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اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته  :كشاورزي-دامي و آبزيان 
سيد محسن جاللي: دبير كميته برنامه ريزي درسي كشاورزي 

ارژنگ بهادري 
محمد نژاد گشتي 

عبداهللا محمدي 
 

 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش:  
- سازمان محيط زيست 

- آموزشگاه كشاورزي جهان نما طبرستان 
-اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران 

-اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران 

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 -
 -
 



 

  

 

 

   

 تهيه كنندگان استاندارد شغل 

آخرين مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف 
رشته 

تحصيلي 
شغل و سمت 

سابقه كار 

مرتبط 
 ايميل تلفن و، آدرس  

علوم دامي  كارشناسيرضا افتخاري  1

مؤسس 

آموزشگاه 

كشاورزي 

 سال 3

 0151-3222155تلفن ثابت : 

 09111553225تلفن همراه : 

 reza@.com eftekhari.ايميل :

آدرس : ساري- بلوار كشاورز-آموزشگاه جهان نماي 

 طبرستان

 

سال 4 مدير مزرعه علوم دامي كارشناسمصطفي زماني  2

 0151-2231227تلفن ثابت :

 09113531499تلفن همراه : 

 zamani.29197@yahoo.comايميل : 

آدرس : ساري بلوار پاسداران-مرغ مادر زمانيمحيط زيست 

كل استان مازندران 

 

 

 فوق ديپلمبزمي امين ا...  3
منابع 

 طبيعي

محيط 

 زيست
 سال 8

 0151-3422500تلفن ثابت :

 09112578600تلفن همراه : 

 bazmi.amin@yahoo.comايميل : 

آدرس : ساري اتوبان ساري به نكا- زيستگاه حيات وحش 

سمسكنده 

 

 

 
 علوم دامي كارشناسمجيد سالمي  4

كارمند اداره 

 دامپزشكي
 سال 8

 0151-3219504ايميل : تلفن ثابت :

 09117114026تلفن همراه : 

 majid-s-@yahoo.comايميل : 

آدرس : ساري-اداره دامپزشكي استان مازندران 

آدرس :  

 

 

 
سال 4 مشاور معماري كارشناسي ارشدام البنين فضلي  5

 تلفن ثابت :-

تلفن همراه : - 

 barinfazli@yahoo.comايميل : 

آدرس :ساري-آموزشگاه جهان نما طبرستان  
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تعاريف :  
استاندارد شغل :  

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود . 
استاندارد آموزش :  

نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  
نام يك شغل :   

به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  
شرح شغل :  

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، شرايط كاري و 
استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  

طول دوره آموزش :  
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  

ويژگي كارآموز ورودي :  
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

كارورزي: 
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت دارد كه در آن 

مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك يا با استفاده از عكس مي 
آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 

ارزشيابي :  
كتبي عملي و اخالق حرفه اي خواهد بود .  ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

صالحيت حرفه اي مربيان :  
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
، ، فيزيك حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) شيمي 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

 



 

  

 
 

 نام استاندارد آموزش شغل:

 پرورش دهنده صنعتي گوزن 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

پرورش دهنده صنعتي گوزن شغلي است از حوزه علوم دامي كه داراي شايستگي هايي از قبيل بررسي و نگهداري انواع گوزنها، 

طراحي جايگاه پرورش، طرح توجيهي نويسي پرورش گوزن، رعايت اصول بهداشتي جايگاه گوزن،واكسينه كردن، مراقبت و درمان، 

سم چيني، جمع آوري، فرآوري و نگهداري از شاخ، تفكيك و آناليز مواد خوراكي، ساخت و بكارگيري مواد خوراكي، برآورد و محاسبه 

احتياجات غذايي گوزن ماده، برآورد و محاسبه احتياجات غذايي گوزن نر و بره، اصالح نژاد، آناليز اسپرم، تلقيح مصنوعي، 

اسكورشناسي، ثبت و انتقال جنين گوزن، شيردوشي، مديريت پرورش، كشتار گوزن، انجام عوامل موثر پس از كشتار،استفاده از نرم 

افزارهاي دامپروري را داشته باشد.و با مشاغلي از قبيل فروشندگان خوراك دام و دامپزشكان در ارتباط ميباشد. 

:   وروديويژگي هاي كارآموز 

  پايان دوره راهنمايي ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني توانايي جسمي : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد :

0Bآموزش  دوره طول: 

ساعت         1200    طول دوره آموزش            : 

       ساعت 300ـ زمان آموزش نظري         :     

ساعت          900  ـ زمان آموزش عملي         :    

ساعت                   :             ندارد   ـ كارورزي    

  ساعت                :             ندارد     ـ زمان پروژ

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 آزمون نظري : -

% 65 آزمون عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي :-

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

ليسانس مرتبط و باالتر 

 سال سابقه كار مرتبط 1ليسانس دامپروري يا علوم دامي با 

 سال سابقه كار مرتبط 3فوق ديپلم دامپروري يا علوم دامي با 

 



 

  

 

 

 
  تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) : ٭

پرورش دهنده صنعتي گوزن به شغلي اطالق مي شودكه در آن فرد پس از گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند از 

عهده پرورش گوزن و مديريت جايگاه پرورش برآيد. 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

Farmer deer industrial trainer 
 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

       طبق سند و مرجع ...................................... �الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

               طبق سند و مرجع ...................................... �ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

          طبق سند و مرجع ........................................ �ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 
 
 

 



 

  

 

استاندارد شغل  

0F- كارها 

� 

 عناوين رديف

2B1  بررسي و نگهدار انواع گوزنها

3B2  طراحي جايگاه پرورش گوزن

 طرح توجيهي نويسي پرورش گوزن 3

 رعايت اصول بهداشتي جايگاه گوزن 4

 واكسينه كردن گوزن 5

 مراقبت و درمان گوزن 6

سم چيني گوزن  7

فرآوري و نگهداري از شاخ  8

تفكيك و آناليز مواد خوراكي  9

ساخت و بكارگيري مواد خوراكي  10

برآورد و محاسبه احتياجات غذايي گوزن ماده  11

برآورد و محاسبه احتياجات غذايي گوزن نر و بره  12

اصالح نژاد گوزن  13

آناليز اسپرم دام  14

تلقيح مصنوعي گوزن  15

اسكورشناسي،ثبت انتقال جنين گوزن  16

شيردوشي گوزن  17

مديريت پرورش گوزن  18

كشتار گوزن  19

انجام عوامل موثر پس از كشتار  20

استفاده از نرم افزارهاي دامپروري  21

 
 

                                                 
� . Competency / task 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان :  

  بررسي و نگهداري انواع گوزنها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 31 41 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 -جزوه اموزشي   دانش : 

   2-انواع گوزنهاي با جثه بزرگ 

   2- انواع گوزنهاي با جثه كوچك 

   2- انواع گوزنهاي با جثه متوسط 

   2- انواع گوزنهاي داراي عاج 

   2- انواع گوزهاي داراي شاخ 

مهارت : 

-نگهداري از گوزنهاي با جثه بزرگ 

 8  

  6 -نگهداري از گوزنهاي با جثه كوچك 

  7 -نگهداري گوزنهاي با جثه متوسط 

  5 -تفكيك ومراقبت از گوزنها بر اساس نوع شاخ  

  5 -مراقبت و حفاظت از گوزنهاي داراي عاج 

نگرش : 

افزايش بهره وري 

ايمني و بهداشت :  

مراقبت به هنگام نزديك شدن به گوزن 

توجهات زيست محيطي : 

 

 
 
 



 

  

 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان :  
 طراحي جايگاه پرورش گوزن  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

18 57 75 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

مسالح ساختماني-جزوه    دانش : 
آموزشي-بازديد     2-فواصل واحدهاي دامپروري جهت اخذ مجوز 

   1-زمين مورد نياز جهت استقرار دام 

   2-توپوگرافي و مشخصات زمين مورد نظر 

   2-انواع مسالح ساختماني 

   2-عملكردو كاربرد مسالح در مناطق مختلف 

   2-انواع جايگاه (باز،نيمه باز،بسته) 

   3-قسمتهاي مختلف جايگاه پرورش 

   2-تاسيسات،ادوات،ماشين آالت و تجهيزات  

   2-تاثيرات عوامل محيطي 

   مهارت : 

  12 -استفاده از مسالح ساختماني 

  14 -محاسبات قسمتهاي مختلف جايگاه 

  10 -محاسبات قسمتهاي مختلف جايگاه 

  10 -محاسبه تاسيسات،تجهيزات،ماشين آالت 

  6 -محاسبه فندانسيون 

  5 -محاسبه تاثيرات عوامل محيطي(باد،...)  

نگرش : 

افزايش دقت 

ايمني و بهداشت :  

رعايت اصول بهداشتي به هنگام استفاده از مسالح 

توجهات زيست محيطي : 

نظافت محوطه كارگاه 
 



 

  

 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان :  

طرح توجيهي نويسي پرورش گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

21 63 84 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

جزوه آموزشي-    دانش : 

   3-تعريف هزينه هاي ثابت وجاري 

   5-تعريف سود خالص،سربه سر،زيانهاي دوره پرورش 

   2-تعريف درآمد ماهيانه و ساليانه 

   2-تعريف بازار و نوسانات قيمت 

   2-تعريف بازاريابي و نحوه بازاريابي 

   3-جداول هزينه هاي جاري و ثابت 

   4-روش هاي مختلف طرح توجيهي نويسي 

   مهارت : 

  10 -طبقه بندي هزينه هاي جاري و ثابت 

  12 -كنترل و برآورد هزينه هاي توليدي 

  7 -محاسبه درآمد ساليانه طرح 

  7 -محاسبه سود و زيان طرح 

  7 -محاسبه دوره برگشت سرمايه 

  12 -برآورد سرمايه گذاري طرح 

  8 -محاسبه هزينه هاي جري و ثابت 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت :  

دقت به هنگام استفاده از رايانه 

توجهات زيست محيطي : 



 

  

 

 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان :  

رعايت اصول بهداشتي جايگاه گوزن 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

16 44 60 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

انواع ضدعفوني كننده-   دانش : 

بازديد-سطل مدرج-جزوه 

آموزشي-فيلمهاي آموزشي 
   2-بررسي بهداشت قسمتهاي مختلف جايگاه 

   2-انواع و ميزان مصرف مواد ضدعفوني كننده 

   3 -انواع آلودگيهاي جايگاه دام

   3-انواع امراض و نحوه عملكرد آنها 

   3-انواع روشهاي ضدعفوني كردن 

   3-انواع تجهيزات و ادوات ضدعفوني كننده 

   مهارت : 

  10 -كنترل انواع امراض 

  8  -تنظيف و شستشوي سالن،ادوات،تجهيزات و ماشين آالت

  8 -استفاده از انواع ضدعفوني كننده ها 

  8 -انجام روشهاي ضدعفوني كردن 

  10 -استفاده كردن از انواع تجهيزات و ادوات ضدعفوني كننده 

نگرش : 

افزايش دقت و باال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت :  

مراقبت به هنگام نزديك شدن به گوزن،استفاده از دستكش و ماسك 

توجهات زيست محيطي : 

پاك نمودن محوطه از انواع آالينده ها 

 



 

  

استاندارد آموزش  

برگه ي تحليل آموزشي  

  عنوان:

واكسينه كردن گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

13 38 51 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

جزوه آموزشي-انواع    دانش : 
واكسن-سرنگ 
تزريق.كلمن-

يخ.متر.ترازو-دستكش-
ماسك-پنبه-الكل 

   1-داليل فساد واكسن 

   1-فوائد و تاثيرات واكسن 

   2-ميزان مصرف واكسن در گوزن 

   1-وسايل مورد نياز  

   2-روش استفاده از واكسن در فصول مختلف  

   1-داليل استفاده از انواع واكسنها 

   2-منافع و مضرات واكسيناسيون 

   1- روشهاي مختلف واكسيناسيون 

   2-روند ايجاد ايمني پس از واكسيناسيون 

   مهارت : 

  4 -محاسبه وزن گوزن و ميزان مصرف 

  3 -محاسبه آب مصرفي در زمان واكسيناسيون 

  4 -محاسبه تناسب مرحله رشد و ميزان مصرف 

  4 -انجام روشهاي واكسيناسيون 

  5 -استفاده از واكسنهاي متفاوت 

  3 -محاسبه سن گوزن از طريق دندان،شاخ  

  5 -رفع اثرات منفي و اقدامات پيشگيرانه 

  2 -نگهداري و حمل ونقل واكسن 

  2 -معدوم سازي واكسنهاي اضافي 

  3 -آماده سازي انواع واكسنها 

  3 -استفاده از ادوات وتجهيزات  

 
 
 



 

  

 
استاندارد آموزش  

برگه ي تحليل آموزشي  

  عنوان:

واكسينه كردن گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   
14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت :   

 مراقبت به هنگام نزديك شدن به گوزن 

توجهات زيست محيطي :  

پاك نمودن محوطه كارگاه از واكسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

استاندارد آموزش  

 برگه ي تحليل آموزشي 

  عنوان : 
 مراقبت و درمان گوزن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

18 48 66 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

فيلم آموزشي-جزوه    دانش : 
آموزشي-شربت خوران-
قرص خوران-انواع دارو-

سرنگ تزريق-پنبه-الكل-
متر دامي-دستكش-ماسك 

   6-انواع بيماريهاي گوزن 

   1-زئونوز 

   3-پيشگيري بيماري 

   2-ناهنجاريهاي شاخ 

   1-شناخت اختالالت ترشح تستوسترون 

   3-بهداشت فردي و عمومي در جلوگيري از انتقال بيماري 

   2-بررسي تجهيزات،ادوات و مكانيزم عملكرد  

   مهارت : 

  7 -آماده سازي دارو 

  7 -استفاده از تجهيزات،ادوات درمان 

  6 -تفكيك اندام عضالني گوزن 

  6 -تفكيك اندام حساس گوزن 

  6 -تفكيك اندام دروني كوزن 

  6 -تفكيك اندام تهاجمي گوزن 

  10 -تعميير،تعويض،سرويس قطعات و تجهيزات 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت :  

دقت به هنگام لمس قسمتهاي مختلف حيوان 

توجهات زيست محيطي : 

پاك كردن محوطه كارگاه از عوامل ايجاد آلودگي 
 



 

  

 استاندارد آموزش                                              

 برگه ي تحليل آموزشي                                           

  عنوان :                       

سم چيني گوزن                    

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 25 33 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                          : جزوه آموزشي-فيلم آموزشي-سم    دانش 

چين-تنتور يد-پنبه-الكل-

دستكش-طناب 
   1ساختار سم 

   1-عالئم و ضايعات سم 

   1-ابزارآالت مخصوص سم چيني 

   2-روشهاي مقيد كردن دام  

   2-انواع درمان و ترميم سم 

   1-روشهاي كمك هاي اوليه 

                          :    مهارت 

  7 -بررسي و ايراديابي سم 

  3 -پيشگيري از اختالالت سم 

  4 -نحوه استفاده از ابزارآالت سم چيني 

  4 -مقيد كردن دام جهت سم چيني 

  5 -انجام درمان و ترميم سم 

  2 -انجام كمك هاي اوليه 

                                            : نگرش 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري                  

                                     : ايمني و بهداشت 

دقت به هنگام كار 

                                : توجهات زيست محيطي 

پاك كردن محوطه كارگاه از شاخها و مخمل آلوده         

 
 



 

  

 استاندارد آموزش                                             

 برگه ي تحليل آموزشي                                           

 عنوان:
فرآوري و نگهداري از شاخ گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

16 63 79 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                            : اره شاخ بر،اره مخمل بري ،    دانش 
دارو، پنبه ، الكل، 

تنتور يد،ظروف نگهداري، 
ميكروسكوپ، 

المل،الم،تيغ جراحي، 
دستكش،ماسك  

   3 -نحوه بررسي مخمل

   3-نحوه بررسي شاخ آهكي 

   3-نحوه بررسي شاخ اسفنجي 

   2-زمان و داليل افتادن شاخ 

   2 -زمان و داليل بريدن مخمل 

   3-عوامل موثر بر ميزان تستسترون شاخ 

                           :    مهارت 

  4  -انتخاب مخمل و شاخ سالم 

  5 -بريدن مخمل 

  4 -حمل،نگهداري و جابجايي مخمل 

  12 -ژله گيري از مخمل 

  8 -بريدن و رسوبگيري شاخ 

  10 -خشك كردن مخمل و شاخ 

  12 -پودرگيري از شاخ 

  8 -نگهداري،بسته بندي،حمل و مراقبت ازپودر و ژله 

                                             : نگرش 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري                   

                                      : ايمني و بهداشت 

دقت به هنگام المسه قسمتهاي مختلف حيوان               

                                 : توجهات زيست محيطي 

پاك كردن محوطه كارگاه از شاخها و مخمل آلوده          
 



 

  

     
 استاندارد آموزش                                               

 برگه ي تحليل آموزشي                                          

                            : عنوان 

تفكيك و آناليز مواد خوراكي         

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 30 35 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                             :  NRCجزوه هاي آموزشي    دانش 

 ذرت ، سويا، سبوس –جدول 

گندم، سبوس برنج، ارزن، 

گندم، جو ، تفاله ، چغندر، كاه، 

يونجه، شبدر 

   1-تعيين انواع علوفه ها،دانه ها،كنجاله ها... 

   1 -تعيين مواد خوراكي و ارزيابي ظاهري آنها

   1-تعيين تركيبات شيميايي بدن 

   2-كاربرد،نقش،اهميت وكمبود مواد خوراكي 

                            :    مهارت 

  7 -نمونه برداري از مواد خوراكي 

  7 -آناليز تقريبي مواد خوراكي 

-انجام فراكسيد مواد خوراكي(خشك كردن،حرارت دادن،حرارت 

دادن،آسياب كردن،مخلوط كردن،سيلو كردن...) 

 8  

-استفاده از مواد مغذي موجود در مواد خوراكي (كربوهيدرات، 

پروتئين،ليپيد...) 

 8  

                                            : نگرش 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري                  

 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام لمس مواد و استفااده از ماسك و دستكش 

 

                                : توجهات زيست محيطي 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                               

برگه ي تحليل آموزشي                                            

                         : عنوان 

ساخت و بكارگيري مواد خوراكي     

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 28 36 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                          :  NRCجزوه هاي آموزشي    دانش 

 ذرت ، سويا، سبوس –جدول 

گندم، سبوس برنج، ارزن، 

گندم، جو ، تفاله ، چغندر، كاه، 

يونجه، شبدر،بازديد 

   1-عوامل ضد تغذيه اي و محدود كننده مصرف مواد خوراكي 

   1-اثرات متقابل موجود در بين مواد خوراكي 

   1-اثرات همكوشي مواد خوراكي 

   1-هدف از جيره مخلوط،پليت كردن... 

-انواع آسياب،ميكسر،باالبر،خردكن علوفه،پليت ساز،جاپر و خشك 

كن 

3   

   1-اثرات تغيير هورمون تستسترون در تغذيه 

                         :    مهارت 

  8 -ارزشيابي مواد خوراكي متداول و قابل دسترس براي تغذيه 

  7 -استفاده از آسياب،ميكسر،باالبر، خرد كن علوفه ...  

  7 -استفاده از پليت ساز،چاپر،خشك كن 

  6 استفاده از محرك هاي هورمون تستسترون 

                                           : نگرش 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري                  

                                     : ايمني و بهداشت 

دقت به هنگام لمس مواد و استفااده از ماسك و دستكش 

 

                               : توجهات زيست محيطي 

 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان : 
برآورد و محاسبه احتياجات غذايي گوزن ماده 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 28 42 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

 NRCجزوه هاي آموزشي    دانش : 
 ذرت ، سويا، سبوس –جدول 

گندم، سبوس برنج، ارزن، 
گندم، جو ، تفاله ، چغندر، كاه، 

يونجه، شبدر 

   1-روش بررسي احتياجات نگهداري  

   1- روش بررسي احتياجات رشد 

   1- روش بررسي احتياجات آبستني 

   1- روش بررسي احتياجات زايمان 

   2- روش بررسي احتياجات دوره شيردهي 

   1- روش بررسي احتياجات دوره خشكي 

   nrc 3- روش استفاده از جدول 

   4- روش هاي مختلف جيره نويسي 

   مهارت : 

  2 -جيره نويسي احتياجات نگهداري  

  2 -جيره نويسي احتياجات رشد 

  2 -جيره نويسي احتياجات آبستني 

  3 --جيره نويسي احتياجات زايمان 

  2 -جيره نويسي احتياجات خشكي 

  3 -جيره نويسي دوره شيردهي 

  nrc  5-كار با جداول

  9 -انجام روشهاي مختلف جيره نويسي 

نگرش : 

افزايش دقت و باال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت :  

دقت به هنگام لمس مواد و استفااده از ماسك و دستكش 

توجهات زيست محيطي : 



 

  

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان :  

برآورد و محاسبه احتياجات غذايي گوزن نر و بره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 25 36 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

 NRCجزوه هاي آموزشي    دانش : 

 ذرت ، سويا، سبوس –جدول 

گندم، سبوس برنج، ارزن، 

گندم، جو ، تفاله ، چغندر، كاه، 

يونجه، شبدر 

   1- احتياجات نگهداري گوزن نر 

   1- احتياجات نگهداري گوساله 

   1- احتياجات رشد گوزن نر 

   1- احتياجات رشد گوساله 

   1- احتياجات زمان جفتگيري گوزن نر  

   3جداول nrc- گوزن نر و گوساله

   3- روش هاي مختلف جيره نويسي 

   مهارت : 

  2 -جيره نويسي احتياجات نگهداري گون نر 

  2 -جيره نويسي احتياجات نگهداري گوساله 

  2 -جيره نويسي احتياجات رشد گوزن نر 

  2 -جيره نويسي احتياجات رشد گوساله 

Nrc 8 كار با جداول  

  9 -انجام روشهاي مختلف جيره نويسي 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت :  

دقت به هنگام لمس مواد و استفااده از ماسك و دستكش 

توجهات زيست محيطي : 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                              

- برگه ي تحليل آموزشي                                            

                         : عنوان 

اصالح نژاد گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 36 48 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                          : جزوه هاي آموزشي،فيلم هاي    دانش 

آموزشي، 

ميكروسكوپ،الم 

،المل 

   2-ويژگيهاي نژاد برتر 

   2-روشهاي اصالح نژاد 

   2-عوامل موثر در ميزان تغييرات ژنتيكي 

   3-استراتژي آميزش 

   3-روشهاي پيشگويي ژنتيكي 

    

                         :    مهارت 

  8 -بررسي و انتخاب نژاد برتر 

  6 -انتخاب روشهاي اصالح نژاد 

  7 -تعيين عوامل موثر در ميزان تغييرات ژنتيكي 

  7 -تعيين استراتژيهاي آميزش 

  8 -ارزيابي ژنتيكي 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام اسفاده از لوازم آزمايشگاهي 

 

                                      : توجهات زيست محيطي 

پاك نمودن محوطه كارگاه از آلودگيها 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                               

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

                         : عنوان 
آناليز اسپرم گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

16 39 55 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                          : جزوه هاي آموزشي،دستگاه    دانش 
تناسلي نر و ماده،دستكش، 
ماسك،لوازم جراحي،رقيق 
كننده،هورمون و محرك، 

ميكروسكوپ،الم، 
المل،پنبه، 
الكل،خرك 

   1-بررسي اعضاء و دستگاه تناسلي نر و ماده 

   1-فيزيولوژي توليد مثل 

   2-ويژگيهاي دام نر و ماده مناسب 

   2-عوامل موثر در انتقال صفات فنوتيپي و ژنوتيپي 

   2-كاربرد ادوات و تجهيزات 

   2-انواع رقيق كننده ها 

   2-تكنيك هاي تست باروري 

   2-انواع هورمونها و محركها 

   2-ويژگيهاي اسپرم نرمال 

                         :    مهارت 

  6 -كار با لوازم،ادوات وتجهيزات 

  6 -تحريك و اسپرم گيري از گوزن نر 

  7 -تعيين غلظت و تحرك اسپرم 

  ph  8-ارزيابي مرفولوژيكي،اندازه گيري و محاسبه ميزان اسپرم

  6 -رنگ آميزي اسپرم 

  6 -تكنيك هاي تست باروري 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام اسفاده از لوازم آزمايشگاهي 

توجهات زيست محيطي : 

پاك نمودن محوطه كارگاه از آلودگيها 



 

  

 استاندارد آموزش                                               

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

 
 

                        :  عنوان 

تلقيح مصنوعي گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

19 62 81 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                          : جزوه هاي آموزشي،فيلم    دانش 

آموزشي،دستكش، 

ماسك،سوند 

،تفنگ تلقيح،كانتينر 

،ازت مايع، ميكروسكوپ 

، المل، الم، اسپرم 

  

   1-انواع اسپرم 

   3-فرآيند توليد تخمك،اسپرم و جنين 

   2-روش هاي سيدر و اسفنج گذاري 

   2-چرخه فحلي 

   2-روش هاي همزمان كردن فحلي 

   2-فحل يابي 

   1-دماي ذوب اسپرم و روش ذوب اسپرم 

   1-روشهاي مهار كردن گوزن 

   1-وسايل مورد نياز جهت تلقيح 

   1-روشهاي تلقيح مصنوعي 

   2-ثبت آمار و اطالعات تلقيح مصنوعي 

   1-روش هاي تشخيص آبستني 

   مهارت : 

  3 -ذوب كردن اسپرم 

  3 -استفاده از تجهيزات تلقيح مصنوعي  

  6 -انجام توشه ركتال  

  12 -انجام تلقيح مصنوعي 

  8 -تشخيص آبستني 

  8 -كمك به زايمان(سخت زايي) 



 

  

 
 استاندارد آموزش                                               

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        :  عنوان 

تلقيح مصنوعي گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

مهارت :  

-جمع آوري اسپرم با مهبل مصنوعي 

  

8 

  

  6 -منجمد كردن مني 

  8 -انجام اسفنج گذاري و سيدر گذاري  

                                        :  نگرش 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

                                  : ايمني و بهداشت 

دقت به هنگام نزديك شدن به گاو 

                             : توجهات زيست محيطي 

پاك نمودن محوطه كارگاه از آلودگيها 



 

  

 

 استاندارد آموزش                                              

   - برگه ي تحليل آموزشي                                           

                         : عنوان 

اسكورشناسي،ثبت و انتقال جنين در گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 45 60 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                         : ،كاتالوگ، جزوه هاي آموزشي                        دانش 

كانتينر،تفنگ تلقيح،هورمون، 

دفتر ثبت،متر دامي،ازت 

مايع،ميكروسكوپ، 

 الم،المل،بازديد

   2-اطالعات شجره اي،توليدي و توليد مثلي 

   2-روش استفاده از كاتالوگ اسپرم وجنين 

   1-قابليت دام جهت مادر شدن 

   2-خصوصيات دام گيرنده و دهنده 

   2-سالمت دام 

   3-انجماد كوتاه مدت،خشك و روش خارج كردن مايع جنين 

   3-مراحل تشكيل جنين 

                         :    مهارت 

  4 -استفاده از اطالعات شجره اي ،توليدي و توليد مثلي 

  3 -استفاده از كاتالوگ اسپرم و جنين 

  5 -امتياز دهي به دام دهنده و گيرنده 

  3 -بررسي تاييديه سالمت 

  2 -استفاده از ابزار و ادوات 

  2 -كمك به روند سوپر اووالسيون 

  6 -سرد كردن جنين 

  3 -ذوب و محافظت كردن از جنين 

  7 -آماده سازي شرايط مناسب براي انتقال جنين 

  10 -انجام عمليات انتقال جنين 

 
 
 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش                                              

   - برگه ي تحليل آموزشي                                           

                         : عنوان 

اسكورشناسي،ثبت و انتقال جنين در گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام نزديك شدن به گاو 

توجهات زيست محيطي : 

پاك نمودن محوطه كارگاه از آلودگيها 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                             

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

                         : عنوان 
شيردوشي گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 46 61 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                         : جزوه هاي آموزشي    دانش 
،شيردوش،سطل مدرج 

،پستانك،دستكش 
،ماسك،انواع دارو 

پستان،يخچال 
،بازديد،لوازم تنظيف 

   2-انواع سالن شيردوشي 

   2-انواع مواد ضدعفوني كننده ونحوه عملكرد آنها 

   2-عوامل موثر در ميزان توليد شير 

   2-بهداشت پستان 

   3-انواع دستگاه شيردوشي 

   2انواع روشهاي خنك كردن 

   2-روش هاي دوشش با دست 

                        :    مهارت 

  8 -آماده سازي سالن شيردوشي 

  5 -ورود و خروج دام به داخل سالن 

  6 -رگ دوشي و ضدعفوني پستان گوزن   قبل و بعد از دوشش             

  6 -كار با انواع دستگاه شيردوشي 

  6 شستشو و نظافت دستگاه شيردوشي 

  10 -شيردوشي با دست 

  4 -استفاده از دستگاه خنك كننده 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام استفاده از شيردوش و ضدعفوني كننده ها 

توجهات زيست محيطي : 

پاكسازي محوطه از آلودگيها 
 



 

  

 استاندارد آموزش                                              

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

                         : عنوان 

مديريت پرورش گوزن               

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 41 55 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

،فيلم جزوه هاي آموزشي    دانش : 

آموزشي،بازديد، 

طناب،ميكروسكوپ 

 ،الم،المل

   1-زمان و اماكن مناسب جهت چرا گوزن 

   2-خصوصيات رفتاري گوزن 

   3-شرايط نگهداري گوزن 

   2-تغييرات رفتاري گوزن در زمان كاهش و افزايش تستسترون 

-تفكيك گوزنهاي فصلي و غير فصلي(استروس و پلي 

استروس) 

3   

   3-نيازهاي گوزن در فصول مختلف 

   مهارت : 

  8 -هدايت كردن گوزن به سمت چراگاه 

  12 -رفتارشناسي گوزن 

  7 -مهار كردن گوزن به هنگام چرا 

  6 -قرار دادن گوزن در حرمسرا 

  4 -حفاظت از گوزنهاي منزوي 

  4 -كنترل گوزنهاي اجتماعي 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام نزديك شدن به گوزن 

توجهات زيست محيطي : 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                               

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

عنوان:                              

كشتار گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

16 50 66 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

جزوه هاي آموزشي ،بي حس    دانش : 

كننده،كارد مخصوص 

كشتار،بازديد،فيلم 

آموزشي،سلفون،ظروف 

مخصوص گوشت،دستگاه 

گوارش 

   1-عوامل موثر در كار 

   2-انواع بي حس كننده 

   1-روشهاي ذبح كردن 

   2-دليل قطع اندام 

   3-روشهاي پوست كني 

   3-روشهاي تخليه دستگاه گوارش 

   2-روشهاي شستشوي الشه 

   2-روشهاي بسته بندي گوشت 

   مهارت : 

  3 -بررسي  

  6 -بي حس كردن گوزن 

  6 -ذبح كردن 

  8 -قطع اندام هاي حركتي،قدامي و خلفي 

  8 -پوست كني گوزن 

  6 -تخليه دستگاه گوارش 

  7 -شستشوي الشه 

  6 -بسته بندي گوشت 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري            

 
 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش                                               

 - برگه ي تحليل آموزشي                                           

عنوان:                              

كشتار گوزن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

 ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام لمس اعضا بدن 

توجهات زيست محيطي : 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                               

 برگه ي تحليل آموزش

                         : عنوان 

انجام عوامل موثر پس از كشتار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 41 56 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

 ،بازديد،جزوه هاي آموزشي    دانش : 

   2-خصوصيات دام سالم 

   2-روشهاي تشخيص بيماري  

   2-لوازم مورد نياز براي بازرسي 

   3-ويژگيهاي الشه سالم 

   3-وضعيت فيزيولوژيكي و پاتولوژيكي گوشت سالم و فاسد 

   3-روشهان نمونه برداري از گوشت 

                  :    مهارت 

  9 -بازرسي دام قبل و بعداز كشتار 

  6 -استفاده از لوازم بازرسي 

  8 -انتخاب الشه سالم 

  10 -بررسي كيفيت گوشت 

  8 -نمونه برداري و انجام آزمايشات كيفي گوشت 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام لمس اعضا بدن 

 

توجهات زيست محيطي : 

 

 

 



 

  

 استاندارد آموزش                                               

 برگه ي تحليل آموزشي

                         : عنوان 

استفاده از نرم افزارهاي دامپروري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

20 60 80 

  ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي 

                          : جزوه هاي آموزشي    دانش 

،رايانه،انواع نرم افزار،دفاتر 

حسابداري،برگه هاي ثبت 

 مشخصات

   3-انواع نرم افزارهاي مرتبط با جيره نويسي 

   3-انواع نرم افزارهاي حسابداري 

   3-فهرست اقالم و بهاي خدمات 

   4-ثبت مشخصات و ركوردگيري 

   4-گزارشات مالي و آماري 

   3-گزارشات و ثبت بيماري 

                         :    مهارت 

  9 -نصب انواع نرم افزار 

  10 -وارد كردن اطالعات بر اساس طبقه بندي 

  8 -مديريت دارايي و وارد كردن هزينه هاي جاري 

  6 -ذخيره سازي اطالعات 

  12 -وارد كردن زمان تلقيح،بارداري،زايمان و چرخه فحلي هر گوزن 

  8 -تهيه گزارشات بيماري 

  7 -تهيه گزارشات مالي و آماري 

نگرش : 

افزايش دقت وباال بردن سطح بهره وري 

ايمني و بهداشت : 

دقت به هنگام استفاده از رايانه 

توجهات زيست محيطي : 

 



 

  

 

         - برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار 

توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف 

  5موجود در بازار پارو  1

  5موجود در بازار سطل مدرج  2

  30موجود در بازار ذرت  3

  5موجود در بازار يونجه  4

  10موجود در بازار سويا  5

  15موجود در بازار گندم  6

  15موجود در بازار جو  7

  20موجود در بازار سبوس گندم  8

  30موجود در بازار شبدر  9

  1موجود در بازار طناب  10

  15موجود در بازار چكمه  11

  1موجود در بازار ميكروسكوپ  12

  1موجود در بازار خرك  13

  3موجود در بازار تفنگ تلقيح  14

  1موجود در بازار كانتينر  15

  3موجود در بازار رايانه  16

  30موجود در بازار سوند  17

  1موجود در بازار لوازم جراحي  18

  2موجود در بازار اره  19

  30موجود در بازار دستكش  20

  5موجود در بازار المل  21

  5موجود در بازار الم  22

  8موجود در بازار واكسن  23

  12موجود در بازار دارو  24

  20موجود در بازار سرنگ  25

  1موجود در بازار سم چين  26

  1موجود در بازار يخچال  27

  10موجود در بازار طناب  28

  2نر گوزن  29

  2ماده گوزن  30

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

شود .  سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب  -

شود  سبه  حا رآموز م ر كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب  - موا

 



 

  

 

 
 

 

 
 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

عنوان منبع يا نرم  رديف

 افزار

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف

      ندارد 
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

مترجم/  مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

 شلفين ساري - رضا افتخاري  1388گوزن  1

 آكسفورد   مكدونالد  2009پستانداران  2

     راندال گيلبرت  دم سفيد و شكارش 3

 جنگل آبي   هال بلود  2003شكار نرهاي بزرگ جنگل  4

 رابرت.م.تود   پاول استري  1998گوزن،الك و بزهاي كوهي  5
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