
در راســتای توســعة آموزش های مهارتی، ارتقای 
جایگاه آموزش های زمینة کشــاورزی، و گســترش 
تعامالت آموزشــی با دســتگاه های متولی مهارت، 
مراسم افتتاح 16 هنرستان جدید وابسته به وزارت 
جهاد کشــاورزی در آغاز ســال تحصیلی )1400- 
1399( در 24 هنرســتان فنی وحرفه ای و کاردانش 
کشاورزی در سراسر کشور، روز سه شنبه اول مهرماه 
ســال جاری به صورت حضوری و ویدیوکنفرانس و 
با همکاری مشــترک دو وزارتخانه در استان فارس 

برگزار شد.
در جلســة ویدیوکنفرانــس که با حضــور دکتر 
علیرضا کمرئــی، معاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش وپرورش، دکتر کامبیز بازرگان، معاون وزیر و 
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
وزارت جهاد کشــاورزی، و مهندس ســیدمصطفی 
آموزش های فنی وحرفه ای  آذرکیش، مدیرکل دفتر 
و کاردانش برگزار شد،  دکترکمرئی ضمن تقدیر از 
معاونان و رئیس مؤسسة تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزی، راه اندازی 16 هنرســتان وابستة جدید 
در ســال جهش تولید را گامی بــزرگ و مثبت در 
جهت توسعه مهارت آموزی زمینة کشاورزی عنوان 
کرد و سیاســت معاونت آموزش متوسطه را توسعة 
این هنرســتان ها در بخش های گوناگون کشاورزی 
دانســت. وی همچنین حمایت مســئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی را از هنرســتان های کشاورزی در 
زمینة تأمین نهاده های کشاورزی و صدور مجوزهای 

بهره بــرداری از واحدهای تولیدی هنرســتان های 
کشاورزی خواستار شد. 

در ایــن آیین افتتــاح، دکتر بازرگان با اشــاره به 
ادامــة تحصیل دانش آمــوزان عالقه مند به تحصیل 
در مهارت آموزی زمینة کشــاورزی بیان داشت: »در 
حال حاضر هشــت هنرســتان در بخش کشاورزی 
فعال است و با افتتاح هم زمان  16 هنرستان جدید 
کشــاورزی در سراسر کشــور، تعداد هنرستان های 
وابســته به وزارت جهاد کشاورزی ســه برابر شده 
است. بی شک بدون اهتمام ویژه و همدلی همکاران 
در وزارت آموزش وپرورش، وزارت جهاد کشــاورزی، 
استانداری و سایر ارگان های مرتبط، این مهم میسر 

نمی شد.«
در ادامة این جلســه، مهندس آذرکیــش با ابراز 
خرســندی از راه انــدازی هنرســتان کشــاورزی 
دخترانه در اســتان فارس، یکی از اقدامات اساسی 
دفتــر آموزش هــای فنی وحرفــه ای و کاردانش را 
متناسب سازی محتوای آموزشی رشته ها با نیاز بازار 
کار و فناوری های نوین دانست و توجه ویژه به توسعة 
کمی و کیفی رشته های کشاورزی را از اولویت های 

آموزشی این دفتر عنوان کرد.
شــایان ذکر اســت، هدف از تأســیس هنرستان 
)دبیرستان(  وابسته،  عالوه بر هدف های  عمومي نظام 
آموزشي كشور، استفاده از مشاركت سایر دستگاه ها 
در جهت توسعة آموزش متوسطه،  به منظور تربیت 
نیروهاي متعهد و کارآمد براي تأمین نیروي انسانی 
مورد نیاز كشور، توسط سایر وزارتخانه ها، سازمان ها 
و مراکز غیروابسته به آموزش وپرورش است. از طرف 
دیگر، اجرای طرح تربیت کشــاورزان آینده با تعامل 
دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و آموزش وپرورش و با 
هدف توسعة کمی و کیفی هنرستان های کشاورزی 
برای جذب نوجوانان عالقه مند به فعالیت در عرصة 
کشاورزی، دستاوردهای خوبی برای توسعة کشاورزی 

در کشور به همراه دارد.

ــاورزی  ــ ــ ــ ــ افتتاح 16 هنرستان  کشـ
ح تربیت کشاورزان آینده در    راستای طر
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