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 مقدمه

در سایه راهبردهاي  جدیدعلوم و فنون  شناخت .تغییر یافته است، نیازهاي فردي و اجتماعی نیز در بخش هاي مختلف با پیشرفت علوم و فنون 
دیگر نمی توان با . به این سبب مسؤلیت معلم امروز نسبت به گذشته سنگین تر و پیچیده تر شده است. امکان پذیر است به روز و جدیدآموزشی 

در دنیاي امروز هیچ کس بی نیاز از تعلیم و تربیت و یادگیري . روشهاي سنتی جامعه و افراد آن را به سوي یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد
ما باید سعی کنیم موقعیت مطلوب یادگیري را فراهم . سه و در امر آموزش خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده استفعالیت در مدر .نیست
بدون شک بخش کشاورزي در کشور ما که از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد داشته است هم اینک نیز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده  .نماییم
درصد تولید ملی کشور را در  15، شیالت و صنایع تبدیلی وابسته حدود  یید محصوالت زراعی ، باغی ، داماین بخش در عرصه هاي تول .است

 اقلیمیکشور از لحاظ  موقعیت متنوعتنوع گسترده محصوالت دامی و  .مستقیم حدود پنج میلیون نفر شاغل نموده استبه طور اختیار داشته و 
از  مهمی که در صورت برنامه ریزي علمی و توجه ویژه دولت و سازماندهی مناسـب می تواند بخشمحصوالت دامی  جهت پرورش و تولید انواع

همچنین با افزایش تولید با کیفیت مبتنی .جلوگیري نمایدهـم از مهاجرت جوانان روستایی به شهر ها مشکل بیکاري امروز جامعه را حل نموده و 
 ه.به جهت صادرات غیر نفتی پوشش دادرا وان بازارهاي منطقه اي و جهانی با آموزش صحیح در این بخش می ت

 اقشار غذایی امنیت و بهداشت تغذیه، در آن هاي اورده فر و گوشت قرمز و شیر یعنی دامی محصول تولیدات ترین اصلی مشخص طور به
 تولید فزایش ا براي را مناسبی هاي سیاستگذاري غذایی، ماده این تأمین براي دولت که نماید می اقتضا ملی منافع و داشته حیاتی نقش جامعه
 از یکی تردید بی. سازد مهیا را اي ویژه تسهیالت غذایی ماده این به جامعه افراد تر بیش دسترسی براي و آورده عمل به محصوالت اینسالم 

تعیین ظرفیتها و  و پیرامونی داخلی، محیط وضعیت شناخت مطلوب، وضعیت به امور هدایت و مدیریت توفیق عامل ترین مهم و ترین اساسی
  .ایجاد شرایط الزم جهت آموزش افراد جهت بهینه کردن استفاده از منابع موجود و تولید با کیفیت و سالم می باشد

اي وکاردانش از دفاتر هاي درسی فنی وحرفهاي، دفتر تالیف کتابوحرفههاي فنینظام رسمی آموزش در هاي مورد نظربراي کسب آموزش
: اي وکاردانش باعنایت به اسناد باالدستی مانندوحرفههاي فنیتابعه سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی با ارائه سند مفهومی طراحی آموزش
رنامه درسی ملی ، سندتحول بنیادین آموزش وپرورش وب1404رهنمودهاي مقام معظم رهبري، سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران درافق 

در تجزیه و . اي و کاردانش براساس نیازسنجی از بازار کار کشور نموده استوحرفههاي مختلف فنیاقدام به تدوین برنامه آموزشی ودرسی رشته
کار  113و وظیفه  12هاي کارگر ماهر دامداري، کمک تکنسین دامپروري و تکنسین دامپروري در مجموع تحلیل مشاغل مورد مطالعه در حرفه

 .استخراج شد

امید است محتواي سند راهنماي برنامه درسی  .باشدمی و غذا این سند راهنماي برنامه آموزشی و درسی رشته امور دامی از گروه کشاورزي
رسی، ارزشیابان در برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه د: بتواند براي

، ارزشیابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی
هنرآموزان در  مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و

انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه 
 .بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود
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 غذاکشاورزي و گروه 
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 :اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

 تربیت و اجتماعی و سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی –ایمانی –عقلی یکپارچه

 کشور در و کارآفرینی نوآوري، تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی
 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -

 کشاورزي و غذااهمیت و ضرورت گروه 
ب و هوایی میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آ 118تا  100میلیون هکتار اراضی داراي قابلیت کشاورزي،   51کشور ایران با بیش از 

. کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین کشورهاي جهان رتبه هشتم را دارد. اقلیم گوناگون ، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزي دارد 14در 

گیري از  اصله گرفت و با بهرهاند، باید از کشاورزي سنتی ف البته براي توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادي کشور تلقی کرده

 .کشاورزي به کشاورزي مکانیزه نزدیک شد دانش

هاى کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها تولیدات  فرآورده شود، هاي کشاورزي آموزش داده می دانش و تخصصی که در گرایش 

گونه که  در کنار این امر همان. ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است خاطر تأمین اساسى شود، در بدو امر به کشاورزى اطالق مى

عالوه بر این . عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در نظر گرفت توان به دهد بخش کشاورزى را مى ا نشان مىتجربه برخى کشورها مثل استرالیا و کاناد

اند عالوه بر دستیابى به ارز  در سطح جهان توانسته) مثل غالت(اى از تولید و تجارت محصوالت کشاورزى  یافته با در دست گرفتن سهم عمده کشورهاى توسعه

اى از  این در حالى است که در بسیارى از کشورهاى دیگر که بخش عمده. از نظر اقتصادى و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابند قابل توجه در هر سال،

خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در  به. یابد اى بابت واردات این محصوالت اختصاص مى جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزى است، سالیانه مبالغ عمده

در کشور ما نیز تولید  .شود عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى اخیر معموالً باالتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى جمعیت رو به افزایش غالباً به جوامع

بایستى پیوسته ادامه  با این وجود عنایت به این بخش. هاى اخیر مورد توجه قرار گرفته است ویژه در سال محصوالت کشاورزى و همچنین مسئله جمعیت به

 .نگاهى به برخى از آمار و ارقام موجود در این رابطه خود گویاى واقعیاتى در این زمینه است. یابد
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۸ 

 غذا مشترك گروه کشاورزي و دروسجدول 

 

 3 :کد گروه تحصیلی  غذاکشاورزي و : گروه تحصیلی

 سال نوع درس کد درس نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
 تولید و پرورش

 جوجه
0811100110 

مشترك در 
 گروه

 180 120 دهم
 -کنترل شرایط محیطی -جوجه ریزي در سالن –خوراك دهی —تهیه خوراك -آماده سازي سالن

تو لک  -تولید محصوالت ارگانیک -جمع آوري کود -جمع آوري تخم مرغ -پیشگیري از بیماري
 بري اجباري

 عملکرد اصالح و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها مدیریت ،)33N(اطالعات تفسیر
 هاي فناوري کارگیري به ،)52N(دادن گوش مهارت ،)37N( سازي مستند ،) 22N(سیستم

 گیري ،تصمیم)N64( زمان مدیریت ،)N66( تجهیزات و مواد مدیریت ،)42N( مناسب
)N12(، پذیري مسئولیت)N72(، شده گرفته کار به فناوریهاي نگهداري)43N( 

2 

 2درس انتخابی 
انتخاب از (

 )گروه
 

مشترك در 
 گروه

     دهم

3 

 2درس انتخابی 
انتخاب از (

 )گروه
 

مشترك در 
 گروه

     دهم

4         
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 غذا و جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه کشاورزي

 نام درس پایه دهم نام رشته

 جوجه پرورش و تولید امور دامی 

 حبوبات تولید و پرورش امور زراعی

 ------ امور شیالت

 فرآوري و بسته بندي مواد غذایی فناوري غذایی

 ------ منابع طبیعی

 نگهداري وکاربردماشینهاي کشاورزي فناوري ماشین هاي کشاورزي

 تولید و پرورش سبزي وصیفی امور باغی

 غذا و اجرایی برنامه درسی گروه کشاورزي الزامات

 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکـار   اجراي برنامه درسی ملی
مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هـاي  هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. فنی و تخصصی می باشد
ون آمـوزش و پـرورش و   تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلـف در  .1

 تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 
آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصـالح ملـی، افـزایش مشـارکت کلیـه مجریـان در سـطوح         طراحی و اجراي برنامه هاي .2

 مختلف با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمی به منظور بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي  .3

 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛
 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هاي درون و بیرون بکارگیري روش هاي اثر بخش در  .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجـام مطالعـات و پـژوهش     .6

 هاي مورد نیاز؛
وع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مـدیران جهـت ارتقـاي    ایجاد فرصت هاي متن .7

 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 غذا و گروه کشاورزيامه درسی فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برن

 .سال برنامه درسی گروه کشاورزي و غذا مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 

، )طیوردام و ( و زمینه تولیدات دامی ) زراعت و باغبانی(نفر کمک تکنسین یا کارگر ماهر در رشته هاي تولیدات گیاهی 8وجود حداقلی  -3

 مکانیک کشاورزي و صنایع غذایی



۱۰ 
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۱۱ 

  دامیامور اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

برخوردار است  یقتصاد داشته است و هم اکنون نیز از اهمیت خاصاي، دامپروري کشور ما از دیر باز نقش مهمی در دربخش هاي مختلف کشاورز
 دنیادامپروري تنها منابع تامین پروتئین حیوانی در حوزه  .درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزي را نه خود اقتصاصی داده است 35به طوري که 

از طرفی کم سواد بودن و بی سواد بودن نیروي انسانی این بخش و . تولیدات در این بخش نیاز مبرم کشور می باشدافزایش بدیهی است که  .است
با عنایت به اینکه نیروهاي کار در بخش هاي مختلف دامپروري از کشورهاي مهاجر همسایه می باشد ضرورت تربیت نیروي انسانی ماهر در این 

 .بخش می باشد

 آموزشینیازسنجی 

 35دامپروري  .بدون شک بخش دامپروري در کشور ما که از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد داشته است هم اینک نیز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است 
ترین منبع اناین صنعت ارز. درصد ارزش افزوده از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است 15درصد ارزش افزوده بخش کشاورزي و بخش کشاورزي 

گرم پروتئین حیوانی خالص مصرفی سرانه را در روز، طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی  29درصد از  35پروتئین مورد نیاز جامعه است و 
 .کندتأمین می

در سال هاي اخیر سهم . را در بر می گیرد GDPاز  6/11%هزار میلیارد ریال بوده که از نظر سهم  127کل ارزش افزوده بخش کشاورزي  1390در سال 
از نظر اشتغال در بخش . بخش کشاورزي از ارزش افزوده به سرعت در حال کاهش است، معهذا هم چنان جزو چهار بخش مهم تولید ملی محسوب می شود

براساس گزارش مرکز . اغل در این بخش فعالیت دارنددر حال حاضر حدود یک پنجم جمعیت ش. کشاورزي نیز روند نزولی طی سالیان اخیر ادامه داشته است
 1404افزایش یافته وپیش بینی میشود تعداد شاغلین درسال  1390نفردرسال  738000به  1375نفر درسال   554600از باغبانیشاغلین بخش  آمارایران

 .مواجه باشد% 5باافزایش حدود 

با رشد و توسعه اي که در چند دهه اخیر در دنیا به ویژه در کشورهاي پیشرفته  .اقتصاد محسوب می شودسرمایه گذاري به عنوان عامل مهم در رشد و جهش 
کشورها جایگاه خاصی در بهبود نژاد دام و طیور، تغذیه و بهداشت دام و صنایع فرآوري و تبدیلی این بخش به عمل آمده، دامپروري توانسته است در اقتصاد این 

. درصد بخش کشاورزي آن ها رسیده است 50به طوري که رقم ارزش افزوده فراورده هاي دامی در بعضی از این کشورها به بیش از . مایدرا براي خود احراز ن
پرورش گاو، گاومیش، بز، گوسفند، مرغ، بوقلمون، شترمرغ،  هاي این محصوالت حاصل فعالیت. باشد می.. .و مرغ محصوالت دامپروري شامل گوشت، شیر، تخم

 .باشد پروتئینه و زنبورداري می هاي اهی، میگو، کرمم

می میتواند باتوجه به آماربیسوادان وکم سوادان وسن باالي شاغلین دراین حوزه سرمایه گذاري وگسترش آموزشهاي مورد نیاز بخصوص درحوزه آموزشهاي رس
 .منجر به افزایش بهره وري دراین حوزه شود



۱۲ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی  

 :گروه فرعی حرفه 
 612 :88کد 612

 612 :08کد 

 :واحد حرفه
 6121 :88کد 6121

 6121 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 زیادخیلی  زیاد متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

  ■   
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم فضا /هزینه تامین تجهیزات-3
  ■   

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
 ■    

 گذاري درمیزان تاثیر  -8
 خودکفایی کشور 

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
   ■  

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
 ■    

 انتخاب واحد حرفه جهت: ب
 6121 آموزش

 

■شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي         خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود  

 دیخر خصوص به و ها کارگاه زیتجه و نصب يها نهیهز به معطوف هم نه،یهز نیا که دهیگرد محسوب يا حرفه و یفن حوزه نهیپرهز نسبتا يها رشته از یکی امور دامی رشته
 ریز و دهیگرد فراهم يکشاورز يهنرستانها یتمام در آن نهیزم قبل يسالها در خوشبختانه که باشد یم آموزش وحیوانات  ينگهدار يها نهیهز به معطوف هم و تجیزات
 نیا در یدولت نهاد کی عنوان به را پرورش و آموزش نقش توان یم رانیا در یفن ماهر يروهاین تیترب در یدولت يها بخش ادیز نقش به توجه با. است شده آماده ساختها
 آن جهینت و کرده عمل مناسب نهیزم نیا در خود نقش يفایا در پرورش و آموزش که دهد یم نشان ریاخ يها سال در امور دامی رشته مطالعه. دانست باال اریبس خصوص

 کشور در رشته امور دامی ماهر يروهاین تیترب در پرورش و آموزش نقش اگرچه که است يضرور نکته نیا به توجه لذا. باشد یم رشته نیا در ماهر نسبتا يروهاین تیترب
 لیتکم و تجهیزات محل هاي پرورشی مربوط به گوسفندداري و سالن هاي مرغداري است کردن روز به يبرا نهیهز صرف ازمندین مهم نیا به دنیرس یول است ادیز اریبس

 .است خدمت ضمن يها دوره ياجرا با هنرآموزان اطالعات



۱۳ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

گروه فرعی  
 :حرفه

 612 :88کد 612
 612 :08کد 

 :واحد حرفه
6122 

 
 6122 :88کد
 6122 :08کد 

 حرفهامکان سنجی آموزش واحد : الف
 زیاد خیلی زیاد متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

   ■  
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
  ■   

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
 ■    

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
  ■   

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
 ■    

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
   ■  

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم
   ■  

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم
 ■    

انتخاب واحد حرفه جهت : ب
 6122آموزش

 

■شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي         خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود  
 و یفن حوزه نهیپرهز نسبتا يها رشته از یکی ) ...و شترمرغ –کبک  –بلدرچین ( و سایر طیور ) گاو  –اسب  –شتر ( رشته امور دامی و زیر مجموعه هاي آن شامل پرورش انواع دامهاي بزرگ 

 در که باشد یم آموزش وحیوانات  ينگهدار يها نهیهز به معطوف هم و تجیزات دیخر خصوص به و ها کارگاه زیتجه و نصب يها نهیهز به معطوف هم نه،یهز نیا که دهیگرد محسوب يا حرفه
 عنوان به را پرورش و آموزش نقش توان یم رانیا در یفن ماهر يروهاین تیترب در یدولت يها بخش ادیز نقش به توجه با . دهیگرد فراهم يکشاورز يهنرستانها یتمام در آن نهیزم قبل يسالها

اهمیت نقش تولید در زمینه هاي فوق و نیاز بسارزیاد کشور به تولیدات این بخش و اهمیت آن در خودکفایی و سالمت جامعه ، اهمیت نقش . دانست باال اریبس خصوص نیا در یدولت نهاد کی
 نشان ریاخ يها سال در این امر در مطالعهآموزش و پرورش را در زمینه تربیت نیروي ماهر جهت بهبود فرایند تولید و کیفیت محصوالت و در نتیجه سالمتی افراد جامعه مشخص می سازد 

در ) عملی  –تئوري ( با آموزش هاي تکمیلی  ..باشد یمزمینه  نیا در ماهر نسبتا يروهاین تیترب آن جهینت و کرده عمل مناسب نهیزم نیا در خود نقش يفایا در پرورش و آموزش که دهد یم
 . نزد هنرآموزان میتوان جدید ترین دانش هاي مرتبط را در اختیار آنان قرار داد

 



۱٤ 

 اهداف تفصیلی رشته امور دامی

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
تامل، استدالل، استنباط، (

تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

نقد ،کشف ،درك، 

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 امور دامی  تحلیل عملکرد دستگاه ها، ماشین آالت و تجهیزات 

 درك دقیق به وظایف و کارهاي شغلی و حرفه اي خویش 

 در دامداري ها و واحدهاي مربوطه فردي درك ایمنی و بهداشت 

  پژوهش در مورد تغییرات فناوري علوم و امور دامی 

 خالقیت درارائه طرح ها و ایده ها ي جدید با توجه به شرایط موجود 

 تجزیه و تحلیل توسعه حرفه اي 

 روشهاي منطقی  کشف 

  تفکر در خلقت نظامند خود 

  تدبیر در مدیریت منابع 

 امه ریزي درکارهاي دامداريدرك مدیریت و برن 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 واحادیث و روایات درمورد  تفکر و تامل در آیات قرآن کریم

 ،هوا ، دامها ، غذا و تغذیه  ارزش زمین ، آب ، خورشید

   تفکر و تامل در مورد کسب روزي حالل با استفاده از آیات

 قرآن و احادیث و روایات

  تدبر در آیات قرآن و احادیث و روایات در اهمیت تالش و

 کوشش ، برکت 

 موجودات ، منطبق بر ایات الهی ، رشد تفکر و تد بیر در تولد   

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  توجه به استفاده بهره ورانه از دستگاه ها، مواد، وسایل و تجهیزات

 درگروه شغلی امور دامی

 تحلیل وظایف و کارها در یک تیم کار ي 

  تفکر در شیوه کار خبرگان حوزه اموردامی 

 توجه به مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار امور دامی 

 تامل و درك تاثیرگذاري رعایت حقوق دیگر انسان در زندگی اجتماعی 

  درك ایمنی و بهداشت اجتماعی در محیط کار 

 شایستگی پایه 
  دیگر حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص 
  عملکرد نظام خلقت در رشد حیواناتدرك 

 تجزیه و تحلیل روابط آب و خاك و گیاه و دام 

   درك مفهوم توسعه پایدار در تولید محصوالت کشاورزي 

 درك تاثیر متقابل عوامل طبیعی براي تولید در دامپروري 

 درك اهمیت مواد قابل بازیافت 

 حیطی در کار امور دامیدرك اهمیت ایمنی و بهداشت م 

 الهام گرفتن از طبیعت جهت ارائه کارهاي خالقانه امور دامی 

 تفکر در استفاده بهینه از منابع طبیعی 

 تفکر در باره اهمیت امور دامی در دستیابی به سند چشم انداز کشور 

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه 
 یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه هاي 
  باور به نقش دین اسالم مبین اسالم براي تحقق حیات طیبه 

 به عنوان راهی براي رسیدن به مرتبه اي از حیات طیبه ایمان به عمل صالح 

 اي در حوزه  ایمان و باور آگاهانه به توانمندیهاي فردي براي پیشرفت حرفه

 امور دامی

  برخورداري از روحیه اعتماد به نفس و استقالل در کارتولید محصوالت دامی 

 باور آگاهانه به تعلق منابع مادي و ثروتهاي ملی به خداوند 

 امور دینی و عبادي  به عنوان باور آگاهانه به برنامه ریزي انجام کار 

 براي تو لید محصوالت دامی  کرامت و توانمندي فردي ایمان به 

 حالل  هانه به امرار معاش و تولید محصوالتباور آگا 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ایمان به رزاق بودن خداوند 

  پیامبر اسالم و ائمه و نقش بی –قران  –ایمان به انبیاي الهی

 بدیل انها در رستگاري بشر 

  باور داشتن به دریافت پاداش دنیوي و اخروي از طریق تامین

 غذاي مردم

 باور داشتن تعلق کلیه ثروت هاي ملی به خداوند 

 اعتقاد به نظارت خداوند درهمه امور 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 باور داشتن به کار تولید غذا و ارزش آن در کاهش فقر 

 و بهداشت باور داشتن به نقش گروه شغلی کشاورزي در عرصه سالمت 

 جامعه 

  باور داشتن به ارزش کارآفرینی 

  باور داشتن به عامل سرمایه انسانی به عنوان محرك اصلی پیشرفت و

 توسعه در گروه شغلی دامپروري

  دیگران و نقش آن در زندگی فردي و اجتماعی تکریمباور به رعایت 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  هدف مندي و قانون مندي خلقت  -=ایمان به ارزش مندي 

 باور زیباییهاي جهان افرینش بعنوان مظاهر فعل و جمال خداوند  

  باور داشتن نقش موثر انسانها در تغییرات محیط زیست 

 از منابع طبیعی باور داشتن به حق برخورداري نسل هاي آینده 

  باور به اینکه دنیا مزر عه آخرت است 

 و دوري از اسراف به استفاده بهینه از طبیعت ایمان 

 اگاهی به توسعه پایدار درارتباط با تولید محصوالت دامی 



۱٥ 

 علم

کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 دستگاهها و تجهیزات اموردامی شناخت نحوه کارکرد 
 شناخت وظایف و کارهاي حوزه اموردامی 
 شناخت مراحل انجام کارهاي شغلی و حرفه اي 
 شناخت دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز مراحل کاري 
  آگاهی از مفاد قانون کار 
 شناخت استاندارد هاي ایمنی و بهداشت فردي و محیطی 
 ره هاي باالترآگاهی از چگونگی ادامه تحصیل در دو 
 شناخت روش هاي کارآفرینی در حوزه اموردامی 
  آگاهی از خطرات شغلی 
 شناخت روش هاي مستند سازي فعالیت هاي شغلی و حرفه اي 
 آگهی ازاخالق حرفه اي 
 شناخت اصول مشتري مداري 
  شناخت مهارت هاي خود اشتغالی 
 شناخت وظایف و کارهاي سرپرستی 
 غلی اموردامیدانش انواع فناوري در گروه ش 
 شناخت مهارت هاي کسب و کار 
 آشنایی با ویژگی هاي خاص گروه شغلی اموردامی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  آگاهی از احکام اسالم در زمینه کشاورزي و دامپروري و غذا 
 آگاهی از جلوه هاي صفات الهی 
  روزي حالل در آگاهی از دستورات دینی درزمینه تاثیر کسب

 حاالت و روحیات انسانها
  اگاهی و شناخت ارتباط اقتصاد اسالمی و فعالیت هاي

 اموردامی
  اگاهی از قدرت خالقه خداوند ي و ارتیاط ان با فعالیت

 اموردامی
  اگاهی از فعالیت هاي اقتصاد بدو ن ربا در پیشرفت شغلی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 هی از وظایف و کارهاي شغلی به عنوان جزئی از کلآگا 
 در نگهداري و تعمیرات  آگاهی از پیامدهاي شخصی، عمومی و بیت المال

 نامناسب محیط کار
 آگاهی از مشاغل سبز در محیط کار 
 و آگاهی از اهمیت کشاورزي ارگانیک در سالمت افراد جامعه شناخت 
  سرپرستآگاهی از رابطه بین کارگر ، کارفرما و 
 شناخت اصول اقتصادي در محیط کار 
 اموردامی در توسعه اقتصادي کشور نقش گروه شغلی 
 شناخت استانداردهاي عملکرد کارها و وظایف شغلی 
 به نقش اموردامی در اموزش دیگران  اگاهی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 ماند صنعتی و تلفات شناخت روش هاي دفع و امحاء مواد خطرناك و پس

 ها
  شناخت روش هاي بازیافت مواد 
 مرتبط با استاندارد هاي محیط  کسب اطالعات گروه شغلی اموردامی

 زیست 
 آشنایی با فرصت هاي شغلی منطقه اي در حوزه اموردامی 
 آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار 
 در زمینه محصوالت دامی و  و اقتصاد جهانی کشوربازارهاي  شناخت

 غذایی
  زمین  –اب ( آگاهی از پیامدهاي استفاده غیر صحیح از منابع و امکانات

-.(.. 

 عمل

 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 ...)و
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  اموردامیمهارت کار با وسایل، تجهیزات و دستگاه هاي 
 مسئولیت پذیري شغلی 
 شایستگی انجام کارهاي مشترك گروه شغلی اموردامی 
 ریزي براي ایجاد کسب و کار برنامه 
 رعایت ایمنی و بهداشت فردي و محیطی 
 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات در محیط کار 
  مستند سازي فعالیت ها 
 ارائه رفتار منطبق با اخالق حرفه اي 
 ت و تضمین در محیط کاريمدیریت کیفی 
 کسب مهارت هاي خود اشتغالی 
 شایستگی سرپرستی محیط کاري 
 بکارگیري فناوري مناسب در انجام وظایف شغلی 
 شایستگی نصب و راه اندازي وسایل ، تجهیزات و دستگاههاي اموردامی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  پایبندي به احکام اقتصاد اسالمی در زمینه اموردامی، غذا و

 تغذیه 
 انجام کارها با اتکال به خداوند و با اعتقاد به او 
 رعایت انصاف و عدل 
 غذا و تغذیه  پایبندي به احکام اسالمی در زمینه اموردامی و 
 انجام کارها براي تقرب به خداوند 
  تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت خداوند 
  تقدم اعمال شرعی و دینیبر انجام کار هاي روزمره 
  تالش براي انجام فعالیت هاي شغلی در جهت رضاي خداوند 
  تنظیم برنامه ها و فعالیت هاي مالی منطبق بر احکام فقهی 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  کاريرهبري گروه 
 انجام کارهاي شغلی بر اساس قانون کار 
 مشارکت با دیگران در ساماندهی محیط کار 
 مستند سازي فعالیت هاي تیم و گروه کاري 
 مدیریت منابع انسانی 
 شایستگی کارآفرینی 
  کاربست مفاهیم اقتصادي در محیط کار 
 انجام کارها بصورت بهره ورانه 
  بازخوردبر اساس و عملکرد پایش پیشرفت 
 توانایی ارزشیابی پایدار شغلی 
 درگروه شغلی اموردامی کاربرد شایستگی هاي غیر فنی 
  توانایی آموزش دیگران در گروه شغلی اموردامی 
 حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 جلوگیري از انتشار آالینده ها 
  پسماند ها به روش اصولیدفع و امحا ء مواد و 
 کاهش آلودگی هاي فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی 
  مشارکت در جلوگیري از خسارت هاي زیست محیطی ناشی از فعالیت

 هاي گروه شغلی اموردامی 
 تالش در توسعه منابع اقتصادي کشور 
 مفاهیم توسعه پایدار درگروه کاري اموردامی کسب شایستگی بکارگیري 
 

 خالقا

تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی
 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ارزش دهی به تالش در انجام صحیح کارهاي شغلی 
  باور به استفاده بهینه از ماشین آالت و تجهیزات 
  ارزش گذاري به رعایت مقررات شغلی و حرفه اي 
  ارزش گذاري به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت 
 به نگهداري و تعمیرات به هنگام اهمیت دادن 
 ارزش گذاري به اخالق حرفه اي در محیط کار 
  باور به سخت کوشی در محیط کار 
 ارزش قائل شدن به کار و کسب معاش از راه حالل 
  خود باوري 
  درونی سازي ارزشهاي دینی و اخالقی در زمینه حرفه اي 
 ردي رعایت تقواي الهی در تمام شئونات زندگی ف 
  التزام به اصول وارزشهاي اخالقی در استفاده از علوم و فن اوري نوین 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 باور به اهمیت آیات وروایات دراخالق حرفه اي 
  تزکیه نفس بر اساس ایات و روایات فطرت مدار 
 کارها  پرهیز تقلب در انجام 
  تال ش باي اشاعه فعالیت هاي بدون ربا 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
 انجام کارهاي محول شده با دقت کامل 
 ارزش قائل شدن به انجام کارها در گروه کاري اموردامی 
 پرهیز از رفتار مغایر با قانون کار 
 توجه به ساماندهی محیط کار بصورت مشارکتی 
 به تجربه کار واقعی ارزش قائل شدن 
  پایبندي به حقوق همکاران شغلی 
 رعایت اصول مشتري مداري 
 بر اهداف شخصی ترجیح هدف گروه کاري 
 برخورداري از روحیه تعاون 

 شایستگی پایه 
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 
  ارزش قائل شدن به حفظ محیط زیست از خطرات مواد سمی و

 تجزیه ناپذیر
 محیط کار سالم  ارزش گذاري به 
 پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی 

 



۱٦ 

 

 آموزان ورودي به رشته امور دامیدانش ویژگی هاي

عالوه بر شرایط عمومی ورود به دوره متوسطه شاخه هاي فنی و حرفه اي و کارودانش مندرج در آیین نامه  امور دامیدواطلبان ورود به رشته 
 :آموزشی از جمله گواهینامه قبولی در مقطع پایین ترمی بایستی شرایط اختصاصی ذیل را هم داشته باشند

عالقه به  -عالقه به تحول و تغییرات -عالقه به تحقیقات و پژوهش - حیوانات کشاورزي ، عالقه به امور (عالیق و رغبت هاي مورد نیاز -
 )کنجکاوي و جستجو

داشتن مهارت نوشتاري  - داشتن مهارت گفتاري در زبان فارسی - ریاضی و آماريعلوم تجربی ، داشتن اطالعات  (مهارت هاي تحصیلی  -
 )فارسی به زبان

 )درك مطلب -لگوش دادن فعا -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -
سرعت  - توانایی و مقاومت در برابر خستگی -تعادل جسمی -انعطاف پذیري اعضاي بدن -قدرت و سالمت جسمانی (توانایی فیزیکی  -

 )هماهنگی بین اعضاي بدن به ویژه چشم و دست - هااستفاده از اعضاي بدن به ویژه دست
 -سرعت ادراك - دقت و قدرت تشخیص در هر یک از خواص پنجگانه -تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  -

 )تمرکز روي کار -مقایسه شباهت ها و تفاوت ها
قدرت  - قدرت انطباق و سازگاري با محیط کار - قدرت تحمل دشواري کار تحت فشارهاي روانی (هاي عاطفی و شخصیتینیازمندي -

 )ثبات عاطفی -4 -کنترل و تسلط به خویشتن
استعداد تجزیه و تحلیل داده  - استعداد تجسم فضایی - )استقرایی-قیاسی(قدرت استدالل - )هوش(سرعت انتقال(هاي روانیينیازمند -

 )استعداد طراحی و انتقال-ها و آمار
 )پایش -تفکر انتقادي(فرآیند  -

 
 



۱۷ 

 

 در دوره کاردانی و گرایش امور دامی در رشتهسیرهاي هدایت تحصیلی م

 

 

 

 



۱۸ 

مشاغل قابل احراز در رشته امور دامی

 کارگر ماهر دامداري

61210191: کد حرفه

 دامپروريکمک تکنسین 

 61220192: کد حرفه

شغل/نام گروه کاري ردیف
يزنبوردار ماهر کارگر 1

موم دار کردن شان 2

نوغان دار 3

4 
تولید کننده محصوالت زنبور عسل

 )عسل، بر موم، موم، گرده، زهر و ژل رویال( 

ملکه کننده تولید 5

زنبور دار 6

7 
زنبور مومی کننده شانه هاي کندوي(موم عاج کن 

 )عسل

پرورش دهنده زنبور عسل 8

پرورش دهنده کرم ابریشم 9

پیله کار 10

عسل زنبور کندوي ابزارآالت و وسایل سازنده 11

کارگر ماهر نوغانداري 12

کندودارزنبورعسل 13

گوسفنددار 14

 پرواربند 15

پرورش دهنده گوسفند 16

پشم چین 17

کارگر مزرعه طیور 18

فروشنده 19

يدار گوسفند ماهر کارگر 20

کارگر ماهر جوجه کشی 21

متصدي ماشین جوجه کش 22

کارگر ساده مرغداري 23

خروس و مرغ دهنده پرورش 24

جوجه دهنده پرورش 25

26 

شغل/نام گروه کاري ردیف
کارگر ساده دامپروري 1

شتربان 2

پرورش دهنده مرغ بومی 3

شیردوش 4

دامپرور 5

گاودار 6

 سم چین 7

يدار شیم گاو ماهر کارگر 8

کارگر ماهر گاوداري شیري 9

یگوشت گاو دهنده پرورش 10

کارگر ماهر گاوداري گوشتی 11

کارگر کشتارگاه و بسته بندي مرغ 12

پرورش دهنده شترمرغ  13
پرورش دهنده بلدرچین 14
پرورش دهنده پرنده زینتی 15
پرورش دهنده صدف 16
پرورش دهنده ماهی 17
پرورش دهنده ماهیان زینتی 18
پرورش دهنده میگو 19
پرورش دهنده ماهیان خاویاري 20
پرورش دهنده اسفنج دریایی 21
پرورش دهنده آرتمیا 22
پرورش دهنده خرچنگ 23
پرورش دهنده ماهی سفید 24
پرورش دهنده ماهیان آب شور 25
پرورش دهنده ماهی قزل آال در شالیزار 26
پرورش دهنده ماهیان سرد آبی 27
پرورش دهنده ماهیان گرم آبی 28
 کارگر فنی تکثیر آبزیان 29
کارگر مزرعه پرورش ماهی 30
کارگران آبزي پروري 31



۱۹ 

 امور دامی اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

حرفه

ک

کمک

تکنسین

مهندسحر



۲۰ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:گروه شغلیعنوان  :کد گروه شغلی دامپروري    
 

  61210191 :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

  61220192 :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  31420493 :کد 3 :سطح  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 پرروش گاو
آماده سازي محل پرورش 

 گاو
 حذف شاخ ثبت مشخصات دام گروه بندي گاوها خوراك دهی آماده سازي خوراك تهیه گاو

01  348 232 0101 L2 9 6 0102 L
3 36 24 0103 L2 12 8 0104 L2 15 10 0105 L2 9 6 0106 L2 12 8 0107 L2 15 10 

 

 کمک در زایمان گاو تلقیح مصنوعی سم چینی 
نگهداري گوساله هاي 

 شیرخوار
  شیردوشی واکسیناسیون

    0108 L2 18 12 0109 L
3 108 72 0110 L2 12 8 0111 L2 18 12 0112 L3 36 24 0113 L2 27 18     

 

 پرورش گوسفند و بز
آماده سازي محل پرورش 

 گوسفند و بز
 تنظیم برنامه تولید مثل ثبت مشخصات دارو دادن تغذیه دستی شماره زنی تهیه گوسفند و بز

02  165 110 0201 L۱ 25 10 0202 L
۱ 30 20 0203 L1 12 8 0204 L1 24 16 0205 L۳ 18 12 0206 L1 12 8 0207 L3 30 20 

 

    پشم چینی واکسیناسیون حمام دادن چراي گوسفند 

    0208 L1 9 6 0209 L
۱ 12 8 0210 L3 30 20 0211 L1 24 16             



۲۱ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61210191 :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

  61220192 :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  31420493 :کد 3 :سطح  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 پرورش شتر
فراهم کردن محل 

 نگهداري شتر
 کرك چینی  شماره زنی  شتر چراي تهیه شتر

بهداشت فردي شتر 
 )انگل زدایی(

 واکسیناسیون 

03  82 62 0301 L۲ 9 6 0302 L۳ 24 16 0303 L2 9 6 0304 L3 12 8 0305 L2 12 8 0306 L3 18 12 0307 L3 24 16 
 

       نگهداري بچه شتر 

    0308 L۲ 9 6                         
 

 پرورش اسب
آماده سازي محل پرورش 

 اسب
 برنامه ریزي تولید مثل کردن اسب تیمار واکسیناسیون  خوراك دادن ثبت کتاب انساب تهیه اسب

04  216 144 0401 L۳ 24 16 0402 L
3 30 20 0403 L۳ 30 20 0404 L3 12 8 0405 L۳ 24 16 0406 L3 12 8 0407 L3 36 24 

 

     گردش اسب نعل بندي دارو دادن 

    0408 L۳ 18 12 0409 L
3 54 36 0410 L3 15 10                 



۲۲ 

 

 جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61210191 :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

  61220192 :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  31420493 :کد 3 :سطح  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

پرورش ( پرورش طیور 
جوجه گوشتی و مرغ 

 )تخمگذار 

سالن پرورش  آماده سازي
 طیور

 خوراکدهی طیور تهیه خوراك
جوجه ریزي در سالن 

 پرورش طیور
کنترل شرایط محیطی در 

 سالن پرورش
 واکسیناسیون پیشگیري از بیماریها

05  478 310 0501 L1 21 14 0502 L۱ 12 8 0503 L1 9 6 0504 L1 15 10 0505 L۱ 12 8 0506 L1 18 12 0507 L۳ 36 24 
 

 جمع آوري کود جمع آوري تخم مرغ نوك چینی کشتار طیور 
تولید محصوالت ارگانیک 

 طیور
 بري اجباري تولک نگهداري مرغ مادر

    0508 L2 36 24 0509 L3 24 16 0510 L1 9 6 0511 L1 9 6 0512 L3 12 8 0513 L۳ 180 120 0514 L۱ 6 4 
 

 استفاده از دستگاه هچر استفاده از دستگاه ستر نطفه یابی تهیه تخم مرغ نطفه دار جوجه کشی
درجه بندي جوجه هاي 

 یکروزه
تعیین جنسیت جوجه هاي 

 یکروزه
واکسیناسیون جوجه یک 

 روزه

06  156 104 0601 L1 12 8 0602 L1 12 8 0603 L1 18 12 0604 L1 18 12 0605 L1 12 8 0606 L3 48 32 0607 L3 24 16 
 

 پرورش سایر طیور
آماده سازي محل پرورش 

 سایر طیور
 تغذیه سایر طیور

جوجه ریزي در محل 
 پرورش سایر طیور

کنترل شرایط محیطی در 
 محل نگهداري سایر طیور

پیشگیري از بیماري هاي 
 سایر طیور

 تولید مثل سایر طیور واکسیناسیون

07  178 122 0701 L۲ 18 12 0702 L2 20 15 0703 L۲ 30 20 0704 L2 18 12 0705 L۲ 20 15 0706 L۳ 36 24 0707 L۲ 36 24 



۲۳ 

 

 ر جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظاهاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61210191 :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

  61220192 :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  31420493 :کد 3 :سطح  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 انتخاب محل زنبورستان پرورش زنبور عسل
آماده کردن وسایل 

 زنبورداري
 بازدبد کندوها خرید کلنی

برداشت تولیدات 
 زنبورعسل

 تکثیر کلنی
کوچ دادن کلنی هاي 

 زنبور عسل

08  180 120 0801 L1 12 8 0802 L1 18 12 0803 L1 18 12 0804 L1 12 8 0805 L1 18 12 0806 L1 12 8 0807 L1 18 12 

 

 غذادهی به زنبور عسل پرورش ملکه زنبور عسل 
مبارزه با آفات یا بیماریهاي 

     زنبور عسل

    0808 L1 24 16 0809 L1 24 16 0810 L1 24 16                 
 

 پرورشتهیه غذا در مزرعه  آبزي دار کردن استخرها آماده سازي محل پرورش پرورش آبزیان خوراکی
غذا دهی در مزرعه 

 پرورش
 بهداشتیاقدامات  )بیومتري(زیست سنجی روند پرورشکنترل 

09  105 69 0901 L2 12 8 0902 L2 6 4 0903 L2 9 6 0904 L2 9 6 0905 L2 12 8 0906 L3 12 8 0907 L3 6 4 
 

      صید آبزیان پرورشی اقدامات درمانی 

    0908 L3 30 20 0909 L2 9 6                     



۲٤ 

 

 ر جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظاهاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  61210191 :کد 1 :سطح  :نام حرفه 

  61220192 :کد 2 :سطح  :نام حرفه 

  31420493 :کد 3 :سطح  :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 غذا دهی تهیه غذا پرورش الرو انکوباسیون تخم ها تولید تخم مولد سازي آماده سازي سالن تکثیر خوراکی تکثیر آبزیان

10  156 104 1001 L2 12 8 1002 L3 36 24 1003 L3 36 24 1004 L2 12 8 1005 L2 12 8 1006 L2 9 6 1007 L2 9 6 
 

     الروهاصید  اقدامات درمانی  اقدامات بهداشتی 

    1008 L2 9 6 1009 L3 9 6 1010 L2 12 8                 
 

 ماهیان زینتیپرورش 
آماده سازي محل پرورش 

 ماهیان زینتی
ماهی دار کردن آکواریوم 

 ها
 تکثیر ماهیان آکواریومی کنترل شرایط محیطی کنترل روند پرورش اقدامات بهداشتی ماهیان زینتیتغذیه 

11  123 82 1101 L2 9 6 1102 L2 6 4 1103 L2 15 10 1104 L3 9 6 1105 L3 36 24 1106 L2 12 8 1107 L3 36 24 
 

 ارزیابی مشتریان مقصدحمل محصول به  ذخیره محصوالت عقد قراردا ها تبت سفارشات معرفی محصول تعین بازار هدف بازاریابی و فروش

12  108 72 1201 L3 18 12 1202 L3 18 12 1203 L3 18 12 1204 L1 12 8 1205 L1 12 8 1206 L1 12 8 1207 L3 18 12 

 



۲٥ 

 

 در رشته امور دامیشایستگی هاي غیر فنی 

 کار تیمی -10 تفکر منطقی -1

 اخالق حرفه اي -11 تفکر انتقادي -2

 آموزش دیگران -12 تفکر و نگرش سیستمی -3

 مستند سازي -13 تفکر خالق -4

 منابع مدیریت -14 یادگیري مادام العمر -5

 مدیریت کار و کیفیت -15 سواداطالعات -6

 کارآفرینی -16 کاربرد فناوري -7

 اخالقی شخصیتی ویژگیهاي -17  محاسبه و کاربست ریاضی -8

  ارتباط موثر -9

 

 

 

    

      

           



۲٦ 

 شایستگی ها و کارها براي ارزشیابیگروه بندي 

 L1 :سطح 6121 :کد کارگران دامداري :نام حرفه
 

 عسل زنبور کندودار :نام شغل

 

زنبوردار :نام شغل  

 

  کارگر ماهر زنبور داري :نام شغل

 

 زنبور دهنده پرورش :نام شغل
  عسل

 

  تولید کننده ملکه :نام شغل

 612157 :کد شغل 612156 :کد شغل 612159:کد شغل 612166 :کد شغل 612160 :کد شغل نوبت سوم 

 806-808 :کد کارها 809-803- :کد کارها 804-0810 :کد کارها 807-802 :کد کارها 801-805 :کد کارها

 60:زمان 2:واحد 70:زمان 5/2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 50:زمان 2:واحد

           
کارگر ماهر  :نام شغل

يگوسفنددار  
 
 

  گوسفند دهنده پرورش :نام شغل

 
 

پشم چین :نام شغل  

 

 پرواربند :نام شغل

 

 دام فروشنده :نام شغل

 612134:کد شغل 612131 :کد شغل 612140 :کد شغل 612136 :کد شغل 612139 :کد شغل نوبت دوم 

  1206-1205-1204 :کد کارها 206-0204 :کد کارها 209 -211:کد کارها  202-208 :کد کارها 203-201 :کد کارها

 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 55:زمان 2:واحد 65:واحد 2 :واحد

           

 کارگر ساده مرغداري :نام شغل

 
 

 طیور مزرعه کارگر :نام شغل

 
 

متصدي ماشین جوجه  :نام شغل
 کشی

 

 هججو ماهر کارگر :نام شغل

 کشی

 

 پرورش دهنده جوجه :نام شغل

 ٦۱۲۱٤۱ :کد شغل 612143 :کد شغل 612144 :کد شغل 612147:کد شغل 612133 :کد شغل نوبت اول 

604-603 :کد کارها 505-514-506 :کد کارها 511-510-501 :کد کارها  ٥۰٤-٥۰۲-٥۰۳ :کد کارها 605-602-601 :کد کارها 

 60:زمان 2:زمان 60:زمان 2:زمان 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 55:زمان 2:واحد

 
 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر احد حرفه در فرم *

 



۲۷ 

 

 گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی
 L2 :سطح 6122 :کد کمک تکنسین دامپروري :نام حرفه

 

کارگر مزرعه پرورش  :نام شغل
 ماهی

 

پرورش دهنده ماهیان  نام شغل
 زینتی

 

 آبزیانکارگر فنی تکثیر  :نام شغل

 

 ماهی دهنده پرورش :نام شغل

 

 کارگر آبزي پروري :نام شغل

 نوبت سوم 
 612252 :کد شغل 612248 :کد شغل 612253 :کد شغل 612249 :کد شغل 612257 :کد شغل

-1006-903-904 :کد کارها
1007  

- 1101 -1103 :کد کارها

  1010-909-1008:کد کارها 907-905-902-901 :کد کارها  -1005-1004 -1001 :کد کارها 1106 -1102

 50:زمان 2:واحد 60:زمان 1/5:واحد 60:زمان 2:واحد 70:زمان 2/5:واحد 60:زمان 2 :واحد

           

 دامدار: نام شغل 

 
 

 پرورش دهنده شتر :نام شغل

 

 سم چین :نام شغل

 

 شیردوش :نام شغل

 

 گاودار :نام شغل

 نوبت دوم 
 612240 :کد شغل 612232 :کد شغل 612236 :کد شغل 612234 :کد شغل 612236 :کد شغل

 110-106-104 :کد کارها
 

-303-308-305 :کد کارها

301 
 105-103-101 :کد کارها 0111-0113 :کد کارها 108-107 :کد کارها

 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 55:زمان 2:واحد 65:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد

           
پرورش دهنده  :نام شغل

 بلدرچین

 

کشتارگاه و  کارگر :نام شغل

 بسته بندي مرغ

 

 پرورش دهنده شترمرغ :نام شغل

 

پرورش دهنده مرغ  :نام شغل

 بومی

 

پرورش دهنده پرنده  :نام شغل

 زینتی

 612251 :کد شغل 612254 :کد شغل 612248 :کد شغل 612250 :کد شغل 612249 :کد شغل نوبت اول 

 707 :کد کارها 703 :کد کارها 705-702 :کد کارها 508 :کد کارها 704 - 701 :کد کارها

 60:زمان 2 :واحد 50:زمان 2:واحد 70:زمان 2/5:واحد 65:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد

 
 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *

 



۲۸ 

 امور دامیاي حرفه –جدول دروس رشته تحصیلی 

  
 

  

  3 :کد گروه کشاورزي و غذا: گروه تحصیلی

 

 

  
  081110 :کد رشته تحصیلی دامی امور: رشته تحصیلی

 
 

 ردیف 
 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس
1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 یادگیريخاص دیگر حوزه هاي 

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی 
هاي خاص دیگر حوزه هاي 

 یادگیري
12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

8 8 
2 
3 
4 
5 

 4,0 4,0 دامیدانش فنی امور 6

* 

7 
 کارگاه نوآوري و کار آفرینی

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه(

8 
مشترك در سه ( فناوري و تولید

 8,0 8,0 پرورش ماکیان تولید و 4,0 4,0 )شاخه

 8,0 8,0 پرورش دامهاي بزرگ و تولید 2,0 2,0 اخالق حرفه اي  8,0 8,0  پرورش جوجه و تولید 9
 8,0 8,0 )زینتی -خوراکی(پرورش آبزیان و تولید 2,0 2,0 الزامات محیط کار 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
       8,0 8,0 پرورش دامهاي کوچک تولید و 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

12       
 تولید پرورش زنبورعسل و

 محصوالت آن
 40,0 40,0 جمع 8,0 8,0

    40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  
 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا

 ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد
 



۲۹ 

جمع آوري 
 تخم مرغ

آماده 
 سازي
سالن 
پرورش 
 طیور

خوراكدھي 
 طیور

جوجھ 
ریزي در 
سالن 
پرورش 
 طیور

جمع آوري 
 كود

 تھیھ
 مرغ تخم

 نطفھ
 دار

 درجھ
 بندي
 جوجھ
 ھاي

کروزهی  

 استفاده
 از

 دستگاه
 ھچر

 استفاده
 از

 دستگاه
 ستر

 نطفھ
 یابي

 كنترل
 شرایط
 در محیطي

 سالن
 پرورش

 تولید
 محصوالت
 ارگانیك

وریط  

 پیشگیري
 از

بیماریھ
 ا

 تولك
 بري

 اجباري

 تھیھ
 خوراک

 نقشه آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

هم
 د

يھ
پا

 

 توليدو�رورش جوجھ



۳۰ 

 چراي
 گوسفند

 حمام
 دادن

 آماده
 محل سازي

 پرورش
 و گوسفند
 بز

 شماره
 زني

 ثبت
 مشخصات

تغذیھ 
 دستي

 رهیذخ
 محصوالت

 حمل
 محصول

مقصد بھ  

 عقد
 دقراردا
 ھا

 پشم چیني
تھیھ 
گوسفند 

 وبز

دارو 
 دادن

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم
د ز

 يا
يھ

پا
 

تولیدوپرورش دامهاي 
 کوچک



۳۱ 

 آماده
 كردن
 وسایل
زنبوردا

یر  

 كوچ
 دادن
 كلني
 ھاي
 زنبور
 عسل

 یغذادھ
 بھ

 زنبور
 عسل

 انتخاب
 محل

زنبورست
 ان

 برداشت
 داتیتول

زنبورعس
 ل

تكثیر 
 كلني

بازدید 
 كندوھا

خرید 
پرورش  كلني

 ملكھ

 مبارزه

ا آفات یا ب

 بیماري ها

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم
د ز

 يا
يھ

پا
 

 پرورش زنبور عسل وتوليدمحصوالت

 آن



۳۲ 

 تغذیھ
 سایر
 كنترل طیور

 شرایط
 در محیطي
 محل

 نگھداري
 سایر
 طیور

آماده 
سازي محل 
پرورش 
سایر 
 طیور

جوجھ 
ریزي در 
محل 
پرورش 
سایر 
 طیور

 تكثیر
 سایر
 طیور

پیشگیري 
از 

بیماري 
ھا ي 
سایر 
 طیور

 كشتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

هم
د ز

وا
 د

يھ
پا

 

 توليدو پرورش ماكيان



۳۳ 

 كنترل
 روند
 پرورش

 آبزي
 دار
 كردن

 استخرھا

 آماده
 سازي
 محل
 پرورش

 ھیتغذ
 انیماھ
ینتیز  

انكوباس
 تخم یون

 ھا

 آماده
 سازي
 سالن
 تكثیر

 زیست
 سنجي

(
بیومتري

) 

 تھیھ
 در غذا

 مزرعھ
 پرورش

 پرورش
 الرو

 اقدامات
یبھداشت  

 اقدامات
یبھداشت  

 تھیھ
 غذا

آماده 
سازی محل 
پرورش 
 ماھیان
 زینتی

کنترل 
شرایط 
 محیطی

 صید
دھي غذا الروھا  

صید 
آبزیان 
اقدامات  پرورشي

 بھداشتی

غذا دھي 
در مزرعھ 

 پرورش

 دار ماھی
 کردن

 آکواریوم
 ھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم
د ز

وا
 د

يھ
پا

 

 توليدو�رورش آبز�ان



۳٤ 

 ینگھدار
شتر بچھ  

 كرك
 چیني

 شماره
 زني

 یچرا
 شتر

 فراھم
 کردن
 محل
 ینگھدار
 شتر

 سم چیني

خوراك 
 دھي

 نگھداری
 گوسالھ
 ھاي

 شیرخوار

 در كمك
 زایمان
 گاو

شاخ حذف  شیردوشی 

آماده 
 محل سازي

  پرورش

 ثبت
 مشخصات
 دام

 گروه
 بندي
 گاوھا

 آماده
 سازي
 خوراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم 
د ز

وا
 د

يھ
پا

 

توليد و�رورش دام هاي 
 بزرگ



۳٥ 

 امور دامی هاي رشتهشایستگی -جدول تطبیق دروس
 

 3: کد گروه کشاورزي و غذا: گروه تحصیلی

 081110 :کد رشته تحصیلی امور دامی: رشته تحصیلی
          

شمار
 ه

 سال نوع درس کد درس درسنام 
ساعت 
 تئوري

ساعت 
 عملی

 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار

 0811100110 ید و پرورش جوجهتول 1
مشترك 

 گروه
 180 120 دهم

 جوجه-طیور خوراکدهی - خوراك تهیه -طیور پرورش سالن سازي آماده
- پرورش سالن در محیطی شرایط کنترل-طیور پرورش سالن در ریزي

 محصوالت تولید-کود آوري جمع-مرغ تخم آوري جمع -بیماریها از پیشگیري
-یابی نطفه-دار نطفه مرغ تخم تهیه-اجباري بري تولک -وریط ارگانیک
 کروزهی هاي جوجه بندي درجه-هچر دستگاه از -ستر دستگاه از استفاده

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها تیریمد ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( يساز مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 و مواد تیریمد ،)42N( مناسب يها يفناور يریکارگ به ،)52N(دادن
 ،)N12( يریگ می،تصم)N64( زمان تیریمد ،)N66( زاتیتجه

 گرفته کار به يهایفناور ينگهدار ،)N72(يریپذ تیمسئول
 )43N(شده

 

2 
لیدو پرورش دامهاي تو

 کوچک
0811100211 

 مشترك
 در رشته

 180 120 یازدهم
 - مشخصات ثبت-بز و گوسفند هیته -بز و گوسفند پرورش محل سازي آماده

 رهیذخ-ها قراردا عقد--چینی پشم -دادن حمام-گوسفند چراي زنی شماره
 دستی تغذیه– مقصد به محصول حمل -محصوالت

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها تیریمد ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( يساز مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 و مواد تیریمد ،)42N( مناسب يها يفناور يریکارگ به ،)52N(دادن
 ،)N12( يریگ می،تصم)N64( زمان تیریمد ،)N66( زاتیتجه

 گرفته کار به يهایفناور ينگهدار ،)N72(يریپذ تیمسئول
 )43N(شده

 

3 
پرورش زنبورعسل و 
 تولید محصوالت آن

0811100311 
 مشترك
 در رشته

 180 120 یازدهم

 بازدبد -کلنی خرید -يزنبوردار وسایل کردن آماده -زنبورستان محل انتخاب
 هاي کلنی دادن کوچ - کلنی کثیرت- زنبورعسل داتیتول برداشت -کندوها

 زنبور به یغذاده - عسل زنبور ملکه پرورش- عسل زنبور
  عسل زنبور يهایماریب یا آفات با مبارزه - عسل

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها تیریمد ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( يساز مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 و مواد تیریمد ،)42N( مناسب يها يفناور يریکارگ به ،)52N(دادن
 ،)N12( يریگ می،تصم)N64( زمان تیریمد ،)N66( زاتیتجه

 گرفته کار به يهایفناور ينگهدار ،)N72(يریپذ تیمسئول
 )43N(شده

 

 0811100412 لید و پرورش ماکیان تو 4
 مشترك

 رشته در
 180 120 دوازدهم

 در ریزي جوجه -طیور سایر تغذیه -طیور سایر پرورش محل سازي آماده
-طیور سایر نگهداري محل در محیطی شرایط کنترل- طیور سایر پرورش محل

 طیور  سایر مثل تولید -طیور کشتار رطیو سایر هاي بیماري از پیشگیري

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها تیریمد ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( يساز مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 و مواد تیریمد ،)42N( مناسب يها يفناور يریکارگ به ،)52N(دادن
 ،)N12( يریگ می،تصم)N64( زمان تیریمد ،)N66( زاتیتجه

 گرفته کار به يهایفناور ينگهدار ،)N72(يریپذ تیمسئول
 )43N(شده

 

5 
تولیدو پرورش آبزیان 

 ) زینتی -خوراکی(
0811100512 

 مشترك
 رشته در

 180 120 دوازدهم

 مزرعه در غذا تهیه -استخرها کردن دار آبزي -پرورش محل سازي آماده
 سنجی زیست-پرورش روند کنترل- پرورش مزرعه در دهی غذا - پرورش

 سالن سازي آماده- صید آبزیان پرورشی _ یبهداشت اقدامات (بیومتري)
 اقدامات - دهی غذا - غذا تهیه الرو پرورش - ها تخم انکوباسیون - تکثیر

 یماه -ینتیز انیماه پرورش محل يساز آماده درمانی اقدامات - یبهداشت
- کنترل شرایط محیطی -ینتیز انیماه هیتغذ -ها ومیآکوار کردن دار

  -الروها صید _ی بهداشت اقدامات

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها تیریمد ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( يساز مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 و مواد تیریمد ،)42N( مناسب يها يفناور يریکارگ به ،)52N(دادن
 ،)N12( يریگ می،تصم)N64( زمان تیریمد ،)N66( زاتیتجه

 گرفته کار به يهایفناور ينگهدار ،)N72(يریپذ تیمسئول
 )43N(شده

 

6 
تولید و پرورش 

 دامهاي بزرگ
0811100612 

 مشترك
 رشته در

 180 120 دوازدهم

 بندي گروه -دهی خوراك-خوراك سازي آماده-گاو پرورش محل سازي آماده
 دهی وراكخ -خوراك سازي آماده- شاخ حذف -دام مشخصات ثبت-گاوها
 شیرخوار هاي گوساله ينگهدار -گاو زایمان در کمک گاوها بندي گروه

 -شاخ حذف دام مشخصات ثبت - شیردوشی

 و تنظیم ،) 62N(ها پروژه و کارها تیریمد ،)33N(اطالعات تفسیر
 گوش مهارت ،)37N( يساز مستند ،) 22N(سیستم عملکرد اصالح
 و مواد تیریمد ،)42N( مناسب يها يفناور يریکارگ به ،)52N(دادن
 ،)N12( يریگ می،تصم)N64( زمان تیریمد ،)N66( زاتیتجه

 گرفته کار به يهایفناور ينگهدار ،)N72(يریپذ تیمسئول
 )43N(شده

 



۳٦ 

 
 و مدارك اعطایی ها نامهگواهی

نام و نام 
 :خانوادگی

 
شماره 

 :ملی
  :تاریخ ارزشیابی  

نام حرفه 
در سطح 
 :صالحیت

 کارگران دامداري
تعداد گروه  61210191 : کد

 :شغل/کاري
15 

تعداد 
 :کارها

35 
 L1 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 تاریخ اعطاي گواهینامه شماره گواهینامه کد کارها

مرغداري ساده کارگر 1  G11 ٥۰۱-٥۱۰-٥۱۱   

G12 505-506-514 کارگرمزرعه طیور 2    

3 
متصدي ماشین جوجه 

 کشی
G13 603-604    

G14 601-602-605 کارگر ماهرجوجه کشی 4    

G15 502-503-504 پرورش دهنده جوجه 5    

G21 201-203 کارگرماهرگوسفندداري 6    

   G22 ۲۰۲-۲۰۸ پرورش دهنده گوسفند 7

G23 209-211 پشم چین 8    

G24 206-204 پرواربند 9    

G25 1204-1205-1206 فروشنده 10    

عسل زنبور کندودار 11  G31 801-805    

G32 802-807 زنبوردار 12    

G33 804-810 کارگر ماهرزنبورداري 13    

زنبورعسل دهنده پرورش 14  G34 803-809    

G35 806-808 تولیدکننده ملکه 15    

:نام و نام خانوادگی ارزشیاب  
 

 امضاء

نام و نام 
 خانوادگی

:تائید کننده   امضاء 

نام و نام 
خانوادگی 

:ارزشیابی نهایی  
 

 امضاء و مهر

.مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: اعطاي مدركمعیار   



۳۷ 

 

  :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی
تاریخ 

 :ارزشیابی 
 

نام حرفه در سطح 
 :صالحیت

 کمک تکنسین هاي دامپروري
تعداد گروه  61220192 :کد

 :شغل/کاري
15 

تعداد 
 :کارها

38 
 L2 :سطح

 گواهینامه ها

 کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
شماره 

 گواهینامه
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

دهنده  پرورش 1
 بلدرچین

G11 701-704    

2 
 و کشتارگاه کارگر
 گوشت بندي بسته

 مرغ
G12 508   

پرورش دهنده  3
 شترمرغ

G13 702-705    

مرغ  دهنده پرورش 4
 بومی

G14 703   

پرورش دهنده پرنده  5
 زینتی

G15 707   

   ۱۱۰-۱۰٦-G21 ۱۰٤ دامدار 6

G22 301-303-305-308 پرورش دهنده شتر 7    

G23 107-108 سم چین 8    

G24 111-113 شیردوش 9    

G25 101-103-105 گاودار 10    

G31 903-904-1006-1007 کارگر مزرعه پرورش ماهی 11    

ماهیان زینتیپرورش دهنده  12  G32 1101-1102-1103-1106    

G33 1001-1004-1005 کارگرفنی تکثیرآبزیان 13    

G34 901-902-905-907 پرورش دهنده ماهی 14    

   G35 ۹۰۹-۱۰۰۸-۱۰۱۰ کارگر آبزي پروري 15

:نام و نام خانوادگی ارزشیاب  
 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
:تائید کننده   امضاء 

نام و نام خانوادگی 
:ارزشیابی نهایی  

 
 امضاء و مهر

.مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: طاي مدركمعیار اع  

 



۳۸ 

 در رشته امور دامیاصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري 
 

 

 

 

 در رشته امور دامی یادگیري یاددهی هاي روش
 

 

 



۳۹ 

 

 تکالیف یاددهی و یادگیري عنوان درس ردیف

پرورش  تولید و 1
 جوجه

هنرآموز هر موضوع را با روش ها و فنون مناسب مانند پرسش و پاسخ، نمایش، کار عملی در مرغداري تدریس می 
ارایه می کند هنرجویان پاسخ سئواالت را داده و هنرآموز و استادکار در این مرحله نماید، سئواالتی را در کالس 

اشکاالت هنرجویان را رفع می کنند در این مرحله اگر هنرجویی از سطح باالیی از دانش و مهارت قرار داشته باشد 
ز تکالیفی را مشخص می پس از تدریس، هنرآمو. براي تقویت خود و سایر هنرجویان به هنرآموز کمک خواهد کرد

کند تا هنرجویان در منزل انجام دهند در جلسه بعد هنر آموز پس از انتخاب نمونه مناسب تکیف انجام شده از 
مثال جمع آوري .تعدادي هنرجوي قوي خواهد خواست که تکالیف سایر هنرجویان را بررسی و ارزشیابی نمایند

 .آموز، به انجام درست این فعالیت نظارت می کنددر این مرحله هنر. اطالعات از طریق اینترنت

پرورش  تولید و 2
 دامهاي کوچک

در ابتداي سال یک یا دو پروژه براي هنرجویان معرفی می شود و همراه با تدریس هر موضوع، عملیات موضوع درس 
برخی از موضوعات مستقل . روي پروژه انجام می شود به نحوي که هنرجویان به تدریج پروژه خود را تکمیل نمایند

 .داراي عملیات مستقل هستند

3 
پرورش زنبور 

تولید  عسل و
 محصوالت آن

آموزش مباحث نظري در کالس یا درصورت امکان در فضاي باز وکارگاهی انجام می شود در ادامه فعالیت هاي 
براي یادگیري بیش تر،  و کارگاه آموزش داده می شود پس از آن مرتبط عملی آن ها در محل استقرار کندو ها

 .نفره انجام می دهند 3تا  2هنرجویان مشابه آن فعالیت ها را انفرادي یا در گروه هاي 

و پرورش  تولید 4
 دامهاي بزرگ

مورد  اگر برخی از حیوانات. تدریس می شود موجود در هنرستان مباحث درس در گاوداري یا پرورش اسب و شتر
می توان آن موضوع را با استفاده از اسالید و تصاویر تدریس کرد و براي انجام بحث در هنرستان موجود نباشد 

با هماهنگی سرپرست آن واحد عملیات آن در واحد قابل انجام . بازدید کرد عملیات از مراکز پرورش شتر یا گاوداري
 .است

5 
پرورش  تولید و

 ماکیان
هنرآموز و استاد کار عملیات مربوط به موضوع درس مانند پس از تدریس هر موضوع درسی، هنرجویان زیر نظر 

 .انجام می دهند) دو نفره (تحوه آماده سازي محل نگهداري پرندگان مورد بحث را انفرادي و گروهی 

و پرورش  تولید 6
 آبزیان

رعایت نکات در ابتداي دوره با . انجام می شود در این درس پس از تدریس مباحث، عملیات مربوط به آن درمزرعه
 .ایمنی و موازین مربوط، صید الرو و یا آبزي دار کردن استخرها را زیر نظر استادکار ماهر انجام می دهد



٤۰ 

 امور دامی اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 

 

 

 

 

 درسی رشته امور دامیالزامات اجرایی برنامه 

اجراي برنامه درسی در شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش در کنار دیگر نظام هاي آموزشی از قبیل نیروي انسانی، مدیریت و راهبري، 
و زیر ساخت هاي تجهیزات، فضا، منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی مستلزم اتخاذ و سیاست هاي کارآمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات 

 :اهم این سیاست ها به قرار زیر است. شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش می باشد

 صالحیت حرفه اي هنر آموزان واستاد کاران -1 
 مدرك تحصیلی -1

مهندسی علوم دامی ، پرورش طیور ، مهندسی دامپروري ، مهندسی ژنتیک و اصالح دام، شیالت، تغذیه دام و طیور، دامپزشک ، کاردان امور 
 دام ، تکنسین دامپزشکی 

 مدارك حرفه اي -2

 امور دامیگذراندن دوره هاي تخصصی  -
 موزيگذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آ - 
 )ICDL(دارا بودن گواهینامه مهارتهاي رایانه  - 
 تجربه کاري -3

 امور دامیسال سابقه کار فنی در حوزه  4داشتن حداقل  - 
 : موارد زیربرخی داشتن مهارت در 

 پرورش مرغ - 
 پرورش زنبور عسل - 
 پرورش اسب - 
 پرورش گاو  - 
 پرورش شتر - 
 .... )بلدرچین وکبک و قرقاول و ( پرورش سایر طیور  - 
 پرورش و تکثیر آبزیان خوراکی - 
 پرورش ماهیان زینتی - 
 پرورش گوسفند وبز - 
 فروش و بازاریابی - 

 ارتقاء مدیران و هنر آموزان - 2

 آموزش مدیران و هنر آموزان از یکسال قبل جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی -
 تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن خدمت مدیران و هنر آموزان  -
 تعیین شرایط براي بازآموزي هنر آموزان واستاد کاران با استفاده از ظرفیت هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه اي -
 هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  -

 



٤۱ 

 ابزار و تجهیزات - 3

 متناسب با دوره تحصیلی ابزارهاتعیین استاندارد هاي  -
 تهیه تجهیزات مطابق کارگاهها و آزمایشگاهها -
 ایجاد شرایط استفاده از امکانات هنرستان ها و امکان شبکه سازي آموزشی -

 
 فضا – 4

 فضاي مورد نیاز براي کارگاهها و آموزشهاي میدانی -
( عالوه بر کالسهاي درس، واحد سمعی و بصري، سایت رایانه و واحد هاي اداري و عمومی امور دامیهر واحد آموزشی داراي رشته 

متناسب با استانداردهاي معاونت عمرانی وزارت متبوع، ..) .نمازخانه، نهارخوري، خوابگاه، سالن اجتماعات، اماکن فرهنگی و ورزشی، انبار و
 . خاص رشته را دارد...) .آزمایشگاهی، کارگاهی، صحرایی(نیاز به فضاهاي اختصاصی براي انجام فعالیتهاي عملی 

سالن هاي مرغ گوشتی ، تخمگذار ، گاوداري ، گوسفند داري ، زنبورستان ، استخر هاي پرورش و حوضچه (  کارگاه هاي آموزشی -1
 )هاي پرورش ماهیان زینتی 

 آزمایشگاه -2
 )نگهداري ادوات و اقالم علوفه اي( هانگار -3
 یزات انبار نگهداري تجه -4
 امور دامیکارگاه تجهیزات  -5
 انبار خوراك -6
 اتاق تشریح و فیزولوژي -7

 
 

 فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته امور دامی

 دامیامور  برنامه درسی رشته. سال برنامه درسی رشته امور دامی مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد

ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه هاي درسی و مواد و رسانه هاي یادگیري در شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش به منظور فراهم آوردن 
 : اطالعات توصیفی و قضاوتی و مهارتی براي درك بیشتر، هدایت و تصمیم گیري براي بهبود، اصالح و کیفیت بخشی شامل موارد زیر است

 اعتبار بخشی راهنماي برنامه درسیتدوین فرآیند 
 تدوین فرآیند اعتبار بخشی برنامه درسی 

 تدوین فرایند اعتبار بخشی عملی برنامه درسی
 رسانه هاي یادگیري تدوین فرآیند اعتبار بخشی مواد و

 تدوین فرآیند پایش  
 تدوین فرآیند اصالح و بهبود    

 



٤۲ 

 رشته اموردامیدروس  اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 سایت -8  کتاب مرجع -7  پوستر-6  کتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی آورده شـود،     ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
 .به طور متعادل آورده شود کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

خداوند را به عنوان خالق . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. هاي فنی و غیرفنی توجه کندمحتوي باید به شایستگی 
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. و صانع تلقی نماید

 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه
نرم افزار دانش 

 آموز
این نرم افزار می تواند شامل فیلم هاي . انیمیشن و تفصیلی آورده شوددر این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت 

نمونه شیوه ارزشیابی . نرم افزار تعاملی باشد. در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(کوتاه 
 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. معرفی گردد

کتاب راهنماي 
 معلم

ش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسـه، نکـات   در این جزء رو
پاسـخ  . همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل تـر آورده شـود    . ایمنی و بهداشتی آورده شود

مرتبط با پودمان، منابع علمی مـرتبط  پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی 
با پودمان، پروژه هاي نیمـه تجـویزي و غیرتجـویزي، رویکـرد ارزشـیابی، روش ارزشـیابی و روش نمـره دهـی و شـرح          

 . مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شود. فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود
فیلم راهنماي 

 معلم
برخی از . کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شوددر این جزء 

 .مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار
توانـد بـراي   همچنین مـی . ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شوددر این جزء نکات  پوستر

 .هاي کتاب استفاده شودبزرگنمایی عکس
 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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