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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، با مشارکت خبرگان حرفه 6121300001با کد  واحد پرورش اسب راه اندازیاستاندارد شایستگی 

بررسی و به  کیانامور دام و ماگروه شغلی  1/3/1400ورخ مریزی درسی تدوین و در جلسه مربیان و کارشناسان برنامه

تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

اعمال شدهتوضیحات و تغییرات  تاریخ شماره ویرایش 

تفاده مادی و ونه سوء اسای کشور بوده و هرگکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

د، در ه نظرات اصالحی خوارسال نقطآید با ای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیتهران، خيابان آزادی، نبش خيابان خوش 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.ir  سامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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رفته در این استانداردتعاریف اصطالحات بکار 

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرایتمسئول

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300001 کد: راه اندازی واحد پرورش اسب عنوان استاندارد شایستگی:

شرح استاندارد  ▪

ناگون به ها و شرایط گوحیطمدر « راه اندازی واحد پرورش اسب» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

کارمراحل  ▪

یابی محل  پرورش اسبمکان .1

استانداردهای فنی جایگاه پرورش اسب رعایت  .2

جانمایی ساختمان و تاسیسات در واحد پرورش اسب .3

تهیه مصالح مورد نیاز جایگاه پرورش اسب .4

تهیه تجهیزات واحد پرورش اسب .5

استاندارد عملکرد ▪

مپروری و ی نظام داداردهابا  استفاده از خصوصیات اقلیمی و مصالح مورد نیاز  بر اساس استان راه اندازی واحد پرورش اسب

های سازمان دامپزشکی کشور دستورالعمل

سطح مهارت شایستگی▪

( مهارت2سطح دو )

سطح ایسکد مورد نياز▪

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

اعتبار

( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
مکان یابی محل 

پرورش اسب

دانش: 

ارتبا  اقلیم با پرورش اسب، -

مفهوم محدوده آسایش،-

و غیره( جتماعیی، اتدابیر مورد نیاز برای مکانیابی و استقرار واحد پرورش )عوامل اقتصاد -

:مهارت

ای برای راه اندازی واحد پرورش بررسی توجیه اقتصادی منطقه-

محل راه اندازی واحد پرورش بر اساس ضوابط عمومی  مقدماتی انتخاب-

محل راه اندازی واحد پرورش بر اساس ضوابط اختصاصی  مقدماتی انتخاب -

و  اختمانو س مراجعه به مراجع ذی صالح برای اخذ مجوزها )موافق اصولی، پروانه تاسیس-

غیره(

2

استانداردهای رعایت 

فنی جایگاه پرورش 

اسب

دانش: 

 انواع جایگاه های اسب، -

قوانین نظام دامپروری برای شرایط احداث واحد پرورش اسب، -

 شرایط منطقه، -

بخش های یك واحد پرورش اسب )زایشگاه، پادوك و غیره(-

 :مهارت

وجوداستاندارد های ممحاسبه مساحت فضای مسقف برای واحد پرورش اسب بر اساس -

ودی موجاستاندارد هامحاسبه مساحت فضای غیرمسقف برای واحد پرورش اسب بر اساس -

انتخاب نوع جایگاه بر اساس شرایط اقلیمی-

وجودماستانداردهای بر اساس  برآورد تاسیسات مورد نیاز برای واحد پرورش اسب-

3

ساختمان و  جانمایی

تاسیسات در واحد 

پرورش اسب

 دانش: 

استاندارد فنی ساختمان و تاسیسات پرورش اسب، -

 اصول تهیه جانمایی، -

ی هزینه های ساخت و راه اندازی بررسی اقتصاد-
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

:مهارت

تعیین جهت های جغرافیایی-

 استخراج وضعیت توپوگرافی محل از طریق بازدید -

استخراج شرایط اقلیمی محل با استفاده اطالعات هواشناسی-

جانمایی بخش های مختلف واحد پرورش اسب-

تهیه مصالح مورد نیاز  4

جایگاه پرورش اسب

 دانش: 

های نوین ساخت ساختمان و تاسیسات، انواع مصالح ساختمانی و فن آوری-

 انواع عایق ها،  -

انتخاب رنگ و تحلیل های اقتصادی-

تهیه مصالح مورد ادامه 

نیاااز جایگاااه پاارورش 

اسب

:مهارت

مصالح بومی و اقتصادی بر اساس نوع جایگاه و سیستم پرورش  انتخاب-

 ر اساس برآورد انجام شدهبخرید مصالح مورد نیاز -

نبار کردن مصالح خریداری شده بر اساس ضوابط فنینگهداری و ا-

موجودی انبار بر اساس بازدید روزانه وثبت مقدار مصرف -

5
واحااد  تجهیاازات تهیااه

پرورش اسب

دانش: 

انواع تجهیزات )لوازم نعل بندی، لنژ و غیره( -

:مهارت

وع جایگاه و سیستم پرورشنانتخاب تجهیزات بر اساس -

 حد پرورش اسبخرید تجهیزات بر اساس ظرفیت وا-

 بر اساس ضوابط فنی انتقال تجهیزات خریداری شده-

ده بر اساس ضوابط فنینگهداری تجهیزات خریداری ش-
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ستفاده در کاراتجهیزات مورد استفاده بهینه و نگهداری صحیح از ابزار و -

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

توجه به شرایط منطقه ای و اقلیم -

جایگاه دقت در محاسبات -

 رعایت حقوق حیوانات -

بهداشت ایمنی و

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

استفاده از وسایل ایمنی  -

ایمنی فردی و رعایت بهداشت -
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

تجهیزات سیستم بهداشتی دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری -

دفع نخاله های ساختمانی -
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تجهیزات

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردتجهیزات واحد پرورش اسب1

استانداردفضای آموزش تئوری2

استانداردتجهیزات و نمونه مصالح ساختمانی3

استانداردماشین حمل4

استانداردباکس های حمل دام6

استانداردویدیو پروژکتور7

استانداردکامپیوتر8

استاندارداینترنت9

ابزار

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردترازو1

استانداردماشین حساب2

استانداردفرغون و بیل3

استانداردکاردك4

استانداردسطل مدرج5

استانداردهمزن دستی6

استانداردجدول فهرست بها سال7

مواد مصرفی

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردمواد شوینده  و آب به میزان الزم1

استانداردمواد ضدعفونی کننده2

استانداردلباس کار و چکمه3

استاندارددستکش4

استانداردکاله و ماسك مخصوص5

استاندارد)ماژیك، تخته پاك کن و غیره(وسایل آموزشی 6
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300002 با کدارزیابی و خرید اسب شایستگی استاندارد 

 بررسی و به تصویب رسید و درامور دام و ماکیان گروه شغلی 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

ده مادی و سوء استفا و هرگونهای کشور بوده کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورآموزش فنی و حرفهسازمان 

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300002 کد:ارزیابی و خرید اسبعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

ور موثر و طوناگون به ها و شرایط گدر محیط« ارزیابی و خرید اسب  »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 ارزیابی سالمت اسب. 1

 ارزیابی تیپ اسب. 2

 تعیین هویت اسب .3

  بازار خرید اسب .4

 خرید اسب . 5

  استاندارد عملکرد 

وره کارشناساان ناژاد و  مشاا با استفاده تکنیبك های ارزیابی در زمان مناسب بر اساس اصول دامپروری و اصالح ارزیابی و خرید اسب 

 خبره

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2دو )سطح 

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
ارزیابی سالمت اسب

دانش: 

 وضعیت دندانی اسب ، -

عیوب ظاهری )گوش، چشم و بینی(، -

 سم سالم،  انواع-

 میزان اشتهای اسب، -

 تحرك و سرزندگی اسب، -

 وضعیت ادرار و مدفوع ،-

وضعیت پوست - 

مهارت:

 هاتعیین سن اسب از طریق مشاهده دندان -

نی(شناسایی عیوب ظاهری )گوش، چشم و بی -

 ارزیابی سم و اندام حرکتی -

 شناسایی میزان تحرك و سرزندگی اسب -

 شناسایی مشکالت پوستی -

ارزیابی تیپ اسب 2

 دانش:

ویژگی های ظاهری انواع نژادهای اسب،  -

ویژگی ها و استانداردهای نژادی اسب  -

مهارت: 

 اسب  ارزیابی صفات ظاهری انواع نژادهای -

 ارزیابی نواحی بدنی اسب -

ص نژادی )خون( اسبارزیابی جنس، سن، رنگ و خلو -

 اندام شناسی اسب -

تعیین هویت اسب 3

 دانش: 

جره شاروش های هویت گذاری اسب) داغ و میکروچیپ( رنگ شناسی بدن اساب، شناسانامه و  -

اسب، 

 فرم اسکیج، -

روش های تشخیص سن ) ظاهر اسب،  دندان اسب و ...(-

مهارت:
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

وانداغ خوانی و استفاده از میکروچیپ خ -

تشخیص رنگ و لکه های بدن اسب -

 حرکتیبررسی و ارزیابی ظاهری و اندام -

امه، بهداشتی، پاسپورت و ...تفکیك برگه کشش، شناسن -

هاتعیین سن اسب از طریق مشاهده دندان-

4
برآورد هزینه های تولید 

 اسب

دانش: 

 انواع هزینه های تولید)ثابت و متغیر(، -

 برآورد برای هر واحد تولید) سر( ، -

عوامل تأثیرگذار بر قیمت و نحوه برآورد، -

 هزینه های سر به سر، -

 توانایی های ذهنی و معلوماتی-

 مهارت:

رآورد هزینه تولید هر سر مادیان آبستن در سنین مختلفب- 

ده به کارتعیین هزینه های تولید سیلمی آما-

 تعیین هزینه تولید کره  -

ره و سیلمی بر اساس نژاد و تیپتعیین قیمت مادیان، ک -

شناخت بازار خرید اسب 5

دانش: 

عرضه و تقاضا-

میزان عرضه و تقاضا-

نژادهای مختلف اسب  -

 بازاریابی الکترونیکی –

و ...(، ، صادرات ، واردات(آمار  و اطالعات-

تحلیل بازارروش -

مهارت:

 قاضای انواع نژادهای اسب در مناطق مختلفتارزیابی عرضه و  -

 فعاال در صانعت پارورش اساب) ایمیال، تلفان، ناوعی هاتهیه بانك اطالعاتی از افراد و شرکت-

 فعالیت، آدرس، ....(

عی، ساایت هاای اینترنتای خرید) ایمیل، شبکه های اجتماا ابزار یك عنوان به اینترنت از استفاده-

عرضه و ...(
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

شناخت مکان های عرضه اسب  -

6
خرید اسب و عوامل 

 موثر بر قیمت آن

دانش: 

 عوامل موثر بر قیمت خرید اسب، -

 شیوه های درست تبلیغات، -

علمی در عرضه اسب و کره، روش-

استانداردهای کیفی اسب و کره -

مهارت: 

 زارتحلیل قیمت اسب با توجه به شرایط با-

حلیل قیمت بر اساس نژاد، سن، جنس، کاربری، سالمت، گواهی ساالمت، شاجره، رکوردهاای ت -

تولیدی مناسب و ...ورزشی یا 

انتخاب محل های عرضه و فروش -

 قوانین قرنطینه و دامپزشکی -

 تجارت داخلی و خارجی اسب -

نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

یت موارد منع ارائه خدماترعا-

رعایت حقوق حیوانات -
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ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

پیشگیری از انتقال بیماری مشترك دام و انسان -

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

 استفاده در کار مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

 کار، باالرفتن ساطح ایمنای، طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کامپیوتر )ارگونومی: با کار هنگام در ارگونومی رعایت -

(وریبهداشت، تطبیق کار با کارگر بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره
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  تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد واحد پرورش اسب 1

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

 استاندارد تجهیزات موجود در محیط کار 3

 استاندارد کامپیوتر 4

 استاندارد اینترنت 5

 استاندارد دفتر کار 6

 استاندارد ویدیو پروژکتور 7

 استاندارد اینترنت 8

ابزار

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردمیکروچیپ خوان1

مواد مصرفی

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردفرم شناسنامه و شجره1

استانداردفرم اسکیج2

استانداردلباس کار و چکمه3

استاندارددستکش4

استانداردمخصوصکاله و ماسك 5

استانداردپاکن و غیره(وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته 6





20

شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300003با کد   کنترل سالمت اسباستاندارد شایستگی 

ر تصویب رسید و دبررسی و به امور دام و ماکیان گروه شغلی  1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

بندی شغل و حرف در یك بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دشامل مولفه نقشه کاری استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  سطح ایسکد مورد نياز؛

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارتحداقل ه مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محيطی؛

طابق استاندارد شایستگی است.محداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300003 کد:کنترل سالمت اسب عنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

وثر و مون به طور گوناگها و شرایط در محیط«  کنترل سالمت اسب» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 انجام عملیات بهداشت عمومی در واحدهای پرورش. 1

 ی اسبسالمت ظاهر یابیارز. 2

 های داخلی و خارجیکنترل انگل. 3

ها یماریو کنترل ب یریشگیپ. 4

 مانیدر زا یبهداشت یهامراقبت. 5

 امحاء بهداشتی اسب تلف شده. 3

  استاندارد عملکرد 

ارشناساان کی و نظارات کدامپزشاسازمان دستورالعمل های  بر اساس بتجهیزات و ابزار در زمان مناسکنترل سالمت اسب با استفاده از 

 خبره 

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1

انجام عملیات بهداشت 

عمومی در واحدهای 

 پرورش

دانش: 

 فیزیولوژی تنفس، -

 دستگاه گوارش، گردش خون، دفع ادرار، -

 نمونه برداری خون، مدفوع و ادرار ،  روش-

،دستی و موتوری و اصول سمپاشیروش کار سمپاش های -

، ها و اصول شعله افکنیروش کار شعله افکن- 

روش جمع آوری و مدیریت کود در دامداری-

مهارت: 

 بررسی وضعیت اشتهای اسب -

 ای سالمت اسبهبکارگیری لوازم اندازه گیری شاخص -

 گیری دمای بدن، تعداد تنفس و ضربان قلباندازه -

امپزشكاز خون، مو، مدفوع و ادرار تحت نظارت دنمونه برداری  -

 انجام عملیات ضدعفونی کردن -

جمع آوری و مدیریت کود در اسبداری -

 در چك لیست و دفاتر مربوطه ثبت اطالعات بهداشتی -

2
سالمت  یابیارز

ظاهری اسب

 دانش: 

نزدیك شدن، گرفتن و مقید کردن اسب ،  روش -

عالئم ظاهری سالمت در اسب، -

 معاینات بالینی  روش-

مهارت: 

 شتی انجام مراحل نزدیك شدن، گرفتن و مقیدکردن اسب به منظور اقدامات بهدا -

 ررسی سالمت ظاهری و تشخیص اولیه عالئم بیماری در اسب بیمار و ساالم و گازارشب -

به دامپزشك

 سب بیماراقدامات اولیه در مواجهه با ا -

ع و ادرار از نظر سالمت اسب و گزارش به دامپزشكبررسی مدفو -

3

های  کنترل انگل

 داخلی و خارجی

  دانش:

رعایت بهداشت اصطبل اسب و محیط کار، روش-

 انگل های داخلی و خارجی، - 

خوراندن داروهای ضدانگل  روش-
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

های کنترل انواع انگل ها روش-

مهارت: 

محیط کار  ورعایت اصول بهداشت جایگاه  -

نگل تحت نظارت دامپزشكخوراندن داروهای ضد ا -

خارجی های داخلی وهای پیشگیری و کنترل انگلبکارگیری روش -

 ثبت اطالعات بهداشتی -

4

و کنترل  یریشگیپ

 هایماریب

دانش: 

 انواع بیماری های اسب، -

 انواع واکسن های اسب، -

  قرنطینه، روش-

 ،ییدارو اشکال اسب، یانواع داروها-

  ،یدام مختلف یداروها استفاده از روش-

یدام یداروها زیتجو از بعد و قبل یبهداشت اقدامات-

 مهارت: 

یبندطبق برنامه زمان اسب ونیناسیواکسهمکاری در  -

انجام اقدامات پیشگیری از بیماری های اسب-

رعایت اصول قرنطینه -
ی تحت نظارت دامپزشکیداماستفاده از داروهای  -
مراقبت از اسب پس از درمان دامپزشکی -

5

 یبهداشت یهامراقبت

 مانیدر زا

دانش: 

فیزیولوژی تولید مثل مادیان،-

 اقدامات قبل، حین و بعد از زایمان، - 

زایی و مداخله در فرایند زایمان های  سختنشانه-

تازه متولد هایمراقبت از کره روش-

 مهارت: 

انجام اقدامات  از زمان بروز عالئم زایمان تا خارج شدن جفت -

زاهای سختکمك به مادیان -

مراقبت از کره بدو تولد -



25

مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

زامراقبت های بهداشتی از مادیان تازه -

مراقبت و کمك به مادیان دارای جفت ماندگی با نظارت دامپزشك -

6
امحاء بهداشتی اسب 

 شده تلف

دانش: 

 امحاء بهداشتی الشه،  روش-

بیماری های قابل انتقال از الشه، -

 کوره الشه سوز-

مهارت: 

دفن در چاه تلفات -

آهك پاشی و ضدعفونی الشه  -

استفاده از کوره الشه سوز -

ضدعفونی جایگاه نگهداری اسب بیمار و تلف شده -

نگرش

عوامل موثر در کار برقراری ارتبا  و هماهنگی با-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

نامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کاری بر-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

رعایت حقوق حیوان  -
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ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

کار جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

ش ، کاله  و غیره(استفاده از وسایل ایمنی  ) لباس ، کف -

 رعایت بهداشت و ایمنی فردی-

ری از ابتالء به بیماری های مشتركپیشگیرعایت اصول بهداشتی به منظور -

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 آب مدیریت صحیح منابع انرژی و-

بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی دفع فضوالت، فاضالب و تلفات -



27

تجهیزات

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردواحد پرورش اسب1

استانداردفضای آموزش تئوری2

استانداردکامپیوتر3

استانداردویدئو پروژکتور4

استانداردپرده نمایش فیلم5

استانداردتخته وایت برد6

استانداردجعبه کمك های اولیه جهت فراگیران7

استانداردکپسول آتش نشانی8

استانداردکوره الشه سوز9

ابزار

مشخصات فنیعنوانردیف

استاندارد..(.ابزار مقید کردن ) لواشه، افسار، داروی آرامبخش و 1

استاندارددارو خوران2

استانداردگوشی معاینه3

استاندارددما سنج4

مواد مصرفی

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردماژیك 1

استانداردتخته پاك کن2

استاندارددستکش و ماسك3

استانداردو چکمه لباس کار4

5
و  ر یدتوانواع مواد ضدعفونی کننده) فرمالین، الکل، تن

)... 
استاندارد
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مواد مصرفی

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردپنبه6

استاندارددارو )ویال، شربت، قرص، سرم و ...(انواع 7

استانداردآهك8
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان با مشارکت خبرگان حرفه6121300004 با کدنگهداری اسب استاندارد شایستگی 

ه ملی بررسی و به تصویب رسید و در سامان امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

ه مادی و وء استفادهرگونه س وکشور بوده ای کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300004 کد:نگهداری اسبعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

و کارا بر  ه طور موثربها و شرایط گوناگون در محیط« نگهداری اسب» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 مراقبت از کره اسب بعداز شیرگیری . 1

 مراقبت از سیلمی .2

 مراقبت از مادیان های آبستن .3

 مراقبت از مادیان کره دار .4

 مراقبت از مادیان غیرآبستن .5

 . ثبت مشخصات و رکوردگیری6

  استاندارد عملکرد 

رورشپراهنمای  ونگهداری اسب با استفاده از تجهیزات مناسب در زمان معین و بر اساس دستورالعمل های فنی کارشناس خبره 

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
مراقبت از کره اسب بعداز 

 شیرگیری

دانش: 

 رفتارشناسی، -

 ایجاد ارتبا ،  روش-

 مقید کردن،  روش-

 خوراك دهی،  روش-

روش های مراقبت) تهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره( -

 مهارت: 

برقراری ارتبا  با کره اسب -

 مقیدکردن کره اسب -

نگهداری از کره اسب  -

 خوراکدهی کره اسب -

مراقبت از سیلمی 2

دانش: 

 رفتارشناسی، -

ایجاد ارتبا ، روش-

مقید کردن،  روش-

 خوراك دهی،  روش -

روش های مراقبت )تهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(-

 مهارت: 

برقراری ارتبا  با سیلمی -

مقیدکردن سیلمی -

نگهداری از سیلمی -

خوراك دهی سیلمی -

3
مراقبت از مادیان های 

 آبستن

دانش: 

 رفتارشناسی، -

ایجاد ارتبا ، روش-

مقید کردن،  روش-

 خوراك دهی،  روش- 

روش های مراقبت )تهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(-

مهارت: 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

برقراری ارتبا  با مادیان های آبستن -

مقیدکردن مادیان های آبستن -

نگهداری از مادیان های آبستن -

 خوراکدهی مادیان ابستن -

مراقبت از مادیان کره دار 4

دانش: 

 رفتارشناسی، -

ایجاد ارتبا ، روش-

مقید کردن،  روش-

خوراك دهی،  روش -

 روش های مراقبت )تهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(-

نحوه از شیر گرفتن کره و خشك کردن مادیان های شیرده-

مهارت: 

برقراری ارتبا  با مادیان های کره دار -

مقیدکردن مادیان های کره دار -

کره دارنگهداری از مادیان های  -

خوراك دهی مادیان کره دار -

شیر گرفتن کره و خشك کردن مادیان شیرده ازروش  -

5
مراقبت مادیان غیرآبستن

دانش: 

 رفتارشناسی، -

ایجاد ارتبا ، روش-

مقید کردن،  روش-

 خوراك دهی،  روش- 

روش های مراقبت )تهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(-

های مسننگهداری از اسب روش -

 مهارت: 

برقراری ارتبا  با مادیان های غیرآبستن -

مقیدکردن با مادیان های غیرآبستن -

نگهداری از با مادیان های غیرآبستن -

نگهداری از اسب های مسن -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

خوراك دهی اسب های غیرآبستن و مسن -

6
ثبت مشخصات و 

 رکوردگیری

دانش: 

 روش ثبت مشخصات )اسکیج برداری( ،-

و غیره(  DNAانواع روش های تعیین هویت )داغ زنی، میکرو چیپ، تست -

انواع رکوردها )ابعاد بدنی، ورزشی و غیره( -

مهارت:

اسکیج برداری -

داغ خوانی و استفاده از دستگاه میکروچیپ خوان -

ثبت رکوردها -

 ثبت شجره کره اسب -

نگرش

 موثر در کار برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 صرفه جویی اقتصادی -

 دقت در انجام امور مربوط به مراقبت از اسب ها -

 رعایت حقوق حیوان -
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ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

ره(ماسك، کفش کار و غیاستفاده از وسایل ایمنی )لباس کار،  -

 رعایت بهداشت و ایمنی فردی-

پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك رعایت اصول بهداشتی به منظور -

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 حاصل از کارمدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند -

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد واحد پرورش اسب 1

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

 استاندارد کامپیوتر 3

 استاندارد ویدئو پروژکتور 4

 استاندارد پرده نمایش فیلم 5

 استاندارد تخته وایت برد 6

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 7

 استاندارد کپسول آتش نشانی 8

 استاندارد پادوك 9

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

 استاندارد محافظ سم 4

 استاندارد طناب دستگردان 5

 استاندارد طناب لنژ )تسمه گردان( 6

 استاندارد شالق لنژ  )تسمه گردان( 7

 استاندارد انواع نمد 8

 استاندارد انواع جل 9

 استاندارد دستگاه میکروچیپ خوان 10

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فرم شناسنامه و شجره 1
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فرم اسکیج 2

استاندارد ماژیك  3

استاندارد تخته پاك کن 4

 استاندارد دستکش یکبار مصرف 5
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ن ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناساا مشارکت خبرگان حرفهب  6121300005با کد خوراکدهی اسب  استاندارد شایستگی 

ه ملی بررسی و به تصویب رسید و در سامان امور دام وماکیان  گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

شدهو تغييرات اعمال  توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در نقطه نظرات اصالحی خودآید با ارسال ای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد می هاتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهبزرگ دستهشغل همگن که در یك گروه ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300005 کد:خوراکدهی اسبعنوان استاندارد شایستگی: 

   شرح استاندارد 

ثر و کارا به طور مو ها و شرایط گوناگوندر محیط« خوراکدهی اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

نگهداری مواد خوراکی . 1

 تعیین احتیاجات غذایی اسب. 2

تهیه انواع خوراك اسب . 3

خوراکدهی اسب. 4

 پیشگیری از بیماری های تغذیه ای در اسب. 5

  استاندارد عملکرد 

اسان خبرهکارشنوصیه خوراکدهی اسب  در زمان مناسب با استفاده از تجهیزات خوراك دهی  وبر اساس دستورالعمل های مربوطه و ت

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

نگهداری مواد خوراکی 1

دانش: 

 روش های جابجایی، -

نگهداری اقالم و اشکال مواد خوراکی، روش -

 عالئم و مشکالت ناشی از فساد، انواع -

 استانداردهای نگهداری اقالم، انواع -

 دستورالعمل مبارزه با آفات انبارانواع -

 مهارت: 

تشخیص اقالم خوراکی آفت زده و فاسد -

تشخیص علت عدم سالمت اقالم -

 تشخیص انواع آفات انبارداری -

 پیشگیری و کنترل انواع آفات  -

تهیه مواد خوراکی 2

دانش:

 ی ،مواد خوراک تیفیک یابیارز -

نمونه برداری از خوراك،  روش- 

استانداردهای کیفیت، انواع -

نحوه و محل خرید خوراك-

مهارت: 

مراکز خرید اقالم خوراکی -

یره(غ... و  وتشخیص کیفیت انبارداری قبل از خرید )کیسه های پاره، خوراك آلوده به خاك  -

بررسی خصوصیات ظاهری اقالم خوراکی -

تشخیص میزان ناخالصی در خوراك -

 ارزیابی مواد خوراکی با ارسال به آزمایشگاه -

 خرید اقالم خوراکی -

تعیین احتیاجات غذایی 3
اسب 

دانش: 

 نحوه تعیین وزن اسب، -

نحوه تعیین احتیاجات غذایی اسب-

 مهارت: 

برآورد وزن اسب -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

 تشخیص وضعیت تولیدی و فیزیولوژیکی اسب -
 استفاده از اقالم خوراکی متناسب با نیاز -
تهیه خوراك بر اساس توصیه کارشناس تغذیه دام -

خوراك دهی اسب 4

دانش: 

 انواع  پوشش گیاهی در مرتع، -

 نحوه تعلیف اسب در پس چر مزارع و مراتع، -

روش های خوراك دهی  بر اساس وضعیت و فعالیت حیوان-

 مهارت:

ارزیابی پوشش گیاهی مرتع -

 تعلیف اسب در پس چر مزارع و مراتع -

 خوراك دهی بر اساس نوع تغذیه پایه -

مادیان شیرده، نریان و اسبچهخوراك دهی کره اسب،  اسب،  -

 خوراکدهی اسب های فعالیت ورزشی -

تنظیم وعده های غذایی در طول روز و در فصول مختلف -

 خوراکدهی اسب بیمار یا آسیب دیده -

5
پیشگیری از اختالالت 

 تغذیه ای

دانش: 

 اختالالت تغذیه ای در اسب،-

نحوه پیشگیری و کنترل اختالالت تغذیه ای- 

مهارت: 

 ی اسب در ناهنجاری های متابولیكتشخیص عالئم رفتار -

 تشخیص کولیك و گزارش به دامپزشك -

الئم انسداد مجاری تنفسی و گوارشی و گزارش به دامپزشكتشخیص ع -

 یاپیشگیری و کنترل اختالالت تغذیه  -

 ناس تغذیه ایگزارش اختالالت رشد به کارش -

نگرش

و هماهنگی با عوامل موثر در کاربرقراری ارتبا  -

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-
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نگرش

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

استفاده در کارجهیزات مورد استفاده بهینه و نگهداری صحیح از ابزار و ت-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 رعایت حقوق حیوان  -
دقت در تشخیص اختالالت تغذیه ای -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

کفش ، کاله  و غیره(استفاده از وسایل ایمنی  ) لباس ،  -
 رعایت بهداشت و ایمنی فردی-
یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

حاصل از کارمدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند -

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی دفع فضوالت، فاضالب و تلفات -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد واحد پرورش اسب 1

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

 استاندارد کامپیوتر 3

 استاندارد ویدئو پروژکتور 4

 استاندارد پرده نمایش فیلم 5

 استاندارد تخته وایت برد 6

 استاندارد ترازو 7

(میکسر)مخلو  کننده  8  استاندارد 

 استاندارد فیدرمیکسر 9

 استاندارد علوفه خرد کن 10

 استاندارد چاپر 11

 استاندارد آسیاب چکشی یا غلطکتی 12

اسکولب 13  استاندارد 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

1 
سوك، بامبو و )وسایل نمونه برداری از مواد خوراکی 

(غیره  
 استاندارد

(پالت و غیره)وسایل نمونه برداری از مرتع  2  استاندارد 

3 
ظروف نگهدارنده موادخوراکی پالستیکی با اندازه های 

 مختلف
 استاندارد

با اندازه های مختلفکاردك استاندارد  4  استاندارد 

 استاندارد آهن ربا استاندارد 5

 استاندارد نمونه بردار مایعات 6

های مختلف الك استاندارد با شماره 7  استاندارد 
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد آسیاب آزمایشگاهی 8

 استاندارد مخلوطکن آزمایشگاهی 9

گرم 001/0ترازو آزمایشگاهی دقت  10  استاندارد 

آزمایشگاهیوسایل  11  استاندارد 

12 
نرم افزارهای مرتبط با تعیین احتیاجات غذایی و 

 متعادل سازی جیره ها
استاندارد

استاندارد ماشین دوخت گونی 14

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد لباس کار و چکمه 1

استاندارد دستکش 2

مخصوصکاله و ماسك  3  استاندارد 

4 
کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و وسایل 

 غیره(
 استاندارد
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300006 با کد اجرای عملیات کشش اسبشایستگی استاندارد 

ر بررسی و به تصویب رسید و د امور دام و ماکیانگروه شغلی  1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و سوء استف هرگونه کشور بوده و ایکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300006 کد: کشش اسباجرای عملیات عنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

طور  وناگون بهگها و شرایط در محیط«  اجرای عملیات کشش اسب» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 نگهداری سیلمی و مادیان. انتخاب و 1

 . رفتارشناسی سیلمی و مادیان فحل 2

 انجام عملیات کشش .3

 ثبت اطالعات کشش .4

 . تشخیص آبستنی 5

  استاندارد عملکرد 

کارشناس  و دستورالعمل هایاجرای عملیات کشش اسب با استفاده از تجهیزات و ابزار در زمان مناسب بر اساس توصیه 

  شایستگیسطح مهارت

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
 نگهداریانتخاب و 

 سیلمی و مادیان

دانش: 

 انواع نژاد، -

صفات مطلوب،  ای ورکوردهای مسابقه-

 نحوه تغذیه، نحوه مراقبت، -

 فصل تولید مثل، -

 انتخاب سیلمی و مادیان روش-

مهارت: 

 ایشناسایی نژاد، صفات مطلوب و رکوردهای مسابقه -

ز سیلمی و مادیان در فصل تولیدمثلاخوراك دهی و مراقبت -

 انتخاب فصل کشش -

اس اهداف تولیدیانتخاب سیلمی و مادیان بر اس -

عملیات کششانجام  2

دانش: 

 یان، ، مثل مادیان و نرتشریح و فیزیولوژی دستگاه تولید-

ادیان شناسی مفتارر عوامل محیطی و ذاتی موثر بر تولید مثل و تغییرات هورمونی در طول سال و -

 و سیلمی جایگاه کشش، 

روش مقید کردن سیلمی و مادیان،-

ل ایمنیزمان کشش و اصو و روش شستشوی دستگاه تناسلی -

مهارت: 

تشخیص مادیان فحل -

 تشخیص رفتار جنسی سیلمی -

 برنامه ریزی و انتخاب زمان کشش -

 تامین شرایط محیطی عملیات کشش -

 ن کششرعایت اصول ایمنی کارگر فنی در حی -

زوملگیری در صورت ادیان فحل و نریان و کمك به جفتممقیدکردن  -

 ششکحین عملیات  مراقبت از نریان و مادیان در -

 شستشوی دستگاه تناسلی -

ثبت اطالعات کشش 3

 دانش:

روش های ثبت اطالعات سیلمی و مادیان  - 

فرم ها و نرم افزارهای مربوطهانواع -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

مهارت:

 ثبت اطالعات سیلمی و شجره -

 ثبت اطالعات مادیان و شجره -

ثبت زمان کشش و زمان تقریبی زایمان -

 مالك سیلمی و مادیانثبت اطالعات  -

 ثبت اطالعات تولیدمثلی -

تشخیص آبستنی 4

دانش:

 تغییرات ظاهری مادیان آبستن،  -

های تشخیص آبستنی و سقط جنینروش-

مهارت: 

 تشخیص تغییرات ظاهری مادیان در مراحل مختلف آبستنی-

...( ورور غیر باتشخیص آبستنی مادیان به روش غیرآزمایشگاهی)عدم تکرار فحلی، نریان -

 ارسال نمونه به آزمایشگاه برای تشخیص آبستنی مادیان -

 های سقط جنین و تشخیص شرایط اورژانسی برای مراجعه به دامپزشكبررسی نشانه-
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 پذیریدقت در انجام کار و مسئولیت -

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 رعایت حقوق حیوان  -
دقت در انجام مراحل کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و -

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

اله  و غیره(استفاده از وسایل ایمنی  ) لباس ، کفش ، ک -

 رعایت بهداشت و ایمنی فردی-

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

رعایت بهداشت جایگاه نگهداری -
ع آوری و امحاء فضوالت و مواد زائد مصرفیجم - 
ولید مثلیتاستفاده صحیح از مواد شوینده و هورمون های  -
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  تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد واحد پرورش اسب 2

 استاندارد کامپیوتر 3

 استاندارد ویدئو پروژکتور 4

فیلم پرده نمایش 5  استاندارد 

 استاندارد تخته وایت برد 6

 استاندارد کپسول آتش نشانی 7

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

خش و ...(ابزار مقید کردن ) لواشه، افسار، داروی آرامب 1  استاندارد 

 استاندارد ظروف نمونه برداری 2

 استاندارد محافظ سم 3

 مواد مصرفی

فنیمشخصات  عنوان ردیف  

استاندارد لباس کار و چکمه 1

استاندارد دستکش 2

مخصوصکاله و ماسك  3  استاندارد 

4 
وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و 

 غیره(
استاندارد
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان با مشارکت خبرگان حرفه 6121300007با کد  اسب تیمارکردناستاندارد شایستگی 

نه ملی بررسی و به تصویب رسید و در ساماامور دام و ماکیان ی گروه شغل 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

اعمال شدهو تغييرات  توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300007 کد:تیمارکردن اسبعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

وثر و کارا ن به طور مها و شرایط گوناگودر محیط« تیمارکردن اسب» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 تیمار روزانه .1

 شستشو و خشك کردن .2

 پوشاندن  بدن .3

 غیار سم .4

  استاندارد عملکرد 

رورشو راهنمای پ تیمارکردن اسب با استفاده از ابزار و تجهیزات در زمان مناسب بر اساس دستورالعمل های فنی

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

راهنمایی( پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

تیمار روزانه 1

دانش:

اهمیت تیمار کردن، -

نحوه آماده سازی اسب،  -

نحوه قشو کردن بدن، -

 نحوه برس کشیدن بدن،-

نحوه آرایش و پیرایش یال و دم و تمیز کردن سم -

 مهارت: 

تیمار آماده کردن اسب جهت -

آماده سازی لوازم تیمار -

قشو کردن بدن -

برس کشیدن بدن -

آرایش و پیرایش یال و دم -

 تمیز کردن سم -

شستشو و خشك کردن 2

دانش:

 اهمیت شستشو و خشك کردن،  -

نحوه آماده سازی اسب جهت شستشو، -

 انواع مواد شستشو، -

لوازم خشك کردن انواع -

 مهارت: 

اسب جهت شستشو آماده سازی -

انجام عملیات شستشو -

انجام عملیات خشك کردن  -

پوشاندن بدن 3

دانش:

اهمیت پوشاندن بدن اسب،  -

 انواع پوشش بدن اسب، -

روش تعمیر پوشش بدن اسب-

مهارت: 

آماده سازی اسب -

پوشاندن بدن اسب -
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تعمیر پوشش بدن اسب -

غیار سم 4

دانش: 

 اهمیت غیارکردن، -

 ساختمان سم، -

نحوه آماده سازی اسب جهت غیار،-

لوازم غیار کردن سم،  -

نحوه غیار کردن سم-

 مهارت:

آماده سازی اسب جهت غیار کردن -

آماده سازی لوازم غیار -

 غیار کردن -

نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

کارگاهیرعایت نظم و انضبا  فردی و -

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

دقت در انجام مراحل کار  -
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نگرش

رعایت حقوق حیوان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

ایمنی حین استفاده از ابزار و تجهیزات کاررعایت اصول -

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 ، ماسك، کفش کار و غیره(استفاده از وسایل ایمنی )لباس کار -

پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك رعایت اصول بهداشتی به منظور -

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

استفاده صحیح از مواد شوینده -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد واحد پرورش اسب 1

 استاندارد جایگاه مقید کردن 2

 استاندارد فضای آموزش تئوری 3

 استاندارد کامپیوتر 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد تخته وایت برد 6

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد انواع برس 1

 استاندارد انواع قشو 2

 استاندارد سم پاك کن 3

 استاندارد عرق گیر 4

 استاندارد شانه 5

 استاندارد قیچی 6

 استاندارد حوله 7

 استاندارد انواع جل 8

 استاندارد انواع نمد 9

 استاندارد کله گیر 10

 استاندارد طناب دست گردان 11

 استاندارد لواشه 12

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد مواد شوینده مناسب و آب به میزان الزم 1
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد مواد ضدعفونی کننده 2

 استاندارد لباس کار و چکمه 3

 استاندارد دستکش 4

 استاندارد کاله و ماسك مخصوص 5

6 
وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و 

 غیره(
 استاندارد
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استاندارد شایستگیشناسنامه 

ای، صاحبان مشاغل، حرفه با مشارکت خبرگان6121300008  استاندارد شایستگی آماده سازی اسب برای فعالیت روزانه با کد

ان بررسی و به تصویب گروه شغلی امور دام و ماکی 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخمربیان و کارشناسان برنامه

ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. رسید و در سامانه

سوابق بازنگری و بروزرسانی

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 قانونی است.معنوی از آن موجب پیگرد 

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

و سنجش مهارتریزی معاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قراردادی است که به منظور شناسایی و شناسه ISCO-2008المللی طبقه بندی مشاغل  ای از اعداد برگرفته از سند بینمجموعه کد؛

شود.استانداردها تعیین می

بندی شغل و حرف در بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعه حرفه؛

گیرند.یك سطح مهارت و تخصص قرار می

د ر در شغل و حرفه مورای انجام کاهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برشامل مولفه نقشه کاری استاندارد شایستگی؛

باشد. نظر می

حوزه شغلی،  ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیل جایگاه،کارها، ارتبا  با مشاغل دیگر در یكای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

قابل اندازه  وملی بوده عك کار مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله ی مراحل کار؛

گیری و مشاهده می باشد. 

از  م کار با استفادهاکه شامل انج نامند.سطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

باشد.می ISCO-2008د نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سن سطح ایسکد مورد نیاز؛

باشد.ر شغل و حرفه مورد نظر میدمورد نیاز برای انجام کار شامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش  های شایستگی؛مولفه

تواند شامل علوم پایه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی است که میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. می های عملی ارجاعحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

شود.یواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مم ایمنی و  بهداشت؛

دد.مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گر توجهات زیست محیطی؛

ست.بق استاندارد شایستگی امطاحداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیانعنوان حرفه: 

6121300008 کد:  آماده سازی اسب برای فعالیت روزانه عنوان استاندارد شایستگی: 

شرح استاندارد 

ها و شرایط محیط در«  انهفعالیت روزآماده سازی اسب برای » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

. نزدیك شدن به اسب1

. آماده کردن اسب برای دست گردان2

 . آماده کردن اسب برای لنژ )تسمه گردان(3

دار برای فعالیت روزانهفحل، آبستن و کرّه. آماده کردن سیلمی و مادیان های 4

کردن اسب برای حمل و نقل . آماده5 

استاندارد عملکرد ▪

کارشناس خبره ل های فنیتورالعمدستجهیزات و ابزار در زمان مناسب بر اساس  با استفادهآماده سازی اسب برای فعالیت های روزانه 

مهارت شایستگی سطح▪

( مهارت2سطح دو )

  ایسکد مورد نيازسطح

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار

ساعت  30به مدت  ( واحد1یك )

مولفه های شایستگیمراحل کارردیف
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نزدیك شدن به اسب 1

 دانش:  

حاالت مختلف  رفتاری اسب ) رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی و ... (-

 حاالت روانی اسب ) ترس هیجان و ....(، -

روش های ایجاد ارتبا  با اسب-

مهارت: 

ایجاد ارتبا  با اسب -

 های متفاوت اسبتشخیص علل بروز واکنش - 

مناسب در برابر حاالت رفتاری و روانی متفاوت اسب اقدام  -

جلب اعتماد اسب با استفاده از روش های یادگیری آن -

2
کردن اسب برای آماده 

دست گردان

دانش: 

اصول ایمنی در دست گردان،-

 لوازم دست گرد - 

روش های دست گردان )قدم، یورتمه(-

مهارت:

انتخاب و بکارگیری لوازم دست گردان-

 دست گردان کردن اسب در گام قدم -

دست گردان کردن اسب در گام یورتمه-

رعایت اصول ایمنی برای دست گردان -

3
کردن اسب برای آماده

لنژ

دانش: 

 لنژ و لوازم آن-

روش های لنژ کردن )گام قدم، یورتمه و چهار نعل( -

اصول ایمنی در دست گردان- 

 مهارت

ق لنژ(لنژ )طناب ، تنگ و شالانتخاب و بکارگیری لوازم  -

کردن اسب در گام قدم و یورتمه لنژ -

 کردن اسب در گام چهار نعل لنژ -

 لنژ کردنرعایت اصول ایمنی برای  -
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4

آماده کردن سیلمی، 

مادیان های فحل، 

دار، کره آبستن و کرّه

اسب ها و اسب های 

بالغ برای فعالیت روزانه

دانش : 

 روش های آماده سازی سیلمی-

مادیان و کره اسب برای فعالیت روزانه- 

سازی روزانهلوازم آماده - 

مهارت :

آماده سازی روزانه سیلمی -

آماده سازی روزانه مادیان آبستن -

دار آماده سازی روزانه مادیان کرّه -

اسب های بالغ آماده سازی روزانه کره اسب و -

5
کردن اسب برای آماده

حمل و نقل

دانش: 

 روش های آماده سازی اسب برای حمل و نقل-

 قبل، حین و بعد از حمل و نقلروش خوراکدهی -

چگونگی حمل و نقل اسب ها، وسایل، تجهیزات و ماشین آالت حمل و نقل اسب-

 مقررات و قوانین حمل و نقل اسب-

مهارت:

سازی اسب برای حمل و نقلآماده -

خوراکدهی اسب در حمل و نقل -

نقل اسبسازی و بکار گیری وسایل، تجهیزات و ماشین آالت حمل و آماده -

 رعایت قوانین حمل و نقل اسب -

نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-
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نگرش

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

دقت در انجام مراحل کار  -

 رعایت حقوق حیوان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

اصول ارگونومی حین انجام کار رعایت-

 ، ماسك، کفش کار و غیره(استفاده از وسایل ایمنی )لباس کار -

پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك رعایت اصول بهداشتی به منظور -

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

پایداراصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه -

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

استفاده صحیح از مواد شوینده -

تجهیزات
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مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردواحد پرورش اسب1

استانداردفضای آموزش تئوری2

استانداردجایگاه مقید کردن3

استانداردکامپیوتر4

استانداردپروژکتور5

استانداردپرده نمایش6

استانداردماشین حمل و نقل اسب7

ابزار

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردکله گیر 1

استانداردبند دست گردان2

استانداردطناب لنژ3

استانداردلنژ برقی 4

استانداردشالق لنژ5

استانداردزین سوار کاری 6

استانداردتنگ زین 7

استانداردپد زیر زین8

استانداردنمد زیر زین 9

استانداردسینه بند10

استانداردمحافظ اندام حرکتی اسب11

استانداردباند استراحت اندام حرکتی اسب12
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مواد مصرفی

فنیمشخصات عنوانردیف

استانداردلباس کار و چکمه1

استاندارددستکش2

استانداردکاله و ماسك مخصوص3

استاندارد(وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و غیره 4
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه6121300009 با کدبازاریابی و فروش اسب شایستگی استاندارد 

 بررسی و به تصویب رسید و در امور دام و ماکیانگروه شغلی 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

شده و تغييرات اعمال توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در نقطه نظرات اصالحی خود آید با ارسالای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد می هاتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگ دستهشغل همگن که در یك گروه بزرای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه استاندارد؛ شرح

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب عنوان حرفه:

6121300009 کد:بازاریابی و فروش اسبعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

طور موثر  وناگون بهگها و شرایط در محیط«  بازاریابی و فروش اسب» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 . شناسایی بازارهای فروش اسب 1

 تعیین هزینه های تولید اسب .2

 . ارائه مدارك هویتی اسب3

 .برقراری ارتبا  با بازار4

 عرضه و فروش اسب. 5

  استاندارد عملکرد 

سان خبرهبازاریابی و فروش اسب با استفاده از روش های متداول در زمان فروش بر اساس مشاوره کارشنااستاندارد  

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
شناسایی بازار فروش 

 اسب

دانش: 
مفهوم عرضه و تقاضا-
میزان عرضه و تقاضا، -

 مفاهیم بازاریابی
نژادهای مختلف اسب انواع  -
 بازاریابی الکترونیکیروش -
و ...(، ، صادرات ، واردات(آمار  و اطالعات-
 تحلیل بازار روش-

مهارت:
 تقاضا انواع نژادهای اسب در مناطق مختلف و برآورد عرضه-
 ی فعاال در صانعت پارورش اساب) ایمیال، تلفان، ناوعهاتهیه بانك اطالعاتی از افراد و شرکت-

 فعالیت، آدرس، ....(
عی، ساایت هاای اینترنتای فروش) ایمیل، شبکه های اجتما ابزار یك عنوان به اینترنت از استفاده-

عرضه و ...(
تحلیل بازار هدف -

2 
تعیین هزینه های تولید

اسب

دانش: 
 انواع هزینه های تولید )ثابت و متغیر(، -
برآورد برای هر واحد تولید) سر( ، روش -
عوامل تأثیرگذار بر قیمت و نحوه برآورد، -
 هزینه های سر به سر-

 مهارت:
عیین هزینه تولید هر سر مادیان آبستن در سنین مختلفت- 
می تعیین هزینه های مترتب بر تولید سیل-
 ید کره از شیرگیری شدهتعیین هزینه مترتب بر تول -
و تیپیلمی بر اساس نژاد ستعیین قیمت مادیان، کره و  -

ارائه مدارك هویت اسب 3

دانش: 
 وضعیت دندانی اسب، -
 رسید میکروچیپ، -
 رنگ شناسی بدن اسب، -
مدارك  ورزشی، بهداشتی و تولیدمثلی،-
شناسنامه و شجره اسب -

مهارت:
 هاعیین سن اسب از طریق مشاهده دندانت- 
شجره اسب میکروچیپ، شناسنامه وات و اطالعات مربو  به اسب از طریق تهیه و ارائه مشخص-
ارائه مدارك ورزشی -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

ارائه مدارك بهداشتی و تولیدمثلی  -

برقراری ارتبا  با بازار 4

دانش: 
انواع ارتباطات تلفنی و حضوری،-
انواع ارتباطات اینترنتی و مجازی،  -
 انواع ارتبا  مستقیم و غیرمستقیم، زبان بدن و ارتباطات کالمی، -
ا باه برخاورد مذاکره و استراتژی های اجرایی و عمومی، الگوهاای رفتااری مخاطباان، شایوانواع -

تعارض

مهارت
 های ارتباطیبررسی انواع ارتباطات و ابزار -
 بکارگیری ابزارهای ارتبا  -
 مذاکره و پیاده سازی استراتژی های مذاکره -
 مدیریت تعارض -
 مدیریت جلسه مذاکره و فضای حاکم -
 انتخاب و مدیریت زمان مناسب در اجرا -
 نهایی سازی مذاکره و عقد قرارداد -

عرضه و فروش اسب 5

دانش: 
 شیوه های تبلیغات، -
علمی در عرضه اسب و کره روش-

مهارت: 
 انتخاب محل های عرضه و فروش -
یوه های سنتی و مدرن انجام تبلیغات فروش به ش -
 رعایت قوانین قرنطینه -
ی فروش اسب در بازارهای داخلی و خارج-
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نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

در انجام مراحل کار  دقت -

 رعایت حقوق حیوان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

ارگونومی حین انجام کار رعایت اصول-

 ، ماسك، کفش کار و غیره(استفاده از وسایل ایمنی )لباس کار -

پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك رعایت اصول بهداشتی به منظور -
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

رعایت بهداشت جایگاه نگهداری -

جمع آوری و امحاء فضوالت و مواد زائد مصرفی -
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 تجهیزات 

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد کامپیوتر 2

 استاندارد ویدیو پروژکتور  3

 استاندارد پرده نمایش  4

 استاندارد ماشین حساب  5

 استاندارد کپسول آتش نشانی  6

 استاندارد جعبه کمکهای اولیه  7

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد نمونه ابزار های تبلیغاتی  1

 استاندارد نرم افزار آموزشی  2

CDفیلم یا 3  استانداردآموزشی  

 استاندارد میکروچیپ خوان 4

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد لباس کار و چکمه 1

استاندارد دستکش 2

مخصوصکاله و ماسك  3  استاندارد 

4 
وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و 

 غیره(
استاندارد
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان برگان حرفهخبا مشارکت  6121300010با کد  دیده های آسیبانجام اقدامات اولیه در اسباستاندارد شایستگی 

بررسی و به  ماکیان وامور دام گروه شغلی  1/3/1400لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورحرفهسازمان آموزش فنی و 

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شنجام کار در های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.اردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار میمو بهداشت؛ ایمنی و

مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محيطی؛

ق استاندارد شایستگی است.مطابحداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300010 کد:  انجام اقدامات اولیه در اسب های آسیب دیدهعنوان استاندارد شایستگی: 

 شرح استاندارد  

کارا بر  وطور موثر  ها و شرایط گوناگون بهمحیط در« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 . بررسی عالئم حیاتی و سالمت اسب 1

 . اقدامات اولیه و رسیدگی به زخم و خونریزی در اسب2

. اقدامات اولیه در مواجهه با آسیب های اندام های حرکتی اسب3

 اقدامات اولیه در مواجهه با دل درد )کولیك( در اسب. 4

 . اقدامات اولیه در مواجهه با شوك در اسب5

  استاندارد عملکرد 

شکی ن های دامپزهای دامپزشکان و کارشناسان و تکنسیبا استفاده از دستورالعملانجام اقدامات اولیه اسب های آسیب دیده 

 سطح مهارت شایستگی

مهارت( 2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1

بررسی عالئم حیاتی و 

 سالمت اسب 

دانش: 

 جعبه کمك های اولیه،-

و غیره(،  ، تب سنجانواع لوازم مقید کردن اسب )لواشه(، لوازم معاینه بالینی ) گوشی دامپزشکی -

 برداری و لوازم مورد نیاز ) نمونه خون، ادرار و غیره(. انواع نمونه-

دساتگاه  های بیماار و ساالم، میازان اشاتهای اساب، عملکاردرفتارشناسی و عالئم ظاهری اسب-

ساب، ان ها، مفاصل و استخوان های اساب، قضااوت انادام هاای حرکتای گوارش، عضالت، تاندو

 ضربان قلب و فشار خون اسب، 

روش بررسی پوست اسب، روش های نمونه برداری ) خون، مدفوع، ادرار و پوست(-

بررسی مقدماتی ناهنجاری های رفتاری اسب-

  بررسی میزان اشتهای اسب -

 بررسی میزان دفع مدفوع و ادرار اسب -

  بررسی سالمت اندام های حرکتی اسب -

 سبابررسی دمای بدن، تنفس و ضربان قلب  -

 بررسی سالمت پوست اسب -

نمونه گیری از اسب )خون، مدفوع، ادرار و پوست( تحت نظارت دامپزشك -

2

اقدامات اولیه و رسیدگی 

به زخم و خونریزی در 

 اسب

دانش: 

 بندی زخم ) سطحی، نیمه عمیق و عمیق(. انواع طبقه-

، الکال، )بتاادین میزان خونریزی ) کم، متوسط و زیاد(، لوازم جلوگیری از خونریزی و درمان زخام-

 پنبه،گاز استریل، باند و غیره(، 

اصول ایمنی و بهداشتی در درمان اولیه زخم و خونریزی-

مهارت: 

 ارزیابی مقدماتی میزان زخم و خونریزی -

 انجام اقدامات اولیه در مواجهه با  زخم سطحی، نیمه عمیق و عمیق -

 انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از خونریزی کم، متوسط و زیاد -

پزشكکارگیری داروهای موثر بر جلوگیری از خونریزی و پانسمان زخم تحت نظارت دامب -

 نی و بهداشتی در درمان زخم و خونریزیرعایت اصول ایم -

3
اقدامات اولیه در مواجهه 

با آسیب های اندام های 

 دانش:

انواع آسیب های اندام های حرکتی، -



90

مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

د و تل، بانآهای اسب) انواع لوازم درمان تورم، کشیدگی، پارگی و شکستگی تاندون و استخوان- حرکتی اسب

اسب، تاندون ها، ضرب دیدگی، شکستگی استخوان هایغیره(،  تورم، کشیدگی و پارگی 

انواع داروهای موثر در درمان آسیب های اندام های حرکتی،-

 روش رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در درمان -

مهارت:

بهای اسارزیابی اولیه میزان تورم، کشیدگی، پارگی و شکستگی تاندون و استخوان -

 پزشكدام انجام اقدامات اولیه در مواجهه با آسیب های اندام های حرکتی تحت نظارت -

ا هستخوان و ا بکارگیری داروهای موثر بر درمان تورم، کشیدگی، پارگی و شکستگی تاندون  -

 تحت نظارت دامپزشك

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در آسیب های اندام های حرکتی  -

4

 اقدامات 

مواجهه با دل  اولیه در

درد )کولیك( در اسب

دانش: 

 دل درد )کولیك(، -

 انواع داروهای موثر در درمان دل درد )کولیك(، -

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در درمان اولیه دل درد در اسب روش-

مهارت:

 ارزیابی اولیه میزان دل درد در اسب -

ظارت نه( تحت غیر واقدامات اولیه در درمان دل درد ) انگلی، تغذیه ای، بیماری های تهاجمی  -

 دامپزشك 

كبکارگیری داروهای موثر بر درمان دل درد ) کولیك( اسب تحت نظارت دامپزش -

ایمنی و بهداشتی در درمان دل درد )کولیك( در اسب رعایت اصول -

5

 اقدامات

اولیه در مواجهه با 

 شوك در اسب

دانش: 

 شوك در اسب،-

 انواع داروهای موثر در درمان شوك در اسب ، ر-

روش عایت اصول ایمنی و بهداشتی در درمان اولیه شوك در اسب-

مهارت:

 ارزیابی اولیه میزان شوك در اسب -

ه(ریخونریزی و غ اقدامات اولیه در درمان اولیه شوك ) عصبی، مسمومیت تغذیه ای و دارویی، -

 تحت نظارت دامپزشك رمان شوك در اسبدبکارگیری داروهای موثر بر  -

 رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در درمان  شوك در اسب -
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نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

حیح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری ص-

هی اولویت ها و برنامه کاری برنامه ریزی و سازماند-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 رعایت حقوق حیوان -

دقت در مراحل انجام کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

محیط کار جلوگیری از آلودگی صوتی در-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 ه و غیره(استفاده از وسایل ایمنی ) لباس، کفش، کال -

های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتالء به بیماری -
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

مصرفی ) گازها، باندها، سرنگ ها و غیره (دفع مواد زائد  -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

کمك های اولیه جهت فراگیرانجعبه  8  استاندارد 

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد اتاق دامپزشکی 10

 استاندارد اصطبل قرنطینه 11

 استاندارد تراوا 12

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد گوشی پزشکی 3

 استاندارد دماسنج 4

 استاندارد آتل 5

 استاندارد لوازم جراحی 6

 استاندارد جعبه کمك های اولیه جهت اسب 7
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2

استاندارد گازهای استریل 3

استاندارد باندژها 4

استاندارد بتادین 5

استاندارد الکل 6

 استاندارد پنبه 7

 استاندارد نخ بخیه 8

استاندارد انواع سرنگ 9

استاندارد انواع سرم 10

 استاندارد داروهای انگلی 11

 استاندارد داروی بی حسی و بیهوشی 12

 استاندارد داوهای ضد درد و ضد تورم 13

 استاندارد داروی ضد شوك 14

 استاندارد تیغ جراحی 15

 استاندارد داروی ضد انعقاد خون 16

 استاندارد داروی انعقاد کننده خون 17
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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300011با کد  تربیت اسب چوگاناستاندارد شایستگی 

 بررسی و به تصویب رسید و درامور دام و ماکیان گروه شغلی 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهحرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 نمایند.انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت 

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir


97

تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

حرف در یك  بندی شغل وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دنقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ه شاغلی، بیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

ار باا اساتفاده از م کنامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  نياز؛سطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میانمندیای از معلومات نظری و توحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهرتفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهاای از رفتارهای عاطمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می بهداشت؛ ایمنی و

مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300011 کد:تربیت اسب چوگان  شایستگی:عنوان استاندارد 

   استانداردشرح  

کارا بر  وطور موثر  ها و شرایط گوناگون بهدر محیط« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

اولیه تربیت اسب چوگاناقدامات  .1

چوگان آموزش مقدماتی اسب .2

چوگان اسب پیشرفتهآموزش  .3

رعایت قوانین و مقررات مسابقات چوگان .4

 استاندارد عملکرد

شناسان خبره ارکاری و کارهای مربیان سودستورالعملتجهیزات مناسب و در زمان مناسب با استفاده تربیت اسب چوگان با استفاده از  

  مهارت شایستگیسطح

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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1
اقدامات اولیه تربیت 

 اسب چوگان

دانش: 

رشته چوگان،-

 های چوگان،انواع نژادها و آناتومی اسب -

های چوگان میدان تمرین و مسابقات چوگان و لوازم مورد نیاز تربیت اسب -

مهارت: 

های مستعد چوگانانتخاب اسب-

 سازی میدان چوگان برای تمرینآماده -

های چوگانبکارگیری لوازم مورد نیاز تربیت اسب -

 آماده سازی اولیه اسب چوگان -

2
 آموزش مقدماتی اسب

 چوگان

دانش: 

 اصول تربیت اسب چوگان،  -

 میدان و لوازم مورد نیاز برای آموزش ابتدایی، -

حرکتای، اساتارت  روش آموزش ابتدایی اسب چوگان در مانژ و صحرا )محوطه باز( در اناواع گاام-

ها در چوگان و نگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه اسب

مهارت: 

سازی میدان چوگانآماده-

 حرکتی  تربیت ابتدایی اسب چوگان در مانژ و صحرا )محوطه باز( در انواع گام -

اجرای آموزش استارت )ایست و حرکات انفجاری به جلو و طرفین( اسب چوگان -

 نگهداری اسب چوگان در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه -

3
آموزش پیشرفته اسب 

 چوگان

دانش: 

 چوب و گوی چوگان و نحوه بکارگیری آن ، -

ه صورت رگ بتمرین کوچك و بز روش سواری و استفاده از چوب و گوی ورزش چوگان در میدان-

انفرادی و گروهی 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

مهارت: 

 آماده سازی میدان-

 تربیت اسب جهت بکارگیری چوب و گوی چوگان توسط سوارکار -

کار در سازی اسب و سوارچوگان جهت تمرین و آمادهسواری و استفاده از چوب و گوی ورزش -

 تمرین کوچك به صورت انفرادی و گروهی میدان

 ارکار درسازی اسب و سوسواری و استفاده از چوب و گوی ورزش چوگان جهت تمرین و آماده -

تمرین بزرگ به صورت انفرادی و گروهی میدان

4
رعایت قوانین و مقررات 

 مسابقات چوگان

دانش: 

 ها در مسابقات چوگان، سازی اسبنام و آمادهثبت-

ی چوگانتشکیالت اجرایی مسابقات چوگان و قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشک-

مهارت: 

  رعایت قوانین مربو  به مربیان چوگان -

 ها در مسابقات چوگانسازی اسبآماده -

 تجزیه و تحلیل نحوه قضاوت داوران-

بکارگیری قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی چوگان -
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نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 یت حقوق حیوان رعا -

برقراری ارتبا  با تشکیالت اجرایی مسابقات چوگان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

استفاده در کارکار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد -

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 اله  و غیره(کاستفاده از وسایل ایمنی  ) لباس، کفش،  -

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

زیست در جهت توسعه پایداراصول حفاظت از محیط -

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

تئوریفضای آموزش  1  استاندارد 

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 8

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد میدان )پیست( تمرین 10

 استاندارد لنژ برقی 11

 استاندارد تراوا ) جهت مقید کردن اسب( 12

 استاندارد اصبل نگهداری اسب ) واحد پرورش یا سوارکاری( 13

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

بندمچ  4  استاندارد 

 استاندارد بانداژ 5

 استاندارد محافظ سم 6

 استاندارد طناب دستگردان 7

 استاندارد کله گیر مخصوص تمرین 8
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد طناب لنژ )تسمه گردان( 9

 استاندارد شالق لنژ )تسمه گردان( 10

بندبغل 11  استاندارد 

 استاندارد تنگ مخصوص تسمه گردان 12

نمدانواع  13  استاندارد 

 استاندارد انواع جل 14

 استاندارد افسار 15

 استاندارد آبخوری)دهنه( 16

 استاندارد زین سوارکاری 17

 استاندارد تنگ زیر زین 18

 استاندارد زیر زینی ) نمد زیر زین( 19

 استاندارد پد زیر زین 20

 استاندارد بند رکاب 21

 استاندارد رکاب 22

 استاندارد سینه بند 23

 استاندارد تعلیمی 24

 استاندارد کاله سوارکاری 25

 استاندارد دستکش سوارکاری 26

 استاندارد شلوار سوارکاری 27

 استاندارد کفش سوارکاری 28

 استاندارد شالق سوارکاری 29

 استاندارد جلیقه 30

 استاندارد زانوبند سوارکار چوگان 31

 استاندارد آرنج بند سوارکار چوگان 32
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد چوب چوگان 33

 استاندارد گوی چوگان 34

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300012با کد   تربیت اسب درساژاستاندارد شایستگی 

ر بررسی و به تصویب رسید و د امور دام و ماکیان گروه شغلی 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

اعمال شدهو تغييرات  توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

نوبیجخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك گای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان  عنوان حرفه:

6121300012 کد: تربیت اسب درساژعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

کارا بر  وطور موثر  ها و شرایط گوناگون بهدر محیط« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 به اسب هاآموزش گام .5

و حرکات انتقالی به اسب توقفآموزش نیم .6

آموزش درساژ مقدماتی .7

آموزش درساژ متوسطه .8

آموزش درساژ پیشرفته .9

  استاندارد عملکرد 

 خبره دستورالعمل های مربیان سوارکاری و کارشناسان تجهیزات مناسب و بر اساستربیت اسب درساژ با استفاده از

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1

به  هاآموزش گام

اسب

دانش: 

انواع نژادها و آناتومی اسب درساژ، -

 مانژ )میدان( تمرین و مسابقات درساژ،-

ها، اثرهای )فرامین( آموزشی های حرکتی اسبانواع گام -

مهارت: 

 انتخاب اسب های مستعد درساژ -

 آماده سازی مانژ )میدان( تمرین -

 ها های حرکتی اسباجرای گام -

 هاهای حرکتی صحیح و ناصحیح اسبتفکیك گام-

 ها بکارگیری اثرهای آموزشی اسب -

 انجام گام قدم )قدم آزاد، قدم متوسط، قدم جمع و قدم کشیده( -

 انجام گام یورتمه )یورتمه کار، یورتمه جمع، یورتمه متوسط و یورتمه کشیده( -

کشیده( انجام گام چهارنعل )چهارنعل کار، چهارنعل جمع، چهارنعل متوسط و چهارنعل -

2
 آموزش نیم توقف و 

حرکات انتقالی با اسب

 دانش: 

نیم توقف ) هوشیار  و آماده کردن اسب برای اجرای حرکت بعدی (،-

اصول حرکات انتقالی- 

مهارت: 

 اجرای نیم توقف با اسب-

اجرای انتقال گام اسب از قدم به یورتمه و بالعکس-

 اجرای انتقال گام اسب از قدم به چهارنعل و بالعکس -

 اجرای انتقال گام اسب از یورتمه به چهارنعل و بالعکس -

انتقال گام اسب از چهار نعل موافق به چهارنعل مخالف و بالعکس. اجرای -

3
آموزش درساژ مقدماتی

دانش: 

نحوه درساژ مقدماتی،  -

 حرکت ایست و اثرهای آن، -

 حرکت عقب رو و اثرهای آن، -

و و گردش روی دسات و اثرهاای آن و حرکات شاانه باه جلاحرکت جلورو و اثرهای آن، حرکت -

اثرهای آن و حرکت شانه به داخل و اثرهای آن



111

مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

مهارت: 

 اجرای حرکت ایست با اسب-

 اجرای حرکت عقب رو با اسب-

 اجرای حرکت جلو رو با اسب-

اجرای حرکت گردش روی دست با اسب-

 اجرای حرکت شانه به جلو با اسب-

 به داخل با اسباجرای حرکت شانه -

آموزش درساژ متوسطه 4

دانش: 

 درساژ متوسطه، -

 درجه و اثرهای آن،  45حرکت اریب -

 حرکت سر به حصار و اثرهای آن، -

 حرکت دم به حصار و اثرهای آن، -

حرکت تعویض دست روی هوا و اثرهای آن و حرکت چرخش روی پا و اثرهای آن-

 مهارت: 

درجه با اسب 45اجرای حرکت اریب -

اجرای حرکت سر به حصار با اسب -

اجرای حرکت دم به حصار با اسب -

اجرای تعویض دست روی هوا با اسب -

اجرای حرکت چرخش روی پا با اسب -

5
آموزش درساژ پیشرفته 

دانش: 

درساژ پیشرفته،-

 اثرهای حرکت زیگزاگ در گام چهارنعل، - 

اثرهای تعویض دست روی هوا ) یك به یك، دو به دو و غیره(، -

اثرهای یورتمه درجا ) پیافه( و اثرهای خرامش )پاساژ(-
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

مهارت: 

 انجام حرکت زیگزاگ در گام چهارنعل-

تعویض دست روی هوا ) یك به یك، دو به دو و غیره( -

 اجرای یورتمه درجا ) پیافه( -

اجرای خرامش )پاساژ( با اسب -

نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

دقت در اجرای مراحل کار -

 رعایت حقوق حیوان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-
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ایمنی و بهداشت

 ایمنی ) لباس ، کفش ، کاله و غیره( استفاده از وسایل -

رعایت اصول بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك-

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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 تجهیزات 

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 8

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد میدان )مانژ( تمرین 10

 استاندارد لنژ برقی 11

) جهت مقید کردن اسب( تراوا 12  استاندارد 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

 استاندارد مچ بند 4

 استاندارد بانداژ 5

 استاندارد محافظ سم 6

 استاندارد طناب دستگردان 7

 استاندارد کله گیر مخصوص تمرین 8
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

)تسمه گردان(طناب لنژ  9  استاندارد 

 استاندارد شالق لنژ  )تسمه گردان( 10

بندبغل 11  استاندارد 

 استاندارد تنگ مخصوص تسمه گردان 12

 استاندارد انواع نمد 13

 استاندارد انواع جل 14

 استاندارد افسار 15

 استاندارد آبخوری)دهنه( 16

 استاندارد زین سوارکاری 17

 استاندارد تنگ زیر زین 18

 استاندارد زیر زینی ) نمد زیر زین( 19

 استاندارد پد زیر زین 20

 استاندارد بند رکاب 21

 استاندارد رکاب 22

 استاندارد سینه بند 23

 استاندارد تعلیمی 24

 استاندارد کاله سوارکاری 25

 استاندارد دستکش سوارکاری 26

 استاندارد شلوار سوارکاری 27

سوارکاریکفش  28  استاندارد 

 استاندارد شالق سوارکاری 29

 استاندارد مهمیز 30
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2





rpc@irantvto.ir

rpc.irantvto.ir



ISCO-2008

ISCO-2008

ISCO-2008
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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300014با کد تربیت اسب های استقامت استاندارد شایستگی 

ر بررسی و به تصویب رسید و دامور دام و ماکیان گروه شغلی  1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

گردید.سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری 

سوابق بازنگری و بروزرسانی

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میمتخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز صاحبنظران، 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیرح و برنامهدفتر پژوهش، ط

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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بکار رفته در این استانداردتعاریف اصطالحات 

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

بندی شغل و حرف در یك بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دشامل مولفه نقشه کاری استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  سطح ایسکد مورد نياز؛

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارتحداقل ه مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.ت که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار میمواردی اس ایمنی و  بهداشت؛

مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محيطی؛

استاندارد شایستگی است.مطابق حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300014 کد:  تربیت اسب های استقامتعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

ارا بر کور موثر و طگوناگون به ها و شرایط در محیط« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

اقدامات اولیه در آموزش اسب استقامت .14

 های استقامتآموزش مقدماتی اسب .15

های استقامتاسب پیشرفتهآموزش  .16

رعایت قوانین و مقررات مسابقات استقامت .17

  استاندارد عملکرد 

خبره  های مربیان سوارکاری و کارشناساندستورالعملتجهیزات مناسب بر اساس تربیت اسب استقامت با استفاده از 

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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شایستگی مولفه هایمراحل کارردیف

1

اقدامات اولیه در 

آموزش اسب 

استقامت

 دانش:

مت، های رشته استقاهای استقامت، انواع نژادها و آناتومی مناسب اسبانواع رشته -

 شرح میدان تمرین و مسابقات استقامت -

های رشته استقامت انواع لوازم مورد نیاز تربیت اسب-

مهارت: 

رشته استقامتهای مستعد انتخاب اسب-

 سازی میدان استقامت برای تمرینآماده -

های رشته استقامتبکارگیری لوازم مورد نیاز تربیت اسب -

 رعایت اصول اولیه تربیت اسب استقامت -

2
آموزش مقدماتی 

های استقامتاسب

 دانش: 

 اناواع گاام باز( در میدان و لوازم مورد نیاز آموزش ابتدایی اسب استقامت در مانژ و صحرا )محوطه-

حرکتی،

 ها در سواری استقامت استارت اسب -

شرایط نگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه -

مهارت: 

 سازی میدان و اسب جهت آموزش ابتداییآماده-

حرکتی  آموزش ابتدایی اسب استقامت در مانژ و صحرا )محوطه باز( در انواع گام -

 سواری استقامتآموزش استارت اسب -

نگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه -

3
آموزش پیشرفته اسب 

 استقامت

 دانش:

و...  کیلومتر(  60، 40،20های مختلف رشته استقامت )انواع مسافت -

های مختلف سازی اسب در مسافتانواع لوازم مورد نیاز آماده-

مهارت: 

 آماده سازی میدان و اسب جهت تمرین -

های کوتاه در میدان به صورت انفرادی و گروهیتربیت اسب برای مسافت -

 های متوسط در میدان به صورت انفرادی و گروهیتربیت اسب برای مسافت -

گروهی  وادی تربیت اسب برای مسافت های بلند )بیش از یك روز( در میدان به صورت انفر -

 های مختلفسازی اسب در مسافتبکارگیری لوازم مورد نیاز آماده -
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شایستگی مولفه هایمراحل کارردیف

4
رعایت قوانین و مقررات 

مسابقات رشته استقامت

دانش: 

 شرایط و قوانین مربیان رشته استقامت، -

مقاررات  وبندی مسابقات اساتقامت، تشاکیالت اجرایای مساابقات اساتقامت و قاوانین انواع رده-

دامپزشکی سواری استقامتعمومی، اختصاصی و 

مهارت: 

 بکارگیری قوانین مربو  به مربیان رشته استقامت -

 متبندی مختلف مسابقات استقاها در ردهسازی اسبنام و آمادهانجام مراحل ثبت -

 ارتبا  با تشکیالت اجرایی مسابقات استقامت  -

 تجزیه و تحلیل نحوه قضاوت داوران -

 بکارگیری قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی سواری استقامت -
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 یت حقوق حیوان رعا -

 دقت در انجام مراحل کار -

ارتبا  گیری با تشکیالت مسابقات استقامت -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

و تجهیزات مورد استفاده در کارکار ایمن با ابزار -

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 (کاله و غیره استفاده از وسایل ایمنی ) لباس ، کفش ، -

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایداراصول -

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 8

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد میدان )پیست( تمرین 10

 استاندارد لنژ برقی 11

 استاندارد تراوا ) جهت مقید کردن اسب( 12

 استاندارد اصبل نگهداری اسب ) واحد پرورش یا سوارکاری( 13

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

 استاندارد مچ بند 4

 استاندارد بانداژ 5

 استاندارد محافظ سم 6

 استاندارد طناب دستگردان 7

 استاندارد کله گیر مخصوص تمرین 8
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد طناب لنژ )تسمه گردان( 9

 استاندارد شالق لنژ )تسمه گردان( 10

بندبغل 11  استاندارد 

 استاندارد تنگ مخصوص تسمه گردان 12

 استاندارد انواع نمد 13

 استاندارد انواع جل 14

 استاندارد افسار 15

 استاندارد آبخوری)دهنه( 16

 استاندارد زین سوارکاری 17

 استاندارد تنگ زیر زین 18

 استاندارد زیر زینی ) نمد زیر زین( 19

 استاندارد پد زیر زین 20

 استاندارد بند رکاب 21

 استاندارد رکاب 22

 استاندارد سینه بند 23

 استاندارد تعلیمی 24

 استاندارد کاله سوارکاری 25

 استاندارد دستکش سوارکاری 26

 استاندارد شلوار سوارکاری 27

 استاندارد کفش سوارکاری 28

 استاندارد شالق سوارکاری 29

 استاندارد جلیقه 30
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ن ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسابا مشارکت خبرگان حرفه 6121300015با کد   تربیت اسب پرشاستاندارد شایستگی 

ه ملی بررسی و به تصویب رسید و در سامانامور دام وماکیان ی گروه شغل 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و سوء استف هرگونه ای کشور بوده وکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورآموزش فنی و حرفهسازمان 

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300015 کد: تربیت اسب پرشعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

کارا بر  وطور موثر  ها و شرایط گوناگون بهدر محیط« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 آموزش مقدماتی اسب پرش .18

اسب جهت کار بر روی کاوالتی آموزش  .19

 آموزش اسب جهت  پرش مقدماتی  .20

 آموزش اسب جهت  پرش پیشرفته  .21

  استاندارد عملکرد 

بره خدستورالعمل های مربیان سوارکاری و کارشناسان تجهیزات مناسب و بر اساس تربیت اسب پرش با استفاده از 

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 نياز سطح ایسکد مورد 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
آموزش مقدماتی اسب  

  پرش

دانش: 

 های پرش،  انواع نژادها و آناتومی اسب-

 مانژ )میدان( تمرین و مسابقات پرش. -

رده بندی، کادر اجرایی و غیره(.قوانین مسابقات پرش با اسب ) انواع -

اصول ایمنی سوارکاری -

مهارت: 

 های مستعد پرشانتخاب اسب -

آماده سازی مانژ )میدان( پرش برای انواع تمرین -

 رعایت قوانین مسابقات پرش با اسب -

بکارگیری اصول ایمنی -

2
اسب جهت کار آموزش 

 بر روی کاوالتی 

دانش: 

 ها، انواع کاوالتی و چیدمان آن-

های حرکتی اسب ) قدم، یورتمه و چهارنعل(، شرح فواصل کاوالتی برای گام-

 تاثیر تمرین اسب برروی کاوالتی-

مهارت: 

 ها و اسب جهت تمرینآماده سازی میدان )مانژ(، کاوالتی -

 یورتمه و چهارنعل(ها برای انواع گام حرکتی اسب)قدم، تنظیم فاصله کاوالتی-

عل(لنژ کردن اسب بر روی کاوالتی در انواع گام حرکتی اسب)قدم، یورتمه و چهارن -

  هدایت اسب بر روی کاوالتی در انواع گام حرکتی اسب)قدم، یورتمه و چهارنعل( -

3
آموزش اسب جهت 

 پرش مقدماتی

دانش: 

 اصول پرش در اسب، -

 ها، موانع تکی و نحوه چیدمان آن-

ها،  نقطه جهشانواع موانع ژیمناستیك و نحوه چیدمان آن-

مهارت: 

 آماده سازی میدان )مانژ(، موانع تکی و اسب جهت تمرین -

 تربیت  اسب برای پرش از روی موانع تکی با گام یورتمه و چهارنعل-

 تربیت  اسب برای پرش از روی موانع ژیمناستیك با گام یورتمه و چهارنعل-

هشقطه جها ) طول گام ( برای پیدا کردن نتربیت  اسب برای جمع و باز کردن شلنگ -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

آموزش اسب جهت  4

پرش پیشرفته

دانش: 

 ها، موانع مضاعف و نحوه چیدمان آن-

 ها، موانع ترکیبی و نحوه چیدمان آن-

هاسری موانع )پارکور( و نحوه چیدمان آن-

 مهارت: 

ن)مانژ(، موانع مضاعف، ترکیبی، پارکور و اسب جهت تمریسازی میدان آماده -

 ی پرش از روی موانع مضاعف ) دو و سه تایی(تربیت اسب برا -

رای گردش ها)گردش روی مانع و گردش بعداز فرود (تربیت اسب ب -

 انع ترکیبیتربیت اسب برای پرش از روی مو -

(ز روی یك سری موانع )پارکورتربیت اسب برای پرش ا -

نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ر کارابزار و تجهیزات مورد استفاده د استفاده بهینه و نگهداری صحیح از-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 رعایت حقوق حیوان  -

 دقت در انجام مراحل کار -

پرشارتبا  گیری با تشکیالت مسابقات  -
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ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 وسایل ایمنی ) لباس ، کفش ، کاله و غیره(استفاده از  -

ظور پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به من-

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد جعبه کمک های اولیه 8

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد میدان )مانژ( تمرین 10

 استاندارد لنژ برقی 11

 استاندارد تراوا ) جهت مقید کردن اسب( 12

 استاندارد اصبل نگهداری اسب ) واحد پرورش یا سوارکاری 13

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

 استاندارد مچ بند 4

 استاندارد بانداژ 5

 استاندارد محافظ سم 6

دستگردانطناب  7  استاندارد 
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کله گیر مخصوص تمرین 8

 استاندارد طناب لنژ )تسمه گردان( 9

 استاندارد شالق لنژ  )تسمه گردان( 10

بندبغل 11  استاندارد 

 استاندارد تنگ مخصوص تسمه گردان 12

 استاندارد انواع نمد 13

 استاندارد انواع جل 14

 استاندارد افسار 15

 استاندارد آبخوری)دهنه( 16

 استاندارد زین سوارکاری 17

 استاندارد تنگ زیر زین 18

 استاندارد زیر زینی ) نمد زیر زین( 19

 استاندارد پد زیر زین 20

 استاندارد بند رکاب 21

 استاندارد رکاب 22

 استاندارد سینه بند 23

 استاندارد تعلیمی 24

 استاندارد کاله سوارکاری 25

 استاندارد دستکش سوارکاری 26

 استاندارد شلوار سوارکاری 27

 استاندارد کفش سوارکاری 28

 استاندارد شالق سوارکاری 29

 استاندارد مهمیز 30

 استاندارد انواع کاوالتی 31
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد انواع مانع 32

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ن ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسابا مشارکت خبرگان حرفه 6121300016با کد  تربیت اسب جواناستاندارد شایستگی 

نه ملی بررسی و به تصویب رسید و در ساما امور دام و ماکیانی گروه شغل 1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

و تغييرات اعمال شده توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشوررفهسازمان آموزش فنی و ح

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300016 کد: تربیت اسب جوانعنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

کارا بر  وطور موثر  ها و شرایط گوناگون بهدر محیط« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

مراحل کار

ظاهری اسب )اندام و نواحی( .ارزیابی1

 های جوان. رفتار شناسی اسب2

 . انجام عملیات درون اصطبلی3

 . انجام عملیات برون اصطبلی4

. آموزش زین و دهنه گذاری به اسب5

. آموزش به اسب جهت سواری دادن 6

 . آموزش اصول اولیه حرکت اسب7

  استاندارد عملکرد 

خبره دستورالعمل های مربیان سوارکاری و کارشناسانتجهیزات مناسب و بر اساس تربیت اسب جوان با استفاده از 

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
ارزیابی ظاهری اسب 

 )اندام و نواحی(

دانش: 

 اندام های ظاهری اسب و عملکرد آنها،-

نواقص و خطو  شاقولی اندام های مختلف اسب -

مهارت: 

اندام و نواحی مختلف بدن اسب -

 های مختلف اسببررسی تناسب نواحی و  اندام-

بررسی نواقص و خطو  شاقولی اندام های مختلف اسب -

2
های رفتارشناسی  اسب

 جوان

 دانش: 

، (حواس پنجگانه اسب و حاالت رفتاری اسب ) رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی و ... -

 حاالت روانی اسب ) ترس هیجان و ....(، -

 زبان اندام اسب) حالت های مختلف گوش، صورت، چشم و غیره(، -

نحوه یادگیری اسب ) اکتسابی و ذاتی( و روش های ایجاد ارتبا  با اسب-

مهارت: 

 ارزیابی حواس پنجگانه -

واکنش در برابر حاالت رفتاری و روانی متفاوت اسب -

 های متفاوت اسببررسی علل بروز واکنش-

 ارزیابی زبان اندام اسب -

 جلب اعتماد اسب با استفاده از روش های یادگیری آن-

به کارگیری اصول مناسب جهت نزدیك شدن و ایجاد ارتبا  با اسب-

3

انجام عملیات درون 

 اصطبلی

دانش: 

 انواع لوازم تیمار و اهمیت تیمار، -

انواع پوشش بدن اسب و یراق آالت اسب ) کله گیر، طناب دستگردان و غیره(  -

مهارت: 

 تیمار کردن اسب-

های مختلف اسب به کارگیری پوشش -

 به کارگیری  یراق آالت اسب -

دانش: 4



152

مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

انجام عملیات برون 

 اصطبلی

 -روش های مختلف مقید کردن اسب، دستگردان اسب و اصول آن -

 روش های مختلف تسمه گردان ) لنژ ( و اصول آن-

 مهارت:

 انتخاب لوازم مقید کردن، دستگردان و تسمه گردان کردن اسب -

 مقید کردن اسب در روش های مختلف-

 مکان های مختلف.آموزش دستگردان شدن اسب در گام ها و -

آموزش تسمه گردان شدن اسب در گام ها و  مکان های مختلف -

5
آموزش زین و دهنه 

 گذاری به اسب

دانش:

 انواع دهنه ،  -

و  دهای استراحتد و بانچ بنانواع زین سواری، شناخت سایر لوازم مورد نیاز ) انواع زیرزینی، انواع م-

غیره(

مهارت: 

 انتخاب دهنه مناسب و آموزش به اسب جهت دهنه زدن -

 انتخاب زین مناسب و آموزش به اسب جهت زین گذاری -

ز آنهاانتخاب سایر ملزومات آموزشی موردنیاز و  آموزش به اسب جهت استفاده ا -

6
آموزش به اسب جهت 

 سواری دادن

دانش: 

 روش به کارگیری اصول مناسب جهت سواری کردن اسب، -

ی اسب، روش های مختلف سوار شدن بر روی اسب ، روش قرار گرفتن وزنه و سوارکار بر رو-

 چگونگی قرارگرفتن بر روی اسب ) از روی زمین و استفاده از سکو (.  -

روش بررسی موقعیت های مختلف جهت آموزش سواری دادن به اسب-

مهارت: 

 استفاده از وزنه و سوارکارآموزش وزنه گذاری بر روی اسب با  اجرای-

 اجرای آموزش به اسب جهت سوارشدن سوارکار از روی زمین بر روی اسب -

 اجرای آموزش به اسب جهت سوار شدن سوارکار از روی سکو  -

های مختلفها و مکاناجرای آموزش اسب در روش دستگردان به همراه سوارکار در گام -

 اجرای آموزش استفاده از اصوات برای هدایت اسب در زمان سواری -

 اجرای آموزش تغییر مسیر اسب به کمك همراه -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

 های مختلف بدون کمك همراهاجرای آموزش هدایت اسب در گام -

و  در جنگل های مختلف ) سواری در کنار اسبان دیگر، آموزشاجرای آموزش سواری در موقعیت -

غیره(

7
اصول اولیه آموزش 

 حرکت اسب

دانش: 

 میدان )مانژ( تمرین، -

اثرات ) فرامین( مختلف جهت تربیت اسب  -

مهارت: 

 بررسی میدان )مانژ( تمرین -

اجرای آموزش حرکت رو به جلو -

اجرای آموزش حرکت مستقیم -

 اجرای آموزش ریتم حرکت -

 اجرای آموزش به دهنه شدن -

نگرش

ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کاربرقراری -

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

استفاده در کار هیزات مورداستفاده بهینه و نگهداری صحیح از ابزار و تج-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

دقت در اجرای مراحل کار با اسب -

رعایت حقوق حیوان -
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ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 ش ، کاله و غیره(استفاده از وسایل ایمنی ) لباس ، کف -

ظور پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به من-

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مورد استفاده در کارمدیریت صحیح مواد مصرفی -

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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  تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

دئو پروژکتوریو 5  استاندارد 

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 8

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد میدان )مانژ( تمرین 10

 استاندارد لنژ برقی 11

) جهت مقید کردن اسب( تراوا 12  استاندارد 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

 استاندارد مچ بند 4

 استاندارد بانداژ 5

 استاندارد محافظ سم 6

 استاندارد طناب دستگردان 7

 استاندارد کله گیر مخصوص تمرین 8

 استاندارد طناب لنژ )تسمه گردان( 9

 استاندارد شالق لنژ  )تسمه گردان( 10

بندبغل 11  استاندارد 
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد تنگ مخصوص تسمه گردان 12

 استاندارد انواع نمد 13

 استاندارد انواع جل 14

 استاندارد افسار 15

 استاندارد آبخوری)دهنه( 16

 استاندارد زین سوارکاری 17

 استاندارد تنگ زیر زین 18

 استاندارد زیر زینی ) نمد زیر زین( 19

 استاندارد پد زیر زین 20

 استاندارد بند رکاب 21

 استاندارد رکاب 22

 استاندارد سینه بند 23

 استاندارد تعلیمی 24

 استاندارد کاله سوارکاری 25

 استاندارد دستکش سوارکاری 26

 استاندارد شلوار سوارکاری 27

 استاندارد کفش سوارکاری 28

 استاندارد شالق سوارکاری 29

 استاندارد مهمیز 30

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2
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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و مشارکت خبرگان حرفه با 6121300017با کد  روزه3تربیت اسب مسابقات استاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید و در  یانامور دام و ماک گروه شغلی1/3/1400درسی تدوین و در جلسه مورخ ریزی کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

شدهو تغييرات اعمال  توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در نقطه نظرات اصالحی خودآید با ارسال ای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد می هاتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

بندی شغل و حرف در یك بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهبزرگ دستهای از چند شغل همگن که در یك گروه مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دنقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

ار باا اساتفاده از م کنامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ياز؛سطح ایسکد مورد ن

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می بهداشت؛ ایمنی و

تی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظا توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300017 کد: روزه3تربیت اسب مسابقات عنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

کارا بر  وطور موثر  ها و شرایط گوناگون بهدر محیط« تربیت اسب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

روزه3اولیه در آموزش اسب مسابقات اقدامات  .22

آموزش درساژ مقدماتی  .23

آموزش استقامت صحرایی .24

پرش آموزش .25

روزه3رعایت قوانین و مقررات مسابقات  .26

  استاندارد عملکرد 

 خبره های مربیان سوارکاری و کارشناساندستورالعملتجهیزات مناسب و بر اساس روزه با استفاده از 3تربیت اسب 

  شایستگیسطح مهارت

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
اقدامات اولیه در آموزش 

 روزه3اسب مسابقات 

دانش: 

 روزه، 3اصول مسابقات -

ه و لوازم مورد نیاز روز3روزه، میدان تمرین و مسابقات 3های مسابقات انواع نژادها و آناتومی اسب-

 روزه 3های مسابقات تربیت اسب-

مهارت: 

روزه3های مستعد مسابقات انتخاب اسب -

 روزه برای تمرین3سازی میدان مسابقات انتخاب و آماده-

روزه3های مسابقات انتخاب و به کارگیری لوازم مورد نیاز تربیت اسب -

ه روزهستربیت مقدماتی اسب برای مسابقات  -

2
آموزش درساژ مقدماتی

دانش:

درساژ مقدماتی،  -

 حرکت ایست و اثرهای آن، -

 حرکت عقب رو و اثرهای آن، حرکت جلورو و اثرهای آن، -

 به داخل حرکت گردش روی دست و اثرهای آن، حرکت شانه به جلو و اثرهای آن و حرکت شانه-

و اثرهای آن 

مهارت: 

 آماده سازی میدان و اسب جهت تمرین -

 اجرای آموزش حرکت ایست -

 اجرای آموزش حرکت عقب رو -

 اجرای آموزش حرکت جلورو -

اجرای آموزش حرکت گردش روی دست -

 اجرای آموزش حرکت شانه به جلو -

 اجرای آموزش حرکت شانه به داخل -

3
آموزش استقامت 

صحرایی

دانش: 

 مسابقات استقامت صحرایی و قوانین آن، -

( مسابقه استقامت صحراییD( و دی )c(، سی )B(، بی )Aانواع رده های ای )-

مهارت: 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

 آماده سازی میدان و اسب جهت تمرین -

 ( مسابقات استقامت صحراییAتربیت اسب جهت رده ای ) -

 ( مسابقات استقامت صحراییBتربیت اسب جهت رده بی ) -

( مسابقات استقامت صحراییCتربیت اسب جهت رده سی ) -

( مسابقات استقامت صحراییDتربیت اسب جهت رده دی ) -

آموزش پرش 4

دانش: 

ل(، چهارنع تمه وهای حرکتی اسب ) قدم، یورها برای گامانواع کاوالتی، فواصل و چیدمان آن-

 ، های حرکتی مختلفگردان اسب و سوارکاری بر روی کاوالتی در گامتسمه-

(، پارکور یبی ونقطه جهش، پرش با اسب از روی انواع موانع )تکی، ژیمناستیك، مضاعف، ترک-

 قررات و طراحی مسیر رشته پرش با اسبانواع قوانین و م-

مهارت: 

 ها، موانع پرش و اسب جهت تمرینسازی میدان )مانژ(، کاوالتیآماده -

اریدان و سوها در انواع گام حرکتی اسب به صورت تسمه گرتربیت عبور اسب از روی کاوالتی -

 ها )طول گام اسب( جهت پیدا کردن نقطه جهشاجرای آموزش جمع و باز کردن شلنگ -

 تربیت اسب جهت پرش از روی انواع موانع  -

  بکارگیری قوانین، مقررات و طراحی مسیر رشته پرش با اسب -

5
رعایت قوانین و مقررات 

 روزه3مسابقات 

دانش: 

 ، روزه3روزه، تشکیالت اجرایی مسابقات 3ها در مسابقات سازی اسبنام و آمادهثبت-

روزه3ابقات روزه و قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی مس3طراحی مسیر مسابقات -

مهارت: 

 روزه3ها در مسابقات سازی اسبآماده -

 روزه3تجزیه و تحلیل مسیر مسابقات  -

 تحلیل نحوه قضاوت داورانتجزیه و  -

روزه3بکارگیری قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی مسابقات  -
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 یت موارد منع ارائه خدماترعا-

 رعایت حقوق حیوان  -

 دقت در انجام مراحل کار -

ارتبا  گیری با تشکیالت مسابقات سه روزه -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و -

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 استفاده از وسایل ایمنی ) لباس، کفش، کاله و غیره( -

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

هرگونه آلودگی زیست محیطیپرهیز از -

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فضای آموزش تئوری 1

 استاندارد میز 2

 استاندارد صندلی 3

 استاندارد لپ تاپ 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 8

 استاندارد کپسول آتش نشانی 9

 استاندارد میدان )پیست( تمرین 10

 استاندارد لنژ برقی 11

)جهت مقید کردن اسب( تراوا 12  استاندارد 

 استاندارد اصبل نگهداری اسب )واحد پرورش یا سوارکاری( 13

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره(لوازم  3  استاندارد 

 استاندارد مچ بند 4

 استاندارد بانداژ 5

 استاندارد محافظ سم 6

 استاندارد طناب دستگردان 7
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیر مخصوص تمرینکله 8  استاندارد 

 استاندارد طناب لنژ )تسمه گردان( 9

 استاندارد شالق لنژ )تسمه گردان( 10

بندبغل 11  استاندارد 

 استاندارد تنگ مخصوص تسمه گردان 12

 استاندارد انواع نمد 13

 استاندارد انواع جل 14

 استاندارد افسار 15

 استاندارد آبخوری)دهنه( 16

 استاندارد زین سوارکاری 17

 استاندارد تنگ زیرزین 18

 استاندارد زیر زینی )نمد زیرزین( 19

 استاندارد پد زیر زین 20

 استاندارد بند رکاب 21

 استاندارد رکاب 22

 استاندارد سینه بند 23

 استاندارد تعلیمی 24

 استاندارد کاله سوارکاری 25

 استاندارد دستکش سوارکاری 26

 استاندارد شلوار سوارکاری 27

 استاندارد کفش سوارکاری 28

 استاندارد شالق سوارکاری 29

 استاندارد جلیقه 30

 استاندارد مهمیز 31
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد انواع کاوالتی 32

 استاندارد انواع موانع  33

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2
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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان با مشارکت خبرگان حرفه 6121300018 با کد  سوارکاریاستاندارد شایستگی 

ه ملی بررسی و به تصویب رسید و در سامان امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

شده و تغييرات اعمال توضيحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در نقطه نظرات اصالحی خود آید با ارسالای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد می هاتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

بندی شغل و حرف در یك بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهگ دستهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دنقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه استاندارد؛ شرح

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

ار باا اساتفاده از م کنامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 60تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  نياز؛سطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میانمندیای از معلومات نظری و توحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهرتفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهاای از رفتارهای عاطمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

ا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود ت توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121 کد: پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300018 کد:سوارکاری عنوان استاندارد شایستگی: 

   استانداردشرح  

ارا بر کور موثر و طها و شرایط گوناگون به در محیط« سوارکاری » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

.باشداساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

بکارگیری لوازم سوارکار .27

سازی اسب جهت سوارکاریآماده .28

سوار شدن، استقرار روی زین و پیاده شدن سوارکار  .29

سوارکاری پایه .30

تمرین های اسب و سواراجرای  .31

ها و اثرهای سوارکاریبکارگیری کمك .32

انجام نیم توقف و حرکات انتقالی .33

سوارکاری تخصصی درساژ .34

سوارکاری تخصصی پرش .35

سوارکاری تخصصی استقامت .36

سوارکاری تخصصی سه روزه  .37

اسبدوانیسوارکاری تخصصی  .38

 سوارکاری تخصصی چوگان .39

  استاندارد عملکرد 

دستورالعمل های مربیان سوارکاری و کارشناسان خبره تجهیزات مناسب بر اساس سوارکاری با استفاده از 

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

( واحد1) یك 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
بکارگیری لوازم سوارکار

دانش: 

 انواع کاله سوارکاری، انواع شلوار و پیراهن سوارکاری،-

لیقاه( انواع کفش ) چکمه، نایم باوت و گتار( ساوارکاری، دساتکش ساوارکاری، ضاربه گیار )ج -

سوارکاری، شالق و مهمیز سوارکاری 

مهارت: 

 انتخاب و بکارگیری کاله سوارکاری بر اساس نوع ورزش سوارکاری -

 انتخاب و بکارگیری  شلوار و پیراهن سوارکاری بر اساس نوع ورزش سوارکاری -

 انتخاب و بکارگیری کفش سوارکاری بر اساس نوع ورزش سوارکاری -

 انتخاب و بکارگیری دستکش سوارکاری بر اساس نوع ورزش سوارکاری -

یاب و بکارگیری ضربه گیر )جلیقه( سوارکاری بر اساس نوع ورزش سوارکارانتخ -

 انتخاب و بکارگیری شالق و مهمیز سوارکاری بر اساس نوع ورزش سوارکاری -

2
سازی اسب جهت آماده

 سوارکاری 

 دانش:  

 تیماار و نحوه نزدیك شدن، گرفتن و مقید کردن اسب در داخل اصطبل، پاادوك و ماانژ، مزیات-

لوازم آن )انواع قشو، برس، شانه و غیره( 

 انواع افسار و متعلقات آن،-

شاالق  وگاردان )طنااب بند و باندهای استراحت. لاوازم تسامهانواع زین و متعلقات آن، انواع مچ -

تسمه گردان(

 مهارت: 

نژ انجام مراحل نزدیك شدن، گرفتن و مقیدکردن اسب در داخل اصطبل، پادوك و ما  -

 تیمار اسب بکارگیری لوازم -

 انتخاب و بکارگیری انواع افسار و متعلقات آن -

 انتخاب و بکارگیری انواع زین و متعلقات آن -

بند و باندهای استراحتانتخاب و بکارگیری مچ -

 گردان اسبوازم تسمهبکارگیری ل -
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3

سوار شدن، استقرار روی 

زین و پیاده شدن 

سوارکار

دانش: 

 روش تنظیم بند رکاب )در حالت پیاده و سواره(، -

 های سوار شدن بر روی اسب)از روی زمین، با استفاده از سکو و به کمك همراه( روش-

 ها(، نحوه استقرار بر روی زین )نحوه قرار گرفتن صحیح نشیمن، پاها و دست-

 ها )حفظ تعادل(، شناخت مرکز ثقل اسب، سوارکار و نحوه تطبیق آن-

های پیاده شدن از روی اسب )با کمك رکاب و بدون کمك رکاب( و جمع کردن رکابروش-

مهارت: 

 تنظیم کردن بند رکاب )در حالت پیاده و سواره( -

 سوار شدن بر روی اسب )از روی زمین، با استفاده از سکو و به کمك همراه( -

 ها(استقرار بر روی زین و حفظ تعادل )نحوه قرار گرفتن نشیمن، پاها و دست -

پیاده شدن )با کمك رکاب و بدون کمك رکاب(  از روی اسب و جمع کردن رکاب -

 دستگردان و خشك کردن اسب بعد از تمرین -

4
سوارکاری پایه

دانش:

 انواع مانژ تمرین،  -

انواع گام قدم و نحوه کنترل اسب، انواع گام یورتمه و نحوه کنترل اسب،  -

انواع گام چهارنعل و نحوه کنترل اسب، -

 انواع گام تاخت و نحوه کنترل اسب -

مهارت: 

 سازی مانژ تمرینآماده -

به مانژ بزرگ ) گردان، مانژ بیضی،اسب در تسمه هدایت، کنترل جهت و سرعت  انواع گام قدم -

 صورت انفرادی و گروهی(، محوطه ازاد و گشت 

مانژ بزرگ  یضی،اسب در تسمه گردان، مانژ ب هدایت، کنترل جهت و سرعت  انواع گام یورتمه -

و گشت ی(، محوطه ازاد)به صورت انفرادی و گروه

مانژ بزرگ  یضی،باسب در تسمه گردان، مانژ  هدایت ، کنترل جهت و سرعت انواع گام چهارنعل -

و گشت )به صورت انفرادی و گروهی( ، محوطه ازاد

 هبمانژ بزرگ ) گردان، مانژ بیضی،اسب در تسمههدایت، کنترل جهت و سرعت انواع گام تاخت  -

و گشت (، محوطه ازادصورت انفرادی و گروهی
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5

اجرای تمرین های اسب 

و سوار

دانش: 

 نرمش های مختلف سوارکار )چرخش بازو، چرخش کمر و...( بر روی اسب، -

زرگبدوره رو، گوشه رو و ...( در مانژ اشکال مختلف تمرین اسب )دوره رو، نیم-

مهارت: 

 های مختلف سوارکار بر روی اسب در گام قدمنرمشانجام -

 های مختلف سوارکار بر روی اسب در گام یورتمهانجام نرمش-

های مختلف سوارکار بر روی اسب در گام  چهارنعلانجام نرمش-

انجام  اشکال مختلف تمرین اسب با گام قدم اسب در مانژ بزرگ-

 ر مانژ بزرگانجام  اشکال مختلف تمرین با گام یورتمه د-

انجام  اشکال مختلف تمرین با گام  چهارنعل اسب در مانژ بزرگ-

6
ها و بکارگیری کمك

 اثرهای سوارکاری

دانش: 

 ها و صدا(، های طبیعی )نشیمن، پاها، دستکمك-

ب مرک وهای مصنوعی )شالق و مهمیز(، اثرهای ساده و اثرهای مرکب )مرکب موافق کمك-

مخالف( 

مهارت: 

 های طبیعی در سوارکاریبکارگیری و تلفیق کمك -

های مصنوعی در سوارکاریبکارگیری و تلفیق کمك-

 بکارگیری اثرهای ساده در سوارکاری -

 بکارگیری اثرهای مرکب موافق در سوارکاری -

بکارگیری اثرهای مرکب مخالف در سوارکاری -

7
انجام نیم توقف و 

 حرکات انتقالی

 دانش 

نیم توقف ) هوشیار  و آماده کردن اسب برای اجرای حرکت بعدی (-

 اصول حرکات انتقالی -
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مهارت: 

 اجرای نیم توقف -

اجرای انتقال گام اسب از قدم به یورتمه و بالعکس -

 اجرای انتقال گام اسب از قدم به چهارنعل و بالعکس -

 اجرای انتقال گام اسب از یورتمه به چهارنعل و بالعکس -

رای انتقال گام اسب از چهار نعل موافق به چهارنعل مخالف و بالعکس.اج -

8
سوارکاری تخصصی 

 درساژ

دانش: 

 سوارکاری درساژ و نیازهای آن،  -

درساژ مقدماتی، متوسطه و پیشرفته، -

قوانین و مقررات سواری درساژ-

مهارت: 

 سازی میدان )مانژ( و اسب جهت تمرینآماده -

دش روی های ایست، عقب رو، جلاورو، گارها جهت درساژ مقدماتی )حرکتاجرای اثرات و کمك -

 دست، شانه به جلو و شانه به داخل(

ر، دم باه درجه، سر به حصاا 45های اریب ها جهت درساژ متوسطه )حرکتاجرای اثرات و کمك - 

 یض دست روی هوا و چرخش روی پا(حصار، تعو

عویض عل، تهای زیگزاگ در گام چهارنها جهت درساژ پیشرفته )حرکتاجرای اثرات و کمك - 

ژ( پاسا)دست روی هوا )یك به یك، دو به دو و غیره(، یورتمه درجا )پیافه( و خرامش 

بکارگیری قوانین و مقررات رشته درساژ -

9
سوارکاری تخصصی 

 پرش

دانش: 

 ل(، چهارنع مه وهای حرکتی اسب ) قدم، یورتها برای گامانواع کاوالتی، فواصل و چیدمان آن-

، بیان نقطه جهش،های حرکتی مختلفگردان اسب و سوارکاری بر روی کاوالتی در گامتسمه- 

کور( پار نحوه پرش با اسب از روی انواع موانع )تکی، ژیمناستیك، مضاعف، ترکیبی و -

ن و مقررات رشته پرش با اسبقوانی-
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مهارت: 

 ها، موانع پرش و اسب جهت تمرینسازی میدان )مانژ(، کاوالتیآماده -

 ها در انواع گام حرکتی اسبلنژ اسب و سوارکاری بر روی کاوالتی -

ها )طول گام  اسب( جهت پیدا کردن نقطه جهشجمع و باز کردن شلنگ -

 پرش با اسب از روی انواع موانع پرش -

 بکارگیری قوانین و مقررات رشته پرش با اسب -

10
سوارکاری تخصصی 

 استقامت

 دانش:  

، 20،40)های مختلف سازی اسب جهت تمرینات مسافتسوارکاری استقامت و نیازهای آن، آماده-

 قه، و..(  استقامت، نحوه نگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مساب 60

قامتقوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی شرکت در مسابقات سواری است -

مهارت: 

آماده سازی ملزومات سوارکاری استقامت ) اسب، میدان تمرین و.....( -

 های مختلفسازی اسب و سوارکار در مسافتتمرین و آماده  -

مارین و های ساواری اساتقامت در شارایط قبال و بعاد از  تفراهم کردن شرایط نگهداری اسب -

 مسابقه

قامتبکارگیری  قوانین  و  مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی سوارکاری است  -

11
سوارکاری تخصصی 

 روزهسه

دانش: 

روزه و نیازهای آن، نحوه سوارکاری سه-

روزه،سازی اسب جهت تمرینات و مسابقات سهنحوه آماده-

 نحوه نگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه، - 

روزهقوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی مسابقات سواری سه-

مهارت: 

روزه ) اسب، میدان تمرین و.....(آماده سازی ملزومات سوارکاری سه -

 (از مانع سازی اسب و سوارکار در سواری سه روزه ) درساژ، صحرایی و پرشتمرین و آماده -

مارین و های ساواری ساه روزه در شارایط قبال و بعاد از  تفراهم کردن شرایط نگهداری اسب -

 مسابقه

بکارگیری  قوانین و  مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی سواری سه روزه  -



177

مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

12
سوارکاری تخصصی 

 کورس

دانش: 

سوارکاری کورس و نیازهای آن، -

 نحوه استارت اسب، آماده سازی اسب جهت تمرینات و مسابقات کورس، -

- عمومی، رراتنحوه نگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه و قوانین و مق -

اختصاصی و دامپزشکی شرکت در سوارکاری کورس

مهارت: 

سازی ملزومات سوارکاری کورس )اسب، میدان تمرین و.....(آماده -

 زدن با اسب خارج از دپار استارت -

 وارد شدن به دپار سوار بر اسب -

 استارت زدن با اسب از داخل دپار به صورت انفرادی و گروهی -

، های خاکییستپهای کوتاه، متوسط و بلند در سازی اسب و سوارکار در مسافتتمرین و آماده -

 ای و یا چمن به صورت انفرادی و گروهیماسه

بقههای کورس در شرایط قبل و بعد از تمرین و مساکردن شرایط نگهداری اسب فراهم -

بکارگیری  قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی سوارکاری کورس -

13
سوارکاری تخصصی 

 چوگان

دانش: 

 ورزش چوگان و نیازهای آن، -

 سابقات چوگان، سازی اسب جهت تمرینات و مآماده-

مومی، رات عنگهداری اسب در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسابقه و قوانین و مقرنحوه -

اختصاصی و دامپزشکی ورزش چوگان

مهارت: 

سازی نیازهای ورزش چوگان )اسب، چوب و گوی چوگان، میدان تمرین و.....(آماده -

 سازی اسب و سوارکار ورزش چوگانتمرین و آماده -

ابقههای چوگان در شرایط قبل و بعد از تمرین و مسفراهم کردن شرایط نگهداری اسب -

 بکارگیری  قوانین و مقررات عمومی، اختصاصی و دامپزشکی ورزش چوگان -
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نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

ایرعایت اخالق حرفه -

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

یت پذیریدقت در انجام کار و مسئول-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 رعایت حقوق حیوان  -

دقت در انجام مراحل کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و -

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 (کاله و غیره استفاده از وسایل ایمنی ) لباس ، کفش ، -

رعایت اصول بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك-

توجهات زیست محيطی
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توجهات زیست محيطی

آلودگی زیست محیطیپرهیز از هرگونه -

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی -
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و ا مشارکت خبرگان حرفهب 6121300019با کداجرای عملیات پرورش االغ  شایستگیاستاندارد 

 بررسی و به تصویب رسید و در امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهحرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 ایند.بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نم

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك حرف دبندی شغل و در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

غلی، شایال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300019کد: پرورش االغاجرای عملیات عنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

گون به ها و شرایط گونایطدر مح «اجرای عملیات پرورش االغ» کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام 

باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 گهداری االغ نرن .1

 نگهداری االغ ماده .2

 های آبستننگهداری االغ .3

 دارهای کرهنگهداری االغ .4

 آبستنهای غیرنگهداری االغ .5

 ثبت مشخصات و رکوردگیری .6

های بهداشتی دام و محیطمراقبت .7

 استاندارد عملکرد

امپروریکارشناس مبتنی بر اصول داجرای عملیات پرورش االغ در مراحل مختلف پرورش با استفاده از تجهیزات مناسب و بر اساس نظر 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

نگهداری االغ نر 1

دانش: 

 رفتار شناسی، ایجاد ارتبا ، -

 نحوه مقید کردن، خوراك دهی، -

های مراقبت )نهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(روش-

مهارت: 

برقراری ارتباطر با االغ نر -

 مقید کردن االغ نر -

ای االغ نرخوراك دهی و چر - 

مراقبت از االغ نر -

2
نگهداری از کره االغ از 

 گیری شدهشیر

 دانش: 

 ها، رفتارشناسی، چگونگی ارتبا  با کره

 نحوه مقید کردن، 

های مراقبت )نهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(خوراك دهی و روش

 مهارت: 

االغ برقراری ارتبا  با کره -

 مقید کردن کره االغ -

خوراك دهی کره االغ -

 مراقبت از کره االغ -

3
های نگهداری االغ

 آبستن

دانش: 

 ها، رفتارشناسی، چگونگی ارتبا  با االغ-

 نحوه مقید کردن، -

های مراقبت )نهویه، نور، بستر، جایگاه و غیره(خوراك دهی و روش-

 مهارت: 

های آبستنبرقراری ارتبا  با االغ -

 های آبستنمقید کردن االغ -

 های آبستنمراقبت از االغ -

های آبستندهی به االغخوراك -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

4
های نگهداری االغ

 دارکره

دانش: 

 رفتارشناسی، -

 ها، چگونگی ارتبا  با االغ-

 نحوه مقید کردن، -

 خوراك دهی، -

ور، بستر، جایگاه و غیره( نهای مراقبت )نهویه، روش-

نحوه ازشیرگیری کره االغ و خشك کردن االغ مادر- 

مهارت:

 دارهای کرهبرقراری ارتبا  با االغ -

 دارهای کرهکردن االغ مقید -

 دارمراقبت از االغ های کره -

 دارهای کرهخوراك دهی االغ -

درها و خشك کردن االغ مای کرهها، از شیرگیرکره تغذیه کمکی -

5
نگهداری االغ ماده 

 آبستنغیر

دانش: 

 رفتارشناسی، -

 چگونگی ارتبا  و مقید کردن، -

، های مراقبت )تهویه، نور، بستر، جایگاه و ...(دهی و روشخوراك-

 های مسنروش نگهداری از االغ-

 مهارت:

آبستنبرقراری ارتبا  با االغ غیر  -

 آبستنهای غیرمراقبت از االغ -

 آبستنهای غیرمقید کردن االغ -

آبستنهای غیرخوراك دهی االغ -

 های مسنمراقبت از االغ -

6
ثبت مشخصات و 

 رکوردگیری

دانش: 

 های ثبت مشخصات،روش-

های تعیین هویت )پالك گوش، داغ و ...( و صفات مورد نیاز برای رکوردبرداری انواع روش- 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

)اوزان مقاطع مختلف سنی، تولید شیر، ابعاد بدن و ...(

مهارت:

پالك کوبی -

داغ کوبی -

ثبت رکورد -

نگرش

 عوامل موثر در کار برقراری ارتبا  و هماهنگی با-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 صرفه جویی اقتصادی -
 دقت در انجام امور مربو  به مراقبت از اسب ها -
 رعایت حقوق حیوان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-
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ایمنی و بهداشت

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 ره(ماسك، کفش کار و غیاستفاده از وسایل ایمنی )لباس کار،  -
پیشگیری از ابتالء به بیماری های مشترك رعایت اصول بهداشتی به منظور -

توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مصرفی مورد استفاده در کار مدیریت صحیح مواد-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

تلفات جمع آوری و امحاء فضوالت و مواد زائد االغ نر، مادیان و کره قاطر -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

االغ واحد پرورش 1  استاندارد 

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

 استاندارد کامپیوتر 3

پروژکتورویدئو  4  استاندارد 

 استاندارد پرده نمایش فیلم 5

 استاندارد تخته وایت برد 6

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 7

 استاندارد کپسول آتش نشانی 8

 استاندارد پادوك 9

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

برس، شانه، قیچی و غیره(لوازم تیمار)قشو،  3  استاندارد 

 استاندارد محافظ سم 4

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فرم شناسنامه و شجره 1

 استاندارد فرم اسکیج 2

استاندارد ماژیك  3

استاندارد تخته پاك کن 4

 استاندارد دستکش یکبار مصرف 5
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شناسنامه استاندارد ارزشيابی

ای، صاحبان مشاغل، رفهبا مشارکت خبرگان ح 6121300020با کد اجرای عملیات تولید قاطر استاندارد ارزشیابی شایستگی

بررسی و به تصویب ان امور دام و ماکی گروه شغلی1/3/1400رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

بارگذاری گردید.رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت 

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میصاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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اصطالحات بکار رفته در این استاندارد تعاریف

 شود.اطالق می دست آمده است یا خیر،که یك شایستگی بهآن آوری شواهد و قضاوت در موردبه فرآیند جمع استاندارد ارزشيابی؛

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قراردادی است که به منظور شناسایی استانداردها و شناسه ISCO-2008ه بندی مشاغل ای از اعداد برگرفته از سند بین المللی طبقمجموعه کد؛

 شود.تعیین می

حرف در یك  بندی شغل وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر با استفاده از مل انجام کانامند. که شاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشند.های تعیین شده مطابق استاندارد عملکرد برای انجام مراحل کاری میشاخص عملکرد؛ اصلی هایشاخص 

هاای مونهای مناساب جهات برگازاری آزواحد اجرائی است که با فراهم بودن مواد مصرفی، ابزارآالت، تجهیزات و سازهمکان اجرای آزمون عملی؛  

 گیرد.رداری قرار میبعملی مطابق استاندارد ارزشیابی مورد بهره

باشد.ها و استانداردهای مورد نیاز برای انجام ارزشیابی میدستورالعمل های ضروری و استاندارد؛دستورالعمل 

شوند. واقع سنجش مورد باید محصول محور می باشد که شامل دو نوع فرایند محور ونوع عملکرد؛  

 چنادان کاار فرآیناد باه و گرددمی مشخصی محصول تولید به منجر که یادگیری نتایج یا هاشایستگی از مراتبی  به دستیابی محور؛ محصول عملکرد 

.شود می گفته شود،نمی توجهی

 ندمحورفرای عملکرد یادگیری، نتایج یا هاشایستگی از مراتبی  به دستیابی فرایند دربارة شااواهد مندنظام تحلیل و آوری جمع محور؛ به فرایند عملکرد 

 .  نگردد نیز محصول تولید به منجر است ممکن که گویندمی

های مختلف تواند از مراکز آموزشی و بخشای در حرفه مورد آزمون برخوردار باشد و میکسی است که از صالحیت علمی، تجربی، فنی و حرفه آزمونگر؛

بازار اشتغال )صنعت، کشاورزی و خدمات( انتخاب شود.

 گیرد:شامل موارد ذیل است که به منظور انجام فرآیند ارزشیابی مورد استفاده قرار می ؛ابزارهای ارزشيابی 

 شاونده آزمون هاىپاسخ و تاررف مورد در و شودمى مطرح شفاهى صورت به سؤال گیرد؛مى انجام شفاهى صورت به پاسخ و پرسش شفاهی؛ سوال 

 در آزماون ناوع ار اسات. ایانافکا تمرکاز استدالل، فرم فکری، نظم بیان، قدرت معلومات، سنجش براى خوبى وسیله شفاهى ارزشیابى. گرددمی قضاوت

.است مصاحبه نوعى حقیقت

 هایموقعیت در مهارت و دانش تکاربس بر دارد و یا تأکید سازی شبیه یا عملی های موقعیت در هاآموخته برکاربرد عمدتاً عملکردی؛ کتبی آزمون 

.کندمی تاکید عملی هایموقعیت با شده سازیشبیه یا عملی

 تقسایم ترکوچاك و خردتار اییکارها به را فعالیت یك که هاستویژگی یا هافعالیت ها،سوال نکات، از فهرستی ؛(ليست چک) کنترل فهرست 

 و درست ترتیب با و استاندارد کلش به و نشده فراموش فعالیت، یك جزئیات از یكهیچ شویم مطمئن که است این لیست چك از استفاده از هدف. کندمی

.است شده انجام کیفیت با و منطقی

 مشاابه شایساتگی یاا شاغلی هایواناییت همه ارزیابی برای معین کیفیتی و هزینه با و معین زمانی در باید که است هاییفعالیت برگیرنده در پروژه؛ 

.گیردمی قرار نظر مد ابتکار و نوآوری عناصر با و کار واقعی موقعیت سبك

 گیری تصمیم برای یدیمف منبع است و خاص مهارت یك در آموز مهارت پیشرفت و رشد نشانگر و توصیفی ارزشیابی ابزارهای از مشاهده؛ آزمون 

.باشدمی بعدی هایداوری و

  یاادگیری فرایناد رشاد تاا و اسات شاده آوری جمع خاص زمانی دوره یك در که است آموز مهارت توسط شده تولید مواد از ایمجموعهکارپوشه؛ 

. کندنمایان می مذکور دوره در را آموزمهارت

ست.احداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش و ارزشیابی مطابق استاندارد شایستگی  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛ 
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شرایط انجام کار 

 واحد پرورش االغمکان اجرا: 

شدستورالعمل کارشناس خبره و راهنمای پرورهای ضروری و استاندارد: دستورالعمل

 استاندارد عملکرد 

رورشراهنمای پ اجرای عملیات پرورش قاطربا استفاده از تجهیزات مناسب  و بر اساس دستورالعمل های فنی کارشناس خبره و

رآیند محور ف محصول محور   نوع عملکرد :

های اصلی عملکرد شاخص

های اصلی عملکردشاخصمراحل کارردیف

1
نگهداری االغ نر

برقراری ارتبا  با االغ نر بر اساس دستورالعمل رفتارشناسی-

کردن االغ نر مبتنی بر ابزار و دستورالعمل فنیمقید -

چرو پس ای و چرای مرتعخوراك دهی مبتنی و چرای االغ نر بر استانداردهای تغذیه-

مراقبت از االغ نر بر اساس استاندارهای نگهداری االغ-

نگهداری مادیان 2

برقراری ارتبا  با مادیان بر اساس دستورالعمل رفتارشناسی-

مقید کردن مادیان بر اساس دستورالعمل فنی-

ای خوراك دهی بر اساس استاندارد تغذیه-

مراقبت از مادیان بر اساس استاندارهای نگهداری اسب-

3

 انتخاب االغ نر و مادیان بر اساس

 خصوصیات مورد نیاز برای قاطر

اسیدستورالعمل رفتارشنشناخت صفات مطلوب رفتارشناختی االغ نر بر اساس -

اسیشناخت صفات مطلوب رفتار شناختی مادیان بر اساس دستورالعمل رفتارشن-

س خبرهرشناآگاهی از صفات مطلوب ریخت شناختی االغ نر و مادیان بر اساس نظر کا-

اختیهای رفتار شناختی و ریخت شنانتخاب مادیان و االغ نر بر اساس شاخص-

4
ها با االغ نر و مادیانکشش 

 نگهداری از مادیان آبستن

آموزش االغ نر برای کشش بر اساس دستورالعمل رفتارشناسی-

گیری بر اساس دستورالعمل رفتارشناسیآموزش مادیان برای جفت-

ل پرورش اسبها بر اساس اصوشناخت وضعیت فحلی مادیان-
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های اصلی عملکردشاخصمراحل کارردیف

دستاندارگیری در صورت لزوم بر اساس اکمك به جفتمقیدکردن مادیان فحل و نریان و -

مراقبت از االغ نر و مادیان در حین عملیات کشش با نظر کارشناس فنی-

-
اردهای های آبستن و آبستن سنگین بر اساس استاندخوراك دهی و مراقبت از مادیان

 ای و اصول پرورش اسبتغذیه

های قاطرنگهداری از کره 5

اسیرفتارشناسی برقراری ارتبا  کره قاطرها بر اساس دستورالعمل رفتارشن-

مراقبت از کره قاطرها بر اساس استاندارهای نگهداری تك سمیان-

ایخوراك دهی کره قاطرها بر اساس استانداردهای تغذیه-

مقید کردن کره قاطرها بر اساس دستورالعمل رفتارشناسی-

 صالحيت آزمونگر: 

کارشناس علوم دامی با گرایش پرورش اسب/ کارشناس دامپزشکی : مرتبط تحصيالت( الف

 حداقل سه سال:مرتبط کاری تجربه( ب

عملیآزمونگری  :ج( گواهينامه استاندارد شایستگی

ابزارهای ارزشيابی: 

نترل )چك لیست( کفهرست آزمون کتبی عملکردی سوال شفاهی 

ارپوشه کمشاهده پروژه        
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

االغ ومادیان واحد پرورش 1  استاندارد 

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

 استاندارد کامپیوتر 3

 استاندارد ویدئو پروژکتور 4

 استاندارد پرده نمایش فیلم 5

 استاندارد تخته وایت برد 6

 استاندارد جعبه کمك های اولیه 7

 استاندارد کپسول آتش نشانی 8

 استاندارد پادوك 9

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1  استاندارد 

 استاندارد طناب دستگردان 2

 استاندارد لوازم تیمار)قشو، برس، شانه، قیچی و غیره( 3

 استاندارد محافظ سم 4

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد فرم شناسنامه و شجره 1

 استاندارد فرم اسکیج 2

استاندارد ماژیك  3

استاندارد تخته پاك کن 4

 استاندارد دستکش یکبار مصرف 5
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه6121300021 با کد اجرای عملیات تولیدمثلی االغ شایستگیاستاندارد 

 بررسی و به تصویب رسید و در امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

ه مادی و وء استفادهرگونه س وکشور بوده ای کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك حرف دبندی شغل و در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

غلی، شایال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش اسب و سایر تك سمیان عنوان حرفه:

6121300021کد: تولیدمثلی االغاجرای عملیات عنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

ناگون به ها و شرایط گوحیطمدر « اجرای عملیات تولیدمثلی االغ» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 های مولداالغ نگهداری .1

 جفت گیری عملیاتاجرای  .2

ثبت رکوردهای تولید مثلی .3

 مراقبت از االغ آبستن  .4

مراقبت های قبل، حین و بعد از زایش االغ .5

  استاندارد عملکرد 

کارشناسل های و دستورالعم استفاده از تجهیزات و ابزار در زمان مناسب بر اساس توصیهالغ با اتولید مثلی جفت گیری اجرای عملیات 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
های مولدنگهداری االغ

دانش: 

 شناخت صفات مطلوب، -

 مقید کردن، ،رفتار شناسی، نحوه -

نحوه تغذیه، نحوه مراقبت، فصل تولید مثل-

مهارت: 

برقراری ارتبا  با االغ نر و ماده -

 شناسایی نژاد و صفات مطلوب  -

صل تولیدمثلفهای نر و ماده در خوراك دهی و مراقبت از االغ-

 انتخاب زمان مناسب جفت گیری-

تولیدیساس اهداف اانتخاب االغ های نر و ماده بر  -

2

اجرای عملیات جفت 

گیری

دانش: 

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل، -

 عالئم فحلی، تغییرات هورمونی، -

حلی، القاء ف سیکل تولید مثلی و فحلی در االغ ماده، راهکارهای بهبود عملکرد تولید مثل و-

 مدیریت تولید مثل سالیانه،  -

 مهارت: 

های قبل از فحلی بر اساس فصل تولید مثلیانجام فعالیت ریزی برایبرنامه -

انجام عملیات القاء فحلی -

تشخیص االغ ماده فحل -

 تشخیص رفتار جنسی االغ نر -

 برنامه ریزی و انتخاب زمان جفت گیری -

 تامین شرایط محیطی عملیات جفت گیری -

 ر حین جفت گیریدرعایت اصول ایمنی کارگر فنی  -

 گیری در صورت لزومجفتکمك به  -

های نر و ماده در حین عملیات جفت گیریمراقبت از االغ -

3

ثبت رکوردهای تولید 

 مثلی

 دانش:

اصول ثبت رکورد،  -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

های ثبت رکورد نرم افزارها و فرم-

مهارت: 

 ثبت رکوردهای مربو  به شجره -

حلی و جفت گیریفثبت رکوردهای مربو  به زمان  -

 ثبت رکوردهای مربو  به زایش  -

 ثبت اطالعات تولیدمثلی -

4

مراقبت از االغ آبستن 

دانش:

 رفتارشناسی، چگونگی ارتبا ،  -

ینهای آبستن سنگنحوه مقید کردن، خوراك دهی و مراقبت از االغ-

مهارت: 

 های آبستن سنگینبرقراری ارتبا  با االغ -

 سنگینهای آبستن مقید کردن االغ -

 های آبستن و شناخت خطرات آبستنی مراقبت از االغ -

زدیك زایش های آبستن سنگین نا تحت نظر گرفتن االغجداسازی و ی -

5

مراقبت های قبل، حاین 

 و بعد از زایش االغ

دانش: 

 مقید کردن،  برقراری ارتبا ، های مراقبت،رفتارشناسی، روش

ل خروج صحیح کره، کمك به حیاوان در حاا زایش، زایشگاه و ملزومات مربوطه )ضدعفونی ناف،-

زایمان و ...( 

مهارت: 

 بستن سنگین در حال زایشآبرقراری ارتبا  با االغ  -

 انتقال حیوان نزدیك زایش به زایشگاه -

 سازی محیط زایشگاهآماده -

 برای زایش تشخیص زایش بدون کمك یا مداخله کمکی -

م امور بعد از زایش )ضدعفونی کردن ناف و کنترل جفت ماندگی و ...(انجا -
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 یت موارد منع ارائه خدماترعا-

 رعایت حقوق حیوان  -
دقت در انجام مراحل کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

مورد استفاده در کارکار ایمن با ابزار و تجهیزات -

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 اله  و غیره(استفاده از وسایل ایمنی  ) لباس ، کفش ، ک -

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

محیط زیست در جهت توسعه پایدار اصول حفاظت از-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

رعایت بهداشت جایگاه نگهداری -
جمع آوری و امحاء فضوالت و مواد زائد مصرفی -
هورمون های تولید مثلیاستفاده صحیح از مواد شوینده و  -
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  تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

االغواحد پرورش  1  استاندارد 

 استاندارد فضای آموزش تئوری  2

 استاندارد کامپیوتر 3

 استاندارد ویدئو پروژکتور 4

 استاندارد پرده نمایش فیلم 5

 استاندارد تخته وایت برد 6

 استاندارد کپسول آتش نشانی 7

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

خش و ...(ابزار مقید کردن ) لواشه، افسار، داروی آرامب 1  استاندارد 

 استاندارد ظروف نمونه برداری 2

 استاندارد محافظ سم 3

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد لباس کار و چکمه 1

استاندارد دستکش 2

مخصوصکاله و ماسك  3  استاندارد 

4 
وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و 

 غیره(
استاندارد
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شایستگی شناسنامه استاندارد

 ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسانبا مشارکت خبرگان حرفه6121300022با کدانتخاب و خرید االغ  استاندارد شایستگی

ه ملی بررسی و به تصویب رسید و در سامان امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهحرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 ایند.بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نم

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك حرف دبندی شغل و در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

غلی، شایال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش اسب و سایر تك سمیانعنوان حرفه:

6121300022کد:االغ دیانتخاب و خرعنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

ور موثر و طوناگون به ها و شرایط گدر محیط« االغ دیانتخاب و خر» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 تولیدی، سالمتی و تیپ در االغ نر و مادهبررسی شاخص های مهم  .1

 بررسی اطالعات شجره نامه و گواهی های مربوطه .2

له مبدایخته گری گو آم بررسی رکورد و سوابق از شیرگیری کره، واکسیناسیون و  مدیریت گله سابقبررسی اطالعات نژادی .3

 انتقالتهیه تجهیزات مربو  به نقل و انتقال و مراقبت های اولیه پس از . .4

 خرید االغ .5

  استاندارد عملکرد 

ها و مشاوره کارشناسان خبرههای متداول و بر اساس شاخصانتخاب و خرید االغ با استفاده از روش

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1

بررساای شاااخص هااای 

مهم تولیدی، سالمتی و 

 تیپ در االغ  

 دانش: 

شاخص های مهم تولیدی )پوست، شیر و ...(، -

سالمتی و تیپ مناسب در االغ-

 مهارت: 

تولیدی )پوست، شیر و ...( در االغ بررسی شاخص های مهم -

 در انتخاببررسی شاخص مهم سالمتی و موثر  -

 الغبررسی شاخص های مهم در تیپ مناسب ا -

ثلی و سوابق آن در دام های مربوطهمبررسی وضعیت تولید  -

2

بررسی اطالعات شاجره 

نامااه و گااواهی هااای 

 مربوطه

 دانش: 

.ثلی و ..استاندارد و اصول علمی اطالعات شجره نامه، نتاج والدین و رکوردهای تولید م-

اطالعات شجرهمهارت: بررسی 

 بررسی شایستگی نسبی شجره -

بررسی سالمت و سوابق بیماری در شجره -

 بررسی صفات اقتصادی شجره -

 بررسی گواهی های مربوطه و شناسنامه -

3

بررسی رکاورد و ساوابق 

از شاااایرگیری کااااره، 

واکسیناسیون و  مدیریت 

 گله سابق

 دانش:  

ارکره ها، واکسیناسیون و سوابق دامدروش های رکوردگیری، سن و روش از شیرگیری -

 مهارت: 

بررسی رکورد تولید شیر االغ ماده -

 بررسی رفتار و آرامش دام -

بررسی سوابق واکسیناسیون دام -

 بررسی اهلیت و سوابق گله دار -

4
بررسی اطالعات ناژادی 

 و آمیخته گری گله مبدا

 دانش:

اطالعات نژادها و برنامه تالقی گری در منطقه پرورش االغ مبدا -

مهارت:

 بررسی اطالعات نژادهای منطقه -

ه یا کشور مبدابررسی تالقی گری گله و منطق -

 پیش بینی مراقبت های ویژه ی نژادی -

ات ظاهریتعیین سن بر اساس نژاد و خصوصی -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

خرید االغ 5

 دانش: 

 -حلیل بازارت -ژادهای مختلف االغن -یزان عرضه و تقاضام-عرضه و تقاضا -

عوامل موثر بر قیمت خرید االغ،  -

اصول علمی در عرضه االغ، -

استانداردهای کیفی االغ -

 مهارت: 

ه و تقاضای انواع نژادهای االغ در مناطق مختلفارزیابی عرض -

 انتخاب مکان های عرضه االغ -

قیمت االغ با توجه به شرایط بازار تحلیل -

 رعایت قوانین قرنطینه و دامپزشکی -

ی االغرعایت قوانین تجارت داخلی و خارج-

6

تهیه تجهیزات مربو  به 

نقل و انتقاال و مراقبات 

 های اولیه پس از انتقال

دانش: 

 انواع تجهیزات ، -

 انواع ماشین آالت مناسب نقل و انتقال، -

 تراکم مناسب انتقال، -

ای روتکل هپت و روش مراقبت های حین و بعد ازانتقال و ... طبق استانداردهای حقوق حیوانا-

دامپزشکی

مهارت:

 المت دام از دامپزشکی مبداساخذ گواهی بهداشتی و  -

 ام زندهدانتخاب و مهیاسازی خودروی حمل  -

 والنیطبررسی شرایط انتقال در مسیرهای  -

دبه مقص تقال داماده سازی جایگاه، تهیه آذوقه و مراقبت های اولیه حین و پس از انآم -
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نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

یت موارد منع ارائه خدماترعا-

رعایت حقوق حیوانات -

دقت در انجام مراحل کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

مورد استفاده در کارکار ایمن با ابزار و تجهیزات -

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

ماسك و ...( کفش، استفاده از وسایل ایمنی )لباس کار، -

رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در حین کار -
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

پایداراصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه -

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

رعایت بهداشت جایگاه  -

الغجمع آوری و امحاء فضوالت و مواد زائد ا -

یمنای، اار، بااالرفتن ساطح طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط ک )ارگونومی: باکامپیوتر کار درهنگام ارگونومی رعایت -

(وریبهداشت، تطبیق کار با کارگر بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره
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  تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

االغواحد پرورش  1  استاندارد 

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

 استاندارد تجهیزات موجود در محیط کار 3

 استاندارد کامپیوتر 4

 استاندارد اینترنت 5

 استاندارد دفتر کار 6

 استاندارد ویدیو پروژکتور 7

 استاندارد اینترنت 8

ابزار

مشخصات فنیعنوانردیف

مواد مصرفی

مشخصات فنیعنوانردیف

استانداردفرم شناسنامه و شجره1

استانداردفرم اسکیج2

استانداردلباس کار و چکمه3

استاندارددستکش4

استانداردمخصوصکاله و ماسك 5

استانداردوسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاکن و غیره(6
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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، ان حرفهمشارکت خبرگ با 6121300023با کد االغ و قاطر داتیو فروش تول یابیبازار استاندارد شایستگی

بررسی و به تصویب  انامور دام و ماکی گروه شغلی1/3/1400رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

يرات اعمال شدهتوضيحاتو تغي تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

انطباق  حی خود، درآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالمیایدعوت بعمل از صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش بان خيانبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میدر محیط توانایی انجام کارشایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

بندی شغل و حرف در یك بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهیك گروه بزرگ دستهای از چند شغل همگن که در مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دنقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

و مشاهده می باشد. 

ار باا اساتفاده از م کنامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند از؛سطح ایسکد مورد ني

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش اسبعنوان حرفه:

6121300023کد: بازاریابی و فروش محصولعنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

ها و شرایط محیط در« اطرقاالغ و  داتیو فروش تول یابیبازار» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 بازار فروش قاطر و االغشناسایی  .1

 شناسایی بازار فروش شیر االغ .2

رآورد هزینه های تولید قاطر و االغب .3

برآورد هزینه های تولید شیر االغ .4

 برقراری ارتبا  با بازار .5

 رضه و فروش قاطر و االغع .6

 عرضه و فروش شیر االغ .7

  استاندارد عملکرد 

برهرشناسان خوره کابا استفاده از روش های متداول در زمان فروش بر اساس مشا االغ و قاطر داتیو فروش تول یابیبازار

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
شناسایی بازار فروش 

 و االغقاطر 

 دانش: 

بازار آمار و طالعاتا -بازاریابی الکترونیکی - یزان عرضه و تقاضام-شناخت بازار عرضه و تقاضا-

مهارت:

 الغدر مناطق مختلفاارزیابی عرضه و تقاضای قاطر و -

.(آدرس، ...عالیت، فهیه بانك اطالعاتی از افراد و شرکتهای فعال در تولید قاطر و االغ ) ایمیل، تلفن، نوع ت-

 شناسایی مشتریان هدف -

عرضه و ...( ستفاده ازاینترنت به عنوان یك ابزارفروش) ایمیل، شبکه های اجتماعی، سایت های اینترنتیا-

تحلیل بازار هدف -

2

شناسایی بازار فروش 

 شیر االغ

 دانش: 

شناخت بازار عرضه و تقاضا-

میزان عرضه و تقاضا-

 بازاریابی الکترونیکی-

 بازار آمار و اطالعات-

مهارت:

 غ در مناطق مختلفارزیابی عرضه و تقاضای شیر اال -

درس، ....(آهیه بانك اطالعاتی از افراد و شرکتهای فعال در تولید قاطر) ایمیل، تلفن، نوع فعالیت، ت-

 شناسایی مشتریان هدف -

تای عرضاه و های اجتماعی، سایت های اینترنعنوان یك ابزارفروش ) ایمیل، شبکه  استفاده ازاینترنت به -

)...

تحلیل بازار هدف -

3
برآورد هزینه های تولید 

 قاطر و االغ

 دانش:

 شناخت و برآورد انواع هزینه های تولید)ثابت و متغیر( برای هر راس قاطر و االغ ،-

عوامل تأثیرگذار بر قیمت و نحوه برآورد، هزینه های سر به سر،-

 اصول مقدماتی حسابداری،  - 

نحوه محاسبه فهرست بهای ساالنه-

مهارت:

 ن تعیین هزینه تولید هر راس مادیان آبست -

اس االغ نر برای جفت گیریتعیین هزینه های تولید هر ر-

 آماده ی کار تعیین هزینه مترتب بر تولید قاطر -

 تعیین هزینه سر به سر -

الغاهزینه های تولید قاطر و محاسبه فهرست بهای ساالنه  -
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4
برآورد هزینه های تولید 

 شیر االغ

 دانش:

شناخت و برآورد هزینه های تولید شیر االغ )ثابت و متغیر(،  -

عوامل تأثیرگذار بر قیمت شیر االغ و نحوه برآورد آنها، -

هزینه های سر به سر،-

ریسك های بازار - 

مهارت: 

تولید )ثابت و متغیر( تعیین انواع هزینه های -

 تعیین هزینه تولید هر کیلو شیر االغ -

یر االغششناسایی عوامل تاثیر گذار بر قیمت  -

 محاسبه هزینه های سر به سر -

برقراری ارتبا  با بازار 5

دانش:

انواع ارتباطات تلفنی و حضوری،  -

 انواع ارتباطات اینترنتی و مجازی، -

ای اجرایای و ستراتژی هاغیرمستقیم، زبان بدن و ارتباطات کالمی، انواع مذاکره و اانواع ارتبا  مستقیم و -

عمومی، الگوهای رفتاری مخاطبان، شیوه برخورد با تعارض

مهارت

 های ارتباطیبررسی انواع ارتباطات و ابزار -

 بکارگیری ابزارهای ارتبا  -

مذاکره و پیاده سازی استراتژی های مذاکره -

 تعارضمدیریت  -

 مدیریت جلسه مذاکره و فضای حاکم -

 انتخاب و مدیریت زمان مناسب در اجرا -

 نهایی سازی مذاکره و عقد قرارداد -

6
عرضه و فروش قاطر و 

 االغ

 دانش: 

-هویت دام، شناسنامه و شجره قاطر -

رنگ شناسی بدن قاطر، -

 اندام شناسی قاطر -

مهارت:

 فروشانتخاب محل های عرضه و  -

ای سنتی و مدرن هانجام تبلیغات فروش به شیوه  -

 رعایت قوانین قرنطینه -
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و خارجی فروش االغ و قاطر در بازارهای داخلی-

7
عرضه و فروش شیر 

 االغ

دانش: 

 شیوه های تبلیغات،  -

اصول علمی و بهداشتی در عرضه شیر االغ، -

 استانداردهای کیفی شیر االغ -

مهارت: 

 انتخاب محل های عرضه و فروش -

ای سنتی و مدرن هانجام تبلیغات فروش به شیوه  -

کیفی شیر االغ رعایت استانداردها و شاخص های -

رجی فروش شیر االغ در بازارهای داخلی و خا-

نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

انجام کار و مسئولیت پذیری دقت در-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

دقت در انجام مراحل کار  -

 رعایت حقوق حیوان -
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ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

استفاده از ابزار و تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین -

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 یره(کفش کار و غ استفاده از وسایل ایمنی )لباس کار، ماسك، -

ی از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پیشگیر -

محيطیتوجهات زیست 

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-
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 تجهیزات 

 مشخصات فنی عنوان ردیف

آموزش تئوریفضای  1  استاندارد 

 استاندارد کامپیوتر 2

 استاندارد ویدیو پروژکتور  3

 استاندارد پرده نمایش  4

 استاندارد ماشین حساب  5

 استاندارد کپسول آتش نشانی  6

 استاندارد جعبه کمکهای اولیه  7

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد نمونه ابزار های تبلیغاتی  1

استاندارد نرم افزار آموزشی  2

CDفیلم یا 3 استانداردآموزشی  

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد لباس کار و چکمه 1

استاندارد دستکش 2

مخصوصکاله و ماسك  3  استاندارد 

4 
وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و 

 غیره(
استاندارد
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شایستگی استانداردشناسنامه 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان با مشارکت خبرگان حرفه6121300024با کدتغذیه االغ و قاطر شایستگیاستاندارد 

ملی  بررسی و به تصویب رسید و در سامانه امور دام و ماکیانگروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورهسازمان آموزش فنی و حرف

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك حرف دبندی شغل و در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

غلی، شایال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش اسب و سایر تك سمیانعنوان حرفه:

6121300024کد:تغذیه االغ و قاطرعنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

ور موثر و اگون به طو شرایط گون هادر محیط «تغذیه االغ و قاطر» انجام کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت 

باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 نگهداری مواد خوراکی .1

 خوراکیتهیه مواد  .2

 االغ و قاطر تعیین احتیاجات غذایی .3

 االغ و قاطرخوراك دهی  .4

 پیشگیری از اختالالت تغذیه ای .5

  استاندارد عملکرد 

اسان خبرهخوراکدهی االغ و قاطر با استفاده از تجهیزات مناسب  و بر اساس دستورالعمل های مربوطه و توصیه کارشن

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 ایسکد مورد نياز سطح 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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نگهداری مواد خوراکی 1

دانش: 

روش های جابجایی، 

 نگهداری، اقالم و اشکال مواد خوراکی، 

اقالم،عالئم و مشکالت ناشی از فساد، استانداردهای نگهداری 

دستورالعمل مبارزه با آفات انبار 

 مهارت: 

تشخیص اقالم خوراکی آفت زده و فاسد -

تشخیص علت عدم سالمت اقالم -

 تشخیص انواع آفات انبارداری -

 پیشگیری و کنترل انواع آفات  -

تهیه مواد خوراکی 2

دانش: 

 ی،مواد خوراک تیفیک یابیارز

اصول نمونه برداری از خوراك،  

 استانداردهای کیفیت، 

نحوه و محل خرید خوراك

مهارت: 

شناسایی مراکز خرید اقالم خوراکی -

یره(... و غ تشخیص کیفیت انبارداری قبل از خرید )کیسه های پاره، خوراك آلوده به خاك و -

بررسی خصوصیات ظاهری اقالم خوراکی -

ناخالصی در خوراكتشخیص میزان  -

 ارزیابی مواد خوراکی با ارسال به آزمایشگاه -

 خرید اقالم خوراکی -

تعیین احتیاجات غذایی 3
االغ و قاطر

 دانش: 

آشنایی با شرایط فیزیولوژیکی و تولیدی،

االغ و قاطرنحوه تعیین احتیاجات غذایی 

مهارت: 

االغ و قاطرتشخیص وضعیت فیزیولوژیکی  -
 االغ و قاطرتشخیص وضعیت فیزیولوژیکی  -
 استفاده از اقالم خوراکی متناسب با نیاز -
تهیه خوراك بر اساس توصیه کارشناس تغذیه دام -
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4
خوراك دهی االغ و 

 قاطر

 دانش: 

 انواع  پوشش گیاهی در مرتع، 

 در پس چر مزارع و مراتع،  االغ و قاطرنحوه تعلیف 

وضعیت و فعالیت حیوان روش های خوراك دهی  بر اساس

مهارت:

ارزیابی پوشش گیاهی مرتع -

 در پس چر مزارع و مراتع االغ و قاطرتعلیف  -

 خوراك دهی بر اساس نوع تغذیه پایه -

االغ نرمادیان شیرده، االغ و  الغ و قاطر،خوراك دهی کره ا -

 تنظیم وعده های غذایی در طول روز و در فصول مختلف -

 بیمار یا آسیب دیده االغ و قاطرخوراکدهی  -

5
پیشگیری از اختالالت 

 تغذیه ای

 دانش: 

 ، االغ و قاطراختالالت تغذیه ای در 

نحوه پیشگیری و کنترل اختالالت تغذیه ای

مهارت:

 متابولیك در ناهنجاری های االغ و قاطرتشخیص عالئم رفتاری  -

 تشخیص کولیك و گزارش به دامپزشك -

عالئم انسداد مجاری تنفسی و گوارشی و گزارش به دامپزشكتشخیص  -

 پیشگیری و کنترل اختالالت تغذیه ای-

غذیه ایتگزارش اختالالت رشد به کارشناس -



231

نگرش

برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات ارائهکنترل کیفیت -

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

زمان در ارائه خدمات مدیریت-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

رعایت حقوق حیوان -

 دقت در انجام مراحل کار -

دقت در تشخیص اختالالت تغذیه ای -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

استفاده از ابزار و تجهیزات کاررعایت اصول ایمنی حین -

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 اله  و غیره(استفاده از وسایل ایمنی  ) لباس ، کفش ، ک -

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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محيطیتوجهات زیست 

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

فاضالب و تلفاتبکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی دفع فضوالت، -



233

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

االغواحد پرورش  1  استاندارد 

 استاندارد واحد تولید قاطر 2

 استاندارد فضای آموزش تئوری 3

 استاندارد کامپیوتر 4

 استاندارد ویدئو پروژکتور 5

 استاندارد پرده نمایش فیلم 6

 استاندارد تخته وایت برد 7

 استاندارد ترازو 8

(میکسر)مخلو  کننده  9  استاندارد 

 استاندارد فیدرمیکسر 10

 استاندارد علوفه خرد کن 11

 استاندارد چاپر 12

 استاندارد آسیاب چکشی یا غلطکتی 13

اسکولب 14  استاندارد 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

1 
سوك، بامبو و )وسایل نمونه برداری از مواد خوراکی 

(غیره  
 استاندارد

(پالت و غیره)وسایل نمونه برداری از مرتع  2  استاندارد 

3 
ظروف نگهدارنده موادخوراکی پالستیکی با اندازه های 

 مختلف
 استاندارد

 استاندارد کاردك استاندارد با اندازه های مختلف 4

 استاندارد آهن ربا استاندارد 5

 استاندارد نمونه بردار مایعات 6
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد با شمارههای مختلفالك  7  استاندارد 

 استاندارد آسیاب آزمایشگاهی 8

 استاندارد مخلوطکن آزمایشگاهی 9

گرم 001/0ترازو آزمایشگاهی دقت  10  استاندارد 

 استاندارد وسایل آزمایشگاهی 11

12 
نرم افزارهای مرتبط با تعیین احتیاجات غذایی و 

 متعادل سازی جیره ها
استاندارد

استاندارد ماشین دوخت گونی 14

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد لباس کار و چکمه 1

استاندارد دستکش 2

مخصوصکاله و ماسك  3  استاندارد 

4 
وسایل کمك آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و 

 غیره(
 استاندارد
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6121300025با کدراه اندازی واحد پرورش االغ  استاندارد شایستگی

 بررسی و به تصویب رسید و در امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیبازنگری و بسوابق 

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میو خبرگان حرفه از صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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استانداردتعاریف اصطالحات بکار رفته در این 

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  جام کار دری انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برانقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش االغ و سایر تك سمیان  عنوان حرفه:

612100025کد:  واحد پرورش االغراه اندازی عنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

اگون به طور ها و شرایط گونحیطمدر « راه اندازی واحد پرورش االغ » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 مکان یابی محل  پرورش االغ  .1

 رعایت استانداردهای فنی جایگاه پرورش االغ  .2

رعایت جانمایی ساختمان و تاسیسات در واحد پرورش االغ  .3

 تهیه مصالح مورد نیاز جایگاه پرورش االغ  .4

  تهیه تجهیزات واحد پرورش االغ .5

  استاندارد عملکرد 

ح مورد نیاز  بر می و مصالات اقلیخرید تجهیزات و نصب آنها با  استفاده از خصوصی همکاری در طراحی و ساخت واحد پرورش واستاندارد 

 اساس استانداردهای نظام دامپروری و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1) یك
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1
مکان یابی محل 

پرورش االغ

دانش: 

 ارتبا  اقلیم با پرورش االغ ، -

 مفهوم محدوده آسایش، -

جتمااعی و قتصاادی، اایابی و استقرار واحد پرورش )عوامل جغرافیایی، تدابیر مورد نیاز برای مکان-

غیره(

مهارت: 

ای برای راه اندازی واحد پرورش توجیه اقتصادی منطقهبررسی -

قدماتی محل راه اندازی واحد پرورش بر اساس ضوابط عمومی انتخاب م-

اب مقدماتی محل راه اندازی واحد پرورش بر اساس ضوابط اختصاصی انتخ -

یره(غن و راجعه به مراجع ذی صالح برای اخذ مجوزها )موافق اصولی، پروانه تاسیس و ساختمام-

2
رعایت استانداردهای 

فنی جایگاه پرورش االغ

 دانش: 

االغ ،  شاالغ ، قوانین نظام دامپروری برای شرایط احداث واحد پرور انواع جایگاه های-

 شرایط منطقه، -

بخش های یك واحد پرورش االغ  )زایشگاه، اصطبل و غیره(-

مهارت: 

موجود بر اساس استاندارد های االغمساحت فضای مسقف برای واحد پرورش  اسبهمح-

ای موجودهبر اساس استاندارد  االغمساحت فضای غیرمسقف برای واحد پرورش  اسبهمح-

ط اقلیمیانتخاب نوع جایگاه بر اساس شرای-

 بر اساس استانداردهای موجود االغاحد پرورش وبرآورد تاسیسات مورد نیاز برای -

3

رعایت جانمایی 

ساختمان و تاسیسات در 

 واحد پرورش االغ

 دانش: 

استاندارد فنی ساختمان و تاسیسات پرورش االغ ، -

 اصول تهیه جانمایی،  -

بررسی اقتصادی هزینه های ساخت و راه اندازی -

مهارت:

تعیین جهت های جغرافیایی-

 حل از طریق بازدید استخراج وضعیت توپوگرافی م-

لیمی محل با استفاده اطالعات هواشناسیاستخراج شرایط اق-

 غاالجانمایی بخش های مختلف واحد پرورش -
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4
تهیه مصالح مورد نیاز 

 جایگاه پرورش االغ

 دانش: 

ساخت ساختمان و تاسیسات، نوین های فنآوری و ساختمانی مصالح انواع-

 انواع عایق ها، -

اقتصادی های وتحلیل انتخاب رنگ -

 مهارت: 

صالح بومی و اقتصادی بر اساس نوع جایگاه و سیستم پرورش انتخاب م-

 اساس برآورد انجام شده خرید مصالح مورد نیاز بر-

بار کردن مصالح خریداری شده بر اساس ضوابط فنینگهداری و ان-

 وجودی انبار بر اساس بازدید روزانهمثبت مقدار مصرف و -

5
تهیه و نصب تجهیزات 

 واحد پرورش االغ

 دانش: 

انواع تجهیزات )لوازم نعل بندی، شیردوشی و ...( -

 مهارت: 

ع جایگاه و سیستم پرورشانتخاب تجهیزات بر اساس نو-

 االغورش خرید تجهیزات بر اساس ظرفیت واحد پر-

 ر اساس ضوابط فنیانتقال تجهیزات خریداری شده ب-

فنی اساس ضوابطنگهداری تجهیزات خریداری شده بر -
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 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

نگهداری صحیح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و -

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

توجه به شرایط منطقه ای و اقلیم -

 دقت در محاسبات -

 حیوان تامین آسایش -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

 رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

زیست محيطی توجهات
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زیست محيطی توجهات

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

تجهیزات سیستم بهداشتی دفع فضوالت، فاضالب و تلفات بکارگیری-
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد تجهیزات واحد پرورش االغ  1

 استاندارد تجهیزات و نمونه مصالح ساختمانی 2

 استاندارد ماشین حمل 3

 استاندارد باکس های حمل دام 4

 استاندارد ویدیو پروژکتور 5

 استاندارد کامپیوتر 6

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد ترازو 1

 استاندارد ماشین حساب 2

 استاندارد فرغون و بیل 3

 استاندارد کاردك 4

 استاندارد سطل مدرج 5

 استاندارد همزن دستی 6

 استاندارد جدول فهرست بها سال 7

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد مواد شوینده مناسب و آب به میزان الزم 1

 استاندارد مواد ضدعفونی کننده 2

 استاندارد لباس کار و چکمه 3

 استاندارد دستکش 4

 استاندارد کاله و ماسك مخصوص، 5

 استاندارد وسایل آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و غیره( 6
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان با مشارکت خبرگان حرفه6121300026با کدقاطر  پرورشراه اندازی واحد  شایستگی استاندارد

بررسی و به تصویب رسید  امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ و کارشناسان برنامه

و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

تفاده مادی و ونه سوء اسای کشور بوده و هرگکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دالحی خود، آیدبا ارسال نقطه نظرات اصدعوت بعمل می ایصاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز صاحبنظران، متخصصان، 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیبرنامهدفتر پژوهش، طرح و 

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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رفته در این استانداردتعاریف اصطالحات بکار 

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شنجام کار در های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای اشامل مولفهنقشه کاری  استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاا شغل را استاندارد عملکرد کار میسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه ی استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛سطح ایسکد مورد نياز

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میه معموالً به مهارتحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است ک مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.کار می مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط ایمنی و  بهداشت؛

مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:تولید اسب و سایر قاطرعنوان حرفه:

6121300026کد: قاطر پرورشراه اندازی واحد عنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

اگون به طور ها و شرایط گونحیطدر م« قاطر پرورشراه اندازی واحد » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.مراحل کاری زیر میموثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و 

 مراحل کار

 مکان یابی محل  تولید قاطر .1

 رعایت استانداردهای فنی جایگاه تولید قاطر .2

جانمایی ساختمان و تاسیسات در واحد تولید قاطررعایت  .3

 تهیه مصالح مورد نیاز جایگاه تولید قاطر .4

 تهیه تجهیزات واحد تولید قاطر .5

  استاندارد عملکرد 

اده از خصوصایات هاا باا  اساتفبا استفاده از طراحی و ساخت واحد تولید و خرید تجهیزات و همچنین نصب آن تولید قاطرراه اندازی واحد 

 وراقلیمی و مصالح مورد نیاز  بر اساس استانداردهای نظام دامپروری و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کش

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

  نيازسطح ایسکد مورد 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
مکان یابی محل  تولید 

 قاطر

دانش: 

 قاطر،  تولیدارتبا  اقلیم با  -

غرافیاایی، )عوامال ج تولیدیابی و استقرار واحد مفهوم محدوده آسایش، تدابیر مورد نیاز برای مکان-

اقلیمی اقتصادی، اجتماعی و غیره(

مهارت: 

 تولیدزی واحد ای برای راه اندابررسی توجیه اقتصادی منطقه-

بر اساس ضوابط عمومی  تولیدد انتخاب مقدماتی محل راه اندازی واح-

بر اساس ضوابط اختصاصی  تولیداحد انتخاب مقدماتی محل راه اندازی و -

غیره( یس و ساختمان وبه مراجع ذی صالح برای اخذ مجوزها )موافق اصولی، پروانه تاس مراجعه-

2
رعایت استانداردهای 

فنی جایگاه تولید قاطر

دانش: 

 انواع جایگاه هایقاطر، -

قاطر، تولید قوانین نظام دامپروری برای شرایط احداث واحد -

 شرایط منطقه، -

قاطر )زایشگاه، اصطبل و غیره( تولیدبخش های یك واحد -

مهارت: 

موجود بر اساس استاندارد های قاطر تولیدمساحت فضای مسقف برای واحد  اسبهمح-

ای موجودهبر اساس استاندارد  قاطر تولیدمساحت فضای غیرمسقف برای واحد  اسبهمح-

ط اقلیمیانتخاب نوع جایگاه بر اساس شرای-

 بر اساس استانداردهای موجود قاطر ولیدتبرآورد تاسیسات مورد نیاز برای واحد -

3

رعایت جانمایی 

ساختمان و تاسیسات در 

 واحد تولید قاطر

دانش: 

قاطر، تولیداستاندارد فنی ساختمان و تاسیسات  -

 اصول جانمایی،  -

بررسی اقتصادی هزینه های ساخت و راه اندازی -

 مهارت: 

پیشنهاد جانمایی ساختمان و تاسیسات جهت ارائه به مهندس عمران-

4

شناخت و تهیه مصالح 

مورد نیاز جایگاه تولید 

 قاطر

 دانش: 

ساخت ساختمان و تاسیسات،  نوین آوریهای وفن ساختمانی مصالح انواع-

انواع عایق ها، -
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

اقتصادی،  های وتحلیل انتخاب رنگ-

 تجهیزات مورد نیازانواع -

مهارت: 

تعیین جهت های جغرافیایی-

 حل از طریق بازدید استخراج وضعیت توپوگرافی م-

لیمی محل با استفاده اطالعات هواشناسیاستخراج شرایط اق-

 قاطر تولیدجانمایی بخش های مختلف واحد -

5
تهیه و نصب تجهیزات 

 واحد تولید قاطر

 دانش: 

انواع تجهیزات )لوازم نعل بندی، شیردوشی و ...( -

 مهارت: 

 تولیدومی و اقتصادی بر اساس نوع جایگاه و سیستم بانتخاب مصالح -

 اساس برآورد انجام شده خرید مصالح مورد نیاز بر-

بار کردن مصالح خریداری شده بر اساس ضوابط فنینگهداری و ان-

 ازدید روزانهبر اساس ب ثبت مقدار مصرف و موجودی انبار-
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

بهینه و نگهداری صحیح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده -

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

توجه به شرایط منطقه ای و اقلیم -

 دقت در محاسبات -

 تامین آسایش حیوان -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

کاررعایت اصول ارگونومی حین انجام -
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

دفع نخاله های ساختمانی -



252

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد تجهیزات واحد تولید قاطر  1

 استاندارد تجهیزات و نمونه مصالح ساختمانی 2

 استاندارد ماشین حمل 3

 استاندارد باکس های حمل دام 4

 استاندارد ویدیو پروژکتور 5

 استاندارد کامپیوتر 6

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد ترازو 1

 استاندارد ماشین حساب 2

 استاندارد فرغون و بیل 3

 استاندارد کاردك 4

 استاندارد سطل مدرج 5

 استاندارد همزن دستی 6

 استاندارد جدول فهرست بها سال 7

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد مواد شوینده مناسب و آب به میزان الزم 1

ضدعفونی کنندهمواد  2  استاندارد 

 استاندارد لباس کار و چکمه 3

 استاندارد دستکش 4

 استاندارد کاله و ماسك مخصوص، 5

 استاندارد وسایل آموزشی )ماژیك، تخته پاك کن و غیره( 6
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ن ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناساا مشارکت خبرگان حرفهب  6121300027  با کد شیردوشی االغ شایستگیاستاندارد 

ه ملی بررسی و به تصویب رسید و در سامان امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

شدهتوضيحاتو تغييرات اعمال  تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق طه نظرات اصالحی خود، دنقآیدبا ارسال ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میها و توانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك بندی شغل و حرف ددر طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده دستهشغل همگن که در یك گروه بزرگ ای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه ستاندارد؛شرح ا

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نيازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:پرورش اسب و سایر تك سمیانعنوان حرفه:

6121300027کد:شیردوشی االغعنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

وثر و کارا ن به طور مها و شرایط گوناگودر محیط« شیردوشی االغ» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

انتخاب نژاد مناسب االغ برای تولید شیر .1

انجام اقدامات پیش از شیردوشی .2

 انجام فرایند شیردوشی االغ .3

 بررسی کیفی شیر االغ .4

  استاندارد عملکرد 

ان خبرهیه کارشناسدستورالعمل های مربوطه و توص و تجهیزات مناسب و بر اساس شیردوشی االغ با استفاده از روش های متداول

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

  مورد نيازسطح ایسکد 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

1
انتخاب نژاد مناسب 

االغ برای تولید شیر

دانش:

 اندام شناسی االغ ماده،  - 

صفات ژنتیکی و فنوتیپی شیردهی - 

نژاد های االغ شیری - 

مهارت:

بررسی صفات ژنتیکی و فنوتیپی نژاد های االغ شیری -

یری مناسب با آب و هوای منطقه شانتخاب نژادهای االغ  -

2

انجام اقدامات پیش از 

 شیردوشی

دانش: 

پستان سالم،  -

انواع بیماری های پستان، -

 مشخصات شیر سالم،  - 

انواع ضدعفونی کننده های پستان -

مهارت:

 ظاهری سالمت پستانبررسی  -

شستشوی پستان و تمیز کردن آن -

 دوشش شیر در ظروف مخصوص -

 آزمایش مقدماتی شیر  -

 ضدعفونی پستان -

3
انجام فرایند شیردوشی 

 االغ

دانش: 

 آناتومی پستان االغ،  -

فرایند ترشح و دوشش شیر، شیردوشی دستی،  -

دستگاه های شیردوشی ثابت و اتوماتیك-

مهارت:

 تعیین زمان مناسب شیردوشی  -

 آماده سازی جایگاه شیردوشی -

ارزیابی،شستشو و ضدعفونی پستان  -

 شیردوشی دستی -

کار با دستگاه شیردوش ثابت و سیار -

دانش:  بررسی کیفی شیر االغ 4
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

 ترکیبات شیر خام االغ،  -

( و شیمیایی شیر،pHخواص فیزیکی ) رنگ، وزن مخصوص، ویسکوزیته،  -

درجه پاکیزگی و ویژگی کمی و کیفی مواد خارجی شیرخام االغ،  -

 تغییرات شیر متناسب با وراثت، نژاد،  -

دوره شیردهی، محیط و عفونت های پستانی-

مهارت:

ارزیابی شیرخام سالم االغ-

 بررسی ترکیبات شیر االغ-

(pHاص فیزیکی شیر خام االغ) رنگ، وزن مخصوص، ویسکوزیته، ارزیابی خو -

 تعیین درجه پاکیزگی شیر خام االغ -

 شیر تعیین ویژگی کمی و کیفی مواد خارجی -

ی ررسی تغییرات شیر ) با توجاه باه وراثات، ناژاد، دوره شایردهی، تغذیاه، محایط و عفونات هااب -

پستانی....(

یر االغدر نگهداری، حمل و نقل و فراوری ش رعایت اصول بهداشتی -
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نگرش

 برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

 رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

 مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

 امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ح از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کاراستفاده بهینه و نگهداری صحی-

 ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

 دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

 مدیریت زمان در ارائه خدمات-

 رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 ت حقوق حیوان رعای-
دقت در انجام مراحل کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

ارگونومی حین انجام کاررعایت اصول -

 اله  و غیره(استفاده از وسایل ایمنی  ) لباس ، کفش ، ک -

یشگیری از ابتالء به بیماری های مشتركرعایت اصول بهداشتی به منظور پ-
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توجهات زیست محيطی

پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

 اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

 مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

والت، فاضالب و تلفاتبکارگیری تجهیزات سیستم بهداشتی دفع فض-
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  تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد سالن شیردوشی 1

 استاندارد ماشین شیردوش  2

 استاندارد کامپیوتر 3

 استاندارد اینترنت 4

 استاندارد تانکر حمل شیر 5

 استاندارد شیرسردکن 6

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

1 pHاستاندارد متر 

 استانداردشیردوش سیار 2

 استاندارد صافی های مخصوص شیر 3

 استاندارد سطل شیردوشی 4

 استاندارد بیدون 5

 استاندارد استریپ کاپ 6

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد انواع دارو 1

استاندارد انواع ضدعفونی کننده های جایگاه و پستان 2

 استاندارد دستکش 3

استاندارد لباس کار 4

 استاندارد روپوش 5

 استاندارد حوله تمیز 6

 استاندارد ظروف شیشه ای 7

 استاندارد ماسك 8
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شناسنامه استاندارد شایستگی

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه6121300028با کد کنترل سالمت االغ و قاطر استاندارد شایستگی

 بررسی و به تصویب رسید و در امور دام و ماکیان گروه شغلی1/3/1400ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

توضيحاتو تغييرات اعمال شده تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورهسازمان آموزش فنی و حرف

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خيابان نبش  ،خيابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایميل: 

rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیطشایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

حرف در یك بندی شغل و بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دنقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ه شاغلی، یال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

ار باا اساتفاده از م کنامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند از؛سطح ایسکد مورد ني

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محيطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6121کد:اسب و سایر تك سمیان پرورشعنوان حرفه:

6121300028کد: سالمت االغ و قاطرکنترل عنوان استاندارد شایستگی: 

  استانداردشرح 

ون به طور ها و شرایط گوناگطدر محی«  کنترل سالمت االغ و قاطر» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار

 عملیات بهداشتی در واحدهاانجام  .1

یسالمت ظاهر یابیارز .2

 های داخلی و خارجی کنترل انگل .3

ها یماریو کنترل ب یریشگیپ .4

 مانیدر زا یبهداشت یهامراقبتانجام  .5

دهید بیآس االغ و قاطردر  یانجام اقدامات بهداشت .6

 امحاء بهداشتی حیوان تلف شده .7

  استاندارد عملکرد 

نظارات  دامپزشاکی ون ساازمادساتورالعمل هاای  بار اسااس بتجهیزات و ابزار در زمان مناسبا استفاده از  االغ و قاطرکنترل سالمت 

 کارشناسان خبره

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نياز 

پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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شایستگیمولفه های مراحل کارردیف

1

انجام عملیات بهداشتی 

 در واحدها

دانش: 

 فیزیولوژی تنفس، دستگاه گوارش، گردش خون، دفع ادرار، -

 اصول نمونه برداری خون، مدفوع و ادرار ، -

 ، روش کار سمپاش های دستی و موتوری و اصول سمپاشی-

مداری، ، روش جمع آوری و مدیریت کود در داها و اصول شعله افکنیروش کار شعله افکن-

 اصول بهداشت در فرایند شیردوشی-

مهارت: 

 بررسی وضعیت اشتهای حیوان -

 مت حیوانهای سالبکارگیری لوازم اندازه گیری شاخص -

 گیری دمای بدن، تعداد تنفس و ضربان قلباندازه -

نظارت دامپزشكدفوع و ادرار تحت نمونه برداری از خون، مو، م -

 انجام عملیات ضدعفونی کردن -

 جمع آوری و مدیریت کود  -

 رعایت اصول بهداشتی محل شیردوشی -

 یوان قبل، حین و بعداز شیردوشیرعایت اصول بهداشتی ح -

 ك لیست و دفاتر مربوطهثبت اطالعات بهداشتی در چ -

حیوانسالمت ی ابیارز 2

 دانش:  

نحوه نزدیك شدن، گرفتن و مقید کردن حیوان ، -

 عالئم ظاهری سالمت در حیوان،-

اصول معاینات بالینی، اصول قرنطینه  -

مهارت: 

  انجام مراحل نزدیك شدن، گرفتن و مقیدکردن حیوان به منظور اقدامات بهداشتی -

شكو گزارش به دامپز ت ظاهری و تشخیص اولیه عالئم بیماری در حیوان و سالمبررسی سالم -

 ن بیماراقدامات اولیه در مواجهه با حیوا -

 ادرار از نظر سالمت حیوان و گزارش به دامپزشك وبررسی مدفوع  -

 رعایت اصول قرنطینه  -

3

های داخلی  کنترل انگل

 و خارجی

 دانش:

نحوه رعایت بهداشت اصطبل حیوان و محیط کار،-

انگل های داخلی و خارجی،  -
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نحوه خوراندن داروهای ضدانگل -

های کنترل انواع انگل ها روش 

مهارت: 

ط کار رعایت اصول بهداشت جایگاه و محی -

حت نظارت دامپزشكخوراندن داروهای ضد انگل ت -

جیهای داخلی و خارهای پیشگیری و کنترل انگلبکارگیری روش -

 ثبت اطالعات بهداشتی -

4

و کنترل  یریشگیپ

 هایماریب

دانش: 

 انواع بیماری های االغ و قاطر، -

 انواع واکسن های االغ و قاطر ، -

  اصول قرنطینه،-

،ییدارو اشکالی االغ و قاطر، انواع داروها-

 ،یدام مختلفی داروهااستفاده از نحوه-

یدامی داروها زیتجو بعداز و قبلی بهداشت اقدامات -

مهارت: 

یبندطبق برنامه زمان ونیناسیواکسهمکاری در  -

از بیماری های االغ و قاطر انجام اقدامات پیشگیری-

رعایت اصول قرنطینه -

ی تحت نظارت دامپزشکیداماستفاده از داروهای  -

از درمان دامپزشکی مراقبت از االغ و قاطر پس -

5

 یهامراقبتانجام 

مانیدر زا یبهداشت

دانش: 

 فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی، -

 اصول بهداشتی زایشگاه، -

 اصول بهداشتی قبل، حین و بعد از زایمان، -

زا، های تازهزایی، اصول بهداشتی داماصول بهداشتی مرتبط با سخت-

 اصول بهداشتی کره های تازه متولد-
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مهارت: 

 رعایت اصول بهداشتی در زایشگاه  -

 در قبل، حین و بعداز زایمان رعایت اصول بهداشتی -

زاییك به سخترعایت اصول بهداشتی در زمان کم -

ازه متولد شدهتمراقبت های بهداشتی از کره  -

 مراقبت های بهداشتی از دام تازه زا -

ظارت دامپزشكنهای دارای جفت ماندگی با مراقبت و کمك به  دام -

6

 یانجام اقدامات بهداشت

 بیآس االغ و قاطردر 

 دهید

دانش: 

 کمك های اولیه و بهداشتی در دام های آسیب دیده، -

 لنگش و عوامل ایجاد کننده آن، -

 )عضالت  الالتهای اتل بندی مقدماتی، اختالالت استخوانی )شکستگی، تورم و ...( اختروش-

گرفتگی، پارگی و ...(، مفاصل و اندام های حرکتی و وظایف آن ها

 مهارت: 

های ستخواندون و ابکارگیری از داروها و لوازم درمان تورم، کشیدگی، پارگی و شکستگی تان -

قاطر و االغ تحت نظر دامپزشك

ای لنگش در االغ و قاطرانجام کمك های اولیه بر -

غیار سم برای پیشگیری از لنگش -

هاها و خوریزیان انواع زخمانجام اقدامات اولیه جهت درم -

7
بهداشتی حیوان امحاء 

 تلف شده

دانش:

 روش امحاء بهداشتی الشه،  -

انواع بیماری های قابل انتقال از الشه، -

کوره الشه سوز-

مهارت: 

دفن در چاه تلفات -

آهك پاشی و ضدعفونی الشه  -

استفاده از کوره الشه سوز -

حیوان بیمار و تلف شده ضدعفونی جایگاه نگهداری -
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برقراری ارتبا  و هماهنگی با عوامل موثر در کار-

رعایت نظم و انضبا  فردی و کارگاهی-

رعایت اخالق حرفه ای-

مشتریان به اطالعات کنترل کیفیت ارائه-

امانتداری و جلب رضایت مشتری -

 استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت -

ستفاده در کاراتجهیزات مورد استفاده بهینه و نگهداری صحیح از ابزار و -

ی برنامه ریزی و سازماندهی اولویت ها و برنامه کار-

دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری-

مدیریت زمان در ارائه خدمات-

رعایت موارد منع ارائه خدمات-

 رعایت حقوق حیوان  -

دقت در انجام مراحل کار -

ایمنی و بهداشت

رعایت بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار -

جلوگیری از آلودگی صوتی در محیط کار-

یزات کاررعایت اصول ایمنی حین استفاده از ابزار و تجه-

کار ایمن با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار-

رعایت اصول ارگونومی حین انجام کار-

 استفاده از وسایل ایمنی   -

ری از ابتالء به بیماری های مشتركاصول بهداشتی به منظور پیشگیرعایت -

توجهات زیست محيطی
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پرهیز از هرگونه آلودگی زیست محیطی-

اصول حفاظت از محیط زیست در جهت توسعه پایدار-

مدیریت صحیح دفع ضایعات و پسماند حاصل از کار-

مدیریت صحیح مواد مصرفی مورد استفاده در کار-

 مدیریت صحیح منابع انرژی و آب-

ضوالت، فاضالب و تلفاتفپیش بینی تجهیزات سیستم بهداشتی دفع  -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد واحد پرورش االغ یا قاطر 1

 استاندارد فضای آموزش تئوری 2

استاندارد تخته وایت برد 3

استاندارد جعبه کمك های اولیه جهت فراگیران 4

استاندارد کپسول آتش نشانی 5

استاندارد اتاق دامپزشکی 6

استاندارد اصطبل قرنطینه 7

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

گیرکله 1 استاندارد 

استاندارد طناب 2

استاندارد گوشی پزشکی 3

استاندارد دماسنج 4

استاندارد آتل 5

استاندارد لوازم جراحی 6

کمك های اولیه جعبه 7 استاندارد 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد ماژیك  1

استاندارد تخته پاك کن 2

استاندارد گازهای استریل 3

استاندارد باندژها 4
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 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

استاندارد بتادین 5

استاندارد الکل 6

استاندارد پنبه 7

استاندارد نخ بخیه 8

استاندارد انواع سرنگ 9

استاندارد داروهای انگلی 10

استاندارد دستکش و ماسك 11

استاندارد لباس کار و چکمه 12

ر ید و ...(انواع مواد ضدعفونی کننده) فرمالین، الکل، تنتو 13 استاندارد 

استاندارد انواع دارو )ویال، شربت، قرص، سرم و ...( 14

استاندارد آهك 15
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