربیت 
انگیزه برای جذب جوانان در بخش  نیروی کار ماهر در بخش کشاورزی بهترین فرصت است. افزایش 
کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و در حال حاضر در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی بستر مناسبی 
مهیا شده تا نسل جوان ترغیب شده و به آموزش کشاورزی روی بیاورند و نیروی ماهر و توانمند برای 
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 ورود به جامعه کشاورزی و اتصال به محور تولید و توسعه تربیت شود. شایسته است مسئولین وزارت 
مجوزهای  صدور  و  کشاورزی  نهاده های  تامین  زمینه  در  کشاورزی  هنرستان های  از  کشاورزی  جهاد 
از واحدهای تولیدی هنرستان های کشاورزی حمایت نمایند. همچنین احیای طرح سرباز  بهره برداری 
سازندگی برای فارغ التحصیالن کشاورزی موجب ایجاد انگیزه و گرایش دانش آموزان به سمت هنرستان های 

کشاورزی خواهد شد.

علیرضا کمره ای        
         معاون آموزش وزارت آموزش و پرورش
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توسعه آموزش متوسطه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
بخش کشاورزي با برخورداري از شرایط استراتژیک و دارا بودن مزیت نسبي در توسعه، از بسترهاي 
الزم برای توسعه پایدار اقتصادي کشور شمرده مي شود. کاهش تدریجی سهم جمعیت مناطق روستایی و 
عشایری به مناطق شهری، کاهش سهم شاغالن بخش کشاورزی در سنجش با دیگر بخش های مولد در 
کشور، کمبود تخصص و صالحیت حرفه ای نیروی انسانی مورد نیاز بخش، هرم تحصیلی نامتوازن نیروی 
انسانی شاغل و باال بودن سن کشاورزان و بهره برداران از چالش های پیش روی بخش کشاورزی در شرایط 

کنونی است.
امروزه توجه به موضوع توانمندسازی منابع انسانی و ضرورت سرمایه گذاری در این حوزه بر کسی پوشیده 
نیست، تا جایی که کشورهای در حال توسعه از راه توانمندسازی منابع انسانی همراه با فرهنگ سازی و 
آموزش پایدار، توانسته اند گام های سازنده ای به سوی توسعه پایدار و پیشرفت کشور خود بردارند. از آن جا 
که منابع انسانی، ثروت اصلی ملت ها است و کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمان را توسعه داده و 
از آنها در اقتصاد ملی به درستی بهره برداری کند، نمی تواند دیگر عوامل توسعه را بهبود دهد و دست یابی 
به توسعه کشاورزی نیز مستلزم بهره مندی از سرمایه های انسانی ماهر و متخصص است. از این رو، وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان متولی و سیاست گذاِر توسعه کشاورزی کشور، باید برای افزایش بهره وری منابع 
تولید با اولویت توانمندسازی منابع انسانِی بخش، گام موثرتری بردارد و در کنار رویکرد کشاورزی محور 

)توجه به عوامل و منابع و متغیرهای تولید(، رویکرد کشاورز محور را در دستور کار خود قرار دهد. 
توانمندسازی، تربیت و آماده سازی جوانانی که در آینده ای نزدیک وارد مشاغل کشاورزی خواهند شد، 
از وظایف برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی کشور است. آموزش در کنار دیگر عوامل توسعه از ارکان 
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مهم در آماده سازی جوانان برای ورود به مشاغل کنونی و آینده کشاورزی خواهد بود. آموزش متوسطه 
کشاورزی از ارکان نظام آموزش مهارتی کشاورزی است که به دو صورت وابسته و برون سپاری توسط 
وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی اجرا می شود. وزارت آموزش و پرورش با 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آموزش های رسمی مقطع متوسطه در سال 1398، نزدیک به 
6500 هنرجوی کاردانش و فنی و حرفه ای را در قالب وابسته و برون سپاری تربیت نموده است. آمارهای 
مرتبط با دانش آموزان کشاورزی که در آینده به عنوان شاغالن بخش، به عرصه کشاورزی ورود خواهند 
نمود، نشان دهنده آن است که تعداد و سهم دانش آموزان متوسطه دوم در رشته های کشاورزی )فنی و 
حرفه ای و کاردانش( کشور در سال تحصیلی 99-98 بالغ بر سی هزار نفر از جمعیت 2/6 میلیون نفری 
دانش آموزان است که این میزان 1/2 درصد از جمعیت کل دانش آموزی کشور را به خود اختصاص داده 
است. سیاست برنامه دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش این است که در برنامه توسعه هفتم، 
میزان آن را از 1/2 درصد به چهار درصد افزایش دهند. در همین راستا الزم است برای توسعه و سامان دهی 
آموزش های مقطع متوسطه کشاورزی، گسترش، احیا و توسعه کّمی و کیفی هنرستان ها در مراکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد پذیرش هنرجویان از مناطق 
روستایی و عشایری، مبتنی بر آمایش سرزمین و در قالب طرح کشاورزان آینده در اولویت قرار گیرد تا از 

ظرفیت ها و توانمندی های آموزشی مراکز آموزش جهاد کشاورزی نیز به درستی استفاده شود. 
این نوشتار در ادامه به معرفی اجمالی هنرستان های وابسته مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان ها که در سال تحصیلی 1400-1399 از هشت هنرستان به 24 هنرستان رسید، می پردازد. 
گفتنی است برخی از هنرستان ها در سال تحصیلی جاری به دلیل صدور دیرهنگام مجوز هنرستان، موفق 
به پذیرش دانش آموز نشدند. در سال تحصیلی 1401-1400 حدود 14 مرکز موفق به اخذ مجوز هنرستان 

وابسته شده اند.
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هنرستان کشاورزی دزفول
هنرستان کشاورزی دزفول با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد 
راه اندازی شد. مرکز تحقیقات کشاورزي صفي آباد دزفول در  از سی سال، در سال 1399   دزفول پس 
مرکز،  مساحت  گردید.  افتتاح  خوزستان  استان  شمال  در  دز  بزرگ  سد  آبخور  اراضي  در  سال 1342 
و  منطقه  دامداري  و  کشاورزي  پتانسیل هاي  شناخت  تحقیق،  مرکز  اصلي  هدف  است.  هکتار  چهارصد 
طرح هاي  اجراي  با  و  روزآمد  اطالعات  آخرین  با  متخصص  نیروهاي  تربیت  و  کشاورزان   آموزش 

تحقیقاتي و کاربردي است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته زراعت غالت و حبوبات. 

برگزاری دوره های متوسطه کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های کشت گیاهان دارویی، زعفران، 
زراعت غالت و حبوبات. 

امکانات واحد آموزشی 

تعداد 16 کالس با گنجایش حدود 390 نفر، سه آزمایشگاه )علوم پایه با گنجایش بیست نفر، آزمایشگاه 
زراعت و حفظ نباتات با گنجایش 25 نفر و آزمایشگاه آبیاری و هیدرولوژی با گنجایش بیست نفر(، دو 

کارگاه ماشین آالت کشاورزی و کارگاه دامپروری.
نفر، سه  با گنجایش 180  نیز شامل شش دستگاه خوابگاه  امکانات رفاهی   وضعیت موجود فضا و 

دستگاه سلف سرویس با گنجایش دویست نفر، دو دستگاه مهمان سرا با گنجایش بیست نفر است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

ماشین های کشاورزی، امور زراعی، امور باغی و امور دامی با گنجایش هر کالس 25 نفر.
در سال تحصیلی 1400-1399 هنرستان این مرکز تعداد 25 هنرجو در رشته ماشین های کشاورزی 
اموردامی و  امورباغی،  امورزراعی،  پذیرش داشته است. در سال تحصیلی 1401-1400 در رشته های 

ماشین های کشاورزی هرکدام با ظرفیت 25 نفر دانش آموز می پذیرد.
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                       ویژه نامه هنرستان های وابسته  وزارت جهاد کشاورزی
مهرماه سال 1399

هنرستان کشاورزی قاین  

پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات در سال 1352 توسط وزارت تعاون و امور روستاها بنیان شد و در 
سال 1354 به عنوان مرکز آموزش روستایی قاینات آغاز به کار نمود. این مرکز در سال 1362 به وزارت جهاد 
کشاورزی وقت به نام مرکز آموزش کشاورزی قاینات واگذار شد و هم اکنون زیر نظر مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی فعالیت می نماید. فاصله این مرکز تا نزدیک ترین شهرستان 

خراسان جنوبی )قاین( 35 کیلومتر و تا مرکز خراسان جنوبی )بیرجند( 135 کیلومتر است.
این پردیس دارای 140 هکتار زمین شامل مزارع باغات پسته، زرشک، سبزی و صیفی، فضای سبز و 
درختان، مرغداری و گاوداری و همچنین فضای آموزشی و رفاهی و دو حلقه چاه آب است. هنرستان 

کشاورزی خراسان جنوبی زیر نظر این مرکز فعالیت می کند.
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ویژه نامه هنرستان های وابسته  وزارت جهاد کشاورزی
 مهر ماه 1399

پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران و پرورش گیاهان 

جالیزی و سبزی.
تیلر،  و  تراکتور  مکانیک  رشته های  در  برون سپاری  به صورت  کاردانش  متوسطه  دوره های  برگزاری 

پرورش گیاهان جالیزی و سبزی و کشت گیاهان دارویی و زعفران. 

امکانات واحد آموزشی 

تعداد نُه کالس درس با گنجایش 250 نفر، یک آزمایشگاه فیزیک و شیمی به مساحت 44 مترمربع، 
یک آزمایشگاه خاک شناسی به مساحت 44 مترمربع، یک آزمایشگاه حفظ نباتات به مساحت 43 مترمربع، 
یک سایت کامپیوتر به مساحت چهل مترمربع دارای هفت دستگاه رایانه، یک کتابخانه به مساحت 87 
مترمربع با گنجایش پنج هزار جلد کتاب، یک کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور به مساحت 
184 مترمربع، یک کارگاه آموزشی تاسیسات به مساحت چهل مترمربع، هانگارد ماشین آالت به مساحت 
240 مترمربع، یک واحد گاوداری 13 راسی آموزشی به مساحت هشت صد مترمربع، یک واحد مرغداری 
آموزشی شش هزار قطعه ای گوشتی به مساحت 1356 مترمربع، یک واحد گلخانه به مساحت 56 مترمربع و 
یک واحد تکنولوژی آموزشی به گنجایش چهل نفر به مساحت 87 مترمربع، سالن اجتماعات به مساحت 

225 مترمربع با گنجایش دویست نفر.
ورزشی  سالن  مترمربع،  مساحت 89  به  نمازخانه  نیز شامل  رفاهی  امکانات  و  فضا  موجود  وضعیت 
برای  غذاخوری  سالن  مترمربع،  ورزشی2500  زمین  مورد  دو  مترمربع،  مساحت 1185  به  سرپوشیده 
به  کارکنان  استفاده  برای  غذاخوری  سالن  نفر،   224 گنجایش  به  دانشجویان  و  دانش آموزان  استفاده 

گنجایش پنجاه نفر، و فضای اداری به مساحت 1500 مترمربع است.
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مهرماه سال 1399

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

هم اینک تعداد 41 نفر در رشته های پرورش گیاهان جالیزی و سبزی و مکانیک تراکتور و تیلر در شاخه 
کاردانش به تحصیل اشتغال دارند.
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 مهر ماه 1399

هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش امام خمینی زابل
هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش امام خمینی )ره( زابل با هدف تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده 
از میان جوانان روستایی و کشاورز زاده منطقه سیستان از سال تحصیلی 72-71 آغاز به کار نموده و در 
شاخه  های کاردانش و فنی و حرفه ای در رشته های علوم دامی، علوم زراعی و ماشین های کشاورزی به 
پذیرش دانش آموز پرداخته است. این هنرستان زیر نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی سیستان قرار دارد.
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مهرماه سال 1399

پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های علوم زراعی و علوم باغی.

برگزاری دوره های متوسطه کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های کشت و کار مکانیزه و علوم باغی.
برگزاری دوره های فنی حرفه ای در رشته امور دامی.

برگزاری دوره کاردانش به صورت وابسته در رشته کشت و کار مکانیزه. 

امکانات واحد آموزشی 

تعداد پنج کالس، یک آزمایشگاه، 150 مترمربع کتابخانه، یک سایت کامپیوتر، دو هکتار مزرعه، یک 
واحد گلخانه آموزشی، صد مترمربع سالن اجتماعات، سیصد مترمربع محوطه ورزشی. سیصد مترمربع 

خوابگاه، و صد مترمربع سالن غذاخوری است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

این هنرستان در سال تحصیلی 1400-1399 تعداد 22 دانش آموز در شاخه فنی و حرفه ای در رشته 
امور دامی پذیرش نموده و هم اینک 41 نفر در این رشته و 33 نفر در رشته کشت و کار مکانیزه در شاخه 

کاردانش این هنرستان مشغول به تحصیل هستند. 
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هنرستان شبانه روزی علی آباد کمین
هنرستان علی آباد کمین استان فارس با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس بعد از 18 سال در سال 1397 دوباره راه اندازی شد. روستای علی آباد کمین از روستاهای 

شهرستان پاسارگاد، در دامنه کوه زاگرس جنوبی واقع شده است.
هدف اصلی از راه اندازی این هنرستان، تربیت کشاورزان آینده و نسل جدید شاغالن در بخش کشاورزی 
است. از آن جا که نزدیک به 53 درصد از کشاورزان و شاغالن این بخش، دارای سن پنجاه سال به باال 
هستند، تربیت نسل جوان مهم است. بر این اساس، الویت پذیرش دانش آموزان این هنرستان روستازادگان و 

فرزندان عشایر استان است.
این هنرستان با داشتِن زیرساخت های مناسب و امکانات خوابگاهی و تجهیز آموزشی انجام گرفته و 
کمک های معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، جای مناسبی برای دانش آموزان است تا سه سال را در یک 
محیط آموزشی-کشاورزی سپری کرده و با فراگیری دانش نوین به عنوان نیروی جواِن تازه نفس به اشتغال 

در بخش کشاورزی بپردازند.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش گل وگیاهان 

آپارتمانی، تعمیرموتور تراکتور، تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی.
برگزاری دوره های متوسطه کاردانش به صورت برون سپاری در رشته کشت گیاهان دارویی و زعفران.

برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در رشته های امور زراعی، ماشین های کشاورزی و امور دامی.

امکانات واحد آموزشی 

کتابخانه، ششصد  مترمربع  چهارصد  آموزشی،  مزرعه  هکتار  پنج  آزمایشگاه،  سه  تعداد 12 کالس، 
مترمربع گلخانه آموزشی فعال،  هزار مترمربع گلخانه در دست ساخت، یک کارگاه و پایلوت برای خشک 
کردن میوه و گیاهان دارویی و پرورش مرغ و ماکیان. فضا و امکانات رفاهی نیز شامل 850 مترمربع 
خوابگاه دانش آموزی، 661 مترمربع سالن غذاخوری، 312 مترمربع سالن اجتماعات، 1750 مترمربع سالن 

ورزشی، و شش کامپیوتر با دسترسی به اینترنت است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

ماشین آالت کشاورزی تعداد 12 نفر و امور دامی تعداد 24 نفر که در شاخه فنی و حرفه ای و به صورت 
شبانه روزی در پایه دهم جذب و آغاز به تحصیل نموده اند.

پایه دوازدهم در رشته های  نفر در  یازدهم و 27  پایه  نفر در  این هنرستان تعداد 28  همچنین در 
ماشین آالت کشاورزی، امور دامی و امور زراعی در شاخه فنی و حرفه ای و نُه نفر در رشته کشت گیاهان 

دارویی و زعفران در شاخه کاردانش در پایه دوازدهم  به صورت شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند.
این هنرستان توان افزایش گنجایش به تعداد 270 نفر را داراست.
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 مهر ماه 1399

هنرستان شهید صدقی  بجنوردی خراسان شمالی
هنرستان شهید صدقی بجنوردی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
خراسان شمالی با هدف توسعه آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای کشاورزی در سال 1399 راه اندازی 
شد. این مرکز در شهر بجنورد واقع شده است. هنرستان شهید صدقی در ساختمان قدیم مرکز )تاسیس 

1380( قرارگرفته است.
هدف از تاسیس هنرستان شهید صدقی، جذب دانش آموزان روستایی و عشایری )با توجه به اشتغال 
44 درصد افراد این استان در حوزه کشاورزی( و با نگرش به برنامه های توسعه این هنرستان، در تالش برای 

ایجاد زیرساخت های الزم برای تبدیل به هنرستان شبانه روزی می باشد.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های علوم زراعی و ماشین های کشاورزی.

سبک  موتورهای  تعمیر  رشته های  در  برون سپاری  به صورت  کاردانش  متوسطه  دوره های  برگزاری 
کشاورزی و مکانیک تراکتور و تیلر و تعمیر موتور تراکتور.

امکانات واحد آموزشی 

با مجموع  با مجموع مساحت270 مترمربع، چهار کارگاه ماشین های کشاورزی  تعداد چهار کالس 
مساحت کل کارگاه های ماشین های کشاورزی شصت مترمربع، چهار آزمایشگاه  شامل آزمایشگاه زراعت و 
اصالح نباتات 78 مترمربع، آزمایشگاه باغبانی 75 مترمربع، آزمایشگاه حفظ نباتات 65 مترمربع، آزمایشگاه 
آب و خاک60 مترمربع، زمین کشاورزی قابل کشت پنج هکتار، دو حلقه چاه آب، هرباریوم به مساحت 

شصت مترمربع، گلخانه به مساحت دویست مترمربع. 
امکانات رفاهی نیز شامل سالن اجتماعات به مساحت دویست مترمربع، کتابخانه به مساحت چهل مترمربع، 
فضای ورزشی باز به مساحت هفتصد مترمربع و سرپوشیده به مساحت هشتاد مترمربع و روی هم رفته 780 

مترمربع، و امکانات و تجهیزات آشپزخانه )مرکز دارای صد مترمربع سلف سرویس است( می شود.
هم اینک هنرستان شهید صدقی بجنوردی دارای 81 دانش آموز در رشته های مکانیک تراکتور و تعمیر 

موتورهای ماشین های سبک کشاورزی در سال تحصیلی 1400-1399 است.
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هنرستان شهید خیابانیان زاهدان
منابع طبیعی  شهید  و  مرکزآموزش کشاورزی  به  وابسته  زاهدان  خیابانیان  هنرستان کشاورزی شهید 
خیابان زاهدان از واحدهای وابسته موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با هدف توسعه آموزش های کاردانش و 
فنی و حرفه ای کشاورزی در سال 1399 در شهرستان زاهدان راه اندازی شد. شهرستان زاهدان در مرکز 
استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. این هنرستان کشاورزی شهرستان های زاهدان، میرجاوه، 

نصرت آباد، تفتان و خاش را تحت پوشش قرار می دهد. 
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های علوم باغی.

برگزاری دوره های متوسطه کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های مرغداری صنعتی، پرورش 
دام های سنگین )گاو و گاومیش(، کشت گیاهان دارویی و زعفران، زراعت غالت و حبوبات، پرورش قارچ 

خوراکی و پرورش گیاهان جالیزی و سبزی.

امکانات واحد آموزشی 

تعداد 12 کالس درس، شش آزمایشگاه، سه کارگاه، کتابخانه با وسعت 176 مترمربع و سایت کامپیوتر 
با تعداد 32 دستگاه کامل رایانه. 

فضا و امکانات رفاهی شامل 750 مترمربع خوابگاه و 166 مترمربع سال اجتماعات و هفتاد مترمربع 
سالن ورزشی است. 

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

در شاخه فنی و حرفه ای در رشته های امور زراعی، امور باغی و امور دامی تا 150 نفر دانش آموز و در شاخه 
کاردانش در رشته های علوم زراعی، علوم باغی، علوم دامی و منابع طبیعی تا چهارصد نفر توان پذیرش 

دانش آموز دارد.
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هنرستان کردستان )سنندج(
مرکز آموزش روستایی کردستان در سال 1354 در روستای موچش در شصت کیلومتری شهرستان سنندج 
احداث شد که به آموزش صنایع دستی و بهداشت و تنظیم خانواده به زنان روستایی می پرداخت و بعدها 
به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. در سال 61 این مرکز در ساختمانی دولتی با پذیرش دانش آموزان 
در  کردستان  آموزشی  مجتمع  آغاز ساخت  کرد.  فعالیت  به  آغاز  کشاورزی،  دیپلم  اخذ  برای   روستایی 
سال 69 در قطعه زمینی خریداری شده با اعتبارات سازمان آموزش کشاورزی در پنج کیلومتری جاده 
سنندج -کرمانشاه انجام شد که فاز اول این مجتمع در سال 71 افتتاح گردید و دوره جدید فعالیت های 
آموزشی مرکز با برگزاری کالس های آموزشی برای آموزش روستاییان و دوره های آموزش کارکنان آغاز 
و  حرفه ای  و  فنی  شاخه های  در  دانش آموز  پذیرش  با  مرکز  رسمی  آموزش های   1374 سال  در  شد. 
کاردانش، و دانشجو در مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد. در مهر ماه سال 1399 
هنرستان کردستان زیر نظارت مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با هدف ارایه 
آموزش های مهارتی کشاورزی به روستازادگان و روستاییان برای رسیدن به بیشترین تولید ممکن افتتاح گردید.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره سنجش مهارت در رشته تولید نهال و جنگل کاری.

برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های، علوم باغی، و ماشین های کشاورزی.
برگزاری دوره فنی و حرفه ای به صورت وابسته در رشته های امورزراعی، امور باغی.

امکانات واحد آموزشی 

با هشت هزار جلد  تعداد شش کالس درس، چهار آزمایشگاه، یک کارگاه، 372 مترمربع کتابخانه 
کتاب، یک سایت کامپیوتر با 12 دستگاه رایانه مجهز به اینترنت، 2/5 هکتار باغات و شصت مترمربع 
گلخانه، 392 مترمربع سالن اجتماعات،130 مترمربع سالن همایش، 2147 مترمربع اماکن ورزشی و 240 

مترمربع کارگاه ماشین آالت.
وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل 2438 مترمربع خوابگاه، و 1158 مترمربع سالن غذاخوری است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

این مرکز توان پذیرش دانش آموز به تعداد 180 نفر در شاخه کاردانش در رشته های پرورش و تولیدات 
زنبور عسل و کرم ابریشم، پرورش گیاهان جالیزی و سبزی، کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش 
درخت و درختچه زینتی و پرورش گل وگیاهان آپارتمانی، کاربری سامانه های آبیاری تحت فشار و تعمیر 
ماشین های ثابت کشاورزی و در شاخه فنی و حرفه ای در رشته های امور زراعی، امور باغی و صنایع غذایی 

را داراست. این مرکز در دوره سنجش مهارت، توان پذیرش فراگیر سیصد نفر را در هر فصل دارد.
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امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی شامل: علوم گلخانه های مرکزی
زراعی و باغی آب و خاک، آزمایشگاه دامپزشکی و کشت بافت
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هنرستان شهدای کشاورز حاجی آباد هرمزگان
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  حاجی آباد  کشاورزی  پردیس  در  حاجی آباد،  کشاورز  شهدای  هنرستان 
کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان واقع شده است. فاصله شهرستان حاجی آباد تا مرکز استان حدود 165 
کیلومتر بوده و به عنوان قطب کشاورزی استان در زمینه زراعی، تولید صیفی جات و نخیالت ) معروف ترین 
خرمای خاورمیانه یعنی خرمای پیارم متعلق به این شهرستان است( و همچنین مرکبات و پسته فعال 

است. همچنین همجواری این شهرستان با استان های کرمان و فارس بر اهمیت آن افزوده است. 
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های تولید نهال و جنگل کاری، پرورش گیاهان جالیزی و سبزی.
برگزاری دوره های متوسطه کاردانش به صورت برون سپاری در رشته پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری

امکانات واحد آموزشی 

تعداد پنج کالس، یک آزمایشگاه گیاه پزشکی، یک کارگاه ماشین آالت کشاورزی، پنج هکتار مزرعه و پانصد 
مترمربع گلخانه آموزشی، یک کتابخانه، چهارصد مترمربع سالن ورزشی و هفتصد مترمربع سالن اجتماعات.

وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل 150 مترمربع خوابگاه، هفتصد مترمربع سالن غذاخوری 
با آشپزخانه است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

 هم اینک رشته پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری در این هنرستان در حال اجرا است و 
قابلیت افزایش دو رشته دیگر را کشت گیاهان جالیزی و سبزی و تعمیر موتورهای سبک کشاورزی را در 

سال آتی دارا می باشد.

اخبار ویژه

طرح ساخت کلکسیون ُکنار هندی با همکاری دانش آموزان کاردانش در دست اجرا بوده و طرح ساخت 
خزانه مرکبات در مرحله مقدماتی و بررسی و برآورد هزینه ها است.



37

                       ویژه نامه هنرستان های وابسته  وزارت جهاد کشاورزی
مهرماه سال 1399

هنرستان  کشاورزی پسرانه خلیج فارس بوشهر
هنرستان کشاورزی پسرانه خلیج فارس بوشهر وابسته به مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی بوشهر در مهرماه 1399 با هدف تربیت نسل جوان روستایی و کشاورز منطقه افتتاح گردید. این 
هنرستان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در بخش غربی شهر بوشهر 

به آدرس بهمنی، خواجه ها واقع شده است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی
دوره های سنجش مهارت در رشته های دریانوردی صیادی، کشت گیاهان جالیزی و سبزی، پرورش 

میگو، تکثیر میگو، کشت گیاهان دارویی و زعفران و علوم باغی.

امکانات واحد آموزشی 

چهار کالس هرکدام به متراژ پنجاه مترمربع، چهار اتاق هرکدام به متراژ بیست مترمربع، نمازخانه به 
متراژ هشتاد مترمربع، آزمایشگاه به متراژ صد مترمربع، گلخانه به متراژ هزار مترمربع، زمین های قابل کشت 
به مساحت چهار هکتار و کارگاه به مساحت صد مترمربع، کالس کامپیوتر با هفت دستگاه رایانه، یک 
کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان و یک کارگاه گیاه شناسی، یک آزمایشگاه علوم پایه، سالن اجتماعات با 
گنجایش نود نفر، کتابخانه با مساحت پانصد مترمربع شامل ده هزار جلد کتاب فارسی و التین، مزرعه 

آموزشی حدود دو هزار مترمربع.
امکانات رفاهی شامل یک نمازخانه 120 مترمربع و سالن ورزشی است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

این هنرستان توان برگزاری رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش میگو و ایجاد و نگهداری 
فضای سبز را داراست.



39

                       ویژه نامه هنرستان های وابسته  وزارت جهاد کشاورزی
مهرماه سال 1399

هنرستان جهاد کشاورزی دامغان )زیر نظر سمنان(
هنرستان فنی و حرفه ای، کاردانش دامغان با نام دبیرستان دامپروری دامغان از سال تحصیلی 71-72 
با تعداد 75 دانش آموز در رشته امور دامی )شاخه فنی و حرفه ای( به صورت شبانه روزی آغاز به فعالیت 
نمود و نخستین دانش آموختگان در رشته امور دامی به تعداد 42 نفر به مقطع کاردانی دانشگاه های مراغه و 
نیشابور راه یافتند. این هنرستان تحت نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

سمنان فعالیت می کند.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی   
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های پرورش و تولیدات زنبور عسل و کرم ابریشم، کشت 

گیاهان دارویی و زعفران.
محصوالت  تولید  زینتی،  گیاهان  رشته های  در  برون سپاری  به صورت  کاردانش  دوره های  برگزاری 

ارگانیک زراعی و باغی، کشت گیاهان دارویی و زعفران، مرغداری صنعتی و پرورش دام سبک.
برگزاری دوره فنی و حرفه ای به صورت وابسته در رشته امور دامی.

امکانات واحد آموزشی 

تعداد چهار کالس درس، یک آزمایشگاه، چهار کارگاه، سی مترمربع کتابخانه، یک سایت کامپیوتر با 
هشت دستگاه رایانه، سیصد مترمربع مزرعه آموزشی، 140 مترمربع سالن اجتماعات، هزار مترمربع زمین 

فوتبال و والیباِل فضای باز و 232 مترمربع فضای اداری. 
وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل 180 مترمربع خوابگاه، 130 مترمربع سالن غذاخوری است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

اکنون تعداد 49 نفر در شاخه فنی و حرفه ای رشته امور دامی به صورت وابسته و هفتاد نفر در شاخه 
کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم دامی و علوم زراعی در حال تحصیل هستند.
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هنرستان دخترانه فدک
به عنوان هنرستان وابسته جهاد  اول مهرماه سال 1399 هنرستان دخترانه صنایع غذایی فدک  در 

کشاورزی و نخستین هنرستان دخترانه در جنوب کشور افتتاح گردید.

با توجه به نقش آفرینی زنان در عرصه تولیدات کشاورزی و فعالیت همگام با مردان، نیاز به آموزش 
دختران و تربیت نسل جدید زنان تحصیل کرده شاغل در حوزه کشاورزی، انکار ناپذیر است. از آن جا که 
زنان روستایی در مناطق روستایی و عشایری نقش بزرگی در فرآوری محصوالت کشاورزی دارند و با توجه 
به ارزش افزوده محصوالت فرآوری شده کشاورزی، رشته صنایع غذایی در این هنرستان راه اندازی گردید 

تا بتواند هنرجویان دختر را در این رشته جذب کرده و فعالیت در این حوزه محقق گردد.
تعداد دانش آموزان پذیرش شده این هنرستان 26 نفر است که به صورت روزانه و در رشته صنایع غذایی 
مشغول به تحصیل هستند. از سال آینده و با راه اندازی خوابگاه، هنرستان می تواند به صورت شبانه روزی 

دختران روستایی و عشایر را جذب نموده و آموزش دهد.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
این هنرستان در مهرماه سال 99 افتتاح شد و 28 دانش آموز در شاخه فنی و حرفه ای در رشته صنایع 

غذایی پذیرش شده که به صورت شبانه روزی درحال تحصیل می باشند.

امکانات واحد آموزشی 

چهار کالس درس به گنجایش هرکالس سی نفر، کالس ویدیوکنفرانس با گنجایش چهل نفر، دو کالس 
کامپیوتر با گنجایش هرکالس 15 نفر، سالن اجتماعات به گنجایش 150 نفر، دفتر مدیریت و استراحت 
معلمان، کتابخانه دارای 9474 جلد کتب فارسی و 787 جلد کتب التین در زمینه های مختلف کشاورزی، 
اینترنت به مساحت صد مترمربع، گلخانه به  با متراژ 250 مترمربع، سایت  سالن مطالعه و قرائت خانه 
مساحت سیصد مترمربع برای پرورش انواع گیاهان زینتی و آپارتمانی و پرورش و تکثیر نشاء گیاهان 
زینتی و دارویی، پایلوت شیر و فرآورده های لبنی، پایلوت گوشت و فرآورده های گوشتی و مجموعه امکانات 
آزمایشگاهی مرکز به مساحت ششصد مترمربع، دارای آزمایشگاه های تخصصی صنایع غذایی، میکروبیولوژی، 
شیمی، خاک شناسی، زیست شناسی و هرباریوم، سالن ورزشی چندمنظوره با مساحت 1260 مترمربع برای 

فوتسال، والیبال، بدنسازی و تنیس روی میز که دارای امکانات سرویس بهداشتی و حمام است.

امکانات رفاهی هنرستان فدک 

خوابگاه شبانه روزی دارای هفت اتاق خواب، اتاق سرپرستی، اتاق مطالعه، اتاق تلویزیون، اتاق نمازخانه، 
اتاق نگهبانی، سرویس های بهداشتی و مکان مسکونی برای اسکان سرایدار، نمازخانه، سالن غذاخوری 

سلف سرویس به گنجایش چهارصد نفر که دارای سالن طبخ و توزیع و انبار مواد غذایی نیز هست.
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رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

این هنرستان در شاخه فنی حرفه ای رشته صنایع غذایی قابلیت پذیرش 90 دانش آموز دختر را 
دارد. همچنین قابلیت پذیرش دانش آموز درشاخه کاردانش رشته های پرورش گیاهان دارویی و تولید و 

پرورش گل و گیاهان زینتی را دارد.
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هنرستان  کشاورزی آیت اهلل ملک حسینی یاسوج
هنرستان کشاورزی آیت اهلل ملک حسینی تحت نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای کمک به تربیت کشاورزان نسل آینده با هدف جذب و 
پذیرش دانش آموزان خانواده های کشاورز و روستایی منطقه فعالیت می نماید. مرکزتحقیقات و آموزش 
لرستان در سال تحصیلی97-96 با پذیرش دانش آموز در رشته های کاردانش کشت گیاهان دارویی و 

زعفران و پرورش ماهیان سردآبی شروع به فعالیت نمود.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته کشت گیاهان دارویی و زعفران.

و  گرمسیری  درختان  پرورش  رشته های  در  برون سپاری  به صورت  کاردانش  دوره های  برگزاری 
نیمه گرمسیری.

امکانات واحد آموزشی 

نژاد  اصالح  تحقیقات  مرکز  در  شیالت  آموزش  کارگاه  دو  آزمایشگاه،  یک  درس،  کالس  شش   تعداد 
شهید مطهری یاسوج و کارگاه زراعی در ایستگاه چم خانی یاسوج، دو سایت کامپیوتر با هشت دستگاه رایانه. 

وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل هفتاد مترمربع خوابگاه، و چهل مترمربع سالن غذاخوری 
سلف سرویس است. 

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

در سال تحصیلی 1400-1399 هنرستان یاسوج تعداد سی دانش آموز به صورت وابسته پذیرش کرده 
است و اینک تعداد 111 نفر دانش آموز وابسته در دو رشته کشت گیاهان دارویی و زعفران و پرورش ماهیان 
سردآبی شاغل به تحصیل هستند. این هنرستان توان افزایش گنجایش به تعداد 150 نفر دانش آموز را در 

سه رشته مهارتی داراست.
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هنرستان کشاورزی گرمسار
مرکز آموزش گرمسار در سال 1354 با عنوان »مرکز آموزش روستایي گرمسار« فعالیت آموزشي خود 
را آغاز کرد. این مرکز در نزدیکي روستاي داورآباد در شهرستان آرادان واقع است و فاصله آن از مرکز  
استان صد کیلومتر و تا تهران 120 کیلومتر است. مساحت مرکز، شش هکتار بوده و هدف از گسترش 
آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای در استان سمنان، تربیت نیروهای متخصص با آخرین اطالعات 

روزآمد و اجرای طرح های تحقیقاتی و کاربردی است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت از سال 1393 در رشته های تعمیر ماشین های کشاورزی و کشت 

گیاهان دارویی و زعفران انجام شده است. 
برگزاری دوره های متوسطه کاردانش از سال 1359 به صورت هنرستان وابسته در رشته های کشاورزی 
عمومی و امور زراعی و باغی به پذیرش دانش آموز پرداخته و تا سال 1375 ادامه پیدا کرده است. از 
سال 1381 تاکنون در رشته های تولید نهال و جنگل کاری و کشت گیاهان دارویی و زعفران به صورت 

برون سپاری به جذب دانش آموز پرداخته است.

امکانات واحد آموزشی 

تعداد 12 کالس، دو آزمایشگاه، دو کارگاه، 120 مترمربع کتابخانه، دو سایت کامپیوتر و دوازده هزار 
مترمربع مزرعه و گلخانه.

وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل2100 مترمربع خوابگاه، دویست مترمربع سالن غذاخوری، 
دویست مترمربع سالن اجتماعات، و 1400 مترمربع فضای ورزشی است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

در شاخه کاردانش در رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران و تولید نهال و جنگل کاری تا سی نفر از سال 
1401-1400 این هنرستان قابلیت پذیرش دانش آموز در رشته امور باغی در شاخه فنی حرفه ای را دارا می باشد.



51

                       ویژه نامه هنرستان های وابسته  وزارت جهاد کشاورزی
مهرماه سال 1399

هنرستان  کشاورزی مرودشت

واحد آموزشی مرودشت فارس در سال 1352 در جنب پتروشیمی مرودشت تاسیس و در سال 1376  
به رامجرد انتقال یافت. این واحد آموزشی تحت نظر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس با هدف تربیت نسل آینده کشاورزان تحصیل کرده، فعالیت می نماید. در اول مهرماه 1399 

هنرستان کشاورزی مرودشت افتتاح شده است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 

برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های علوم زراعی و ماشین های کشاورزی.
برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم زراعی، باغی، دامی، شیالت و 

ماشین های کشاورزی

امکانات واحد آموزشی 

14 کالس درس، دو آزمایشگاه، دو کارگاه، گلخانه، دویست مترمربع سالن اجتماعات، سه هزار مترمربع 
فضای ورزشی.

وضعیت موجود واحد از نظر امکانات رفاهی شامل 2400 مترمربع خوابگاه و 1400 مترمربع سالن 
غذاخوری است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

هم اکنون این واحد آموزشی در رشته کشت گیاهان دارویی و زعفران دارای دانش آموز به صورت برون 
سپاری بوده و در همین رشته پذیرش دانش آموز سنجش مهارت داشته است. هنرستان، توان پذیرش 
دویست نفر دانش آموز به صورت شبانه روزی و چهارصد نفر دانش آموز را به صورت روزانه در شاخه کاردانش 
در رشته های ماشین آالت کشاورزی و علوم زراعی داراست. در سال تحصیلی 1401-1400 در رشته 

کشت و کار مکانیزه دانش آموز پسر به صورت وابسته می پذیرد.
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هنرستان جهاد کشاورزی مشهد
هنرستان جهاد کشاورزی مشهد یکی از قدیمی ترین هنرستان های فعال کشور در بخش کشاورزی 
است )تاریخ تاسیس 1325( که زیر نظر مستقیم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان خراسان رضوی و با نظارت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد، مشغول به فعالیت است. تاکنون 
دانش آموختگان بسیاری از این هنرستان به جامعه کشاورزی استان وارد شده اند که در پیشه های مختلف 
آموزشی و مدیریتی مشغول خدمت به بخش کشاورزی هستند. این هنرستان در طول جنگ تحمیلی 14 

شهید به نظام اسالمی تقدیم کرده است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
ماهیان  پرورش  زعفران،  و  دارویی  گیاهان  کشت  رشته های  در  مهارت  سنجش  دوره های  برگزاری 

گرم آبی، پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم و تولید صنعتی فرآورده های لبنی.
و  دارویی  گیاهان  کشت  رشته های  در  برون سپاری  به صورت  کاردانش  متوسطه  دوره های  برگزاری 

زعفران و پرورش گیاهان جالیزی و سبزی.
برگزاری دوره های کاردانش به صورت وابسته در رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران، مکانیک 
تیلر، پرورش صنعتی دام های سنگین )گاو و گاومیش(، مرغداری صنعتی، پرورش پرندگان  تراکتور و 

زینتی و پرورش گیاهان جالیزی و سبزی.

برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در رشته امور دامی

امکانات واحد آموزشی 

آزمایشگاه تخصصی، سه کارگاه تخصصی، 50 مترمربع کتابخانه، هزار  تعداد ده کالس درس، یک 
مترمربع گلخانه آموزشی، ده هکتار مزرعه شامل مزارع و کلکسیون های گیاهان دارویی، گاوداری، مرغداری و 

زراعت و باغبانی، دو هزار مترمربع سالن اجتماعات و دو هزار مترمربع اماکن ورزشی.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

در حال حاضر 198 هنرجو در رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران، اموردامی، مکانیک تراکتور و تیلر، 
مرغداری صنعتی ، پرورش گیاهان جالیزی و سبزی و پرورش دام های سنگین در این هنرستان مشغول 

به تحصیل می باشند.



55

                       ویژه نامه هنرستان های وابسته  وزارت جهاد کشاورزی
مهرماه سال 1399

  در سال تحصیلی 1401-1400 نیز در سه رشته اموردامی، تولید گیاهان دارویی و ماشین های 
کشاورزی هرکدام به تعداد 35 نفر پذیرش هنرجوی جدید خواهد داشت.
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هنرستان شهدای جهاد کشاورزی قم
هنرستان شهدای جهاد کشاورزی قم در اول مهرماه سال 1399 وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان قم افتتاح شد. این هنرستان در مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان قم )تاسیس1375( قرار دارد.

پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های صنایع غذایی، ماشین های کشاورزی و منابع طبیعی.

برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم باغی، علوم زراعی، علوم دامی، 
ماشین های کشاورزی

امکانات واحد آموزشی 

15 کالس، یک آزمایشگاه، پنج کارگاه، 120 مترمربع کتابخانه، دو سایت کامپیوتر و بیست رایانه، 83 
هکتار مزرعه و گلخانه، 110 مترمربع سالن اجتماعات، 1200 مترمربع فضای ورزشی.

وضعیت موجود مرکز از لحاظ امکانات رفاهی شامل 150 مترمربع خوابگاه است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

قابلیت پذیرش دانش آموز در رشته های علوم دامی و علوم زراعی را دارا می باشد.
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هنرستان بمپور بلوچستان
واحد آموزشی بمپور از سال 1335 شروع به فعالیت کرده و اکنون زیر نظارت مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در شهرستان بمپور با هدف آموزش جوانان روستایی و تربیت نسل 

آینده شاغل در حوزه کشاورزی در منطقه به فعالیت می پردازد.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم باغی، علوم زراعی و ماشین های کشاورزی.

برگزاری دوره فنی و حرفه ای به صورت وابسته در رشته امور باغی.

امکانات واحد آموزشی 

تعداد پنج کالس درس به گنجایش 150 نفر دانش آموز، یک آزمایشگاه آب و خاک و یک آزمایشگاه 
فیزیک، یک کارگاه مجهز ماشین ها و ادوات کشاورزی، سالن پرورش قارچ، اسکلت گلخانه و 12 هکتار 

عرصه برای کارهای عملی و سالن سرپوشیده ورزشی.
وضعیت موجود واحد بمپور از لحاظ فضا و امکانات رفاهی شامل، خوابگاه و سلف سرویس با گنجایش 

دویست نفر، و نمازخانه است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

اکنون تعداد 35 نفر دانش آموز در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در رشته امور باغی شاخه فنی و 
حرفه ای به صورت شبانه روزی در حال تحصیل هستند.
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هنرستان جهاد کشاورزی امام خمینی )ره( جویبار
هنرستان جهاد کشاورزی امام خمینی )ره( جویبار )تاریخ تاسیس 1371( در استان مازندران، شهرستان 
جویبار، بخش مرکزی دهستان پایین رودپشت، روستای سراج محله واقع شده است. این هنرستان زیر 
نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران به آموزش دانش کشاورزی به 

روستازادگان می پردازد.

پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های ماشین های کشاورزی و منابع طبیعی.

برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم زراعی، علوم باغی، علوم دامی، 
منابع طبیعی و شیالت

برگزاری دوره فنی حرفه ای به صورت وابسته در رشته امور زراعی.
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امکانات واحد آموزشی 

تعداد شش کالس درس، یک آزمایشگاه، یک کارگاه، پنجاه مترمربع کتابخانه، پنجاه مترمربع گلخانه، 
2500 متر زمین والیبال و فوتسال.

وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل 240 مترمربع خوابگاه و صد مترمربع سالن غذاخوری است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

اکنون در شاخه فنی و حرفه ای و در رشته امور دامی تعداد هشت نفر دانش آموز در پایه دهم جذب 
شده و تعداد 12 نفر دانش آموز نیز در رشته امور زراعی در پایه دوازدهم در حال تحصیل هستند.

در این هنرستان دانش آموزان در زمینه های پرورش گل، پرورش مرغ و گوسفند به کارآفرینی اشتغال 
دارند و چنانچه از حمایت های دولتی همچون دریافت وام و صدور مجوز فعالیت های کشاورزی و دامپروری 

توسط جهاد کشاورزی شهرستان، برخوردار شوند، به علت روستازاده بودن، توانایی تولید دارند.
این هنرستان در سال تحصیلی 1401-1400 آمادگی جذب هنرجو در شاخه  فنی حرفه ای رشته 

اموردامی و شاخه کاردانش رشته مرغداری صنعتی و تعمیر و نگهداری ماشین آالت را دارا می باشد.
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هنرستان جهاد کشاورزی چابهار بلوچستان
واحد آموزشی چابهار از سال 1394 زیر نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان 

در شهرستان چابهار با هدف آموزش روستازادگان و تربیت کشاورزان آینده در منطقه به فعالیت می پردازد.

پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم باغی، علوم زراعی و شیالت.

امکانات واحد آموزشی 

دارای شش کالس آموزشی است. همچنین دارای گلخانه آموزشی پرورش موز و آناناس می باشد.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

هم اینک در سه رشته کاردانش شامل پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری، پرورش میگو و 
پرورش گیاهان جالیزی و سبزی دارای دانش آموز پایه دهم و دوازدهم  به تعداد 103 نفر است.
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هنرستان کشاورزی لرستان )خرم آباد(
هنرستان شبانه روزی شهید بهشتی خرم آباد لرستان در شهرستان خرم آباد در پنج کیلومتری از مرکز 
شهر در شهرک بابا عباس سراب چنگایی قراردارد. این هنرستان در تاریخ اول مهرماه سال 99 با هدف 
تربیت نسل جوان روستازاده و کشاورز منطقه با نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

لرستان افتتاح شده است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته های علوم زراعی و ماشین های کشاورزی.

برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم زراعی و ماشین های کشاورزی.

امکانات واحد آموزشی 

تعداد چهار کالس درس و پنجاه مترمربع آزمایشگاه.
وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل هشتاد مترمربع خوابگاه و پنجاه مترمربع سلف سرویس است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

برای رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم و پرورش 
طیور به تعداد بیست نفر برای هر رشته گنجایش پذیرش وجود دارد.

در سال تحصیلی 1400-1399 تاکنون جذب دانش آموز نداشته است. 
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هنرستان شهید روحانی فرد کردکوی
هنرستان شهید روحانی فرد کردکوی زیر نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان گلستان در مهرماه 1399 به منظور جذب روستازادگان و تربیت کشاورزان آینده و کمک به اصالح 

هرم سنی شاغالن در بخش کشاورزی در واحد آموزشی کردکوی افتتاح گردید.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش 
میوه های هسته دار، زراعت غالت و حبوبات، مکانیک تراکتور و تیلر، پرورش ماهیان گرم آبی و پرورش گل و 

گیاهان آپارتمانی.

امکانات واحد آموزشی 

تعداد هشت کالس، دو آزمایشگاه، دو کارگاه ماشین آالت کشاورزی، 120 مترمربع کتابخانه، 12 عدد 
کامپیوتر، 80800 مترمربع گلخانه، مترمربع سالن اجتماعات، 260 مترمربع سالن ورزشی سرپوشیده.

وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل 3180 مترمربع خوابگاه و پانصد مترمربع سالن غذاخوری است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

در سال تحصیلی 1400-99 تعداد 15 نفر دانش آموز در رشته ماشین های کشاورزی در شاخه فنی و 
حرفه ای و 12 نفر در رشته گیاهان دارویی و زعفران در شاخه کاردانش پذیرش داشته است.
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هنرستان کشاورزی رسول اکرم )ص( دامغان
مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی رسول اکرم )ص( شهرستان دامغان در سال 
جهاد  وزارت  کوتاه مدت  و  مقطع دار  دوره هاي  اجراي  با  دامغان  دامپروري  آموزشکده  عنوان  با   1372
سازندگي سابق، کـارخود را آغاز نمود و به مرور با پیگیري و تالش دست اندرکاران و با هماهنگي دانشگاه 
جامع علمي- کاربردي، دوره هاي کارداني خود را از سال 1375 و دوره هاي کارشناسي ناپیوسته را از سال 
1385 آغاز نمود و زیر نظر معاونت آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند. 
هدف اصلي مرکز، تربیت نیروي ماهر و متخصص مورد نیاز بخش هاي مختلف وزارت جهادکشاورزي است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
تا پیش از این در زمینه دوره های رسمی فعالیتی نداشته است. 

امکانات واحد آموزشی 

22 کالس درس، دو کارگاه مجهز کامپیوتر با 15 دستگاه رایانه به گنجایش سی نفر، هشت آزمایشگاه 
مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی تغذیه و شیر و لبنیات، هرباریوم گیاهی و جانوری، بافت شناسی، تشریح و 
فیزیولوژی، فیزیک، شیمی، میکروبیولوژی و خون شناسی و ویروس شناسی، سه کارگاه آموزشی گاوداری با 
مساحت چهار هکتار و گنجایش 150 راس گاو مولد، گوسفند داری با مساحت دو هزار مترمربع و زیربنای 
پنج هزار مترمربع و بهاربند با گنجایش دو هزار راس گوسفند پرواری و پرورش طیور با مساحت 3700 
مترمربع و گنجایش ده هزار قطعه جوجه گوشتی و ده هزار قطعه مرغ تخم گذار، مزارع تحقیقاتی شامل 
مزرعه یحیی آباد با مساحت 380 هکتار دارای دو حلقه چاه عمیق و چهل هکتار باغ پسته، صیفی جات و گندم، جو، 

یونجه، و مزرعه همت آباد در سی کیلومتری جنوب مرکز.
وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل خوابگاه با گنجایش 120 نفر و آشپزخانه و سلف سرویس 
با گنجایش پانصد نفر و یک مجموعه  ورزشي به مساحت 1800 مترمربع شامل سالن چندمنظوره، سالن 
بدنسازي ، سالن تیراندازي، سالن تنیس روی میز، و سالن اجتماعات آماده برگزاري مسابقات ورزشي و 

سالن آمفی تاتر با مساحت 620 مترمربع و گنجایش 350 نفر است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 

رشته های  در  را  دانش آموز  نفر  صد  پذیرش  توان  مناسب،  زیرساخت های  و  امکانات  به  توجه   با 
کشاورزی داراست.
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هنرستان جهاد کشاورزی میاندوآب
هنرستان جهاد کشاورزی میاندوآب با هدف تربیت نسل جوان روستازاده برای دانش اندوزی و اشتغال 
در حوزه کشاورزی در پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی میاندوآب زیر نظارت مرکز تحقیقات و آموزش 
افتتاح گردید. مرکز آموزش  آذربایجان غربی در مهرماه سال 1399  استان  و منابع طبیعی  کشاورزی 
کشاورزی میاندوآب در سال 1347 در رشته دامپروری اقدام به پذیرش دانش آموز نموده است و در سال 
1387به عنوان پایلوت انتخاب و شروع به اجرای دوره های کاردانش در جوار روستا در استان آذربایجان 

غربی نموده است.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی 
گیاهان  ثابت کشاورزی، کشت  ماشین های  تعمیر  در رشته های  مهارت  دوره های سنجش  برگزاری 

دارویی و زعفران.
برگزاری دوره های کاردانش به صورت برون سپاری علوم باغی، ماشین های کشاورزی، علوم زراعی.

امکانات واحد آموزشی 
تعداد 12 کالس درس به مساحت هفتصد مترمربع، دو آزمایشگاه به مساحت سیصد مترمربع، دو 
کارگاه آموزشی به مساحت 250 مترمربع، یک کارگاه ماشین آالت به مساحت ده هزار مترمربع، سی 
زمین زراعی به مساحت 350 هکتار، یک زمین باغی به مساحت 15000 مترمربع، یک مزرعه دارویی 
به مساحت پنج هزار مترمربع، یک مزرعه زینتی به مساحت پنج هزار مترمربع، یک سایت کامپیوتر به 
مساحت صد مترمربع. سالن ورزش مجهز، آمفی تاتر با ظرفیت 220 نفر، گلخانه آموزشی شیشه ای و 

تونلی، فضای سبز به مساحت 5 هکتار و کتابخانه مجهز.
سالن  دو  نفر،  چهارصد  گنجایش  با  خوابگاه  چهار  شامل  رفاهی  امکانات  و  فضا  موجود  وضعیت 

سلف سرویس با گنجایش چهارصد نفر و یک نمازخانه با مساحت 220 مترمربع است.

رشته های قابل پذیرش در هنرستان 
این هنرستان در شاخه فنی و حرفه ای در رشته امور باغی و در شاخه کاردانش در رشته های تعمیر 
موتور تراکتور، کشت گیاهان دارویی و زعفران و پرورش گل و گیاهان آپارتمانی با گنجایش دویست نفر، 

دانش آموز می پذیرد.
آغاز عملیات اجرایی برای بازسازی و بهسازی فضاهای رفاهی )خوابگاه ها ، غذاخوری ها و سالن ورزشی( 
برای کسب آمادگی در پذیرش دانش آموز در دوره های روزانه و شبانه روزی در محل مرکز آموزش کشاورزی 

میاندوآب در سال تحصیلی 1401-1400
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هنرستان جهاد کشاورزی سرپل ذهاب
پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی سرپل ذهاب به مساحت پنج هکتار در غرب استان کرمانشاه، در 
فاصله 150 کیلومتری از مرکز استان و همجوار با عراق بوده و در فاصله شصت کیلومتری از مرز واقع شده 
است. این پردیس زیر نظر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه فعالیت می کند.
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پیشینه اجرایی دوره های متوسطه رسمی کشاورزی
برگزاری دوره های سنجش مهارت در رشته پرورش گیاهان جالیزی و سبزی

برگزاری دوره کاردانش به صورت برون سپاری در رشته های علوم زراعی و باغی از سال 1375 تا کنون

امکانات واحد آموزشی

تعداد سه کالس درس با گنجایش هر کالس چهل نفر که مجهز به ویدیو پروژکتور و سامانه سرمایشی و 
گرمایشی هستند. این مرکز دارای 14 هکتار زمین زراعی و 25 هکتار ایستگاه تحقیقاتی باغ زیتون، کتابخانه 
به مساحت 48 مترمربع و تعداد 1100 جلد کتاب، سایت کامپیوتر به مساحت صد مترمربع همراه با ده دستگاه 
کامپیوتر متصل به اینترنت، سه گلخانه به مساحت دو هزار مترمربع با هزار مترمربع اختصاص یافته به تولید 

نهال مرکبات و یک واحد میست به مساحت چهارصد مترمربع برای تولید نهال زیتون، انگور و توت است.
وضعیت موجود فضا و امکانات رفاهی شامل خوابگاه، سلف سرویس و دیگر امکانات رفاهی بوده که 

متاسفانه در زلزله سال 96 حدود 4600 مترمربع زیربنای کلی از میان رفته است.
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رشته های قابل پذیرش در هنرستان 
هم اینک و در سال جاری در رشته پرورش میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، دانش آموزان کاردانش 
به صورت برون سپاری در حال تحصیل هستند. همچنین بسیاری از دانش آموزان سنوات قبل این مرکز، 
در طرح پرورش ماهی قصرشیرین و شرکت تخصصی کشاورزی و باغبانی پیوند پارس بیستون به عنوان 

نیروی فنی ماهر مشغول به کار هستند. 
این هنرستان از سال تحصیلی 1401-1400 می تواند حدود صد دانش آموز را به صورت وابسته در 

رشته های علوم زراعی، باغی و ماشین آالت پذیرش کند.
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بررسی وضعیت آینده هنرستان های وابسته به جهادکشاورزی 
الزم است در انتهای این ویژه نامه به این نکته اشاره شود که از اهداف برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی معاونت آموزش، توسعه کمی و کیفی آموزش های متوسطه و هنرستان های وابسته می باشد.
در سال تحصیلی 1401-1400 تعدادی از مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز 
اقدام به اخذ مجوز احداث هنرستان وابسته نموده اند که تا کنون )تیر ماه 1400( و با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش تعداد 14 مجوز هنرستان وابسته صادر شده است که با این تفصیل تعداد هنرستان های 

وابسته به جهادکشاورزی به 38 هنرستان افزایش یافته است.
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