معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

پرورش دهنده فنچ

گروه شغلي
کشاورزي (امور دام و ماکیان)
کد ملي آموزش شغل

0 6 3 0 6 9 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7921/9/92 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

6 1 2 1
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل079791091021117 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :کشاورزی ( امور دام و ماکیان )
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

محمد رضا یوسف پور

فوق لیسانس

دامپروری

مربی

 12سال

2

سید مهدی اسماعیل زاده

فوق لیسانس

دامپروری

مربی

 12سال

3

سهراب طوسی

فوق لیسانس

دامپروری

کارشناس

 11سال

4

داود سعادت کیش

فوق لیسانس

دامپروری

مربی

 13سال

5

سید محسن جاللی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی

 12سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

00669066

تلفن

00669096

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگیها و توانمندی های مورد نیاز برای عملكرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد ررفوهای نیوز گتتوه
میشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی یادگیری برای رسیدن به شایستگیهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهای از وظایف و توانمندیهای خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار میرود اطالق میشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك رووزه شوغلی ،مسو ولیتهوا،
شرایك کاری و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.
ويژگي کارآموز ورودي :
رداقل شایستگیها و تواناییهایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میرود.
کارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت میگیرد و ضرورت دارد
که در آن مشاغ ل خاص محیك واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت ت وریوك
با استتاده از عكس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مكان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیگردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر ،که شامل سه بخش عملی ،کتبی عملی و اخالق ررفوهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
رداقل توانمندیهای آموزشی و ررفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میرود.
شايستگي :
توانایی انجام کار در محیكها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که میتوانود شوامل علووم پایه(ریاضوی،
فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی) ،تكنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی .معموالً به مهارتهای عملی ارجاع میشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فنی و اخالق ررفهای میباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز روادث و خطرات در محیك کار میشود.
توجهات زيست محیطي :
مالرظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك زیست وارد گردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل:
پرورش دهنده فنچ
شرح استاندارد آموزش شغل:
پرورش دهنده فنچ شغلی است از گروه کشاورزی از ررفه پرورش طیور که دارای وظایتی از قبیل انتخاب انواع فنچ
مناسب جهت پرورش  ،انتخاب مكان مناسب برای پرورش فنچ  ،پرورش و نگهداری فنچ ،مدیریت تغذیه و برنامه غذایی
فنچ ،تكثیر و جوجه درآوری فنچ  ،مدیریت بهداشت در پرورش فنچ ،پیشگیری از بیماری های رایج در فنچ ،بازاریابی،
تحلیل و برآورد اقتصادی پرورش فنچ می باشد و با مشاغلی چون دامپزشكی در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره متوسطه اول ( پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 711 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 44ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 60ساعت

ـ زمان کارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %96 : عملي %06: اخالق حرفهاي %71:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس علوم دامی یا دامپروری یا پرورش طیور با رداقل یك سال سابقه کار مرتبك

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
فردي که دوره آموزشي پرورش دهنده فنچ را با موفقیت پشت سر مي گذارد ،مي تواند از عهـده پـرورش و تكثیـر
فنچ و راه اندازي اين کسب و کار بر آيد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Finch breeder

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-پرورش پرندگان زينتي

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

انتخاب انواع فنچ مناسب جهت پرورش

5

6

11

2

انتخاب مكان مناسب برای پرورش فنچ

5

6

11

3

پرورش و نگهداری فنچ

8

11

19

4

مدیریت تغذیه و برنامه غذایی فنچ

6

7

13

5

تكثیر و جوجه درآوری فنچ

5

8

13

6

مدیریت بهداشت در پرورش فنچ

4

6

10

7

پیشگیری از بیماری های رایج در فنچ

6

6

12

8

بازاریابی ،تحلیل و برآورد اقتصادی پرورش فنچ

5

6

11

جمع ساعات

44

5

711 60

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب انواع فنچ مناسب جهت پرورش

نظری

عملی

جمع

5

6

11

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :
-انواع نژاد فنچ (راه راه ،بنگالی ،نواری ،جاوه ،بلوطی ،چاشونی،

صندلی
فیلم آموزشی

مونیا و )...

ویدئو پروژکتور

-فیزیولوژی فنچ ،تعیین جنسیت ،زندگی اجتماعی فنچ

وایت برد

-وضعیت محیطی مناسب برای پرورش انواع فنچ

ماژیك
فنچ

مهارت:

قتس

بررسی انواع نژادهای فنچانتخاب فنچ مناسب جهت پرورشانتخاب جتت مناسب جهت عملیات تكثیر فنچنگرش:
دقت در انتخاب فنچ مناسب برای پرورشایمنی و بهداشت:
توجه به اصول ایمنی و بهداشت در محیك پرورشتوجهات زیست محیطی:
-توجه به مسایل زیست محیطی در پرورش

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب مكان مناسب براي پرورش فنچ

نظری

عملی

جمع

5

6

11

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

-انواع جایگاه پرورش بر اساس شكل سازه

فیلم آموزشی

-انواع جایگاه پرورش بر اساس جنس سازه

ویدئو پروژکتور

-انواع قتس مناسب برای فنچ

دانخوری

مهارت :

آبخوری
فنچ

-انتخاب جایگاه مناسب پرورش فنچ

قتس

انتخاب قتس مناسب پرورش فنچ تجهیز مناسب محل پرورش فنچنگرش:
-دقت در انتخاب و تجهیز جایگاه پرورش فنچ

ایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس کار و رعایت نكات ایمنی در رین کارتوجهات زیست محیطی :
-توجه به مسایل زیست محیطی در رین کار

7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پرورش و نگهداري فنچ

نظری

عملی

جمع

8

11

19

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :
-آماده سازی سالن و کنترل سیسوتم هوای موجوود در سوالن

صندلی
فیلم آموزشی

پرورش

ویدئو پروژکتور

-مدیریت پرورش وارد پرورش فنچ

دانخوری

-توزیع مناسب دان و آب برای قتس های پرورش فنچ

آبخوری
جوجه فنچ

-کنترل شرایك محیطی در پرورش فنچ

هیتر

 -رفتارهای اجتماعی ،نگهداری مطلوب پرنده

قتس پرورش

مهارت :
انجام عملیات آماده سازی سالن و سیستم های گرمایشوی وتهویه سالن پرورش
اجرای عملیات پرورش جوجه و فنچ بالغاجرای تنظیم مقدار و نوع دان جوجه فنچاجرای عملیات نگهداری مطلوب پرنده ،رمام پرندهدست آموز کردن و آموزش فنچنگرش:
دقت در اجرای عملیات پرورش فنچایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس کار مناسب در رین کارتوجهات زیست محیطی :
 -توجه به مسایل زیست محیطی در رین کار

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مديريت تغذيه و برنامه غذايي فنچ

نظری

عملی

جمع

6

7

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

-نیازهای خوراکی فنچ

فیلم آموزشی

-مواد خوراکی کم نیاز و پرنیاز در فنچ

ویدئو پروژکتور

 -انواع خوراک برای سنین مختلف فنچ

انواع خوراک

-

دان متداول فنچ

مهارت :
اجرای عملیات خوراک دهی برای فنچ در سنین مختلفبكار بردن انواع دان مناسب در فنچ متناسب با سن و فصل-

نگرش :
دقت در استتاده از مواد خوراکی مناسب وبا صرفه اقتصادیایمنی و بهداشت :
رعایت موارد ایمنی در تهیه خوراک پرندهتوجهات زیست محیطی :
توجه به مسایل زیست محیطی در پرورش-

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تكثیر و جوجه درآوري در فنچ

نظری

عملی

جمع

5

8

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

 -فیزیولوژی تولید مثل در فنچ

فیلم آموزشی

-فیزیولوژی تخمگذاری در فنچ

ویدئو پروژکتور

 -فنچ آماده جتت گیری و تولید مثل

النه تخمگذاری

 -انواع النه های مناسب برای تخمگذاری فنچ

قتس

مهارت :

اسالید

تنظیم شرایك محیك پرورش فنچ برای تولید مثلافزایش جوجه در آوری در فنچ انتخاب جتت مناسب برای فنچآماده سازی قتس برای تخمگذاری فنچنگرش :
دقت در تنظیم شرایك محیطی پرورش پرندهایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس کار مناسبتوجهات زیست محیطی :
توجه به نكات زیست محیطی در پرورش-

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مديريت بهداشت در پرورش فنچ

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

-بهداشت در پرورش فنچ

فیلم آموزشی

-بهداشت در پرورش جوجه های فنچ

ویدئو پروژکتور

 -عوامل مهم در نظافت قتس پرورش

مواد ضدعتونی کننده

مهارت :
اجرای عملیات بهداشتی در پرورش پرنده بالغاجرای عملیات بهداشتی در پرورش جوجه فنچ اجرای عملیات ضدعتونی سالن پرورشنگرش :
دقت در هنگام کار با مواد ضدعتونی کنندهایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس ایمنی مناسب در هنگام ضدعتونیتوجهات زیست محیطی :
ارتراز از ریختن مواد آلوده کننده محیك زیست در اطراف سالن پرورش-

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پیشگیري از بیماري هاي رايج در فنچ

نظری

عملی

جمع

6

6

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

 -بیماری های فنچ

فیلم آموزشی

-روش های پیشگیری از بیماری ها در فنچ

ویدئو پروژکتور

 -بهداشت و قرنطینه در پرورش فنچ

واکسن

-

دارو
سرنگ

مهارت :
اجرای عملیات بهداشتی در فنچ عملیات استتاده از دارو و مكمل در فنچنگرش :
دقت در هنگام عملیات بهداشتی به پرندهایمنی و بهداشت :
شیشه دارو در اطراف سالن پرورش ریخته نشودتوجهات زیست محیطی :
 اجتناب از ریختن مواد مصرفی و ضایعات دارو در محیك زیست-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازار يابي ،تحلیل و براورد اقتصادي پرورش فنچ

نظری

عملی

جمع

5

6

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

-چگونگی بازاریابی فنچ

فیلم آموزشی

-نحوه هزینه یابی و برآورد اقتصادی پرورش فنچ

ویدئو پروژکتور

طرح کسب و کار و توجیه اقتصادی پرورش فنچمهارت :
اجرای عملیات بازاریابی فنچتوجیه فنی و اقتصادی پرورش فنچنوشتن طرح کسب و کار پرورش فنچنگرش :
دقت در بازاریابی فنچ با توجه به تقاضای بازارایمنی و بهداشت :
توجه به موارد ایمنی و بهداشت مرتبكتوجهات زیست محیطی :
توجه به نكات زیست محیطی-
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رطوبت سنج

موجود در بازار

 3عدد

2

دما سنج

ماکزیمم مینیمم

 3عدد

3

شعله افكن

موجود در بازار

 1عدد

4

سمپاش

موجود در بازار

 1عدد

5

هیتر

موجود در بازار

1عدد

6

هواکش

موجود در بازار

 1عدد

7

دانخوری

پرنده زینتی

 10عدد

8

آبخوری

پرنده زینتی

 10عدد

توضیحات

متناسب با سالن

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  76نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

مواد ضدعتونی کننده

باکتریوساید ،ویروساید موجود در بازار

 10لیتر

2

انواع مواد خوراکی پرنده

ارزن ،شاهدانه

 10کیلو

3

مكمل های خوراکی

ویتامینی معدنی

 1کیلو

4

لباس کار مربی و کارآموز

موجود در بازار

 15دیت

5

جعبه کمك های اولیه کامل

موجود در بازار

1ست

6

دارو ،واکسن

موجود در بازار

متناسب با پرورش

7

فنچ

نر و ماده

 20عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  76نفر محاسبه شود.
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توضیحات

