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 نظام آموزش مهارت تلقیح مصنوعی  )گوسفند وبز(

      مقدمه

دربین موادغذایی موردنیازانسان پروتیئن دامی به لحاظ نقش اساسی ومهمی که دررشد، سالمت وتکامل جسمانی 

روتئین دامی می صلی تامین پجوامع بشری دارد ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشدوازآنجایئکه شیروگوشت منبع ا

 باشند لذا اهمیت توسه صنعت دامپروری درهرکشور بخوبی اشکار می باشد .

یکی ازروشهایی که بشربه منظور نیل به اهداف فوق وافزایش هرچه بیشتر شیروگوشت اتخاذ نموده است اصالح 

 نژاد دام برمحور تلقیح مصنوعی می باشد وهدف این روش براین اساس است که بااستفاده ازکلیه پیشرفتهای

علمی نوین درزمینه فیزیولوژی تولیدمثل وژنتیک وکاربرد تکنیک پیشرفته تلقیح مصنوعی درزمان کوتاهتری 

تغییرات ژنتیکی الزم راازلحاظ افزایش ظرفیت تولید درگروه وسیعی ازدامها حاصل نموده وسطح تولیدات دامی 

از ی به منظور انتخاب قوچ یابزنر برتر درصنعت پرورش گوسفند وبزکشور تلقیح مصنوع . موردنظر رابهبود بخشد

تیکی بین گله ها عملیات اصالح نژادی ننظر ارزش اصالحی ضرورت داشته وبدون داشتن شجره پدری واتصال ژ

موفقیت آمیزنخواهد بود .پروژه تلقیح مصنوعی گوسفند وبزکشور به منظورارتقاء کیفیت عملکردی نژادهای داخلی 

درکلیه استانهای کشور درگله های تحت پوشش  81کشور شروع وبه تدریج تاسال استان  10درتعداد 79ازسال 

طرح اصالح نژاد گوسفند وبز به مورد اجرا گذاشته شده است با توجه به موارد فوق الذکر لزوم برگزاری دوره های 

کارشناسان تلقیح مصنوعی گوسفند وبز بصورت استاندارد شده ورسمی )کددار ( برای متقاضیان بخش خصوصی و

 دولتی ضرورت داشته ونیاز به برنامه ریزی دارد .

 تعریف وهدف دوره :

به عنوان یک دوره کوتاه مدت مهارتی باهدف آموزش وتربیت مامورین تلقیح مصنوعی دام سبک درراستای کمک 

های به توسعه عملیات اصالح نژادی دام سبک روستائی وسایر سیستم های پرورش گوسفند وبز درسطح گله 

 مردمی جهت نیل به اهداف زیر مورد نظرمی باشد .

ثبت شجره پدری -1  

ازدیاد نتاج قوچها وبزهای نربرتر -2  

ایجاد امکان پروژنی تست دامهای نر )آزمون نتاج(-3  

  ها کاستن ازتعداد دامهای نر وصرفه جوئی درهزینه-4

وکنترل بیماریهای مختلف دستگاه تناسلی شناسائی -5  
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یدن به عملیات اصالح نژادی باشناسائی دامهای نر ممتاز وتوزیع اسپرم آنها درسایر گله سرعت بخش-6

 ها 

امکان بره زائی درخارج ازفصل -7  

همزمان سازی فحلی ومدیریت بره زائی درگله -8  

امکان ایجاد آمیخته های تجاری -9  

وری ایجاد زمینه اشتغال زائی درروستا برای فارغ التحصیالن رشته دامپر-10  

 اهمیت وضرورت دوره : 

باتوجه به اینکه یکی ازعناوین مشاغل درنظر گرفته شده جهت فارغ التحصیالن رشته دامپروری شغل 

به تکنسین تلقیح مصنوعی می باشد وازطرفی درمراکز آموزشی )دانشگاه ها( به شکل عملی وکاربردی 

مدت برای تربیت نیروی ماهر جهت انجام  این حرفه نمی پردازند لذا برگزاری دوره های مهارتی کوتاه

 خدمات تلقیح مصنوعی دربخش دولتی وخصوصی اجتناب ناپذیر است .

 آموزش مهارت تلقیح مصنوعی گوسفند وبز : 

انسانی ماهر موردنیاز برای شبکه تلقیح مصنوعی کشور درقالب کالسهای آموزشی مهارت ی تامین نیرو

د شد.این کالسها دراستانهایی که دارای امکانات باشند )به وبازآموزی تلقیح مصنوعی انجام خواه

تشخیص مرکزاصالح نژاد دام وبهبود تولیدات دامی کشور ( برگزار می شوند ومجری آن معاونت امور دام 

استان باهمکاری مدیریت آموزش، ترویج وتحقیقات استان یاشرکتهای تعاونی ،اتحادیه های دامداران 

تولیدات دامی کشور نیز هماهنگی ،نظارت هد بود .ومرکزاصالح نژاد وبهبود بعنوان بخش خصوصی خوا

 ،ارزشیابی پایان دوره وصدور گواهینامه رابه عهده دارد .

 الف :وظایف معاونت اموردام استان :

هماهنگی بامدیریت آموزش ،ترویج وتحقیقات ویابخش خصوصی برای برگزاری وتهیه امکانات دوره -1  

معرفی ویاتائیدفراگیران جهت شرکت دردوره های آموزشی  -2  

هماهنگی بامرکز اصالح نژاددام وبهبود تولیدات دامی کشور جهت آموزش ،استاندارد نمودن دوره  -3

 وارزشیابی درپایان دوره 

همکاری دراجرای برنامه آموزشی وتدریس دروس مصوب دراستاندارد آموزش مهارت وبازآموزی -4  
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هماهنگی جهت برگزاری امتحان پایان دوره توسط کارشناس اعزامی ازمرکزاصالح نژاد دام -5

 وبهبودتولیدات دامی وصدورگواهینامه ها 

همکاری درمحاسبه میزان هزینه های آموزشی هرفرد .-6  

ریه شه تبصره :بخش خصوصی درصورت اعالم نیاز بخش دولتی می تواند بارعایت دستورالعمل های مندرج واخذ

 اقدام به برگزاری نماید .

 ب:وظایف مرکزاصالح نژاد وبهبود تولیدات دامی :

هماهنگی جهت توزیع اعتبارات دوره های آموزشی به اموردام استان ها .-1  

استعالم ازامور دام کلیه استانها درمورد اعالم نیاز آموزشی افراد جدید .-2  

کالسها برای رفع نیازهای جاری کشوروپیش بینی نیازهای اینده .برنامه ریزی برای تشکیل متناوب ومرتب -3  

معرفی فراگیران به معاونت امور دام استان های مجری -4  

نظارت برنحوه عملکردمجریان درخصوص رعایت دستورالعمل هاومقررات آموزش مهارت وبازآموزی تلقیح -5

 مصنوعی 

انش اموختگان واعطای گواهینامه .ارزشیابی پایان دوره وتائید صالحیت رسمی وفنی د-6  

شرکتهای تعاونی  صدورمجوزعملیات اجرائی تلقیح مصنوعی درقالب پست های روستائی ،دفاتر ویا-7  

اعطاء خواهد شد که پس ازارائه گزارش کار ویاطی دوره  3تبصره :به کلیه دانش آموختگان گواهینامه مهارت درجه 

تقاءخواهد یافت .گواهینامه آنها ارهای بازآموزی درجه   

 ج: شرایط الزم برای ثبت نام وپذیرش فراگیران : 

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی باگرایش دامپروری -1  

برخورداری ازسالمت جسمانی وروانی -2  

نداشتن فساداخالقی وعقیدتی -3  

دارابودن کارت پایان خدمت یامعافیت -4  

دارابودن حداقل سن بیست سال -5  

درشرایط مساوی،اولویت بامتقاضیان بومی خواهد بود .:  1تبصره   
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: کارآموزان هنرستانهای کشاورزی ویاافراد دارای دیپلم کارودانش باگرایش دامپروری می توانند پس  2تبصره 

 ازبررسی اولویت ها دردوره شرکت نمایند .

شرایط فوق الذکر دردوره  : پرورش دهندگان گوسفند وبز دربخش خصوصی می توانند درصورت داشتن 3تبصره 

افراد شاغل دردامداری اقدام نمایند .شرکت نموده ویانسبت به معرفی   

: اولویت ثبت نام وپذیرش با معرفی شدگان ازطریق پیمانکاران پروژه توسعه عملیات اصالح نژاد دام  4تبصره 

 روستا میباشد .

شرکت نمایند .: مسئولین فنی دامداریها می توانند دردوره ها  5تبصره   

                                                                            نفر می باشد .20: حداکثر ظرفیت ثبت نام درکالسها 6تبصره 

تکمیل مدارک جهت دریافت گواهینامه مهارت تلقیح مصنوعی  از تاریخ  آموزش تا حداکثر سه ماه پس از آن  : 7تبصره       

قدور می باشد. و پس از گذشتن این زمان به فرد آموزش دیده گواهینامه تعلق نمی گیرد.م  

شرایط اساتید ومربیان دوره :  د:  

یک نفر دامپزشک دارای تجربه تلقیح مصنوعی جهت تدریس دروس فیزیولوژی تولیدمثل ،آناتومی وعملیات -1

 تلقیح مصنوعی 

یک نفر کارشناس دامپروری دارای تجربه تلقیح مصنوعی جهت تدریس دروس عملی -2  

یک نفر مامور تلقیح مصنوعی باسابقه بعنوان کمک مربی عملیات -3  

از تبصره : اساتید دوره می بایست مورد تائید مرکزاصالح نژاد وبهبود تولیدات دامی کشور بوده وبا کارت مربیگری 

کرده باشند. طرف این مرکز دریافت  

 مدت ونحوه اجرای دوره: 

ساعت آموزش خواهد بود. 8طول مدت دوره یک هفته وروزانه    

ساعت تئوری معادل دو واحد درسی 23  

ساعت عملی معادل یک واحد درسی 24  

 نحوه ارزیابی دوره:

%50آزمون تئوری -2                 %50آزمون عملی -1  

کارآموزنبایستی کمترازچهارده باشد.نمره کسب شده توسط   
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                                                                    سرفصل های آموزشی و برنامه های درسی دوره :  -ه  

                                          : مشخصات دروس وکالسهای آموزشی                                                                  1: ه        

دروس کالسها بایستی طبق استاندارد آموزشی مهارت تلقیح مصنوعی که به تائید مرکزاصالح نژاد دام وبهبود -

 تولیدات دامی کشور رسیده است ارائه شوند.

آموزشی،امکانات کارعملی برنامه کالسها شامل دروس تئوری ،دروس عملی ، لوازم کمک آموزشی ،امکانات -

 و...که دراستاندارد آموزشی آورده شده است.

کاستن ازبرنامه اعالم شده برای کالسها مجازنمی باشد.ولی در صورت لزوم می توان عناوین دیگری رانیز به آن -

 اضافه کرد.

زیون و...وبقیه امکانات عمومی آموزشی اعم ازکالس مناسب ووسایل کمک آموزشی شامل اسالید،ویدئو، تلوی-

 امکانات مطابق باسایر دوره هاباشد.

نفر می باشد که جنس زن ومرد می توانند درکالسها شرکت نمایند. 20حداکثر تعداد افراد هردوره -  

: دروس تئوری :  2-د  

                                                                                            فیزیولوژی وآناتومی دستگاه تناسلی دام نروماده  -

       اهمیت تلقیح مصنوعی در اصالح نژاددام  -       

ثیر ان برباروری )فالشینگ (آشنائی باتغذیه دامهای سبک وتا -  

مدیریت تولیدمثل )داخل وخارج ازفصل تولیدمثل( -  

مدیریت بهداشت وبیماریهای تولیدمثلی  -  

وهمزمان سازی  هورمونهای تولیدمثلی -  

ضوابط ومعیارهای انتخاب قوچ ممتاز درگله  -  

تلقیح مصنوعی شامل : اسپرم گیری، بررسی کیفیت اسپرم ، رقیق سازی ، بسته بندی ،نگهداری ، حمل ونقل  -

 وانتقال به دام ماده 

: دروس عملی :  3-د  

درروی میز تشریح .مت های مختلف ستشریح دستگاه تناسلی میش وآشنائی ماکروسکوپی ق -  

روشهای اسپرم گیری ازدام نر وآشنائی با لوازم تلقیح مصنوعی  -  
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ارزیابی کمی وکیفی وآزمایشات میکروسکوپی اسپرم  -  

انواع رقیق کننده ها ، نحوه تهیه آنها وروش رقیق کردن اسپرم  -  

نحوه بسته بندی جهت نگهداری وحمل ونقل اسپرم مایع  -  

وسائل تلقیح مصنوعی وانجام تلقیح مصنوعی درمیش های ماده نحوه استفاده از  -  

نحوه همزمان سازی واستفاده ازهورمونها درمیش وبزماده  -  

: امکانات الزم جهت دروس عملی : 4-د  

راس میش جهت عملیات تلقیح مصنوعی  6-8تهیه -  

ماه 18راس قوچ جهت عملیات اسپرم گیری باسن حداقل  8تهیه -  

وارزیابی اسپرم تهیه لوازم اسپرم گیری -  

تهیه لوازم ومواد الزم جهت رقیق کردن وبسته بندی اسپرم  -  

تهیه هورمون ،سیدر یااسفنج جهت عملیات همزمان سازی  -  

 د: توانائی ومهارت فراگیران بعدازپایان دوره : 

  لیالمل توانائی اجرای صحیح تلقیح مصنوعی مطابق بااستاندارد های بین-

توانائی اسپرم گیری ،رقیق سازی وارزیابی کمی وکیفی اسپرم  -  

توانائی بسته بندی ،نگهداری وحمل ونقل اسپرم مایع  -  

توانائی همزمان سازی بااستفاده ازسیدر،اسفنج و... -  

توانائی رعایت نکات بهداشتی وایمنی درتلقیح مصنوعی  -  

     

                                                                                                                                      دوره بازآموزی : 

                                                                                                                                                                     

به منظور باال بردن سطح معلومات وتبادل تجربیات بین مامورین تلقیح مصنوعی ویا انتقال یافته های جدید           

 به آنها ونیز سنجش میزان تسلط آنان برتکنیک تلقیح مصنوعی برگزار می گردد.

http://www.abc.org.ir-/
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دردوره های بازآموزی که بصورت فشرده برگزار خواهد شد وشیوه اجرای  لذا بایستی تمام مامورین تلقیح مصنوعی

 آن و مجریان آن مانند دوره های مهارت می باشد شرکت نمایند .

*به کارآموزانی که دردوره اول ودوم بازآموزی شرکت کرده باشند به شرط کسب امتیاز عالی 

درجه یک اعطا خواهد شد. گواهینامه درجه دو پس ازبازآموزی  مرحله سوم گواهینامه  

 

 

 

 جدول عناوین  درسی

15-17  13-15  10-12  8-10  ایام هفته 

عملیات اسپرم گیری از 

 دامهای نر

تشریح دستگاه تناسلی دام 

 ماده

آناتومی دستگاه تناسلی دام 

 نر و ماده

تاریخچه و اهداف تلقیح 

 مصنوعی
 شنبه

عملیات تلقیح مصنوعی  

 در روی میش ها

تولید مثلی و هورمون های 

 همزمان سازی میش ها

روشهای اسپرم گیری از فوچ 

و آشنایی با لوازم تلقیح 

 مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی در 

ماده میش وبز  
 یکشنبه

ارزیابی و رقیق کردن 

 اسپرم در آزمایشگاه

 دوشنبه ارزیابی کمی و کیفی اسپرم فرآوری اسپرم عملیات اسپرم گیری قوچها

مصنوعی در عملیات تلقیح 

 روی میش ها

عملیات اسپرم گیری ، 

 رقیق سازی و بسته بندی

 سه شنبه مدیریت بهداشتی مدیریت پرورشی

عملیات اسفنج گذاری و 

 تلقیح در میش ها

 چهارشنبه مدیریت بهداشتی بیماریهای  دستگاه تناسلی عملیات اسپرم گیری

 پنج شنبه مدیریت تولید مثل ضوابط انتخاب دام نر پرسش و پاسخ ارزیابی دوره
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