
کبريمحموديسررشته

همكارانمان در اســتان البرز، وقتي شنیدند مي خواهیم مجلة »هنرجو« رشته های الربز
داشته باشــیم و در آن فقط از هنرستاني ها بگوییم و بشنویم، مشتاقانه 
استقبال كردند و ما را پاي صحبت هاي هنرستاني هاي دختر و پسر استان 

البرز نشاندند.
ســاعت 12 ظهر، تابستان 99، هنرستان فني وحرفه اي پسرانة موفقیان، 
استان البرز، منطقة محمدشهر، چهار پسر هنرستاني، چهار رشتة متفاوت 

سعيد قداينلو: رشتة ماشین ابزار، پایة دهم
تابستان سال نهم اصاًل نمي دانستم چه رشته اي باید بخوانم، ولي دوست 
داشــتم كار یاد بگیرم و كار كنم. نیاز مالي نداشــتم، كار فني را دوست 
داشتم. پدر دوستم مرا با یك نفر آشنا كرد و من تراشكاري را تجربه كردم. 
آنقدر عالقه مند شدم كه وقتي دنبال كردم، متوجه شدم رشتة ماشین ابزار 
به تراشكاري خیلي نزدیك است. االن هم در همین زمینه كار مي كنم و 
ماهي یك میلیون تومان درآمد دارم. رفتم كه به عنوان شــاگرد كار 
كنــم و یاد بگیرم، اما چون دیدنــد دارم كار را پیش مي برم، به 
من كار دادند. در حال حاضر كار ثابت دارم و درآمد ثابت. االن 

مرخصي گرفته ام و آمده ام براي این گفت وگو.
من معدلم 19/80بود. برادرم تجربي خواند و خانواده دیدند 
با دیپلم و حتي لیســانس نمي توان كاري كرد. اما با دیپلم 
هنرســتان شــما كار بلدي و مي تواني مشغول كار شوي؛ 
حداقل در مغازه اي شروع به كار كني.  با هنرستان راحت تر 
و سریع تر به هدفم مي رســم. خانواده ام كاماًل موافق بودند. 

هیچ گله اي نداشتند. االنم خیلي راضي هستند.
آدم بایــد عالقه را در خودش ببیند. من وقتم را مي گذارم روي كار 
كردن و هم تجربي كار مي كنم و هم علمي را در مدرسه مي خوانم. 

پس بهتر نتیجه مي گیرم.
دوســتم هم كالس دهم رشتة حسابداري است و در شركت دایي 
خود كارهاي حســابداري را انجام مي دهد. بچه هایي كه یك حرفه 

بلدند، بي كار نمي مانند.
رشــتة ما هزینة چنداني ندارد. فقط ابزار نقشه كشي و تخته رسم 
خریدیــم. كتاب هایمان هم خیلي خوب هســتند. به آدم كار یاد 

مي دهند. كتاب الزامات محیط كار خیلي خوب است.
ما امسال، به خاطر تعطیلي هاي كرونایي، نتوانستیم برویم كارگاه. 
خیلي از كارهاي عملي، مثل كار با دســتگاه تراش را نتوانستیم 
انجام دهیم؛ تولید به روش فرم دستي را ندیدیم. سال بعد هم این 
درس ها را نداریم. معلوم نیســت باید چه كنیم! نمي دانم در پایة 

یازدهم آن را یاد مي گیریم یا نه!

استان البرز، منطقة محمدشهر، چهار پسر هنرستاني، چهار رشتة متفاوت 

سعيد قداينلو:
تابستان سال نهم اصاًل نمي دانستم چه رشته اي باید بخوانم، ولي دوست 
داشــتم كار یاد بگیرم و كار كنم. نیاز مالي نداشــتم، كار فني را دوست 
داشتم. پدر دوستم مرا با یك نفر آشنا كرد و من تراشكاري را تجربه كردم. 
آنقدر عالقه مند شدم كه وقتي دنبال كردم، متوجه شدم رشتة ماشین ابزار 
به تراشكاري خیلي نزدیك است. االن هم در همین زمینه كار مي كنم و 
ماهي یك میلیون تومان درآمد دارم. رفتم كه به عنوان شــاگرد كار 
كنــم و یاد بگیرم، اما چون دیدنــد دارم كار را پیش مي برم، به 
من كار دادند. در حال حاضر كار ثابت دارم و درآمد ثابت. االن 

مرخصي گرفته ام و آمده ام براي این گفت وگو.

هیچ گله اي نداشتند. االنم خیلي راضي هستند.
آدم بایــد عالقه را در خودش ببیند. من وقتم را مي گذارم روي كار 
كردن و هم تجربي كار مي كنم و هم علمي را در مدرسه مي خوانم. 

پس بهتر نتیجه مي گیرم.
دوســتم هم كالس دهم رشتة حسابداري است و در شركت دایي 
خود كارهاي حســابداري را انجام مي دهد. بچه هایي كه یك حرفه 

بلدند، بي كار نمي مانند.
رشــتة ما هزینة چنداني ندارد. فقط ابزار نقشه كشي و تخته رسم 
خریدیــم. كتاب هایمان هم خیلي خوب هســتند. به آدم كار یاد 

مي دهند. كتاب الزامات محیط كار خیلي خوب است.
ما امسال، به خاطر تعطیلي هاي كرونایي، نتوانستیم برویم كارگاه. 
خیلي از كارهاي عملي، مثل كار با دســتگاه تراش را نتوانستیم 
انجام دهیم؛ تولید به روش فرم دستي را ندیدیم. سال بعد هم این 
درس ها را نداریم. معلوم نیســت باید چه كنیم! نمي دانم در پایة 
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هر چند خیلي ها به بچه هاي فني چندان بهایي نمي دهند، اما معلم دانش  
فني ما فوق العاده اســت. من نظیرش را ندیده ام. در شرایط كرونایي هم 
خیلي عالي با ما كار كرد. معلمان تخصصي مان خیلي دل سوزاندند. كرونا 
شــرایط را به هم ریخت. امتحان ها را آنالین دادیم و خیلي چیزها را یاد 

نگرفتیم. 
در هنرستان اعتمادبه نفس بیشتر و جسارت پیدا كرده ایم. شاید هم چون 
جسارت داشته ایم آمده ایم هنرســتان! اگر دانش آموزي به هیچ رشته و 
درسي، چه دبیرســتاني و چه هنرســتاني، عالقه ندارد، راه مرا امتحان 
كند. من به هیچ رشته اي عالقه نداشتم، اما وقتي رفتم كار كردم، خیلي 

راضي شدم. فهمیدم باید چه بخوانم.

امريعىل اخالىق : رشتة الكترونیك، پایة یازدهم
من درسم خوب بود و نمرة ورود به همة رشته ها را داشتم. همه مي گفتند 

برو ریاضي بخوان.
با دیپلم فني، اگر عالقه داشته باشي، موفق مي شوي. كسي كه براي مثال 
الكترونیك خوانده است، با دیپلم مي تواند تعمیرات لوازم الكترونیكي را به 
راحتي انجام دهد. اما دبیرستاني ها چه؟ رقابت در دبیرستان هم سخت تر 
و بیشتر است. قبول شدن در كنكور دولتي خیلي سخت است و باید بروي 
دانشــگاه آزاد كه آن هم هزینه دارد.رشــتة ما هزینة چنداني ندارد و در 
مدرسه هم همه چیز داریم. البته در سال دهم معلممان گفت یك سري 
قطعات و ابزارها را بخرید تا بتوانید پروژه ها را در خانه انجام دهید. ابزارها 
در شــرایط كرونایي هم خیلي به كارمان آمدند، اما شبكة شاد هنوز باید 
بهتر شــود.كتاب ها به نسبت به روز هستند. ضعف رشتة ما این است كه 
درس زبان انگلیسي مان كم است.  الزم است بیشتر واحد زبان داشته باشیم.
براي تابستان امسال در فكر كار بودم، اما شرایط كرونا محدودم كرد. من 
با آموخته هاي رشــته ام مي توانم كارهاي الكترونیكي انجام دهم. مثاًل در 
شــركت ها تعمیر برد و لحیم كاري كنم. هنرستان به 

آدم جسارت مي دهد!

امريمحمد محمودخاین: رشتة شبكه و نرم افزار، پایة دوازدهم
از همان سال نهم، موقع انتخاب رشته، بین دبیرستان و هنرستان دودل 
بودم. پس از پرس و جو، هنرستان را انتخاب كردم. االن كه درس خوانده ام، 
فهمیده ام فرق چنداني ندارد كه ریاضي مي خواندم یا به هنرستان مي آمدم. 
بچة دبیرستاني ریاضي اش بهتر است، اما دانش آموز هنرستاني، چون پاي 
سیســتم و كدنویسي نشسته، در كارهاي عملي از بچه هاي نظري جلوتر 

است.
با معدل  18/75وارد هنرستان شدم. در سال دهم خیلي پیشرفت كردم و 

معدلم 19/24 شد. سال دوم 19 و امسال هم 19/85شدم.
از بچگي پاي كامپیوتر نشســته ام. خیلي با كامپیوتر ور مي رفتم. تعویض 
سیستم عامل و ســخت افزار را به راحتي انجام مي دهم. كتاب تخصصي 
ما از راه اندازي سیســتم عامل شروع كرد كه البته براي ما خیلي پایه اي و 
ساده بود. در كتاب ما نرم افزارهاي به روز معرفي و آموزش داده مي شوند، 

مثل ایلوستریتر. 
دوره هاي اچ تي ام ال و سي شــارپ را در كالس هاي آموزشي بیرون، اضافه 
بر مدرســه، خواندم. براي خودم و به عنوان نمونه، سایت طراحي كرده ام؛ 
وب سایتي با فیلم هاي آموزشي. البته هنوز در شبكه قرار نگرفته. سایتي كه 

بخواهد به شبكه متصل شود، باید خیلي كار در آن عرضه كرد.
از طریق رشته ام درآمد نداشته ام، اما در مغازه یا جاهاي دیگر كار كرده ام. 
به رایانه هاي فامیل هم رسیدگي كرده ام، هر چند پولي بابتش نگرفته ام. 
به كارهاي دیگر هم واردم. تا حدودي به مكانیكي مســلط هستم. قبل از 
هنرستان سه ماه در مكانیكي كار كرده ام و صفر تا صد تعمیرات پراید را 

بلدم. تعمیرات پكیج و رادیاتور را هم تا حدودي بلدم.
در كتاب طراحي وب یازدهم مباحث به ترتیب ارائه نشده اند و خیلي هم 
پایه اي و مقدماتي هستند. من اگر كالس هاي بیرون را شركت نمي كردم، 
مبحث اچ تي ام ال را یاد نمي گرفتم.  آقاي آذري جهرمي را، چون هنرستاني 

و هم رشتة خودم بوده است، دوست دارم. 
كنكور برایم خیلي مهم اســت. دانشكدة شمسي پور را دوست دارم و دلم 

شــركت ها تعمیر برد و لحیم كاري كنم. هنرستان به 
آدم جسارت مي دهد!

5  رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة 1 | مهر ماه 1399



اســت و شاید در رشتة ما چندان كارآمد نیستند. كتاب بهاي تمام شده 
كتاب خوبي اســت، ولي توضیح معلم دلسوز را نیاز دارد. ما كمي مشكل 

معلم داشتیم. 
كار ندارم، اما نگران آن نیســتم. چون دوست داشتم ببینم در جامعه چه 
خبر است، در رستوران و مغازه كار كردم. دوست ندارم با شاگردي شروع 
كنم. دوست  دارم بدانم چطور كار راه اندازي كنم. مي خواهم اصول كسب و 
كار را بدانم. این به بچه هاي فني خیلي كمك مي كند. كنكور برایم خیلي 

مهم است و دارم براي آن تالش مي كنم.
دورة كارآمــوزي را در ادارة دارایي كــرج بودم و خیلي تجربة خوبي بود. 

مي خواستم جسارت هم پیدا كنم. هنرستان به آدم جربزه هم مي دهد.

امساعيل غفارى: هنرآموز مدرسه
 این روزها چند دانش آموز داشتیم كه از دهم تجربي مي خواستند بیایند 
هنرستان. معدلشــان باالي 18 بود. مي گفتند تحقیق كرده ایم و متوجه 
شــده ایم در هنرســتان بیشــتر كار یاد مي گیریم. االن رشته هاي فني، 
به خصوص بعضي رشته ها، بازار هدف دارند و این است كه متقاضي آن ها 

هم زیاد شده است. آن ها با عالقة خاصي مي آیند.

احسان رضايى:  كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرز
هنرســتاني ها با معلمان تخصصي شان خیلي خوب هستند و دوستشان 
دارند. اگر معلم زبان روي دستشــان بزند، ناراحت مي شــوند، اما از معلم 

درس تخصصي شان حاال حاالها ناراحت نمي شوند.
 اگر شــما دانش آموزي هنرستاني را در شــهري دور، تنها، بي امكانات و 
بي پول رها كنید، خودش را به شهر سكونتش مي ر ساند و گیر نمي كند! 

هنرستاني ها به تنهایي مي توانند گلیم خود را از آب بكشند. 
هنرستاني خودكفا و خودساخته مي شود. نوعي جسارت، اعتماد و استقالل 
پیدا مي كند. در مفاهیم كتاب و درس غرق نیســت. با جامعه به راحتي 

ارتباط برقرار مي كند. 

مي خواهد در كنكور فني در این رشته و در این دانشگاه پذیرفته شوم. الزم 
است بدانیم چطور وارد بازار كار شویم، چگونه از پایه شروع كنیم و حتي 

چطور رزومه بنویسیم.
ميمث نجىف: رشتة حسابداري، پایة دوازدهم 

از روي عالقه آمدم حسابداري. برادرم را مي دیدم كه با اعداد كار مي كرد 
و جدول مي كشید، بیشتر عالقه مند شدم. بازار كار خوبي هم دارد.

معدلم 19/70 بود. خوبي هنرستان به این است كه وقتي دیپلم بگیري، 
مي تواني كار كني. رشــتة ما هزینة اولیــة چنداني هم ندارد؛ هر چند، 
حسابداري چندان هم هنرســتاني و فني نیست. بچه هاي حسابداري 
مظلوم واقع شده اند. به نظر من این رشته نباید در رشته هاي فني قرار 
مي گرفت! بعضي ها فكر مي كنند بچه هاي شیطان باید بیایند فني، در 

حالي كه اصاًل این طور نیست. 
در مدرســه ها، انگار بــه بچه هاي فني 
خیلي بها نمي دهند. آن ها را به چشم 
افرادي مي بینند كه آمده اند دیپلمي 
بگیرند و بروند. در حالي كه بچه هاي 
هنرستاني بامعرفت هستند و كاركن. 
اصاًل هم بچه هاي ته كالسي نیستند. 
البته كســي كه عالقه نــدارد، نباید به 

هنرستان بیاید. 
من سه سال اینجا درس خواندم، اما یك بار 
هم به سایت مدرسه نرفتم. درست است 
كه در رشتة ما چندان نیازي هم به سایت 
نبود، اما مثاًل حداقل یك دفتر كل یا دفتر 
معین حسابداري را در مدرسه ندیدم. در 

حق حسابداري كم لطفي مي شود!
كتاب هــاي فني و تخصصي مــان خدایي 
خیلي خوب هســتند. طوري هســتند كه 
وقتي دیپلم بگیریــم، آنقدر یاد گرفته ایم كه 
بتوانیم بیرون كار كنیــم. كتاب الزامات 
محیط كار خیلي به درد مي خورد. اما 
كتاب هاي عمومي مان نه. براي مثال، از 
نظر من،كتاب هاي هویت 
اجتماعي و ســواد رسانه 
تقریبًا موضوعشان تكراري 

خبر است، در رستوران و مغازه كار كردم. دوست ندارم با شاگردي شروع 
كنم. دوست  دارم بدانم چطور كار راه اندازي كنم. مي خواهم اصول كسب و 
كار را بدانم. این به بچه هاي فني خیلي كمك مي كند. كنكور برایم خیلي 

مهم است و دارم براي آن تالش مي كنم.
دورة كارآمــوزي را در ادارة دارایي كــرج بودم و خیلي تجربة خوبي بود. 

مي خواستم جسارت هم پیدا كنم. هنرستان به آدم جربزه هم مي دهد.

هنرآموز مدرسهامساعيل غفارى: هنرآموز مدرسهامساعيل غفارى: هنرآموز مدرسه
 این روزها چند دانش آموز داشتیم كه از دهم تجربي مي خواستند بیایند 

هنرستان. معدلشــان باالي 
شــده ایم در هنرســتان بیشــتر كار یاد مي گیریم. االن رشته هاي فني، 
به خصوص بعضي رشته ها، بازار هدف دارند و این است كه متقاضي آن ها 

هم زیاد شده است. آن ها با عالقة خاصي مي آیند.

كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرزاحسان رضايى:  كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرزاحسان رضايى:  كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرز
هنرســتاني ها با معلمان تخصصي شان خیلي خوب هستند و دوستشان 
دارند. اگر معلم زبان روي دستشــان بزند، ناراحت مي شــوند، اما از معلم 

درس تخصصي شان حاال حاالها ناراحت نمي شوند.
 اگر شــما دانش آموزي هنرستاني را در شــهري دور، تنها، بي امكانات و 
بي پول رها كنید، خودش را به شهر سكونتش مي ر ساند و گیر نمي كند! 

هنرستاني ها به تنهایي مي توانند گلیم خود را از آب بكشند. 
هنرستاني خودكفا و خودساخته مي شود. نوعي جسارت، اعتماد و استقالل 
پیدا مي كند. در مفاهیم كتاب و درس غرق نیســت. با جامعه به راحتي 

ارتباط برقرار مي كند. 

حالي كه اصاًل این طور نیست. 
در مدرســه ها، انگار بــه بچه هاي فني 
خیلي بها نمي دهند. آن ها را به چشم 
افرادي مي بینند كه آمده اند دیپلمي 
بگیرند و بروند. در حالي كه بچه هاي 
هنرستاني بامعرفت هستند و كاركن. 
اصاًل هم بچه هاي ته كالسي نیستند. 
البته كســي كه عالقه نــدارد، نباید به 

هنرستان بیاید. 
من سه سال اینجا درس خواندم، اما یك بار 
هم به سایت مدرسه نرفتم. درست است 
كه در رشتة ما چندان نیازي هم به سایت 
نبود، اما مثاًل حداقل یك دفتر كل یا دفتر 
معین حسابداري را در مدرسه ندیدم. در 

حق حسابداري كم لطفي مي شود!
كتاب هــاي فني و تخصصي مــان خدایي 
خیلي خوب هســتند. طوري هســتند كه 
وقتي دیپلم بگیریــم، آنقدر یاد گرفته ایم كه 
بتوانیم بیرون كار كنیــم. كتاب الزامات 
محیط كار خیلي به درد مي خورد. اما 
كتاب هاي عمومي مان نه. براي مثال، از 
نظر من،كتاب هاي هویت 
اجتماعي و ســواد رسانه 
تقریبًا موضوعشان تكراري 

 كاظم سالك فرامرزي )رئیس ادارة آموزش فني وحرفه اي، و كاردانش استان 
البرز(؛ احســان رضایي )كارشناس مســئول فني وحرفه اي(؛ امین زارعي 
)كارشناس فني وحرفه اي(؛  ابوالفضل قاسمي،  مدیر هنرستان موفقیان البرز.
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