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چكيده
بررسی روند شکل گیری دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور
می تواند راهگشای بهبود بخشی از چالش های بخش کشاورزی و نظام
آموزش عالی کشور باشد ،این تحقیق با بررسی اسنادی و میدانی ،نقاط
قوت و ضعف مسیر گذشته ،راهبردهای جدیدی را در اختیار برنامه
ریزان این عرصه قرار می دهد .مقاله حاضر با همین هدف ،تفکیک و
تقویت نقش دانشگاه های مادر و پشتیبان ،کیفی سازی ،بومی نگری،
رعایت تناسب ترکیب جنسیتی در گرایش های تحصیلی ،بازنگری سرفصل ها
باالخص در مقاطع تکمیلی،تناسب خروجی و شیوه آموزش با نیاز
بازارکار ،توسعه منطقه ای رشته ها بر اساس آمایش سرزمین،
ساماندهی کارورزی ،بازآموزی اساتید و تقویت روابط علمی– تجربی
بین دانشگاهی و بین المللی را جهت ارتقاء ،تقویت و ساماندهی
دانشجویان و دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع
طبیعی ایران توصیه می نماید.

واژههاي كليدي :دانشگاه ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ،آموزش
عالی کشاورزی ،ایران

 -1مقدمه:
ب خش ك شاورزي ج هان با ا شتغالزایی  3.1میل یارد ن فری با ارزش
ت جاری بالغ بر هزار میل یارد دالر ن قش اقت صادی موثری در تو سعه
اکثریت کشورهای جهان دارد] .[3در ایران ،بخش کشااورزی باا ساه 31
در صدي از تول ید نا خالص داخ لي 11 ,در صد ا شتغال و  31در صد صادرات
غیرنف تي را برع هده دارد و تأمین كن نده  09در صد مواد اول یه صنایع
كشاورزي و غذائي كشور مي باشد] [1هر ایرانی ساالیانه  099کیلاوگرم
غذا مصرف می کند یعنی سالی  19میلیون تن غذا در کشور مصرف می شود
ب طوری که ا مروزه تول یدات ک شاورزی ک شور به بیش از  399میل یون تن
ر سیده ا ست .آمار ها ن شان می د هد که ب هره برداران ب خش ک شاورزی
ایران از سطح سواد پایین تری از متوسط جهانی برخوردارند و در سال
 3131ف قط  9/3در صد ب هره برداران داراي تح صیالت دان شگاهي مرتبط
بوده اند] [1بنابراین توجه به توسعه آموزش عاالی کشااورزی از بعاد
ک می و کی فی از و ظایف ا صلی دو لت و برنا مه ر یزان ن ظام آ موزش عالی
ک شور ا ست .ب طوری که برا ساس برآورد وزارت ع لوم ،تحقی قات و فنّآوري
با توجه به استانداردهاي مطلوب آموزشي هزینه یك دانشجوي كشاورزي
 3.3برابر یك دانشجوي پزشكي و  1.1برابر یك دانشجوي فني و مهندسي
و علوم پایه و  1.0برابر یك دانشجوي رشته بازرگاني و علوم انساني
و علوم اجتماعي است ] [4و همواره هدف از ایجاد این رشته ها تربیات
كارشنا ساني ا ست كه عالوه بر دا شتن معلو مات عل مي و ف ني ك شاورزي
ع مومي ،ع لوم پا یه و دا نش تخص صي بتوان ند به ع نوان مدرس در
دبیر ستان هاي ك شاورزي ،كار شناس اجرا یي تحقی قات در مرا كز پژوه شي
ك شاورزي و مدیر و م جري ا مور مربو طه در موس سات دول تي و خصو صي ب خش
ك شاورزي من شا خدمت و کارآفرینی تول ید با شند .ت حوالت گ سترده و
بن یادي ج هان در عر صههاي مخت لف ،شرایط محی طي جد یدي را فراروي
آ موزش عالي قرار داده تا ر سالت هاي آ موزش عالي ،تو سعه م نابع
انساني ،تربیت دانشآموختگان با كیفیت و مهارت هاي جدید براي ورود
موفق به دنیاي كار داخلي و بینالمللي ،پژوهش و گسترش مرزهاي دانش
در تعامل با توسعه فنآوري و فرهنگ باشد ] .[1بنابراین نقش بی بدیل
دو لت در راه ا ندازی و تو سعه دان شگاه های تخص صی و زمی نه سازی
پی شرفت در هر یک از ز یربخش های اقت صادی بر ک سی پو شیده نی ست .و
امروزه بجزء دانشگاه های تخصصی کشاورزی در ایران تقریبا دانشگاهی
را ن می توان یا فت که از آ موزش ر شته های ک شاورزی بی ب هره با شد.
مقاله حاضر با نگاهی بر اهمیت آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی
در ک شور و تحقی قی تاریخی با تاک ید بر رو ند ای جاد قدیمی ترین
دان شگاه ع لوم ک شاورزی و م نابع طبی عی و سایر دان شگاه های ک شاورزی
راهبردهایی را برای بهبود این حوزه از آموزش عالی کشور ارائه می
نما ید .ن گاهي به ظرف یت هاي پذیرش دان شجو ،ت عداد آن ها و م یزان
فارغالتح صیالن ن شان ميد هد كه آ موزش عالي ك شور در ب خش دول تي و
غیردول تي بدون توجه به ظرفیت اشتغالزایي در جامعه اقدام به پذیرش
دانشجو مينمایاد] .[6در طاول ساال هاای  3163-36تعاداد دانشاجویان
کشاورزی کشور  6.1درصد کل دانشجویان کشور بوده است .و آمار دانش
آموخت گان سال های  3134-09ن یز ن شان می د هد که  6.0در صد فارغ
التحصیالن کل گروه های آموزشی کشور مربوط به گروه کشاورزی و منابع
طبیعی بوده اند ] [0بطوری که از  109019دانش آموخته سال  3109کشور
 14104دانش آموخته مربوط به گروه مورد بحث می باشد ] [3با این حال

ب سیاري از صاحبنظران ع لت بی كاري تح صیلكردگان ك شاورزي را ف قدان
م هارت مورد ن یاز بازار كار ذ كر ميكن ند و راه حل كاهش بی كاري را
توجه به آموزش بهتر و بیشتر ميدانند ]. [0تحقیقی دیگار فقادان یاا
کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی را مهمترین مانع اشتغال فارغ
التحصیالن در بخش کشاورزی دانسته است ].[39

 -2زمينه پيدایش دانشگاه کشاورزی
اولین مدرسه کشاورزی در ایران در سال  3100خورشیدی به نام
مدرسه فالحت مظفری ،در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد .این مدرسه
پس از  ۶سال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان
برای انجام عملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد .مدرسه فالحت مظفری
در سال  313۱تعطیل گردید ،اما مجددا" در سال  310۶تحت عنوان
"دبستان برزگران" زیر نظر وزارت فوائد عامه ،در اراضی کاخ
سلیمانیه کرج محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران آغاز به کار کرد .این دبستان در سال  3193به محل ژاندارمری
در خیابان مولوی تهران منتقل و از وزارت فوائد عامه منتزع و جزء
اداره کل خالصجات گردید و پس از مدت کوتاهی تعطیل شد .در همین
سال ،مجددا" این مجموعه با عنوان مدرسه فالحت آغاز به کار کرد و
در سال  3191به مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی (سبزی کاری امین
الملک) که به گروههای آموزشی ماشین های کشاورزی ،دامپزشکی ،نوغان
و چایکاری تقسی می شد ،تغییر نام داد .دانشجویان این مدرسه دو
سال دوره علمی و عملی خود را در تهران می گذراندند و مدت یکسال
نیز در کرج کارآموزی داشتند .در سال  3190مدرسه عالی کشاورزی و
صنایع روستایی که در واقع یک دبیرستان کشاورزی بود به دستور
ً به کرج ،پارک فعلی پردیس کشاورزی و
مصطفی قلی خان بیات تماما
منابع طبیعی ،که باغ ییالقی سلطنتی بود انتقال یافت .در سال 3133
مدرسه عالی فالحت مشتمل بر دبیرستان و یک دوره عالی کشاورزی با
آیین نامه جدید شروع به کار کرد و از دوره دوم دبیرستان داوطلب
قبول کرد .دانشجویانی که دوره سه ساله دبیرستان را طی می کردند
بدریافت گواهی نامه کامل متوسطه در کشاورزی نایل می شدند و در
حین حال می توانستند دوره عالی کشاورزی را نیز طی کنند .در سال
 3131دانشکده دامپزشکی به این مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان
بنگاه های علمی فالحتی کرج به فعالیت خود ادامه دادند .مجموعه فوق
بعد از تاسیس دانشگاه تهران در نیمه دوم سال  3131با برگزاری 6
سال کالس های فنی دفع آفات نباتی ،در سال  3130به دانشکده کشاورزی
تبدیل شد] [33و در سال  3113از وزارت کشاورزی منتزع و به عنوان
یکی از دانشکدههای دانشگاه تهران ،به این دانشگاه پیوست .در سال
 3113نیز شورای عالی فرهنگ ،ارزش مهندسی را برای لیسانسیه های
کشاورزی تصویب کرد و کالس های تخصصی آبیاری ،زراعت و جنگل دایر
شد .در ضمن به منظور استفاده صحیح از منابع طبیعی و تربیت کادر
متخصص و حفاظت و حراست از جنگل های کشور در سال  3130موسسه ای
بنام بنگاه جنگل ها تاسیس شد .این بنگاه در پی تالش های گسترده
خود برای تربیت کادر متخصص اقدام به ایجاد کالس های اختصاصی
جنگلبانی در دانشکده کشاورزی کرج نمود که هیچکدام جوابگوی
نیازهای روزافزون بنگاه جنگل ها نبود .در نتیجه در تاریخ یازده

مهر ماه  3116آموزشگاه عالی جنگل و مرتع در شهر گرگان تاسیس شد.
اما در سال  31۳۱دانشکده جنگلداری کرج در جوار دانشکده کشاورزی
آن تاسیس شد و از سال  31۱3به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام
داد .قبل از آن رشته جنگل و مرتع از سال  3113در دانشکده کشاورزی
کرج دایر بود و انستیتو جنگل و مرتع نیز به منظور تحقیقات در این
زمینه دایر شد .و اولین دوره فوق لیسانس کشاورزی نیز در سال 3116
در کرج آغاز گردید.
اما از سال  3141با تغییر نظام آموزشی ،دوره کارشناسی مهندسی 1
ساله ،به  4ساله تبدیل شد .و در سال  31۱۳نیز مرکز تحقیقات
بینالمللی همزیستی با کویر تأسیس گردید .در سال  313۳دانشکدههای
کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بینالمللی همزیستی با کویر
در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی را به وجود آوردند .این پردیس در حال حاضر چهار دانشکده و
یک مرکز تحقیقات بینالمللی با  3۱گروه آموزشی و  ۱گروه پژوهشی
دارد.

 -3اولين دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی
در مقابل روند تکمیلی چند ساله پیدایش رشته ها و دانشکده های
کشاورزی در پردیس فعلی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (در
کرج) ،نخستین پایه های اولین دانشگاه تخصصی و مستقل علوم کشاورزی
و منابع طبیعی کشور در یازده مهرماه  3116با افتتاح آموزشگاه
عالی جنگل و مرتع توسط وزیر کشاورزی ،در گرگان پی ریزی شد .البته
در ابتدا به صورت کالس اختصاصی جنگل و مرتع توسط وزارت کشاورزی در
سال  3119ایجاد شد .اما از یازده مهر ماه سال  3116با موافقت
شورایعالی فرهنگ و در سطح فوق دیپل با عنوان" کمک مهندسی" و با
نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع فعالیت آموزشی داشت .شرط ورود به
آن دارا بودن دیپل کامل متوسطه در رشته طبیعی ،ریاضی و کشاورزی
بود ،آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان از آغاز تاسیس تا سال 3143
ً  344نفر جنگلیار که دانشنامه آنان معادل لیسانس
طی شش دوره جمعا
بود آموزش داد .در  3141بعلت ایجاد تغییراتی در برنامه آموزشی،
دانشجویی پذیرفته نشد .اما از سال  3141به بعد آموزشگاه اقدام به
تربیت تکنیسین منابع طبیعی در رشته های تخصصی جنگل و مرتع نمود.
در دی ماه سال  3140برنامه آموزشی و اساسنامه این آموزشگاه به
تصویب وزارت علوم و آموزش عالی رسید ،در سال  3111با موافقت
شورای گسترش آموزش عالی دوره لیسانس مهندسی عملی در رشته های
جنگل و مرتع و حفاظت خاک در این آموزشگاه ایجاد شد ،شرط ورود به
دوره اول بود .به فارغ
این دوره داشتن گواهینامه فوق دیپل
التحصیالن این دوره ها گواهینامه فوق دیپل در رشته جنگل و مرتع و
دانشنامه لیسانس مهندسی عملی در رشته های جنگل و مرتع و حفاظت
خاک داده شد .در واقع درس های تخصصی دوره های دوساله آموزش
تکنیسین به دو دوره دو ساله مقدماتی با درس های عمومی جنگل و
مرتع و خاک ،و دوره تکمیلی (تخصصی) نیز بمدت دو سال دیگر ایجاد
شد .تمام دانشجویان این مدرسه مرد و رشته تحصیل آنان جنگل ،مرتع

و خاک و بصورت شبانه روزی بوده است .این آموزشگاه در سال  3114به
مدرسه عالی منابع طبیعی تبدیل گردید] .[31پس از پیروزی انقالب
اسالمی در سال  3113با موافقت وزارت کشاورزی و وزارت علوم ،مدرسه
عالی به وزارت علوم ملحق گشت و در سال  3163با موافقت ستاد انقالب
فرهنگی بنام دانشکده منابع طبیعی نامیده شد ،با طرح ادغام
دانشگاه و قانون تاسیس دانشگاه مازندران در این دانشگاه در سال
 3160ادغام گردید .تا این زمان ،شش دوره جنگلیاری(  3113تا،)3141
چهار دوره فوق دیپل جنگل و مرتع ( 3141تا  )3113و چهار دوره
لیسانس ناپیوسته در سه گرایش جنگل ،مرتع و حفاظت خاک( 3114تا
 )3110فارغ التحصیل شده بودند].[31
بعد از انقالب فرهنگی ،همزمان با بازگشایی مجدد دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی در سال ،3163در این دانشکده چهار گروه آموزشی
شامل جنگلداری ،مرتع و آبخیز ،چوب شناسی و صنایع چوب و سپس شیالت
و محیط زیست تشکیل شد .این گروه های آموزشی در مقاطع کاردانی و
کارشناسی ناپیوسته فعالیت داشتند .آموزش دوره های کارشناسی با
دایر شدن رشته های جنگلداری(،)3169مرتع و آبخیزداری(،)3163چوب
شناسی وصنایع چوب( )3163و شیالت( )3164آغاز شد].[31
دانشکده منابع طبیعی گرگان در سال  3160به مجتمع دانشگاهی علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ارتقاء یافت و از دانشگاه مازندران جدا
شد .در سال  3103این مجتمع دانشگاهی به دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی تبدیل گردید و در واقع فعالیت اولین دانشگاه تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی در ایران در سال  3103آغاز شد .بطوری که
با تجربه گذشته و دو دهه قدمت در کسوت دانشگاه دو دانشگاه دیگر
در حال حاضر در کشور دانشگاه های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
کشور را تشکیل می دهند اما دانشکده ها ی کشاورزی بسیارند.
آموزشکده کشاورزی گنبد نیز که تا سال  3160تحت نظارت دانشگاه
مازندران اداره می شد ،در این دانشگاه ادغام گردید .این آموزشکده
نیز در سال  3163در سطح کاردانی تاسیس شده بود .در سال  3139به
دانشکده کشاورزی گنبد تبدیل شد .اما پس از  1سال فعالیت تخصصی
طرح ارتقاء این دانشکده در سال  3131تهیه شد و پس از تاسیس
دانشکده علوم انسانی و علوم پایه ،با موافقت شورای گسترش آموزش
عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال  3130به مجتمع آموزش
عالی گنبد ارتقاء یافت و از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان منفک گردید] .[31در حال حاضر با عنوان دانشگاه گنبد کاووس
مشغول به فعالیت است و بر خالف سایر دانشگاه های کشاورزی با ایجاد
رشته های دیگر از جرگه دانشگاه های کشاورزی خارج شده است.
دیگر دانشگاه های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ایران یکی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است که در سال 3131
موافقت اصولی تاسیس مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
را اخذ کرد  .البته نخستین بار در سال  3111به صورت واحد آموزشی
غیر انتفاعی با نام مدرسه عالی مهندسی کشاورزی با راه اندازی
رشته های کشاورزی عمومی ،جنگل و مرتع و دامپروری فعالیت خود را
آغاز نمود که بعد با تشکیل دانشگاه مازندران به آن پیوست .اما

این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
کشور با فاصله ای نسبتا طوالنی درسال  3133از دانشگاه مازندران
تفکیک و تشکیل شده و به فعالیت مستقل خود ادامه می دهد .در حال
حاضر به عنوان یک دانشگاه تخصصی مستقل از  4دانشکده علوم زراعی،
مهندسی زراعی ،علوم دامی و شیالت ،و دانشکده منابع طبیعی برخوردار
است .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نیز دانشگاهی
تخصصی دیگری است که در حال حاضر در قالب سه دانشکده کشاورزی،
علوم دامی و صنایع غذایی ،و دانشکده زراعی و عمران روستایی
فعالیت می نماید .این دانشگاه از موسسه آموزش عالی به دانشگاه
کشاورزی از سال  3134از دانشگاه شهید چمران جدا شده است.
اما با سابقه ترین دانشگاه تشکیل شده دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان با دارا بودن  0دانشکده 39 ،هزار هکتار جنگل
اختصاصی ،زمین های زراعی و موقعیت مکانی در یکی از مستعد ترین
دشت های کشاورزی ایران در استان گلستان واقع است .استقرار کانون
چوب و کاغذ کشور در این دانشگاه و  311رشته تحصیلی شامل  10رشته
کارشناسی 11 ،رشته کارشناسی ارشد و  41رشته دکتری تخصصی در قالب
 11گروه آموزشی تخصصی مشغول به فعالیت اند]  .[31بطوری که در حال
حاضر  14رشته و گرایش کارشناسی ارشد و  60رشته و گرایش در مقطع
دکترای تخصصی کشاورزی در کل کشور وجود دارد 11 .درصد دانشجویان
این دانشگاه در سال  3101در مقاطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل
هستند و شکل  3نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه را به
کل دانشجویان نشان می دهد .دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری نیز با  36رشته کارشناسی 10 ،رشته کارشناسی ارشد و 33
رشته دکتری تخصصی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خوزستان به ترتیب با  30 ،31و  1رشته در این مقاطع به فعالیت
مشغولند.

شکل()1تعداد دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ]
[11

بطوری که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با فهرستی
از کامل ترین رشته ها و گرایش های کشاورزی به فعالیت مشغول است
که جدول  3سابقه این رشته ها را بعد از پیروزی انقالب اسالمی نشان
می دهد.
جدول ( )1سابقه تشکيل دوره های تحصيلی پس از پيروزی انقالب اسالمی در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ] [11
سال
0631
0630
0630
0631
0631

کارشناسی (گرایش)
جنگلداری
چوب شناسی و صنایع
چوب (صنایع خمیر و کاغذ
)
مرتع و آبخیزداری
(مرتع و آبخیزداری )
شیالت
زراعت و اصالح
نباتات

جنگلداری
مرتعداری ،چوب شناسی و صنایع چوب

0631
0631
0636
0631
0631
0633
0633
0631
0611
0610
0611
0616
0611

0611

کارشناسی ارشد (گرایش)

دکترا (گرایش)

مرتع و آبخیزداری (
آبخیزداری،مرتع ) ،محیط
زیست(محیط زیست )
گیاهپزشکی ،اصالح
نباتات ،خاک شناسی
علوم و صنایع
غذایی(تبدیل مواد غذایی
)،باغبانی

آبخیزداری (آبخیزداری)
تکثیر و پرورش آبزیان
زراعت
مدیریت مناطق بیابانی (مرتع و آبخیزداری )
شیالت
خاک شناسی
علوم دامی (تغذیه دام)
علوم دامی (فیزیولوژی دام)

آب
مکانیک و ماشینهای
کشاورزی(مکانیک )
علوم خاک،علوم
باغبانی
علوم دامی(دام ،طیور
) ،صنایع چوب و
کاغذ(صنایع خمیر و
کاغذ،فرآورده های چند
سازه،حفاظت و اصالح
چوب )،شیالت(تکثیر و
پرورش آبزیان،فرآوری
محصوالت شیالتی،بوم
شناسی آبزیان شیالتی
)،مهندسی اقتصاد
کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی

علوم مرتع

زراعت،تغذیه دام

بیوتکنولوژی در کشاورزی ،علوم و صنایع غذایی

اصالح نباتات ،علوم خاک ،مهندسی منابع آب ،علوم
دامی (ژنتیک و اصالح دام ،مدیریت دامپروری ) ،جنگل-
شناسی و اکولوژی جنگل ،حفاظت و اصالح چوب ،حفاظت
و اصالح چوب ( صنایع خمیر و کاغذ  ،فرآورده های چند
سازه)

صنایع خمیر و کاغذ

0613

0613

شیالت(صید و بهره-
برداری آبزیان )

مهندسی مواد و
طراحی صنایع غذایی،
ترویج و آموزش
کشاورزی

0611

0610

علوم باغبانی (میوه کاری،سبزی کاری،گیاهان
داروئی،ادویه ای و نوشابه ای،گیاهان زینتی ) ،علوم و
صنایع غذایی (تکنولوژی صنایع غذایی،شیمی مواد
غذایی،میکروبیولوژی مواد غذایی،تکنولوژی مواد غذایی )،
محیط زیست ،مهندسی سازههای آبی ،تولید و بهرهبرداری
آبزیان ،فرآوری محصوالت شیالتی ،بومشناسی آبزیان
شیالتی

کشاورزی اکولوژیک ،مهندسی آبیاری و زهکشی،
مهندسی اقتصاد کشاورزی

0611

0611

باغبانی ،علوم باغبانی ،حشره شناسی کشاورزی ،علوم
خاک ( پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک ،شیمی و
حاصلخیزی خاک،فیزیک و حفاظت خاک،بیولوژی و
بیوتکنولوژی خاک)

جنگلداری(
جنگلداری،جنگل شناسی و
اکولوژی جنگل،جنگلداری
شهری،مدیریت جنگلداری
در پارک های جنگلی)

ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی )

توسعه روستایی (ترویج کشاورزی ) ،علوم و صنایع
غذایی (مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی )

علوم و صنایع غذایی (
تکنولوژی مواد غذایی) ،علوم
جنگل (جنگل شناسی و اکولوژی
جنگل ) ،علوم خاک (پیدایش و
رده بندی و ارزیابی خاک )
فرآورده های چند سازه چوب
کشاورزی هسته ای (اصالح
نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی
)،
شیالت (تکثیر و پرورش
آبزیان،بوم شناسی آبزیان
شیالتی،عمل آوری فرآورده های
شیالتی ،تولید و بهره
برداری)،بیابان
زدایی،آبخیزداری(علوم و
مهندسی آبخیزداری ) ،قارچ
شناسی و بیماری شناسی گیاهی،
فیزیو لوژی گیاهان زراعی ،علوم
و تکنولوژی بذر،اکولوژی گیاهان
زراعی،کشاورزی هسته ای
(اصالح نباتات و بیوتکنولوژی
گیاهی )،علوم دامی (فیزیولوژی
دام ،تغذیه طیور ،تغذیه نشخوار
کنندگان )،بیولوژی و آناتومی
چوب،مهندسی مواد و طراحی
صنایع غذایی ،علوم و صنایع
غذایی ( شیمی مواد غذایی،
میکروبیولوژی مواد غذایی،علوم
جنگل  -جنگلداری ،علوم خاک
(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ،
شیمی و حاصلخیزی خاک،
فیزیک و حفاظت خاک) ،بیماری
شناسی گیاهی ( قارچ
شناسی)،محیط زیست ( بوم
شناسی و مدیریت حیات وحش،
آمایش محیط زیست)

0611
مهندسی مکانیک بیوسیستم ( فناوری پس از برداشت،
انرژی های تجدید پذیر ،طراحی و ساخت )

0616

محیط زیست (تنوع زیستی)
اصالح نباتات ( بیومتری،
ژنتیک ملکولی) ،ویروس شناسی
و بیماری های ویروسی گیاهی،
تغذیه دام  -طیور ،سازه های آبی

عالوه بر انواع پژوهشکده های کشاورزی ،مراکز تحقیقاتی مجتمع های
آموزشی -پژوهشی همچون مجتمع های آموزش عالی جهاد کشاورزی،
آموزشگاه ها و آموزشکده ها و دانشگاه های فنی حرفه ای مرتبط با
کشاورزی و منابع طبیعی در کشور ،که نقش بی بدیلی در روند توسعه
کشاورزی ایران داشته اند ،فهرستی بهنگام شده ای از دانشکده های
دولتی موجود کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سال تاسیس آنها در
جدول  1مشاهده می شود .البته بررسی فهرست دانشکده ها و رشته های
کشاورزی زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور ،دانشگاه جامع
علمی – کاربردی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در این تحقیق مد
نظر نبوده است.
جدول()1دانشکده های کشاورزی و منابع طبيعی دولتی کشور و سال تاسيس
آنها ][11
سال
تاسیس

دانشکده ها

0613

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

0661

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

0661

دانشکده کشاورزي دانشگاه های شهید چمران اهواز ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه تبریز

0611

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

0611

دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

0610

دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه مازندران

0616

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

0611

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

0613

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

0613

دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه های گیالن ،دانشگاه شهرکرد

0611

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

0631

دانشکده کشاورزی دانشگاه های رازی ،دانشگاه زابل ،دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه شهید
باهنر کرمان

0631

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

0633

دانشکده کشاورزي مراغه

0631

دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود و دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تربیت مدرس (نور)

0631

دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

0630

دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي یزد

0631

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)،دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان

0631

دانشکده منابع طبیعي کویرشناسي واحد اردکان ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم ،دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

0633

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

0633

دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلي

0631

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اراک ،دانشکده منابع طبیعي دانشگاه مازندران،دانشکده
کشاورزي دانشگاه یاسوج ،دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان ،دانشکده کشاورزي یاسوج

0611

دانشکده کشاورزی گنبد

0611

دانشکده کشاورزي سراوان

0611

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

0611

دانشکده منابع طبیعي مالیر

 -4بحث و نتيجه گيری
اگر چه وجود ارزشمند تمامی دانشکده ها و مجتمع های آموزش عالی
کشاورزی کشور فرصت مغتنمی برای آموزش در این مرز و بوم بوده اند
حتی رشد دانشگاه های غیر دولتی نیز به این موضوع کمک نموده
و
اما دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با سابقه ای 13
ساله نماد کاملی از بالندگی آموزش عالی کشاورزی و خدمات و توجه
به این بخش است .با تمامی افتخارات علمی و نیرو های متخصص تربیت
شده و با وجود دایر بودن  03درصد عناوین رشته های کشاورزی کشور و
 11درصد تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی در این دانشگاه،
در سالهای اخیر بدلیل هزینه های باالی تربیت دانشجوی کشاورزی و
کمی نسبت به
فضای آموزشی از سه
چالش های مسیر ،از باب سه
استانداردهای آموزش عالی به همراه دو دانشگاه دیگر کشاورزی در
کشور ،برخوردار بوده و تا رسیدن به امکانات مطلوب به مساعدت های
بیشتر و سیاست های ویژه ای جهت انجام وظیفه پشتیبانی از سایر
مراکز آموزش عالی کشاورزی جدید کشور نیاز دارد .از آنجا که
اشتغالزایی و امنیت غذایی مهمترین هدف توسعه کشورهاست ،بخش
کشاورزی می تواند مهمترین نقش را در این زمینه بازی کند و توسعه
آموزش و کارآمدسازی تربیت نیرو در این زمینه می تواند در سایه
افزایش بهره وری زمینه های توسعه پایدار کشاورزی و کمک به اقتصاد
ملی باشد .با وجود اینکه در کشورهای در حال توسعه بر خالف کشورهای
توسعه یافته با باال رفتن سطح آموزش نرخ بیکاری باال می رود]،[36
اما تحقیق عبدلی و ورهرامی در سال  3133نشان داد که آموزش فنی و
مهندسی بر بخش کشاورزی و صنعت تاثیر بیشتری نسبت به سایر گروه
های آموزشی در کشور داشته است بطوری که یک درصد افزایش فارغ
التحصیالن علوم کشاورزی 9/90 ،درصد باعث افزایش در تولید واقعی و
 9/31درصد مهندسی محصوالت بخش صنعت را افزایش می دهد و  9/940درصد
اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد و با افزایش یک درصد

فارغ التحصیالن مهندسی ،محصوالت بخش کشاورزی  9/34درصد افزایش می
یابد] .[30درمقابل ،بررسی آمارهای طرح های آمارگیری اشتغال و
بیکاری نشان می دهد از سال  3133به بعد در کشور بیکاری دانش
آموختگان نسبت به بیکاری کل افزایش فزاینده ای پیدا نموده است که
لزوم توجه به ظرفیت سازی و توجه به اشتغال آنان را عیان می
سازد].[1بی شک توسعه کشاورزی هر کشوری وابسته به سیاست ها ،برنامه
ها و نظام آموزش کشاورزی و به تبع آن وابسته به دانش آموختگان
متعهد و متخصص آن نظام است] .[11از آنجا که با مرور سوابق توسعه
آموزش عالی کشاورزی ،جستجو در منابع اطالعاتی ،بررسی سند نقشه
جامع علمی کشور] ،[30و مصاحبه و تحقیق از اساتید فن و دست
اندرکاران بخش کشاورزی ایران تحقیق انجام گرفته است .به دلیل
اهمیت نقش کشاورزی و منابع طبیعی در پیشرفت های کالن کشور و سابقه
حدود یک قرن تجربه آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
جهت سیاست گذاری های آتی کشور و نقش آفرینی بی بدیل دانشگاه های
کارآفرین در آستانه برنامه شش توسعه کشور راهبرد های ذیل توصیه
می گردد.
● نگاه ویژه در
پشتیبان بخش اجرایی

توسعه

دانشگاه

های

تخصصی

به

عنوان

بازوی

● نظارت و ارتقاء کیفی دانش در دانشگاه های تخصصی و تجهیز و
تکمیل امکانات آنها
● سطح بندی و ظرفیت سازی دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی و
منابع طبیعی با نیاز بازار کار
● افزایش انحصاری ظرفیت کمی و کیفی مقاطع تحصیالت تکمیلی در
موسسات آموزش عالی برتر و باسابقه
● جذب انحصاری دانشجو در مقاطع غیر تحصیالت تکمیلی در موسسات
آموزش عالی ک سابقه و غیر انتفاعی
● تفکیک و استقالل آموزه های علمی از
آموزش عالی

علمی -کاربردی در موسسات

● نهادینه کردن فرهنگ مهارت گرایی ،پژوهش محوری و کارآفرینی در
نظام آموزش عالی
● متناسب سازی رشته ها و گرایش های تحصیلی با نیاز بازار کار و
اسناد چش انداز توسعه بخش و کشور
● متناسب سازی سرفصل دروس ،متناظر با نظام های پیشرو آموزش
عالی جهان و ظرفیت های بومی و نیاز حال و آتی کشور
● قطب بندی دانشگاه های موجود و آتی متناسب با قابلیت های
منطقه ای ،آمایش سرزمین و اوضاع اقلیمی اولویت دار

● رصد دائمی ظرفیت های محیطی و اقتضائات اجتماعی و تنظی ظرفیت
دانشگاه ها در مقاطع و گرایش های مختلف علمی متناسب با رتبه علمی
و نیاز های حال و آینده
● حمایت ویژه و تعامل متقابل وزارت جهاد کشاورزی با دانشگاه
های کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه بخش
● ساماندهی و توسعه قطب های علمی تخصصی مشترک در مناطق
● اولویت به مفاهی دانش مدیریتی ،بازاریابی ،کارآفرینی جهت
توسعه علوم و فناوری های میان رشته ای و کارآ
● نظارت مستمر بر توان فارغ التحصیالن و نیاز بخش و زیربخش ها
● اولویت بندی توسعه رشته ها با توجه به مزیت نسبی مناطق برحسب
شرایط محیطی و دانش بومی
● تجهیز امکانات دانشگاه های مادر و دارای تحصیالت تکمیلی با
افزایش کمک های اعتباری
● رعایت جذب جنسیتی دانشجویان متناسب با گرایش های تحصیلی و
نیاز بازارکار
● تقویت و ساماندهی بیش از پیش کارورزی دانشجویان کشاورزی و
منابع طبیعی
● بازنگری اساسی در دروس اصلی رشته های کشاورزی متناسب با نیاز
های دهه های اخیر
● کنترل و کمک به توانمندسازی و بازآموزی اعضاء هیات علمی
دانشگاه ها در تعامل با یکدیگر
● تشکیل بانک های اطالعاتی از اعضاء هیات علمی در زیر رشته ها
جهت تقویت و تامین نیرو
● ایجاد کانون های عل و عمل به تفکیک رشته ما بین اساتید،
نمایندگان اجرایی و کارآفرینان
● شناسایی و هدایت بورسیه ها به تحصیل در گرایش ها و تخصص های
جدید جهانی مورد نیاز کشور
● قطب بندی رشته ها و گرایش های تحصیلی با ظرفیت های بومی و
جغرافیایی بر اساس آمایش
● توسعه و ترویج آموزش بر مبنای سیاست های خود اشتغالی
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