نشست سرگروه های مدیران هنرستان های کشور
در راستای تحقق نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی  ،ایجاد اشتغال و توسعه سیاستهای آموزش و پرورش در
حوزه ی فنی و حرفه ای و کار دانش  ،اولین نشست تخصصی سر گروه های مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و
کاردانش سراسر کشور در مورخ  32و  32دیماه  3232در منطقه  7تهران به میزبانی دبیرخانه کشوری مدیران
هنرستانها و منطقه  7تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور معاونت محترم متوسطه ی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای زرافشان  ،مدیران کل دفاتر فنی
و حرفه ای و کاردانش وزارت  ،مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران و معاونین ایشان  ،اعضای دبیرخانه راهبری
مدیران هنرستانهای کشور و سرگروه های مدیران استان ها آغاز و عالوه بر بررسی وضعیت کنونی هنرستانها  ،مسائل
جاری و معضالت این بخش  ،در مورد مسائل زیر نیز بحث و تبادل نظر گردید.
-3بررسی طرح سه ساله شدن هنرستان ها
-3طرح آراستگی و شاداب سازی هنرستان ها

-2تعمیم تبصره  ( 77ارتقاء کیفیت آموزشی همراه با تولید) به تمامی رشته های موجود در هنرستانهای فنی و حرفه
ای وکاردانش
-2طرح تعالی مدیریت در هنرستانها
 -7ارزیابی نحوه ی ادامه تحصیل هنرجویان در نظام آموزشی 2-2-6
 -6تالش در جهت بهبود کیفیت مسابقات و جشنواره ها
-7بررس منابع درسی در برخی از رشته های فاقد کتاب و استفاده از فن آوری نوین در آموزش
 -8نحوه ی جذب استادکار و انبار دار
 -3نیاز سنجی موسسات و مراکز اقتصادی و بومی استانها در ارائه رشته در هنرستانها و انتخاب رشته به منظور
کاهش نرخ بیکاری در استان ها
 – 31راه اندازی هسته اصالحات و حل بحرانهای فنی و حرفه ای و کار دانش در هر استان
 -33اجرای ماده  33قانون پنجم توسعه ملی (نظام صالحیت حرفه ای ملی )
در آخر بیانیه ی گردهمایی توسط نمایندگان کار گروه های این نشست به شرح زیر بیان و تصویب گردید:
.3توافق اکثریت اعضا بر اجرای طرح سه ساله تخصصی در هنرستان
 .3تاکید بر رشد مناسب هنرستان ها در نظام آموزشی 6.2.2
 . 2پیگیری مطالبات صنفی مدیران هنرستان ها مبنی بر احیای حق فنی و مدیریت صنعتی و اعمال آن در حکم
کارگزینی که قابل تعمیم به بازنشستگی نیز باشد
 . 2تاکید بر احیای اضافه کار ساعتی عوامل اجرایی هنرستان ها
 . 7پیگیری تربیت معلم فنی و نیروی انسانی آموزشهای فنی و حرفه ای در دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم

 . 6احیای حق ورود به دانشگاه بدون کنکور برگزیدگان مسابقات علمی – عملی (بورسیه ی علمی هنرجویان
هنرستانها)
 . 7افزایش و تخصیص سرانه  ،کمک سرانه و اعتبارات تامین تجهیزات و  ...و واریز آن به حساب هر هنرستان از
سوی وزارت ( .چرا که برخی از استانها بودجه مذکور را در جهت غیر مصرف می نمایند)
 . 8برگزاری مسابقات علمی و عملی به صورت چرخشی در استان و کشور در صورت توان انجام
 .3با توجه به اینکه %23دانش آموزان متوسطه در فنی و حرفه ای تحصیل میکنند پس در سیاستگذاریها بایستی نقش
عمده ای داشته باشند .
در پایان از برگزیدگان فراخوان مقاله نویسی کشوری در سال تحصیلی گذشته تقدیر به عمل آمد که مقاالت همکاران
محترم استان به شرح خانم سلما محمدیان ،آقای الیاس شه بخش و آقای مسعود گشوده به عنوان مقاالت برگزیده
کشوری انتخاب گردید.

