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  : )امور دامي و آبزيان(كشاورزياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  سيد محسن جاللي 

  ارژنگ بهادري 
  محمد نژاد گشتي 

 

 :شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي  -
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي -
  

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  .ربيان استاني مورد بازنگري قرار گرفتدر مركز تربيت مربي البرز توسط م 92اين استاندارد بهمن ماه -
-  
 



 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   يليرشته تحص  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

  فيزيولوژي  كارشناسي ارشد  سهراب طوسي   1
كارشناس فني و 

  حرفه اي 
  سال  7

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 تغذيه دام  كارشناسي ارشد   مهدي بهرام   2

مربي سازمان 
فني و حرفه اي 
 خراسان رضوي 

  سال  8

 :ثابت تلفن 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 فيزيولوژي كارشناسي ارشد   سمانه قره الياسي پور  3
كارشناس 

  شركت پگاه 
  سال  3

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

4          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

5          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

6          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

7          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . يستگي هاي موجود در استاندارد شغل ي يادگيري براي رسيدن به شا نقشه

  :  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 
ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
محـل آمـوزش بـه صـورت     د در مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

لـي و اخـالق   كتبـي عم ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : 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 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  ه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموع

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

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

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

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

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



 

 
 

 
 

  : شغلاستاندارد آموزش نام 
 تكنسين فني پرورش مرغ مادر

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

الن پرورش مرغ مادر شغلي است از حوزه دامپروري حرفه  پرورش ماكيان كه داراي شايستگي هايي از تكنسين فني س
، كنترل شرايط محيطي سالن ، چگونگي اجراي عمليات جوجه ريزيقبيل آماده سازي سالن قبل از عمليات جوجه ريزي

، اجراي برنامه مديريتي در جايگاه پرورش آماده سازي غذا بر اساس جيره متعادل در طي دوره پرورش و توليد ، پرورش
، بهداشت و قرنطينه در مزارع ، پيشگيري بيماريها و اجراي برنامه واكسيناسيون، جمع آوري و مديريت تخم مرغمرغ مادر

  .مرغ مادر مي باشد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني داشتن :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت170:   طول دوره آموزش                   
  ساعت    60:    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   110:   ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت       - :   كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت      - :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار مرتبط 2ليسانس دامپروري با 
 

 
 



 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( رد تعريف دقيق استاندا ٭

  .فردي كه دروه را مي گذراند مي تواند امور جاري مربوط به سالنهاي پرورش مرغ مادر را انجام در مديريت نمايد
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

 Technicians  of  flock  breeding 

  
  
  
  : بط با اين استاندارد مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرت ٭
  
  
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  

 
 



 

 

 

                       1شايستگي/شغل آموزش استاندارد 
  2كارها / شايستگي ها  -
 عناوين يفرد

 آماده سازي سالن قبل از عمليات جوجه ريزي1
 چگونگي اجراي عمليات حمل و جوجه ريزي2
 كنترل شرايط محيطي سالن پرورش  3
 اجراي برنامه مديريتي در جايگاه پرورش مرغ مادر  4
 جمع آوري و مديريت تخم مرغ  5
 اسيونپيشگيري از وقوع بيماريها و اجراي برنامه واكسين  6
 بهداشت و قرنطينه در مزارع مرغ مادر  7
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                 
1. Occupational / Competency Standard      
2 . Competency / task 



 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  آماده سازي سالن قبل از عمليات جوجه ريزي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 10 13 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  وئديو پروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي
  لباس كار
  چكمه
  دم پايي
  جوراب
  كاله

وسايل نقليه و يدكي غير 
  الكترونيكي براي ضدعفوني 

  دماسنج
  رطوبت سنج
  دانخوري
  آبخوري
  قفسه 

 قطعه اي  2000سالن مرغداري
  ين فرمال

  پرمنگنات 
  ساولون

  

قبـل از، بستر و انبـار خـوراكنحوه ضدعفوني و تهويه سالن-
  جوجه ريزي 

1     

     5/0 نحوه گارد بندي سالن ها-

     5/0 انتخاب بستر مناسب براي سالن-

     1 ، رطوبت و نوربررسي شرايط عمومي سالن از قبيل دما-

    :مهارت

    3  تجهيزات مورد استفاده سالنضدعفوني و تهويه سالن و-

    3  گارد بندي سالن و تعيين فضاي الزم براي جوجه-

    3  بستر سازي در سالن جهت ورود جوجه به سالن-

    1  ، رطوبت و نور قبل از ورود جوجه، دماكنترل تهويه -

  :نگرش
 ورود جوجه مي شودآماده سازي سالن قبل از ورود جوجه منجر به كاهش تلفات پس از-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 .....، ماسك و،كفشاستفاده از لوازم بهداشتي از قبيل لباس-
  دور كردن مواد آتش زا -

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  چگونگي اجراي عمليات جوجه ريزي 

 زمان آموزش

 جمع عملي رينظ  

4 10 14 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ويدئوپروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي 
  غذاي استارير

  لباس كار مناسب 
  ماشين حمل جوجه 
  كارتن حمل جوجه 

  هيتر 

     1 يك روزهنحوه تحويل و تخليه جوجه هاي-

     5/0 ميزان تراكم مناسب جوجه در واحد سطوح-

     5/0 نحوه تشخيص جنسيت -

     1 نوع تجهيزات و چگونگي تغذيه و آبدهي جوجه يك روزه-

     1 نحوه كنترل سالمتي جوجه هاي يك روزه-

    :مهارت

    2  عمليات تحويل و حمل و تخليه جوجه-

    2  ر گاردبندي نسبت به واحد سطحايجاد تراكم مناسب د-

    2  بررسي جنسيت جوجه ها-

    2  تغذيه و آبدهي جوجه ها در روز اول-

    2  كنترل سالمتي جوجه هاي يك روزه-

  :نگرش
 دقت در تراكم و تغذيه جوجه باعث كاهش تلفات و سوددهي بيشتر و اقتصادي مي شود-

  : ايمني و بهداشت 
 از لباس كار استاندارد و ضدعفوني شدهاستفاده -
 استفاده از آبخوري و دانخوري ويژه جوجه هاي يك روزه-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كنترل شرايط محيطي فضاي سالن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 11 18 

 ايمني ،نگرش،مهارت،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ويدئوپروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي 
  لوكس متر 

  لباس كار مناسب 
و   co2دستگاه اندازه گيري 
  آمونياك

     2 نحوه  تنظيم شدت و مدت نوردهي سالن-

     1 پرورشنحوه كنترل گازهاي مضر در جايگاه-

     2 نحوه تنظيم رطوبت سالن پرورش-

     2 نحوه تنظيم تهويه سالن -

    :مهارت

    2  تنظيم نور سالن پرورش مطابق با استاندارد-

    3  كنترل گازهاي مضر در سالن پرورش-

    3  تنظيم رطوبت و دماي سالن پرورش-

    3   تنظيم تهويه سالن -

   :نگرش
 ل رشد بر اساس  برنامه توليد و افزايش راندمان توليدكنتر-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 RPMاندازه گيري گازهاي مضر بر اساس -

 استفاده از ابزارآالت ضدعفوني شده-
 :توجهات زيست محيطي 

- 
- 

 

 
 



 

 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ساس احتياجات غذاي پرورش آماده سازي دان بر ا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 15 22 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ويدئوپروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي 
  لباس كار مناسب

  اقالم خوراك مصرفي 
  آسياب و ميكسر 

  ديجيتال ترازوي 

     3 معرفي اقالم خوراكي و ن حوه نگهداري آن ها-

     1 نحوه كار با آسياب و ميكسر-

     1 ساعات و تراكم در تغذيه -

     2  بهداشت و تغذيه -

    :مهارت

    5  كنترل كيفي اجزاي جيره-

    4   كار با آسياب و ميكسر -

    4  يت تراكم غذااجراي برنامه هاي زمان يندي تغذيه و رعا-

    3  اجراي اصول بهداشتي در تغذيه-

  :نگرش
شــناخت احتياجــات غــذايي باعــث كــاهش هزينــه خــوراك و جلــوگيري از بيماريهــاي-

  .متابوليكي مي شود
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت اصول ايمني كار با آسياب و  ميكسر-
 استفاده از لباس كار مناسب و كفش كار-

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  اجراي برنامه مديريتي در جايگاه پرورش مرغ مادر 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

11 17 28 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  بع آموزشيمصرفي و منا

  ويدئوپروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي 
  لباس كار مناسب
  قيچي تاج بري 

  دستگاه نوك بري 

، غذادهي درنيمچه و خـروس در دوره رشـد و تخـمنحوه آبدهي-
  گذاري 

2     

مديريت نوردهي بر روي نيمچه و خـروس دردوره رشـد و تخـم-
  گذاري 

2     

     2 وني كردن تخم مرغنحوه جمع آوري و پاك سازي و ضدعف-
     2 ،چيدن دانه در آشيانهنحوه ناخن چيني و تاج بري و نوك چيني-
     2 نحوه جلوگيري از بروز كرجي و تناسب بين مرغ و خروس-
نحوه ثبت اطالعات ودكورهاي توليد تخم مرغ و جوجه دراوري و-

  تلفات
1     

    :مهارت
    3  در دوره رشد و تخم گذاريو خروسآبدهي و غذادهي درنيمچه-
    3  نوردهي بر روي نيمچه و خروس دردوره رشد و تخم گذاري-
    3  جمع آوري و پاك سازي و ضدعفوني كردن تخم مرغ-
    3  ،چيدن دانه در آشيانهناخن چيني و تاج بري و نوك چيني-
ثبت اطالعات ودكورهاي توليـد تخـم مـرغ و جوجـه دراوري و-

  تلفات
 2    

    3  اقدامات الزم جهت جلوگيري از روز كرچي-

  :نگرش
 باال بردن سطح دانش فني تكنسين هاي مرغ مادر-

  : ايمني و بهداشت 
 .....،دستكش واستفاده از لباس كار -

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
  ري و مديريت تخم مرغ جمع آو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 10 17 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  دستگاه وئديو پروژكتور     :دانش 
  فيلم آموزشي
  وايت برد
  اتاق گاز 

سبدهاي مخصوص جمع آوري 
  تخم مرغ 

  اس كار لب

     1  زمان و نوبت هاي جمع آوري تخم مرغ و نحوه جمع آوري -

     5/1  نحوه انتقال تخم مرغ از سالن به اتاق گاز-

     5/1  ويژگي هاي اتاق گاز و شرايط گازدهي -

     5/1  ، گريدبندي تخم مرغ ها ، كنترلمديريت-

شرايط محيطي مناسب نگهداري تخم مرغ قبل از ارسال بـه  -
  ارخانه جوجه كشي ك

5/1     

    :مهارت 

    2   جمع آوري تخم مرغ در سالن هاي مشخص شده -

    2   انتقال مرغ از سالن به اتاق گاز -

    2   كنترل شرايط اتاق گاز و گاز دهي استاندارد -

    2   جداسازي تخم مرغ قابل جوجه كشي از خوراكي -

    2   رغ ها كنترل رطوبت و دماي اتاق نگهداري تخم م-

  :نگرش 
، ارسال تخم مرغ باعث باال رفتن درصـد  ، گريدبنديافزايش مهارت در نحوه ضدعفوني -

  .جوجه درآوري مي گردد
-  

  : ايمني و بهداشت 
  دقت در جلوگيري از تلفات در هنگام جمع آوري تخم مرغ -
  استفاده از لباس و كفش و كاله به خصوص قرنطينه -

  :يست محيطي توجهات ز
- 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پيشگيري از وقوع بيماري ها و اجراي برنامه واكسيناسيون 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 17 27 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  موزشيمصرفي و منابع آ

  دستگاه وئديو پروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي

  واكسن بيماري مارك 
  /واكسن زنده ؟

  واكسن نيوكاسل 
  واكسن برونشيت عفوني 

  واكسن گامبرو 
  مواد ضدعفوني كننده 

  آهك
  پرمنگنات 
  كلر محلول 

  تجهيزات خونگيري 
  .تجهيزات وزن كشي

     6 رشعوامل بيماري زا و انواع بيماري در سالن پرو-

     2 ، خون گيري و واكسيناسيون در گلهنحوه وزن كشي-

     1 روش هاي معدوم كردن بهداشتي الشه-

     1 نحوه خواندن كارت بهداشت و سالمت گله-

    :مهارت

    9  كنترل بيماري و مقابله با عوامل بيماري زا در گله-

    5  ، خون گيري و واكسيناسيون در گلهوزن كشي-

    3  معدوم كردن بهداشتي الشه-

-      

  :نگرش
به موقع از وضـعيت سـالمتي گلـه مـياجراي به موقع خون گيري در گله باعث اطالع-

  شود 
 .واكسيناسيون باعث جوگيري از بيماري و تلفات مي شود-

  : ايمني و بهداشت 
 جلوگيري از ايجاد و استرس د رگله-
 ، دستكش و بهداشتيس كاراستفاده از لبا-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بهداخشت و قرنطينه در مرغ مادر 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 11 18 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  صرفي و منابع آموزشيم

  دستگاه وئديو پروژكتور     :دانش
  فيلم آموزشي

  مواد ضدعفوني كننده 
  لباس و كفش 

  

     2 اهميت بهداشت و سالمت ر پرورش مرغ مادر-

     1 راه هاي بروز بيماري در گله مرغ مادر-

     1  شرايط استقرار قرنطينه -

     1 سالن، ضدعفوني و دود دادن، شستشونحوه نظافت-

     2 دستورالعمل بهداشت پرسنل و ضدعفوني در طول دوره-

    :مهارت

، سـالن، اتـاق سـرويسكنترل بهداشت و ايزوله كـردن انبـار-
  جهت مبارزه با موجودات و ؟؟ بيماري زا 

 3    

    3  استقرار قرنطينه در سالن -

    2  ، كاال و وسايل نقليهكنترل بهداشت فردي پرسنل-

    3  ، ضدعفوني و دود دادن سالن، شستشوكنترل نظافت-

  :نگرش
؟؟ سالمت گله موجب افزايش سود آوري و كاهش خطرات ناشي از شيوع بيمـاري مـي-

  شود 
- 

  : ايمني و بهداشت 
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 



 

 
 

 

    بزار، امواد، برگه استاندارد تجهيزات -                  
توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

يك واحد پرورش مرغ مادر به ظرفيت  1
2000  

 1    

    1 ليتري با شلنگ و سرالنس 100فرغوني سمپاش موتوري  2
    1  شعله افكن  3
    1  آسياب  4
    1 تن در ساعت5 ميكسر  5
    1 بلوي برق ، كوبله شده به تاكيلو وات100 موتور ژنراتور  6
    1  هزار كيلوكالري با مشعل و ترموستات200 هيتر  7
    1  با قاب گالوانيزه 4/1*4/1 هواكش  8
    1  ، پوشال زنجيري با هاپر دانخوري زنجيري  9
    1 طرح پالسون آبخوري آويز  10
    1  ، ورق گالوانيزه النه اي10دو طبقه النه تخمگذاري  11
    1 عددي30پالستيك شانه تخم مرغ  12
    1  منبع سوخت  13
    1 جيوه اي دماسنج  14
    1 ديجيتالي رطوبت سنج  15
    1 دسته بلند بيل  16
    1 ديجيتالي ترازو  17
    1 ليتري20پالستيكي سطل  18
    1 وايت برد تخته  19
    1 چوبي پاور  20
    1 فلزي فرغون  21
    1 دست كش فلزي  22
    1 لباس كار رزيني  23

  
  
  

 



 

  
 

 

  ، ابزارمواد، برگه استاندارد تجهيزات -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    1 يك سره لباس كار 24
    1 الستيكي چكمه 25
    1 - گوني 26
    1 - عينك كار 27
    به تعداد الزم  بيماري مارك واكسن 28
    به تعداد الزم  زنده كوكسيديوز كسنوا 29
    به تعداد الزم  نيوكاسل واكسن 30
    به تعداد الزم  برونشيت عفوني واكسن 31
    به تعداد الزم  گامبورو واكسن 32
    به تعداد الزم  فرمالين مواد ضدعفوني كننده 33
    به تعداد الزم  آهك مواد ضدعفوني كننده 34
ي كنندهمواد ضدعفون 35     به تعداد الزم  پرمنگنات 
    به تعداد الزم  كلر محلول مواد ضدعفوني كننده 36
    به تعداد الزم   كارتن جوجه 37
    به تعداد الزم   كارتن و شانه تخم مرغ 38
    به تعداد الزم   سوخت و برق 39
    به تعداد الزم   پوشال 40
    به تعداد الزم   دان مصرفي 41
    به تعداد الزم   ذرت 42
    به تعداد الزم   كنجاله سويا 43
       
       
       

  
 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

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

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       
           
           
           
           
       
       

 

 

 

 

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

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

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

ــر 1388 اصول پرورش طيور  دكتــــــ
مرادعلـــــي 

  زهري 

ــارات  تهران  انتش
ــگاه  دانشـ

  تهران 

  

اصول بهداشت و پيشگيري 
  از بيماري هاي طيور 

حمـــــــزه 1392
  بوالحاقي 

ــگاه  تهران  دانشـ
ــي  علمـــ

  كاربردي 

  

اصـــول علمـــي و علمـــي 
  پرورش طيور 

دكتــر جعفــر 1389
  پوررضا 

ــگاه   اصفهان  دانشـ
صــــنعتي 

  اصفهان 

  

        

 

 



 

 

 

 

  
  استفاده در آموزش استاندارد فهرست سايت هاي قابل

  
  رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  
   

 

 

 

 


