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واحد یادگیری 6 

درجه بندی جوجه یک روزه

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 جداسازی جوجه ها براساس درجه كيفيت به چه صورتی خواهد بود؟

2 چه روش هايی برای انتقال جوجه به كارتن وجود دارد؟

٣ برای حمل و نقل جوجه ها از چه وسايلی استفاده می شود؟

٤ براساس چه ويژگی هايی جوجه هاي وازده را از سالم تفکيک می كنند؟

٥ چه شاخص هايی را بايد در فرم گزارش جوجه كشی درنظر گرفت؟

6 چه روش هايی برای از بين بردن ضايعات كارخانه جوجه كشی به كار می رود؟ 

هدف از اين بخش درجه بندي، شمارش و انتقال جوجه ها به كارتن های حمل و سپس تعيين جوجه هاي وازده 
و معدوم سازی پسماندهای حاصل است. سالمت جوجه ها در زمان تفريخ می تواند بر روی كيفيت جوجه ها، 
مراحل رشد و ويژگی های گوشت و تخم مرغ آنها تأثير بگذارد. جداسازی جوجه های ضعيف بعد از هچ انجام 
يا نقص و  آنها، وجود هرگونه جراحت و  به هوشياری  نگاه كردن  با  را می توان  می گردد. جوجه های سالم 
بررسی وضعيت ناف تشخيص داد. در حال حاضر ارزيابی كيفيت جوجه های تفريخ شده با توجه به مشاهدات 
فردی كاركنان جوجه كشی و يا كشتن جوجه ها جهت نمونه برداری از حضور باكتری ها در كيسه زرده، صورت 

می گيرد. به جهت افزايش احتمال توليد جوجه های قوی، مديريت خوب كارخانه جوجه كشی حياتی است.

استاندارد عملکرد

مربوطه  استاندارد  براساس  را  جوجه ها  كه  بود  خواهند  قادر  هنرجويان  يادگيری  واحد  اين  اتمام  از  پس 
درجه بندي كنند. 
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درجه بندی جوجه ها 
ابزار وسایل مورد نیاز  لباس كـار مناسب 

 ماسک  دفترچه يادداشت  كارتن حمل جوجه

فعالیت کارگاهی

 مراحل انجام کار
1 قبل از ورود به داخل سالن های جوجه كشی دوش 

بگيريد و لباس مناسب و تميز بپوشيد. چرا؟

توجه هنگام درجه بندی جوجه حتماً از ماسک استفاده شود.

درجه بندی جوجه ها

 برای تعيين كيفيت جوجه ها بايد استانداردی وجود داشته باشد. جوجه هايی كه كيفيت پايين تر از استاندارد 
دارند نبايد برای خريدار ارسال شوند. استاندارد برای همه نژادها يکسان بوده و در تمام فصول قابل اجرا است.

عمليات ارزيابی و درجه بندی جوجه در جوجه كشی توسط افراد مجرب و با تجربه انجام می گيرد. توجه

عالیم برای ارزیابی کیفیت جوجه ها 
1 رنگ كرک مطابق با رنگ نژاد باشد.

2 چشم های پرنده شفاف و براق باشد.

٣ كرک ها خشک و نرم باشد. 

)در  باشد  شکلی  بد  و  نقص  بدون  جوجه  بدن   ٤

صورت داشتن بدشکلی، نوک طوطی شکل و متقاطع، 
كوری و ... حذف گردد(.

هيچ  نبايد  و  بوده  محکم  بدن  لمس،  هنگام  در   ٥

عالمتی از تورم نشان دهد.

ديده  ورم  و  زخم  از  عالئمی   و  بسته  كاماًل  ناف   6

نشود.
٧ وزن جوجه ها نرمال باشد.

٨ دهيدراته نباشند )كاهش شديد آب بدن(.

ديگری  تنفسی  مشکل  نبايد هيچ گونه  جوجه ها   ٩

داشته باشند.
و   باشد  و شفاف  پاهايش صاف  و  10 جوجه سرزنده 

به خوبی بتواند بايستد.
11 كلواک سالم و طبيعی باشد.

در صورت مشاهده نکردن هر يک از عالئم و مشخصات باال جوجه را حذف كنيد.  توجه

در درجه  بندی جوجه های يک روزه با وسواس عمل كنيد تا وقت و نيرو و سرمايه هدر نرود و جوجه های 
مشکل دار را از چرخه پرورش خارج كنيد.

اخالق 
حرفه ای
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انتقال  درجه بندی  اتاق  به  را  آماده  جوجه های   2

دهيد.
٣ دمای اتاق جوجه بايد 24ـ22 درجه سانتی گراد و 

رطوبت 70ـ65 درصد باشد.
٤ جوجه های درجه 2 )جوجه های ضعيف، ورم نافی، 

فلج، دارای چسبندگی مقعد، نوک متقاطع و ...( را از 
ساير جوجه ها سالم و طبيعی جدا كنيد.

كارتن های جداگانه  در  را  يک  درجه  ٥ جوجه های 

قرار دهيد )در زمستان 100 قطعه و در تابستان 80 
قطعه جوجه در هر كارتن(.

6 كارتن ها را در گاری چيده و در اتاق مخصوص تا 

زمان تحويل جوجه ها نگهداری كنيد.
٧ تعداد جوجه های درجه 1 و 2 را بشماريد.

٨ پس از درجه بندی، به طور تصادفی چند كارتن را وزن 

كرده و سپس ميانگين وزن جوجه ها را محاسبه كنيد. 
٩ بعد از اتمام درجه بندی، تمام تجهيزات و وسايل 

را تميز و مرتب كنيد. 
10 در پايان دوش گرفته و لباس های خود را تعويض 

كنيد.
و  درجه بندی  به آرامی  را  جوجه ها  باشید:  مراقب 

حمل و نقل كنيد تا آسيبی به آنها نرسد. 

انتقال برای درجه بندی جوجه ها 

واكسيناسيون،  جنسيت،  تعيين  جوجه ها،  درجه بندی  بر  عالوه  كشی  جوجه  واحدهای  از  برخی  در 
نوک چينی، قطع بال يا قطع تاج و ... نيز صورت می گيرد.

توجه

انتقال جوجه ها برای درجه بندی
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شمارش جوجه ها

 مراحل انجام کار
1 ابتدا لباس كار مناسب و تميز بپوشيد و حتماً از ماسک و دستکش استفاده كنيد.

2 تمام جوجه ها به غير از آنهايی كه به طور واضح دور ريختنی هستند را تخليه كنيد. 

٣ تعداد تخم مرغ های هچ نشده، جوجه های مرده و دور ريختنی سبد را بشماريد.

٤ با توجه به اينکه تعداد تخم مرغ در هر سبد مشخص است. تعداد تخم مرغ های كل را از تعداد )تخم مرغ های 

هچ نشده، جوجه های مرده و دور ريختنی( كم كنيد تا تعداد جوجه های هچ شده مشخص شود.
٥ تعداد جوجه های هچ شده سبد را در كارت هچر ثبت كنيد.

6 تعداد كل جوجه های هچ شده را می توان با جمع تعداد جوجه های ثبت شده روی كارت هر سبد محاسبه كرد.

برای تسريع دركار، توصيه می شود جوجه ها را از سبد هچر تخليه كرده و به دقت شمارش كنيد.  توجه

فعالیت کارگاهی

با توجه به اينکه انجام مراحل باال در هنگام هچ زمان زيادی می برد. اكثر جوجه كشی ها برای محاسبه 
تعداد كل جوجۀ هچ شده در هر هچر از روش های زير استفاده می كنند:

الف( تعداد كارتن های پر شده از جوجه را شمارش كنيد.
ب( با توجه به اين مطلب كه در تابستان تعداد جوجه گذاشته شده داخل هر كارتن 80 و در زمستان 
تعداد  را در  تعداد كارتن های شمرده شده  به كارتن ها،  پايان تخليه جوجه  از  100 قطعه است. پس 

جوجه های ريخته شده در آن ضرب كنيد تا تعداد جوجه هچ شده درجۀ يک به دست آيد.
ج( سپس تعداد جوجه های درجه 2 ريخته شده در كارتن های ديگر را شمارش كنيد.

د( در پايان تعداد جوجه های درجه 1 و 2 را با يکديگر جمع كنيد تا كل جوجه های هچ شده در هر 
دستگاه مشخص شود.

بیشتر 
بدانیم

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

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

1

جدا كردن جوجه ها 
براساس نوع درجه

كارتن های جوجه 
يک روزه

1ـ جداسازی درست 
جوجه ها

2ـ جداسازی نسبتاً 
درست جوجه ها

3ـ جداسازی نادرست 
جوجه ها

قرار گرفتن جوجه های هم اندازه 
در هر درجه تعيين شده

3

نسبتاً  جوجه های  گرفتن  قرار 
هم اندازه در هر درجه تعيين شده

2

قرار گرفتن جوجه های غير هم اندازه 
در هر درجه تعيين شده

1
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برای درجه بندی، جوجه های سالم و قوی را به عنوان جوجۀ درجۀ يک و جوجه های ضعيف را به عنوان 
درجه 2 مشخص می كنند.

توجه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

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

2

ـ ماسکشمارش جوجه ها
ـ سبد يا ريل خودكار 

1ـ شمارش دقيق 
جوجه ها

2ـ شمارش نسبتاً 
دقيق جوجه ها

3ـ بی دقت شمردن 
جوجه ها

3رضايتمندی مشتری

2رضايتمندی نسبی مشتری

1عدم رضايت مشتری

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

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

3

انتقال جوجه ها 
به كارتن

ماسک، كارتن های 
جوجه يک روزه

1ـ تـراكم درست جـوجـه هــا  
بر اساس شرايط وسيلـۀ نقليـه 

و آب و هوا
2ـ تراكم نسبتاً درست جوجه ها 
براساس شرايط وسيلۀ نقليه و 

آب و هوا
جوجه ها  نادرست  تراكم  3ـ 
براساس شرايط وسيلۀ نقليه و 

هوا و  آب 

مناسب  تعداد  حاوی  كارتن های 
جوجه

3

كارتن های حاوی تعداد نسبتاً مناسب 
جوجه

2

كارتن های حاوی تعداد نامناسب 
جوجه

1
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معموالًً كارتن مورد استفاده در جوجه كشی ها به چهار 
در يک  تجمع جوجه ها  از  تا  تقسيم می شود  بخش 

گوشۀ كارتن جلوگيری شود. 
حرارت  درجۀ  در صورتی كه  سال  گرم  فصول  در   
 80 كارتن ها  در  باشد  سانتی گراد  درجه   21 باالی 
درجه   21 از  حرارت  كه  صورتی  در  و  جوجه  قطعه 
در  را  جوجه  قطعه   100 باشد  پايين تر  سانتی گراد 

كارتن ها قرار دهيد. كارتن های آماده شده را در گاری 
بچينيد و از قرار دادن كارتن ها روی زمين خودداری 
كنيد. وقتی جوجه های تازه هچ شده در كارتن ها قرار 
می گيرند، قسمت شکم آنها نرم است، بدنشان به طور 
كامل كرک ندارد و به خوبی قادر به ايستادن نيستند. 
به همين دليل بايد اجازه داد تا بدن جوجه ها سفت 

شود. 

                       1. انتقال جوجه ها به کارتن ها  به صورت دستی                      2. انتقال جوجه ها به کارتن ها  با استفاده از نوار نقاله

حمل و نقل جوجه ها

از وسايل مختلفی مانند هواپيما، قطار، اتوبوس، ماشين های سواری می توان برای حمل جوجه ها استفاده كرد 
ولی در اغلب مناطق حمل جوجه ها با كاميون صورت می گيرد. دو نوع كاميون برای حمل جوجه ها وجود دارد. 

1 كاميون سرپوشيده 

2 كاميون های محفظه دار  

پس از خروج همۀ جوجه ها از هچر دوازده ساعت بعد بايد جوجه ها را به خريدار تحويل داد تا جوجه ها 
زمان كافی برای سفت شدن داشته باشند.

نکته مهم

در صورت حمل با هواپیما، زمان تفریخ جوجه ها و حمل  و  نقل 
آنها تا حد امکان نزدیک به هم باشد. جوجه ها در قسمتی از 

هواپیما قرار بگیرند که تهویه مناسب داشته باشد.
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در زمان حمل جوجه از كارخانه به سالن پرورش، محيط اطراف جوجه 
بايد كاماًل تحت كنترل باشد. 

کامیون های محفظه دار   
ظرفیت حمل ٥0000 قطعه یا بیشتر را دارند. در این کامیون بدنه و بخش حمل جوجه جدا از هم است.

رعایت شرایط محیطی در زمان حمل و نقل جوجه ها

 مراحل انجام کار
1 حداقل تهويه مورد نياز برای تأمين اكسيژن به ازای 

هر 1000 جوجه در هوای زمستان 34 مترمکعب در 
تمام  اين ميزان است.  برابر  تابستان دو  ساعت و در 
كاميون های حمل بايد به سيستم گرم كننده كمکی 
يا تأمين كننده جريان هوای تازۀ كافی به منظور گرم 
كردن و يا خنک كردن مجهز باشند. اگر در تابستان 
درجۀ حرارت از 30 درجۀ سانتی گراد باالتر رود بايد 

از سيستم خنک كننده استفاده شود. 
وسايل  به  مجهز  بايد  جوجه  حمل  كاميون   2

نشان دهندۀ درجـۀ حـرارت در قسمت بـار بـاشد تـا 
راننده بتواند ميزان هوای ورودی را برای خنک كردن 

جوجه ها تنظيم نمايد.
بايد  جوجه  جعبه های  داخل  در  حرارت  درجۀ   ٣

داخل  حرارت  درجۀ  و  سانتی گراد  درجه   32 حدود 

فعالیت کارگاهی

از  اگر  باشد.  سانتی گراد  درجه   24 حدود  ماشين 
می شود،  استفاده  حمل  برای  پالستيکی  جعبه های 
درجۀ حرارت داخـل كاميون حمل بايـد حدود 20 

درجه سانتی گراد باشد.
٤ استفاده از جعبه های پالستيکی برای حمل جوجه 

در مقايسه با جعبه های مقوايی، احتمال گرمازدگی يا 
سرماخوردگی جوجه ها را بيشتر می كند.

كاميون  داخل  در  به درستی  يد  با ٥ جعبه های جوجه 

چيده شود، به طوری كه فضای كافی برای برقراری هوای 
های چيده  باشد. جعبه  موجود  ها  بين جعبه  از  ني مورد 

شده در كاميون بايد به وسيلۀ يک ميله مهار شوند.
6 رانندگان بايد با لباس كار، چکمۀ مخصوص و ... 

كار كنند تا آلودگی را انتقال ندهند.
٧ كاميون های حمل جوجه بايد بعد از هر سرويس 

تحويل جوجه، به وسيلۀ آب و مواد ضدعفونی كننده، 
شست وشو و ضدعفونی شوند.
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           مهار شدن سبد جوجه ها در ماشین های حمل                                  نحوه چیدن کارتن ها در ماشین حمل

مشخصات جوجه هاي درجه 2 )وازده(

 جوجه های درجه 2 يا وازده ممکن است برخی از عالئم زير را داشته باشند كه منجر به حذف شدن آنها 
می شود. 

1 عدم التیام ناف: اين جوجه ها غيرفعال بوده و اغلب روي سينه مي نشينند، داراي شکم متورم و مفصل 

خرگوشي قرمز رنگ نيز هستند. 
2 عفونت کیسۀ زرده: كيسۀ زرده بد بو و بد رنگ بوده و در سطح آن رگ هاي خوني ديده مي شود. 

٣ از دست دادن آب بدن )دهیدراتاسیون(: تجمع جوجه ها در مناطق گرم سالن، عدم مصرف آب و دان، 

عضالت تيره و خشکي پوست و عضالت. 
٤ چسبندگي مقعد: خشک شدن و چسبيدن مدفوع در ناحيه مقعد كه منجر به انسداد آن می شود.

٥ آب آوردگي پرده قلب: عمدتاً به علت كاهش جريان هوا در هچري و در نتيجۀ كمبود اكسيژن است كه 

با تهويه ضعيف مرغداري تشديد مي شود.
6 جوجه هاي کوچک و کم وزن بودن جوجه

٧ وجود نواقصي نظير آسيب ديدگي متعدد و رنگ پريدگي پاها

٨ پنجه هاي خمیده و یا کج در گله به علت نوسانات حرارتي دستگاه خصوصاً درجۀ حرارت باال ممکن 

است مشاهده شود.
٩ جوجه هایي که زودتر تفریخ شده و بند ناف در آنها بهبود نيافته است.

10 جوجه هاي چسبناکي كه محتويات تخم مرغ ها به بدن آنها چسبيده است.

11 جوجه هاي خشکي كه پوسته تخم مرغ ها به بدن آنها چسبيده است.

در  اين جوجه ها  كه وجود  كنيد؛ چرا   را حذف  فوق جوجه  نشانه های  از  در صورت مشاهده هر يک 
مرغداری موجب كاهش راندمان در طول دوره پرورش خواهد شد.

توجه

 چند درصد از كل جوجه های هچ شده در گروه جوجه های وازده طبقه بندی می شوند؟ 
 با چه كارهايی می توان ميزان وازدگی جوجه ها را كاهش داد؟

تحقیق 
کنید
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جداسازي جوجه هاي وازده 

 مراحل انجام کار
1 لباس كار، ماسک و دستکش مناسب بپوشيد. 

2 جوجه ها را با دقت در دست گرفته و بررسی كنيد.

٣ در صورت مشاهده هر يک از نشانه های زير جوجه 

را حذف كنيد. 
٤ جوجه های وازده را در كارتن جداگانه بريزيد و به 

روش اصولی معدوم كنيد.
٥ دست های خود را ضدعفونی كنيد 

6 دوش بگيريد و لباس های خود را تعويض كنيد.

دوش  كشی  جوجه  به  ورود  از  قبل  پرسنل  همۀ   ٧

گرفته و از لباس، كفش و كاله تميز استفاده كنند.
ماسک،  از  ماً  حت جوجه ها  درجه بندی  هنگام  در   ٨

از  جلوگيری  )برای  كنيد  استفاده  كاله  و  دستکش 

فعالیت کارگاهی

ورود كرک ها به دهان(.
را  خود  دست های  درجه بندی  از  بعد  و  قبل   ٩

ضدعفونی كنيد.
10 فقط جوجه های عاری از عوامل بيماری زا را هچ 

كنيد.
يا  و  جوجه  حمل  برای  جديد  كارتن های  از   11

سبدهای پالستيکی ضدعفونی شده استفاده كنيد.
برای  12 جوجه كشی فقط يک در ورودی و خروجی 

افراد داشته باشد. يک حوضچۀ بزرگ همراه با يک برس 
برای تميز كردن  در مدخل درب ورودی جوجه كشی 
چکمه پرسنل وجود داشته باشد. مادۀ ضدعفونی بايد 

به طور مرتب تعويض گردد.
1٣ مواد زائد جوجه كشی بايد به طور صحيح حذف و 

سوزانده شوند تا از انتقال عوامل بيماری زا جلوگيری 
شود.

علت وازدگی جوجه های زير چيست؟ اين فرد كدام يک از اصول ايمنی را رعايت نکرده است؟ گفت      و  گو 
کنید
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در يک كارخانۀ جوجه كشی با متوسط جوجه درآوری 85 درصد، حدود 15درصد از تخم مرغ ها فاقد نطفه و يا دارای 
جنين تلف شده هستند. اين دسته از تخم مرغ ها به همراه پوسته تخم مرغ های باقيمانده پس از خروج جوجه ها و 
همچنين تخم مرغ های نوک زده و جوجه های وازده به عنوان ضايعات كارخانه جوجه كشی محسوب می شوند. در 
برخی از كشورها استفاده از اين مواد در كارخانه های تهيه پودر مازاد واحدهای جوجه كشی بـه دليل احتمال انتقال 
عوامـل بيماری زا ممنوع شده است. از آنجايـی كـه مضرات استفاده از پودر ضايعات جوجه كشی بيش از مزايای 

آن است؛ بنابراين در اغلب واحدهای جوجه كشی ضايعات مذكور را معدوم می كنند.
1 تخم مرغ هـای هچ نشده بـاقيمانده در سينی بايد به منظور از بين بـردن هرگونه جنين خارج نشده ُخرد و 

پرس شوند. تخم مرغ های نوک زده و جوجه های وازده نيز به وسيلۀ گاز دی اكسيدكربن و يا هر وسيلۀ مجاز 
ديگری بايد در جوجه كشی معدوم شوند. 

2 تمام مواد پرس شده و ضايعات بايد به وسيلۀ اوگر به يک تريلی و يا مخزن مخصوص منتقل شوند و يا 

توسط پمپ مکش وارد مخازن سرپوشيده مخصوص گردند. اين مواد بايد با توجه به موقعيت و قوانين محلی 
معدوم شوند كه شامل اين موارد است.
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الف( سوزانيدن در كوره 600 درجه )سوزاندن مواد هچری بهترين راه است(.
ب( تبديل به فراورده های فرعی هچری كه يکی از منابع مورد استفاده در خوراک طيور است.

ج( دفن كردن ضايعات توسط بيل مکانيکی در چاله هايی به عمق 2 متر.
د( دفع از طريق فاضالب.

برای پايين نگه داشتن هزينه ها، مدير بايد بعد از هر هچ، هر هفته و در پايان هر ماه و هر سال آماری داشته باشد. 

گزارش مسئول جوجه کشی

بالفاصله بعد از هر هچ، مسئول جوجه كشی بايد گزارشی تهيه و تنظيم كرده و تحويل مدير دهد. اين گزارش 
بازده دستگاه ها، درصد هچ جوجه ها، درصد جوجه های هچ شدۀ  بايد شامل كارهای رايج در جوجه كشی، 

فروخته شده به خريدار، قيمت جوجه فروخته شده و ... باشد. تمام موارد به طور كامل در فرم آمده است.

فعالیت کارگاهی

برای ثبت اطالعات و گزارش عملکرد جوجه كشی فرم هايی مطابق نمونۀ فرم صفحه بعد تهيه كنيد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

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

4

معدوم نمودن 
جوجه های 

وازده

شرايط وسيله نقليه و 
آب و هوا

در  درست  روش  به  دفع  1ـ 
مناسب محل 

2ـ دفع به روش نسبتاً درست
3ـ دفع به روش نادرست

3عدم مشاهده ضايعات در واحد

مشاهده مقدار كمی ضايعات در 
واحد

2

مشاهده مقدار زيادی ضايعات در 
واحد

1
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اطالعات الزم برای تکميل فرم تهيه شده در اين صفحه 
را جمع آوری كنيد.

 نحوه ثبت فرم ها
1 فرم ها را به طور كامل مطالعه كنيد.

تحويل  زمان  تا  انبار  به  مرغ  تخم  ورود  زمان  از   2

جوجه كليۀ مراحل را ثبت كنيد.
٣ با دقت كامل و داشتن اطالعات كافی فرم ها را با 

نمونۀ فرم گزارش مسئول جوجه کشی

تعداد گله
گاری 

گذاشته 
شده

تعداد 
تخم مرغ 
چیده شده

تعداد 
کل 

جوجه 
هچ شده

تعداد درصد کل هچ
جوجه 
حذفی

تاریخ هچ

سن تعداد
تولید

درصد استانداردحقیقی
جوجه 
حذفی

درصد 
جوجه 
اضافی

تعداد 
جوجه های 

قابل 
فروش

درصد 
جوجه های 

قابل 
فروش

كل

فعالیت کارگاهی
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صحت كامل پركنيد.
٤ از نتايج اين فرم ها برای برنامه ريزهای بعدی شامل: بررسي مسائل مديريتي، حمل جوجه، جوجه كشي و 

بررسي گله مادر استفاده خواهد شد.

فعالیت کارگاهی

اطالعات به دست آمده را در فرم تهيه شده ثبت كنيد.
مسئول جوجه كشی بايد تمام فرم های قبل را با دقت مطالعه كند، سپس در طول دورۀ بعدی هچ با دقت 
فراوان و به طور كامل ثبت كند. در پايان هر ماه گزارشی از هزينۀ اداره جوجه كشی و عوامل مؤثر در قابليت 

جوجه كشی تهيه كند، همچنين بايد يک گزارش جمع بندی ساليانه داشته باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

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

5

1ـ ثبت دقيق آمار و اطالعاتفرم های مربوطهمستندسازی
2ـ ثبت نسبتاً دقيق آمار

3ـ ثبت آمار با دقت پايين

3تعداد صحيح جوجه های يک روزه

جوجه های  صحيح  نسبتاً  تعداد 
يک روزه

2

1تعداد نادرست جوجه های يک روزه
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ارزشیابی شایستگی درجه بندی جوجه های یک روزه

شرح کار:
1ـ شمارش جوجه ها

2ـ درجه بندی جوجه ها
3ـ انتقال جوجه ها به كارتن

4ـ معدوم سازی جوجه های وازده
 5ـ مستندسازی

استاندارد عملکرد: 
تعيين درجه جوجه ها بادقت و سرعت

شاخص ها:
1ـ تعيين تعداد جوجه ها

2ـ تفکيک جوجه ها براساس نوع درجه
3ـ كارتن های حاوی تعداد مناسب جوجه

4ـ معدوم سازی جوجه های وازده به صورت بهداشتی
 5ـ تکميل نمون برگ های مربوطه

شرایط انجام کار: 
جوجه های درجه 1 و 2 و 3

كارتن های حمل جوجه يک روزه
نمون برگ های مربوطه، چاه تلفات يا كوره الشه سوز، سبدهای نگهداری جوجه

ابزار و تجهیزات: 
فرم های مربوط به ثبت آمار ـ سبدهای نگهداری جوجه ـ كارتن های جوجه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1شمارش جوجه ها1
2جدا كردن جوجه ها براساس نوع درجه2
1انتقال جوجه ها به كارتن3
2معدوم نمودن جوجه های وازده4
2مستندسازی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
تصميم گيری، مسئوليت پذيری، حفظ سالمتی فرد حين انجام كار، حفظ سالمتی فرد در زمان درجه بندی جوجه ها،  

دفع بهداشتی ضايعات جوجه كشی، معدوم كردن صحيح جوجه های وازده، امانت داری، صداقت، آسايش پرنده
2

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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