
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي كشاورزي به 50 هزار نفر  (13-6-91)

نوشته شده توسط مدير كل
دوشنبه ، 13 شهریور 1391 ، 09:17 - آخرین بروزرسانی سه شنبه ، 14 شهریور 1391 ، 19:15

      

  

ایران کنفرانس

افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي كشاورزي به 50 هزار نفر  
    

سرپرست موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي از افزايش ظرفيت  پذيرش دانشجوي بخش
كشاورزي به 50 هزار نفر در سال جاري خبر داد.

  

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيمان فلسفي  امروز گفت: در حال حاضر 22 هزار
نفر دانشجوي علمي كاربردي در صد رشته و در  66 مركز آموزش وزارت كشاورزي مشغول به تحصيل هستند.

  

وي 9 گروه تخصصي علوم دامي، علوم باغي، علوم زراعي، فني و مهندسي، صنايع  تبديلي و تكميلي، شيلات و آبزيان،
منابع طبيعي، دامپزشكي و برنامه ريزي و  توسعه كشاورزي را گرايشهاي اصلي تحصيل دانشجويان بخش كشاورزي

عنوان كرد.

  

معاون سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با اشاره به اينكه سال گذشته  هشت هزار نفر دانشجو در مراكز
آموزش وزارت كشاورزي جذب شدهاند، گفت:  امسال ظرفيت پذيرش دانشگاه جامع علمي كاربردي در بخش

كشاورزي 25 هزار نفر  است كه البته ممكن است كمتر از ميزان ظرفيت مشخص شده دانشجو جذب شود.

  

فلسفي ابراز اميدواري كرد ميزان جذب دانشجو در سال جاري بيش از سال گذشته باشد.

  

به گفته مشاوير وزير جهاد كشاورزي، تاكنون 69 هزار و 148 نفر از مراكز آموزش وزارت جهاد كشاورزي فارغ
التحصيل شدهاند.

  

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه جوان سازي بخش كشاورزي يكي از اهداف وزارت  جهاد كشاورزي است سياست
جذب دانشجويان جديد دراين بخش با اولويت شاغلان  بخش كشاورزي سپس كشاورززادگان و روستازدگان و پس از

آن اولويت با علاقه  مندان به تحصيل در بخش كشاورزي است.
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فلسفي افزود: 4.2 ميليون خانوار بهره بردار در بخش كشاورزي فعاليت دارند،  پنج هزار زن تسهيلگر روستايي حضور
دارند و بيش از 300 هزار نفر عضو تعاوني  توليد در بخش كشاورزي شاغل هستند و همچنين 40 هزار كشاورز خبره طي

23 سال  گذشته انتخاب شدهاند كه هر يك اگر داراي مدرك ديپلم باشد ميتوانند وارد  دورههاي تحصيل علمي
كاربردي بخش كشاورزي شوند.

  

سرپرست موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي از ثبت نام  دانشجويان ترمي در مقطع كارداني از
سيزدهم تا هجدهم شهريور ماه و ثبت نام  دانشجويان پودماني در مقطع كارداني از 20 تا 28 شهريور ماه خبر داد.

  

وي با اشاره به وجود دو مركز آموزش غير دولتي در استان فارس و كرج گفت: در  مهر ماه جاري شش مركز غير دولتي
در استانهاي گلستان، كردستان، بوشهر،  اصفهان، زنجان و تهران راه اندازي ميشود.

  

مشاور وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: در سال جاري در مقطع كارداني دانشجوي بورسي از بين 40 روستازاده و
كشاورزاده انتخاب خواهد شد.

  

انتهاي پيام
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