
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 پيوستهنا در مقطع کارشناسي «دامي مهندسي توليدات» تحصيلي کارورزی برای رشتهدوره  طرح  درس

زمان  سال اجرا نيم
 برگساری

 شيوه ارزشيابي جلسه ها پيش دانسته تعيين  جسئي هدف های هدف کلي 

 
 

بِ تطخيص گزٍُ 
آهَسضي در طَل 

 يك ًيوسال

 
 

 دٍ رٍس در ّفتِ

ّذف کلي ايي درس آضٌايي 
داًطجَياى با هَضَعات 
تخصصي هزتبط با پزٍرش 

 .پزًذگاى استدام ٍ 

  پزٍرش گَسالِ، بزُ، بشغالِ )تغذيِ، بْذاضت ٍ ٍاکسيٌاسيَى، ضاخ
سَسی ٍ ًَک چيٌي، دادُ بزداری ٍ ثبت اطالعات، پزٍاربٌذی 

 گَسالِ، بزُ، بشغالِ ٍ...(.

  ،اًجام ضيزدٍضي )ًحَُ کار با دستگاُ ضذعفًَي پستاى، ضيزدٍضي
 رکَردگيزی ٍ...(.

 ی، تلقيح هصٌَعي، سًََگزافي، سايواى اهَر تَليذ هثلي )ّوشهاى ساس
 دام، چزخِ ّای فحلي ٍ...(.

  سن چيٌي، پطن ٍ هَچيٌي، خَراًذى دارٍّای ضذاًگلي، حوام ضذ
 کٌِ ٍ تطخيص ٍ تعييي سي دام.

  پزٍرش جَجِ ّای گَضتي، تخن گذار ٍ هزغ تخوگذار، پزٍرش
 بلذرچيي ٍ سايز هاکياى، )تغذيِ، ٍاکسيٌاسيَى ٍ بْذاضت، هذيزيت

ّا ٍ داى خَری ّا، تَسيي،  ًَر، رطَبت ٍ تَْيِ سالي، تٌظين آبخَری
 ثبت اطالعات ٍ ...(

 ارائِ گشارش کتبي بِ استاد درس 

 
 بايذ دٍرُ کارٍرسیداًطجَ 

 را گذراًذُ باضذ. عوَهي

ّای داًطجَ در ارتباط  فعاليت
راِّ ارائِ ضذُ ٍ ّذفْای  با کار
در ايي بخص تَسط  جشئي

استاد هزبَطِ هَرد پايص ٍ 
 گيزد. هي        ارسضيابي قزار

تْيِ گشارش کار ٍ آسهَى 
جوَع اهتياسات داًطجَ عولي ه

 ضَد. را ضاهل هي

 
 

 فصل تابستاى 

 
 

 سي رٍس

ّذف ايي درس کسب 
هذيزيت پزٍرش  در تَاًايي

 .دام ٍ پزًذگاى است

ّواٌّگي استاد راٌّوا، داًطجَياى بِ صَرت بز اساس عالقِ داًطجَ ٍ با 
 گزٍّي در يکي اس هَارد سيز فعاليت عولي خَاٌّذ داضت:

  ،پزٍرش طيَر )جَجِ گَضتي، ًيوچِ تخوگذار، هزغ تخوگذار
 بَقلوَى، بلذرچيي ٍ...(.

 .)...ٍ ِپزٍاربٌذی )گَسالِ، بزُ، بشغال 

 َسالِ(.پزٍرش گاٍ ضيزی )گاٍّای ضيزدُ، خطك ٍ آبستي، تليسِ، گ 

 .)پزٍرش گَسفٌذ )بزُ، گلِ داضتي، ًزّای هَلذ 

 .پزٍرش سًبَر عسل 

  ِارائِ گشارش کاهل )عوليات فٌي، هحاسبات اقتصادی( ٍ کتبي ب
 استاد درس.

ّای داًطجَ در ارتباط  فعاليت
راِّ ارائِ ضذُ ٍ ّذفْای  با کار
در ايي بخص تَسط  جشئي

طِ هَرد پايص ٍ استاد هزبَ
 گيزد. ارسضيابي قزار هي

تْيِ گشارش کار ٍ آسهَى 
عولي هجوَع اهتياسات داًطجَ 

 ضَد. ل هيرا ضاه


