
انطباق سالتحصیلی
ـدــدــد با فرایند تولی

رشــته های زمینة کشــاورزی در دورة تحصیلی رشــته های زمینة کشــاورزی در دورة تحصیلی 
فنی و حرفه ای و کاردانش، تحت تأثیر عوامل طبیعي فنی و حرفه ای و کاردانش، تحت تأثیر عوامل طبیعي 
مانند شــرایط آب و هوایي در بیشتر مناطق كشور مانند شــرایط آب و هوایي در بیشتر مناطق كشور 
قرار دارنــد. با توجه به تنوع شــرایط آب و هوایی، قرار دارنــد. با توجه به تنوع شــرایط آب و هوایی، 
به ویژه در مناطق ســرد و معتدل، با شــروع ســال به ویژه در مناطق ســرد و معتدل، با شــروع ســال 
تحصیلی، فرایند تولید محصوالت كشاورزي )زراعی، تحصیلی، فرایند تولید محصوالت كشاورزي )زراعی، 
باغــي و دامي(، فــراوري آن ها )صنایــع غذایي( و باغــي و دامي(، فــراوري آن ها )صنایــع غذایي( و 
استفاده از ماشین های كشاورزي پایان می پذیرد. از استفاده از ماشین های كشاورزي پایان می پذیرد. از 
طرف دیگر، با فراهم شــدن شرایط كار كشاورزي در طرف دیگر، با فراهم شــدن شرایط كار كشاورزي در 
فصل تابستان، سال تحصیلي پایان می یابد. بنابراین، فصل تابستان، سال تحصیلي پایان می یابد. بنابراین، 
بخشــی از درس های کارگاهی رشته های کشاورزی بخشــی از درس های کارگاهی رشته های کشاورزی 
که به صورت پودمانی و برای کســب شایستگی های که به صورت پودمانی و برای کســب شایستگی های 
الزم ارائه می شــوند، در طول سال تحصیلی معمول الزم ارائه می شــوند، در طول سال تحصیلی معمول 
)9 ماهه( قابلیت اجــرا پیدا نمی کنند و یا به صورت  ماهه( قابلیت اجــرا پیدا نمی کنند و یا به صورت 
ناقص و یا تئوری آموزش داده می شوند که با هدف ها ناقص و یا تئوری آموزش داده می شوند که با هدف ها 
و رویکردهای جدید آموزش مبتنی بر شایســتگی، و رویکردهای جدید آموزش مبتنی بر شایســتگی، 

مغایرت دارد.
بــه گفتة آقای حســین ریاحی نــژاد، مدیر ، مدیر 
کمیسیون اساســنامه ها و مقررات تحصیلی شورای کمیسیون اساســنامه ها و مقررات تحصیلی شورای 
عالی آموزش وپرورش، برای اســتفاده از توانایی های عالی آموزش وپرورش، برای اســتفاده از توانایی های 
بالقوة مناطق گوناگون کشــور و اجــراي آموزش و بالقوة مناطق گوناگون کشــور و اجــراي آموزش و 
ارزشیابي مبتني بر شایستگي در برخی از رشته های ارزشیابي مبتني بر شایستگي در برخی از رشته های 
شــاخة فنی وحرفه ای، به ویژه در زمینة کشاورزی، با شــاخة فنی وحرفه ای، به ویژه در زمینة کشاورزی، با 
توجه به هدف های برنامة درســي ملی و همچنین توجه به هدف های برنامة درســي ملی و همچنین 
انطباق زمان مورد نیاز آموزش در ســال تحصیلي با انطباق زمان مورد نیاز آموزش در ســال تحصیلي با 
فرایند تولید محصوالت كشاورزي، به پیشنهاد دفتر فرایند تولید محصوالت كشاورزي، به پیشنهاد دفتر 
طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی وحرفه ای و طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی وحرفه ای و 

کاردانش، طرح اصالح زمان آموزش و انطباق ســال کاردانش، طرح اصالح زمان آموزش و انطباق ســال 
تحصیلی با فرایند تولید به منظور:

1. افزایش بهــره وری و تكمیــل و ارتقای كیفي . افزایش بهــره وری و تكمیــل و ارتقای كیفي 
آموزش مبتني بر شایســتگي در رشــته هاي زمینة آموزش مبتني بر شایســتگي در رشــته هاي زمینة 

كشاورزي،
2. کاهــش نگرانی براي فعالیت هــای درس های . کاهــش نگرانی براي فعالیت هــای درس های 

كارگاهي هنرجویان در محیط واقعی کار،
3. آموزش همراه با تجربــه )كار عملي(، با تلفیق . آموزش همراه با تجربــه )كار عملي(، با تلفیق 

شایستگي هاي فني و شایستگي هاي غیر فني،
4. مشــارکت هنرجویان و هنرآمــوزان در فرایند . مشــارکت هنرجویان و هنرآمــوزان در فرایند 

آموزش همراه با تولید
 در دستور کار کمیســیون اساسنامه ها و مقررات  در دستور کار کمیســیون اساسنامه ها و مقررات 
تحصیلی شــورای عالی آموزش وپرورش قرار گرفت تحصیلی شــورای عالی آموزش وپرورش قرار گرفت 
تا براســاس آن ســال آموزشــی در هنرستان های تا براســاس آن ســال آموزشــی در هنرستان های 

کشاورزی انعطاف پذیر شود.
این کمیسیون پس از تشکیل کارگروه تخصصی، این کمیسیون پس از تشکیل کارگروه تخصصی، 
5 مادة 5 مادة 5 آیین نامة  آیین نامة  پیشنهادی مبنی بر اصالح تبصرة 1
آموزشی دورة دوم متوسطه ارائه کرد که پس از طرح آموزشی دورة دوم متوسطه ارائه کرد که پس از طرح 
در »کمیسیون معین« به شرح زیر به تصویب رسید:

»ارائه، تکمیل آموزش و ارزشیابی پایانی آن دسته »ارائه، تکمیل آموزش و ارزشیابی پایانی آن دسته 
از دروس خوشــة شایســتگی های فنی در شــاخة از دروس خوشــة شایســتگی های فنی در شــاخة 
فنی وحرفــه ای و اســتانداردهای آموزش مهارت در فنی وحرفــه ای و اســتانداردهای آموزش مهارت در 
شــاخة کاردانش که آموزش آن ها تا پایان خردادماه شــاخة کاردانش که آموزش آن ها تا پایان خردادماه 
به اتمام نمی رسد تا پایان شــهریورماه همان سال، به اتمام نمی رسد تا پایان شــهریورماه همان سال، 
به صورت رایگان بالمانع است. شیوه نامه اجرایی این به صورت رایگان بالمانع است. شیوه نامه اجرایی این 
مصوبه از سوی وزارت آموزش وپرورش تهیه و برای مصوبه از سوی وزارت آموزش وپرورش تهیه و برای 

اجرا ابالغ می شود.«
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