
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 معاونت آموزشی و فنی
 

 آموزشی استاندارد دوره
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سازمان نظام مهندسی  ،2پالک  ،کوچه شهرستمی ،خیابان برادران عبداهلل زاده، ، بلوار کشاورزتهران: یو فن یمعاونت آموزش

 کشوررزی و منابع طبیعی کشاو

 Amoozesh@iaeo.org: / آدرس الکترونیکی 120-77722089فکس: /  120-77797799-97تلفن: 
 

تقاضا دارد پیشنهادات و نظرات خود را درباره این سند آموزشی به  ، مربیان آموزشیمتخصصان ،نظراناز صاحب

 .ارسال نمایند فوقنشانی 

 

 0377 بهار

 :استاندارد آموزشیکد 

 NA – 61 – 001/6 
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 :تهیه و تدوین       
 معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
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 :پیشگفتار

 

شود و تجربیات جهانی نشان داده هر کشوری در امر آموزش فعالیت کرده بهره پایه و اساس پیشرفت و ترقی محسوب می آموزش

کننده است کننده و مصرفها از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت به نفع تولیدآموزش در تمامی بخش .فراوانی برده است

کید بر أپایه تئوری و مهارتی است که در کشور ما اکنون ت دوهای ما بر امروزه آموزش شود مگر با آموزش کهو این امر محقق نمی

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استپایه آموزش

سایر معادن که هر منابع انسانی پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت است. اندیشه و تفكر منابع انسانی، معادنی فناناپذیرند و برخالف 

های تحول ها و نوآوریتواند مظهر خالقیتیابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میچه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

گیری از منابع انسانی باالترین درآمد آفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزمینی با بهره

های مهم  توسعه یافتگی سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر کشور، یكی از شاخص

 محسوب می شود.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اهداف و وظایفی که بر عهده دارد در جهت 

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده نمودن آنان ش فناوریارتقای سطح دانش و گستر

های آموزش عملی و های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهبرای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها را از بدو تأسیس در آموزشی و پاسخ منظور تعیین نیازهایریزی الزم بهآموختگان، برنامهمهارتی دانش

 دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیت دستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی هر نظام 

م مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور ارتقای کیفیت آموزشی است. از این رو، معاونت آموزشی و فنی سازمان نظا

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، اقدام به تدوین دوره اجرا و ارزشیابی صحیحنظام آموزشی و همچنین 

-آموزش و ارتقای توانمندی خود را در اثربخشی استانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند نقش فزاینده

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفه
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 اعضای کارگروه تدوین استاندارد آموزشی:

 

 بیعی کشورمعاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ط 

 سازمان شیالت ایران 
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 :آموزشی استاندارد دوره

 تكثیر و پرورش ماهیان زینتی

 های مورد انتظار:توانمندی

 به همراه تجهیزات و ماشین آالت  راه اندازی آکواریوم 

 دارکردن ماهی 

  اطالعات شیمی آب 

 ماهیان و تغذیه تكثیر و زادآوری 

 ری و درمان بیماری ها پیشگی 

 بازاریابی و فروش ،امه ریزی و تحلیل اقتصادی تولیدبرن 

  با صنف فروشندگان ماهی و تجهیزات آکواریومیارتباط 

 مدت زمان دوره:

 ساعت 71طول دوره آموزش: 

 ساعت82زمان آموزش نظری: 

 ساعت 87زمان آموزش عملی:  

 شرایط متقاضی ورودی:

 وکارشناسی به باال در رشته های کشاورزی و و رشته های مرتبط داشتن مدرک کارشناسی 

 و منابع طبیعی کشاورزی عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 از سازمان نظام مهندسی به کار مهندسی داشتن پروانه اشتغال 

 داشتن رتبه بندی در رشته های مختلف کشاورزی 

 شرایط مدرسین:

 شته مرتبط با مباحث مورد تدریسمدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در ر 

  سال برای دارندگان مدرک کارشناسی  5سال سابقه کار جهت دارندگان مدرک کارشناسی، و حداقل  7دارا بودن حداقل

 سال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه مرتبط با موضوع مورد تدریس 3ارشد و  حداقل 

 شاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص صالحیت مدرس در تایید معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی ک

 مباحث مورد نظر در حوزه مربوطه

 شیوه ارزیابی:

 .ارزشیابی از مدرسین دوره توسط فراگیران و بر اساس پرسشنامه های معاونت آموزشی و فنی صورت می گیرد 

 ( و اخالق حرفه ای 63درصد(، عملی) 33ارزشیابی از فراگیران توسط مدرسین و به صورت نظری )درصد(   03) درصد

 صورت خواهد گرفت.

 حداقل ظرفیت دوره:

 نفر 03

 روش های ارائه محتوای آموزشی

       دیداری و شنیداری             مكاتبه                   کارگاه آموزشی             *کالس درس )سخنرانی( 

 سایر )ذکر شود(: 
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 سرفصل دوره:

 "تکثیر و پرورش ماهیان زینتی "رفصل آموزشی جدول س

 

 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت 

 آموزش)ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

 آکواریوم وتجهیزات آن  0

 آکواریومء اجزا 

  انواع شیشه آکواریوم 

   انواع پمپ هوا 

 انواع فیلترهای آکواریوم 

 انواع بخاری آکواریوم 

 اسه و سنگ ریزه لنک هوا و میش 

 در پوش آکواریوم و چراغ و تور دستیدماسنج ، 

 راه اندازی آکواریوم 

6 01 

2 
شیمی آب ) شرایط 

 فیزیکو شیمیایی آب (

  منابع آب 

   پارامتر های کیفی آب شامل متغیر های فیزیكی  شامل 

 درجه حرارت آب و هدایت الكتریكی و متغیرهای شیمیایی شامل 

 تی سخ ،اکسیژن، قلیائیتPH آب و دی اکسید کربنو آمونیاک... 

6 2 

3 
تکثیرو پرورش ماهیان 

 آکواریومی

  تكثیر و پرورش ماهیان زنده زا 

 تكثیر و پرورش ماهیان تخم گذار 

  سیچالید 

 (ماهیان طالیی )گولد فیش 

  گورامی و فایتر 

  بارب ها 

  تتراها 

01 

 

 

 

26 

8 
تغذیه ماهیان 

 آکواریومی

 ره غذایی ماهیان آکواریومیمواد آلی موجود در جی 

 نیازهای ماهیان زینتی به انواع مواد غذایی 

 انواع غذاهای مصرفی در ماهیان آکواریومی 

 تقسیم بندی ماهیان آکواریومی از نظر تغذیه 

  غذاهای زنده  مورد استفاده در تغذیه ماهیان آکواریومی شامل 

 و ... ، توبیفكس و رتیفرآرتمیا، دافنی، کرم خاکی 

6 6 

2 

های  ها وروش بیماری

درمان ماهیان 

 آکواریومی                        

 تعریف بیماری 

 های درمان آن  و روش هاى باکتریائى بیماری 

 های درمان آن  قارچی و روش هاى بیماری 

 های درمان آن  های انگلی و روش بیماری 

6 4 
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 های درمان آن  های ویروسی و روش بیماری 

 ها  ماریهای پیشگیری از بی روش 

 
 

 

 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 0379../../این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 
 

 فهرست منابع:

 اسرار ماهیان آکواریومی. مهندس سیامک مهینی 

  آکواریوم ماهیان آب شیرین. دکتر حسین عمادی 

 دکتر بهیار جاللی های انگلی ماهیان آب شیرین ایران ها و بیماری انگل . 

 دکتر محمد سالک یوسفیتغذیه آبزیان پرورشی . 

 مهندس مهدی ارجینیینتینگهداری ماهیان زو  تکثیر، پرورش . 

 حمید صفریراهنمای پرورش و تکثیرماهی دیسکوس . 

 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

  

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
  


