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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

کلیات: 1پودمان 

تحلیل کشاورزی پایدار با استفاده از شاخصتحلیل اهمیت و ضرورت کشاورزی- 1

و(EPI)عملکرد محیط زیستی 

استانداردهای فدراسیون جهانی جنبش 

(IFOAM)کشاورزی ارگانیک 

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
توجه به حفظ سالمت آب، خاک، هوا، اکوسیستم، انسان و حیوان در 

برنامه پرورش دام، طیور و زنبور عسل
2

تحلیل و بررسی اهمیت مکانیزاسیون و - 2

تعیین آن
تر از  پایین

حد انتظار

توجه به حفظ سالمت آب، خاک، هوا، اکوسیستم در برنامه پرورش 

دام، طیور و زنبور عسل
1

باالتر از حد 

انتظار

توجه به حفظ سالمت آب، خاک، هوا، اکوسیستم، انسان و سالمت و 

رفاه حیوان در برنامه پرورش دام، طیور و زنبور عسل

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

بهداشت و ایمنی 

کار محیط

20نمره پودمان از 

به کارگیری بهداشت و ایمنی و ارگونومی 

هنگام انجام کار

3

2تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط کاردرحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار
1تعیین عوامل زیان آور در محیط کار

بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل 

کار و عوامل ارگونومیکی  آور محیط زیان

های  براساس آیین نامه ایمنی در کارگاه

دامپروری مصوب وزارت کار و امور 

اجتماعی

باالتر از حد 

انتظار

تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی و تسهیالت بهداشتی محیط کار و 

پیشگیری از حوادث محیط کار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

محاسبات کاربردی

گیری طول و تبدیل واحدها،  اندازه

گیری زاویه و پیاده کردن آن، تعیین  اندازه

شیب زمین، محاسبه میزان ماده ضدعفونی 

پاش و  کننده براساس حجم مخزن محلول

تعیین حجم سالن مرغداری یا دامداری

باالتر از حد 

انتظار

گیری طول، مساحت، حجم، شیب زمین محل پرورش طیور و  اندازه

گیری زاویه پیاده کردن آن به کمک متر و  های سبک و اندازه دام

کش و تبدیل واحدها خط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین طول، مساحت، حجم، شیب زمین، 

گیری زاویه و پیاده کردن آن اندازه

3

درحد انتظار
گیری طول، مساحت، حجم، شیب زمین محل پرورش طیور و  اندازه

های سبک دام
2

تر از  پایین

حد انتظار
1های سبک گیری طول و مساحت زمین محل پرورش طیور و دام اندازه
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)
نمرهنتایج مورد انتظار

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 4پودمان 

نظام دامپروری کشور

بررسی محل پرورش مرغ، گوسفند و بز و 

زنبور عسل، تعیین ظرفیت سالن پرورش 

های سبک و  طیور و جایگاه پرورش دام

زنبورستان براساس قوانین و استانداردهای 

نظام دامپروری کشور

باالتر از حد 

انتظار

بررسی محل پرورش و محاسبه فضای مورد نیاز برای پرورش طیور، 

گوسفند و بز و زنبور عسل براساس قوانین  نظام دامپروری کشور

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

بررسی محل پرورش و محاسبه ظرفیت 

، (گوشتی و تخمگذار)سالن پرورش مرغ 

داشتی و )جایگاه پرورش گوسفند و بز 

و زنبورستان (پرواری

3

درحد انتظار
محاسبه فضای مورد نیاز برای پرورش مرغ، گوسفند و بز و زنبور 

عسل براساس قوانین نظام دامپروری کشور
2

تر از  پایین

حد انتظار
1بررسی محل پرورش مرغ، گوسفند و بز و زنبور عسل

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

تشریح و فیزیولوژی

بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور، تعیین 

های پیشین، جداسازی  سن دام براساس دندان

های بدن دام و  های مختلف دستگاه بخش

گوارش، تولید مثل، ادراری، گردش )طیور

ها و تعیین نقش آن (خون و حرکتی

باالتر از حد 

انتظار

بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور، تعیین سن دام براساس 

های بدن دام و  های مختلف دستگاه های پیشین، جداسازی بخش دندان

(گوارش، تولید مثل، ادراری، گردش خون و حرکتی)طیور

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

های مختلف  جداسازی و تعیین نقش بخش

گوارش، تولید )های بدن دام و طیور دستگاه

(مثل، ادراری، گردش خون و حرکتی

3

درحد انتظار
بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور، تعیین سن دام براساس 

های پیشین دندان
2

تر از  پایین

حد انتظار
1بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور


