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واحد یادگیری 4 

ثبت نمون برگ مشخصات

آیا تا به حال پی برده اید:

 ثبت مشخصات گوسفند و بز به چه منظوری صورت می  گیرد؟
 برای تهیۀ شناسنامه گوسفند و بز به چه مشخصاتی نیاز است؟ 

 رکوردگیری از تولیدات گوسفند و بز با چه اهدافی صورت می  گیرد؟

برای شناسایی و انتخاب دام  های برتر و موفقیت در حرفۀ پرورش گوسفند و بز، ثبت اطالعات مربوط به تولید 
گوسفند و بز به دامدار کمک می  کند تا در امور تغذیه، تولید مثل و موارد بهداشتی به  صورت علمی و دقیق 
برنامه  ریزی نماید. ثبت مشخصات بره  ها و والدین آنها، برای انتخاب حیوانات پرتولید )از لحاظ تولید مثلی و 
محصوالت( و همچنین برای بهبود مدیریت گله نیز اهمیت دارد. تصمیم  گیری دربارة انتخاب دام، جفت  گیری، 

زایمان، بهداشت، تغذیه و حذف حیوانات به شناسنامۀ دقیق دام بستگی دارد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود اطالعات انفرادی 100 رأس گوسفند و بز را در 
نمون  برگ  های مربوط به آنها ثبت کنند.
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ثبت مشخصات

به نظر شما چرا باید برای گوسفند و بز شناسنامه تهیه کرد؟ بحث 
کالسی

نوع روشی که برای شناسایی دام  ها استفاده می  کنید، بستگی به تعداد گله، شرایط محیطی، اهداف 
شناسایی، قوانین و مقررات دامپروری کشور، وسایل و امکانات موجود دارد. 

توجه

تهیة شناسنامه برای گوسفند و بز

برای شناسایی دام  های پرتولید و افزایش بهره  وری در پرورش، باید خصوصیات ظاهری و ژنتیکی حیوانات 
اندازه  گیری و ثبت شود. همچنین، به  منظور مدیریت صحیح تولید مثل و تغذیۀ دام ها در طول یک فصل یا 
سال الزم است که اطالعات دقیق از حیوان و تاریخ های مهمی مانند تولد، جفت گیری و مانند آن در دسترس 
صاحب یا مدیر گله باشد. این کار زمانی امکان  پذیر است که برای دام  ها شناسنامه  ای تهیه شود که در آن 
اطالعات مختلفی نظیر نژاد، جنس، رنگ، تاریخ تولد، وزن تولد، شمارة پدر، شمارة مادر، مقدار تولید )شیر، 

گوشت، پشم یا مو( و بسیاری از مشخصات دیگر به  طور دقیق و صحیح ثبت شود.

 رکوردهای بهداشتی و  ٣  رکوردهای تولید،  ٢  رکورد جفت  گیری و زایمان،  1 خالصۀ رکوردهای مهم شامل 
 رکوردهای تغذیه است. داشتن این اطالعات و رکوردها در انتخاب دام های برتر، به نژادی گله، بهینه سازی  4

وضعیت تغذیه و بهداشت حیوانات و در نهایت بهبود تولید گله بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این امر 
ثبت  بدون  و  شناسنامه  بدون  و  دارد  اهمیت  صنعتی  و  نیمه صنعتی  مدیریت  با  بزرگ  گله های  در  به ویژه 

اطالعات دام )رکورد دام( مدیریت موفقی نخواهیم داشت.

بره های دارای پالک گوش
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در جدول )1( نمونه  ای از شناسنامۀ گوسفند و بز ارائه شده است. در این شناسنامه مواردی به شرح زیر ثبت 
می  شود:

 نام دامدار، شمارة دام، جنس، نوع زایش، تاریخ و وزن تولد، مشخصات نژادی، تاریخ حذف دام و علت آن.
 شجرة دام شامل شمارة پدر و مادر حیوان.

 عملکرد دام از لحاظ تولید محصوالت.
 ثبت محصوالت فروخته شده.

در قسمت پشت شناسنامه یا دفاتر مخصوص موارد زیر ثبت می  شود:
از  وزن  تولد،  وزن  و  تاریخ  جنس،  تولد،  تیپ  گوش،  شمارة  تولد،  تاریخ  شامل  بزغاله  و  بره  مشخصات   
آن.  علت  و  حذف  تاریخ  و  تولیدی  الیاف  مقدار  پشم  چینی،  تاریخ  دوازده  ماهگی،  و  شش  وزن  شیرگیری، 

 اقدامات بهداشتی نظیر تاریخ واکسیناسیون، نوع واکسن، نوع بیماری و نوع درمان. 

جدول 1ـ شناسنامه گوسفند

نام دامدار: ................................... شمارة گوسفند یا بز: ................................. جنس: ..............................
شمارة مادر: .........................        شمارة پدر: ..............................           نوع زایش) از نظر چندقلوزایی(: .................

وزن تولد: .............................. تاریخ تولد: .................... نژاد و مشخصات ظاهری: ..............................
تاریخ فروش یا مرگ: ..........................  علت فروش یا مرگ: ........................

مشخصات دورة بهره  برداری

عملکرد دورة بهره  برداری در هر سالشرحردیف

سال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

تاریخ چیدن پشم1

وزن پشم بهاره )کیلوگرم(2

وزن پشم پاییزه )کیلوگرم(3

جمع کل پشم )کیلوگرم(4

قطر تار پشم به میکرون5

تاریخ جفت  گیری6
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ثبت مشخصات

شمارة قوچ7

وزن میش )کیلو گرم(8

طول دورة شیردهی )ماه(9

مقدار شیر تولیدی در یک دوره )کیلوگرم(10

تاریخ تولد11

شمارة گوش12

جنس13

تیپ زایش )از نظر چندقلو بودن(14

وزن در هنگام تولد )کیلوگرم(15

وزن در پایان شیرخوارگی )کیلوگرم(16

وزن در دوازده  ماهگی )کیلوگرم(17

وزن در 24  ماهگی )کیلوگرم(18

تاریخ فروش یا مرگ19

مشخصات بهداشتی

مالحظاتنوع درمانتاریخ درماننوع واکسیناسیونتاریخ

    * مشابه جداول فوق را می  توان با کمی تغییرات برای بز نیز به کار برد.
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روش  های ثبت و ذخیرة اطالعات دام    

هدف از ثبت مشخصات آن است که اطالعات متنوعی در مورد دام  های مختلف و کل گله در هر زمان در 
دسترس باشد تا بتوان با بررسی گذشتۀ دام  ها و ارزیابی آنها، با استفاده از این اطالعات برنامۀ تغذیه، بهداشت 
و تولیدات دام را به بهترین نحو مدیریت نمود تا در نهایت سبب بهبود تولید شود. ثبت اطالعات به روش  های 

مختلفی به شرح زیر انجام می  شود:
 ثبت دفتری: بعد از شناسایی دام نیاز به ثبت اطالعات است که در گذشته به  صورت ذهنی انجام می شد.  1

در این روش اطالعات به  صورت ناقص و پراکنده جمع آوری و بعد از مدتی اطالعات در دفتر ثبت می   شد. از 
معایب این روش پراکنده بودن اطالعات بود )شکل 1ـ2(.

 ثبت مشخصات به روش نمون  برگ )کارت(: در این روش از نمون  برگ  های مخصوص برای زایمان،  ٢

رکورد گیری شیر و کلیه اطالعات گوسفندان و بزها استفاده می  شود؛ به  طور مثال نمون  برگ  مخصوص حذف 
گوسفند یا بز، در این نمون  برگ اطالعاتی دربارة شمارة ثبت، تاریخ تولد، تاریخ حذف، علت حذف و مانند آن 

وجود دارد )شکل 2ـ2(.
 روش های نوین ثبت مشخصات: در این روش با استفاده از نرم  افزارهای رایانه  ای مربوط به ثبت مشخصات  ٣

می  توان اطالعات مختلف دام را ثبت نمود )شکل 3ـ2(.

                                         شکل 1ـ٢                                                                                    شکل ٢ـ٢

شکل ٣ـ٢
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ثبت مشخصات

آزمون ارزیابی عملکرد
 

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان،  
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

تهیۀ 1
شناسنامه

نمون برگ های 
رایانه ای

شناسنامه ها کامل است
شناسنامه ها ناقص است
نبود شناسنامه کامل

نمون برگ های کامل و 
بی نقص

3

2نمون برگ های نسبتاً کامل
نمون برگ های دارای نواقص 

زیاد
1

آماده کردن وسایل برای شماره  زنی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک(   1
 گوسفند و بز  ٢

   A4 کاغذ  ٣
 لوازم نگارش          4

 رایانه    ٥
 زونکن    ٦

 کمد بایگانی ٧
مراحل انجام کار: 

 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1
 با استفاده از آموزش داده شده نمون  برگ   های مخصوص ثبت اطالعات را تهیه کنید. ٢

 به کمک هنرآموز خود با استفاده از نرم  افزار اکسل نمونه  ای از نمون  برگ   ها را ایجاد و در رایانه ذخیره کنید. ٣
 به  منظور بایگانی نمون  برگ  های دست  نویس، زونکن و کمد به تعداد مورد نیاز فراهم کنید. 4

فعالیت 
کارگاهی

کامل کردن نمون  برگ   ها مهم ترین فعالیتی است که اطالعات ارزشمندی را برای برنامه ریزی و مدیریت 
گوسفندداری فراهم می کند، بنابراین کار ثبت مشخصات را با دقت و وسواس و با تقوای کامل انجام 

دهید.

اخالق 
حرفه ای

عمر اقتصادی گوسفند و بز داشتی به  طور متوسط 5 سال است، بنابراین شناسنامه باید حداقل برای 5 سال 
تنظیم شود، همچنین باید اطالعات مربوط به خصوصیات تولید آنها در سال  های مختلف ثبت شود.

توجه
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ثبت آمار و اطالعات گلة گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک( 1
 گوسفند و بز   ٢

 نمونه شناسنامه تهیه شده ٣
 ترازو     4

 لوازم نگارش    ٥
 رایانه ٦

 زونکن    ٧
 کمد بایگانی ٨

مراحل انجام کار:
 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1

 تعداد رأس دام را به تفکیک )قوچ، میش، بز نر، بز ماده، مادة جایگزین، بره و بزغاله( ثبت کنید. ٢
 اطالعات مربوط به فروش یا حذف یا تلفات را در شناسنامۀ دام وارد کنید. ٣

 آمار زایش  ها و چندقلوزایی در گله را ثبت کنید. 4
 برای بره یا بزغاله  های موجود در گله، اطالعات فردی را نظیر نژاد، جنس، رنگ، تاریخ تولد، وزن   تولد،  ٥

شمارة پدر، شمارة مادر در شناسنامه ثبت کنید.
 وزن هر دام را بر حسب کیلوگرم یادداشت و تاریخ وزن  کشی را ثبت کنید. ٦

 تمام اطالعات موجود در نمون  برگ   های مخصوص ثبت مشخصات را در رایانه ثبت کنید. ٧
 نمون  برگ   های دست  نویس را در زونکن مربوط به آن بایگانی کنید. ٨

فعالیت 
کارگاهی

 هرگز از حدس و گمان برای ثبت اطالعات استفاده نکنید. 1
 از آنجا که در یک گله، دام  هایی با سنین مختلف وجود دارند، باید به نحوی برنامه  ریزی نمود که  ٢
دو حیوان مختلف دارای شمارة مشابه و یکسان نباشد. این امر در هنگام ثبت شماره  ها در رایانه نیز 
اهمیت دارد و باید با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر سال تولد، گله، جنس و مانند آن همراه با شمارة 

دام، یک شمارة منحصر به فرد ایجاد نمود. 
 برای انجام محاسبات مختلف الزم است این اطالعات در دستگاه رایانه به  صورت روزانه یا هفتگی  ٣

ذخیره شوند.
 برای افزایش بهره  برداری و اطالع از روند رشد و تولید، باید در مرحلۀ اول اقدام به رکوردگیری نمود.  4

 مقدار تولید )شیر، گوشت، پشم یا مو( را مرتباً اندازه  گیری کنید. ٥

توجه
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ثبت مشخصات

نمونه  ای از نمون  برگ  شناسنامه برای هر رأس گوسفند یا بز

نوع نژاد: .....................        جنس: .....................          شمارة گوش: .....................      تاریخ تولد: .....................

نوع تولد )تک  زا، دوقلوزا و مانند آن(: .........
........................

شمارة مادر: .........................

خریداری از: .....................
آدرس صاحب اولیه: .....................

تاریخ خریداری: .....................
دورة شیرخوارگی: .....................

بلندی جدوگاه: .....................
طول تنه: .....................

نواقص و معایب: .....................

فاصلۀ زیر سینه تا زمین: .....................
عرض سینه: .....................

طول و عرض دنبه: .....................
رنگ بدن و لکه  های رنگی: .....................

پشت*

کپل

            

ساق

123

123

123

حذف یا انتقال به: 
..................................................

تاریخ حذف یا انتقال و علت آن: 
..................................................

* درجات مربوط به ترتیب معرف 1ـ عالی   2ـ خوب  3ـ متوسط

نمونه  ای از نمون  برگ   مشخصات بره  

تاریخ 
تولد

شمارة 
گوش

وضعیت جنس
تولد

نوع 
تولد

نوع 
پرورش

وزن 
تولد

نواقص 
و 

معایب

شمارة 
گوش 

پدر

توان 
شیردهی 

میش

تاریخ از 
شیرگیری

وزن ماهانه

1٢٣4٥٦1٢

نمونه  ای از نمون  برگ   های عملیات بهداشتی
1ـ واکسیناسیون

شماره 
دام

تب تاریخآبلهتاریخشاربن تاریخآنتروتوکسمیتاریخ
برفکی

تب مالتتاریخآگاالکسیتاریخ
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 ٢ـ بیماری

تاریخ و علت حذف تاریخ پایان بیمارینوع درمانتاریخ شروع بیمارینام بیماری
از گله

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان،  
مکان و ...(

نتایج ممکن
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 

نمره دهی(
نمره

ثبت آمار 2
گله

شناسنامه
نمون برگ مورد نیاز

رایانه

آمار گله کامل است
آمار گله ناقص است
ثبت نکردن آمار گله

تهیۀ  کامل نمون برگ ثبت 
آمار

3

تهیۀ  نسبتاً کامل نمون برگ 
ثبت آمار

2

تهیۀ  ناقص نمون برگ ثبت 
آمار

1

روش ثبت محصوالت گوسفند و بز

برای ارزیابی فعالیت  های اقتصادی در یک واحد پرورش گوسفند و بز، الزم است صفات تولیدی آنها مشخص 
و نسبت به رکوردگیری آن اقدام شود. به  طور کلی گوسفند و بز به  منظور تولید پشم، کرك، مو، گوشت، شیر 
و پوست پرورش داده می  شوند. اهمیت این صفات برحسب شرایط جغرافیایی و تقاضای بازار متفاوت است. 

قبل از انجام عملیات رکوردگیری در هر واحد دامداری به اطالعات زیر نیاز است: 
 نام دامداری 

 شمارة گوسفند یا بز )شمارة پالك فلزی یا پالستیکی گوش یا کپل(
 شمارة ثبت گوسفند یا بز

 تاریخ تولد
 نام پدر و شمارة ثبت آن
 نام مادر و شمارة ثبت آن

 نژاد
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ثبت مشخصات

 دورة شیردهی
 سن گوسفند یا بز

 تاریخ زایش
 تاریخ و شمارة قوچ مورد استفاده در جفت  گیری

 شمارة بره یا بزغاله، تک  قلو یا دوقلو بودن آن، جنس، نقص ژنتیکی )اگر داشته باشد(.
 تلفات.

الف( رکوردگیری از شیر تولیدی گوسفند و بز
حداکثر تولید شیر گوسفند 3ـ2 هفته بعد از زایش و در بز 4 هفته پس از زایش است و سپس به  تدریج کاهش 
می  یابد. به  طوری که حدود 28 درصد از کل شیر تولیدی در ماه اول و 30، 21 و 11 درصد آن به ترتیب در 

ماه  های دوم، سوم و چهارم تولید می  شود.

شیردوشی گوسفند و بز باید در زمان معینی از روز انجام شود. در اوایل زایش حداقل هر 12 ساعت یک نوبت 
و با کم شدن تولید شیر هر شبانه  روز )24 ساعت( یک نوبت گوسفند و بز دوشیده می  شوند. برای رکوردگیری 

شیر در گوسفند و بز از یکی از روش  های زیر استفاده می  شود:
 وزن  کشی بره یا بزغاله قبل و بعد از شیرخوردن و دوشیدن شیر باقی  مانده: در این روش وزن بره  1

یا بزغاله قبل از شیر خوردن منهای وزن بره یا بزغاله بعد از شیر خوردن محاسبه می شود، سپس عدد حاصل 
با شیر دوشیده  شده جمع می گردد که میزان شیر تولیدی را مشخص می  کند. این عمل در شبانه  روز 2 نوبت 
انجام می  شود و 12 ساعت قبل از رکوردگیری شیر پستان دام باید کاماًل تخلیه شود. این عمل برای 15 یا 
30 روز مرتباً تکرار می  شود تا ظرفیت شیردهی حیوان تعیین شود. عیب این روش این است که اگر نوزاد در 

هنگام شیر خوردن ادرار یا مدفوع نماید، برآورد شیر تولیدی دقیق نخواهد بود.
 تزریق اکسی  توسین: در این روش شیر دام  ها را در مدت 24 ساعت و در دو نوبت پس از تزریق هورمون  ٢

اکسی  توسین با ماشین شیردوشی یا دست دوشیده و اندازه  گیری می  کنند. این عمل برای مدت معینی تکرار 
شده و به کل دورة شیردوشی تعمیم داده می  شود.

 دوشش معمولی: در این روش شیر دام  را با استفاده از دست یا ماشین دوشیده و اندازه  گیری می  کنند.  ٣

رکوردگیری در این روش ممکن است 14، 21 یا 30 روز باشد. رکوردگیری باید حداقل 10 روز بعد از زایش 
انجام شود و تا زمانی که تولید شیر دام بیش از 100 گرم است، ادامه  یابد. در هر رکوردگیری مقدار تولید 

شیر 24 ساعت در دو نوبت اندازه  گیری می  شود.

میزان تولید شیر گوسفند و بز به چه عواملی بستگی دارد؟ تحقیق 
کنید
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 نمونه  ای از نمون  برگ  رکورد گیری سالیانة شیر

شمارة میش: ..........................      شمارة پدر و نژاد: ............................       شمارة مادر و نژاد: ......................

تعداد روزهای شیردهیتاریخ پایان شیردهیتاریخ شیردهی
مقدار شیر سالیانه 

به لیتر
مالحظاتمقدار چربی سالیانه

ثبت تولید شیر گوسفند یا بز با روش دوشش
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک( 1
 گوسفند و بز  ٢

 نمون  برگ  مخصوص ثبت آمار تولید ٣
 ترازو   4

 دستگاه شیردوش   ٥
 لوازم نگارش ٦

 رایانه  ٧
 زونکن  ٨

 کمد بایگانی 9
مراحل انجام کار:

 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1
 نمون  برگ   مربوط به رکوردگیری شیر را آماده کنید. ٢
 در هر گروه روز قبل از شیردوشی در ساعت 6 بعد  ٣
از ظهر بره  ها یا بزغاله  ها را )بعد از مکیدن پستان و شیر 

خوردن( از مادر جدا کنید.
 در ساعت 6 صبح روز بعد، پستان راست را بدوشید. 4

 مقدار شیر دوشیده  شده را با ترازو توزین و ثبت کنید. ٥
 بره یا بزغاله را به مدت نیم ساعت در کنار مادر قرار دهید و سپس آنها را از مادر خود جدا کنید. ٦

 در ساعت 6 عصر همان روز مجدداً همان گروه را جدا کنید و پستان چپ آنها را بدوشید. ٧
 مقدار شیر دوشیده  شده را با ترازو توزین و ثبت کنید. ٨

 دو برابر مقدار شیر دوشیده  شده در صبح و عصر را به  عنوان شیر تولیدی دست  دوش منظور کنید. 9
 رکوردبرداری از هر میش یا بز ماده را تا زمانی که میزان تولید شیر روزانه به 100 گرم برسد، ادامه  10

دهید.
 تمام اطالعات موجود در نمون  برگ   مخصوص و رایانه ثبت کنید. 11

1٢ نمون  برگ   های دست  نویس را در زونکن مربوط به آن بایگانی کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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ثبت مشخصات

ب( رکوردگیری وزن: 
بهتر است پس از خشک کردن بره در روز اول تولد و نصب پالك گوش، اولین وزن  کشی به  عنوان وزن تولد 
ثبت شود. دومین مرحلۀ وزن  کشی زمانی است که بره کاماًل از شیر گرفته شده باشد، در این زمان نیز وزن 
زمان از شیرگیری به همراه سن باید ثبت گردد. پس از شیرگیری که وابستگی افزایش وزن به شیر مادر کم 
می  شود و بیشتر تحت تأثیر ژنتیک قرار دارد نیز بهتر است در فواصل هفتگی یا ماهانه وزن  کشی انجام شود. 
با توجه به اهمیت دقت وزن  کشی بهتر است که همواره در زمان  های خاص انجام شود، به  طوری که شرایط 

دستگاه گوارش در همۀ رکوردگیری  ها یکسان باشد.

وزن  کشی قبل از مصرف خوراك باشد، چرا که میزان خوراك مصرفی و حتی شیر مصرفی در بره  ها 
متفاوت است و می  تواند در وزن تأثیرگذار باشد.

توجه

ثبت تولیدات گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک( 1
 گوسفند و بز  ٢

 نمون  برگ  مخصوص ثبت آمار تولید ٣
 ترازو   4

 پشم  چین یا موچین   ٥
 لوازم نگارش ٦

 رایانه  ٧
 زونکن  ٨

 کمد بایگانی 9
مراحل انجام کار: 

 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1
پشم،  )گوشت،  گله  تولیدی  محصوالت  به  توجه  با    ٢
پوست، کرك و مو و مانند آن( نمون  برگ   های مربوط به 

را تهیه کنید. آن 
 اطالعات را بر حسب مورد به  صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه در نمون  برگ  های مربوط به آن ثبت  ٣

کنید.
 وزن گله در سنین مختلف را بعد از توزین دقیق ثبت کنید. 4

 ثبت عملکرد حیوان را از نظر تولید الیاف )پشم، کرك، موهر و مو(، تاریخ پشم  چینی، قطر تار پشم  ٥
یا نمرة درجه  بندی الیاف انجام دهید.

فعالیت 
کارگاهی
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رکورد وزن بدن

سنشماره حیوانتاریخردیف
)ماه(

مالحظاتوزن

رکورد پشم

مالحظاتوزن پشممدت رویشتاریخ پشم  چینیسالردیف

 

آزمون ارزیابی عملکرد

شرایط عملکردمراحل کارردیف
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان،  مکان 
و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

ثبت 3
محصوالت

ترازو،   ماشین پشم چینی
ماشین شیردوش
گوسفند و بز

ثبت کامل محصوالت
ثبت ناقص محصوالت
ثبت نکردن محصوالت

تهیۀ کامل نمون برگ ثبت 
محصوالت

3

تهیۀ  نسبتاً کامل نمون برگ 
ثبت محصوالت

2

تهیۀ  ناقص نمون برگ ثبت 
محصوالت

1

 پس از ثبت اطالعات در نمون  برگ   های مخصوص رکورد گیری، نسبت به تکمیل نمون  برگ  در رایانه  ٦
اقدام نمایید.

 نمون  برگ   های دست  نویس را در زونکن مربوط به آن بایگانی کنید. ٧
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ثبت مشخصات

ارزشیابی شایستگی ثبت نمون برگ مشخصات

شرح کار:
1ـ تهیۀ نمون  برگ  ثبت مشخصات

2ـ ثبت آمار دقیق گله در دفتر آمار
3ـ ثبت دقیق رکورد تولیدات در شناسنامه  ها

4ـ گزارش اطالعات روزانه به مسئول مربوط به آن

استاندارد عملکرد:
ثبت اطالعات 100 رأس گوسفند و بز در نمون  برگ   های مخصوص.

شاخص  ها: 
1ـ شناسنامه برای هر رأس گوسفند و بز

2ـ مشخص بودن تعداد رأس گله به تفکیک )قوچ، میش، بز نر، بز ماده، ماده جایگزین، بره و بزغاله( در نمون  برگ  مربوط
3ـ مشخص بودن میزان محصوالت تولیدی )شیر، گوشت، پشم، پوست، کرك و مو و مانند آن( در نمون  برگ  مربوط

4ـ وجود گزارش  های ارائه  شده

شرایط انجام کار:
گوسفند و بز، دفتر کار و نگه داری شناسنامه  ها، اینترنت و نیروی ماهر.

ابزار و تجهیزات:
دفاتر، ماشین حساب و نمون  برگ   های الزم، رایانه، فهرست کنترل، شناسنامه، ترازو، دستگاه پشم  چین و دستگاه شیردوشی.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از ٣مرحلة کارردیف

1تهیه شناسنامه1

2ثبت آمار گله2

2ثبت محصوالت3

زیست  محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی  های 
و نگرش: تصمیم  گیری، کارآفرینی، جمع  آوری اطالعات، محاسبه، مدیریت 
منابع، مستندسازی، بایگانی نمون  برگ  های اضافی در مکان مناسب، نگهداری 

در مکان امن، درستکاری، صداقت و دقت

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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