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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    -چهارراه خوش نبش   -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 



 1

  كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر: نام شغل            

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : لشغ مشخصات عمومي
 به فردي اطالق مي شود كه پس از گذراندن دوره هاي آموزش توانايي كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر

 متعادل و پيشگيري رهانجام عمليات قبل از جوجه ريزي، پايش شرايط محيطي، آماده سازي غذا بر اساس جي
 .اشداز وقوع بيماري ها و اجراي برنامه واكسيناسيون درمحيط پرورش را دارا ب

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   راهنماييپايان دوره : ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني :  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت     120    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      45    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       75  :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     20    :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت      -      :                  پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -        :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : ارآموزروش ارزيابي مهارت ك
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  اصول ايمني ، رعايت بهداشت ،توانايي پيشگيري از حوادث  1
  توانايي آماده سازي جايگاه پرورش قبل از جوجه ريزي  2
  توانايي انجام عمليات جوجه ريزي درجايگاه پرورش   3
  ايجاد شرايط محيطي مناسب در جايگاه پرورشتوانايي   4
  توانايي آماده سازي غذا بر اساس جيره باالنس شده   5
  توانايي اجراي عمليات پرورش در طول مدت دوره  6
  توانايي پيشگيري از وقوع بيماري هاي شايع  7
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   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر: ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  5  3  اصول ايمني ، رعايت بهداشت ،توانايي پيشگيري از حوادث  1

        آشنايي با وسايل بهداشتي فردي در واحد پرورش  1-1

         لباس كار -  

         چكمه-  

         ماسك -  

         دستكش-  

         عينك -  

        شناسايي اصول روش استفاده از وسايل بهداشت فردي   2-1

        با وسايل كمك هاي اوليه آشنايي   3-1

         جعبه كمك هاي اوليه-  

         وسايل مورد نياز كمكهاي اوليه -  

        شناسايي اصول استفاده از وسايل كمكهاي اوليه  4-1

        ل اطفاء حريقآشنايي با وساي  5-1

         آب-  

         شن-  

         خاك-  

         پودرها -  

         گازها-  

         كفها-  

        كپسول آتش نشاني  

        شناسايي اصول استفاده از وسايل اطفاء حريق   6-1

  17  10  7  توانايي آماده سازي جايگاه پرورش قبل از جوجه ريزي  2

        رورش شناسايي اصول شستشوي كامل جايگاه پ  1-2
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   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ضدعفوني كردن جايگاه و كليه تجهيزات داخل جايگاه   2-2

        آشنايي با نصب و آماده سازي وسايل  3-2

        اه آشنايي با بخار دادن جايگ  5-2

        شناسايي اصول تامين شرايط فيزيكي مورد نياز قبل از ورود جوجه ها   6-2

         دماي مناسب-  

         رطوبت مناسب -  

         نور مناسب -  

        شناسايي اصول استفاده از بستر مناسب   7-2

        شناسايي اصول راه اندازي و آماده سازي وسايل الكتريكي سالن   8-2

  22  12  10  نجام عمليات جوجه ريزي درجايگاه پرورشتوانايي ا  3

        آشنايي با تشخيص جنسيت   1-3

        شناسايي اصول تامين تراكم مناسب جوجه در واحد سطح   2-3

        شناسايي اصول تغذيه جوجه ها در روز اول   3-3

        شناسايي اصول آبدهي جوجه ها در روز اول   4-3

        جوجه هاي يك روزه آشنايي با كنترل سالمتي   5-3

  16  10  6  توانايي ايجاد شرايط محيطي مناسب در جايگاه پرورش  4

        آشنايي با نوردهي مناسب  1-4

        آشنايي با كنترل گازهاي مضر  2-4

        آشنايي با كنترل رطوبت   3-4

        آشنايي با درجه حرارت مناسب در جايگاه   4-4

  20  12  8   جيره باالنس شدهتوانايي آماده سازي غذا بر اساس  5

        آشنايي با طرز كار ميكسر و آسياب   1-5

        آشنايي با اندازه ذرات دانه متناسب با سن جوجه   2-5
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   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با فرمهاي مختلف دانه طيور   3-5

        )دانه اي( آردي -  

         گرانول -  

        ) حبه اي( پليت -  

         كنسانتره -  

        آشنايي با انواع مواد غذايي مورد استفاده در جايگاه پرروش   4-5

         ذرت-  

         گندم -  

         جو-  

         كنجاله ماهي -  

         پودر ماهي -  

        جد كن-  

         تخم پنبه -  

         سنگ آهك -  

         پودر صدف -  

         مكمل هاي معدني -  

         پودر استخوان -  

         نمك-  

        شناسايي اصول آماده سازي غذاي مرغ مادر   5-5

  23  16  7  توانايي اجراي عمليات پرورش در طول مدت دوره  6

هي در نيمچه و خروس در  آشنايي با روش هاي مختلف آبدهي و غذايي د          1-6
  دوره رشد و تخم گذاري 

      

شناسايي اصول نوردهي برروي نيمچه و خروش در دوره تخـم گـذاري و                2-6
  رشد 
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   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        سازي و ضدعفوني تخم مرغ شناسايي اصول جمع آوري پاك   3-6

        وك چيني نشناسايي اصول نحوه   4-6

        شناسايي اصول نحوه تاج بري   5-6

        يشناسايي اصول وزن كش  6-6

        شناسايي اصول نحوه چيدن النه ها در آشيانه  7-6

        شناسايي اصول اقدامات الزم جهت جلوگيري از كرچي   8-6

         مناسب بين تعداد مرغ و خروسآشنايي با ايجاد نسبت  9-6

        آشنايي با جمع آوري جوجه هاي تلف شده   10-6

        آشنايي با روشهاي معدوم كردن الشه    11-6

        آشنايي با تخليه فضوالت بستر   12-6

  14  10  4  توانايي پيشگيري از وقوع بيماري هاي شايع  7

        آشنايي با بيماريهاي شايع   1-7

         نيوكاسل -  

         برونشيت عفوني -  

  - CRD        

         آنفونزا-  

         كوكسيديوز -  

         آبله -  

         كاني باليسم -  

        آشنايي با بيماري هاي قارچي   2-7

        لي گآشنايي با بيماريهاي ان  3-7

        آشنايي با بيماريهاي متابوليكي   4-7

        اسيون ينآشنايي با روشهاي مختلف واكس  5-7
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   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         آشاميدني -  

         تزريقي-  

         قطره اي -  

         اسپري -  

        شناسايي اصول جلوگيري از ورود آلودگي به واحدهاي پرورش مرغ مادر   6-7
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  كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر :نام شغل   
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

يك واحد پرورش مرغ مادر با تمام امكانـات موجـود حـداقل               1
   قطعه اي 5000

    

       كيلو كالري 250000هيتر   2

       سانتي متر 140فن   3

       سانتي متر 80ن ف  4

       كيلو گرمي 100هاپر   5

       كيلوگرمي 40هاپر كمكي   6

       كيلوگرم 6كپسول آتش نشاني   7

      جعبه كمك هاي اوليه تجهيزات كامل  8

      آرتراف و زنجير دان فوري فلزي  9

      موتور سيستم تراف و زنجير   10

      تله نوري فلزي   11

      دمپر فلزي  12

      گوله اي پالستيكي آبخوري زن  13

      آبخوري كله قندي  14

       ليتري 100سطل آب   15

      24000كولر گازي   16

       4500كولر آبي   17

      شوفاژ فلزي  18

      گاري دستي با حجم متر مربع   19

      ديمر ديجيتالي  20

      تايمر ديجيتالي  21

      دماسنج ديجيتالي  22

      رطوبت سنج معمولي  23
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  كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر :ل نام شغ  
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

       كيلوگرمي 100ترازو معمولي وزن كش   24

      دماسنج حداقل حداكثر  25

      رطوبت سنج ديجيتالي حداقل حداكثر  26

      ترازوي ديجيتالي حداقل حداكثر  27

      پايه نگهدارنده پرنده جهت وزن كشي از نوع دست ساز   28

      قطره چكان از نوع رايج دامپزشكي   29

      سرنگ اتوماتيك تزريق  30

      سوزن مخصوص تلقيح داخل بال از نوع رايج   31

      لوكس متر ديجيتالي   32

      ديجيتالي) وا جهت سنجش سرعت جريان ه( سرعت سنج   33

      كاله يك بار مصرف پالستيكي   34

      ماسك ضد ويروس پارچه اي   35

      روپوش كار سفيد يك سره  36

      انواع واكسن هاي رايج مورد نياز پرنده در هر منطقه   37

      كارنگوتراكشيت  38

      پاستورلوز  39

      آنفوالنزا  40

      نيوكاسل زنده   41

      نيوكاسل كشته   42

      برونشيت زنده   43

      برونشيت كشته   44

      گامبورو زنده  45

      گامبورو كشته   46

47  CAV زنده       
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  كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر :نام شغل   
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

48  AE زنده       

      آبله   49

50  REO زنده       

51  RFOكشته       

52  EDS       

 

  

 



 11

   كارگر فني سالن پرورش مرغ مادر:نام شغل   
  منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

   آموزشي موجود براي فهم بهتر مطالب CDاستفاده از فيلم و اساليد و  1
  معرفي كتاب هاي آموزشي جهت مطالعه  2
  معرفي سايت هاي مختلف واجد اطالعات  3
  راهنماي پرورش مرغ مادر نژادهاي مختلف  4
  استفاده از تجربه افرادي كه در اين مورد آگاهي دارند  5

 

  

 


