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                          (آموزش مهارت تلقیح مصنوعی  )گاو و گاومیش استاندارد

                                                                                                                                
تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای شبکه تلقیح مصنوعی کشور در قالب کالسهای آموزشی                   

) به تشخیص  نهایی که دارای امکانات باشند این کالسها دراستا نجام خواهد شد .اتلقیح مصنوعی  مهارت وباز آموزی 

 سازمان نظام مهندسی و ومجری آنها معاونت امور دام استان باهمکاری شود میشور( برگزار کمرکز اصالح نژاد دام 

اد دام کشور نیز هماهنگی ، مدیریت ترویج ونظام بهره برداری استان یااتحادیه های دامداران خواهد بودومرکز اصالح نژ

وصدور گواهینامه ها را بعهده دارد .  دوره نظارت، ارزشیابی  پایان  

: وظایف معاونت امور دام  استان الف  

تلقیح مصنوعی  مهارت و بازآموزی  پیش بینی و اعالم نیاز استان جهت برگزاری دوره های آموزش : 1  

جهت برگزاری دوره های آموزش تلقیح مصنوعیاستان سازمان نظام مهندسی  با هماهنگی : 2  

گزاری امتحان پایان دوره توسط کارشناس اعزامی  مرکز اصالح نژاد دام کشور : هماهنگی جهت بر 3  

تعرفه برگزاری دوره های آموزشی توسط معاونت امور دام استان با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و   :1 تبصره

 اتحادیه ها و تائید مرکز اصالح نژاددام اعالم می گردد.

:وروظایف مرکز اصالح نژاد دام  کشب :   

  ) نیاز سنجی آموزشی (نیاز به آموزش مامور جدید خصوص: استعالم ازکلیه استانها در1

آموزش تلقیح مصنوعی نظام استاندارد با آموزشی مطابق برگزاری دوره: نظارت بر نحوه 2  

)اعتبار گواهینامه های مزبور  ش آموختگان  واعطای گواهینامهانصالحیت رسمی فنی دایان دوره و تا ئید : ارزشیابی پ3

  می باشد ( دوسالاز تاریخ صدور به مدت 

 

شرایط الزم برای ثبت نام دردوره های آموزش مهارت تلقیح مصنوعی :: ج  

  علوم دامی و دامپزشکی کارشناسی و باالتر  کاردانی و مدرک تحصیلی: داشتن حداقل 1

: برخورداری ازسالمت جسمی وروانی 2  
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: عدم اشتهار به فساد اخالقی وعقیدتی 3  

درشرایط مساوی متقاضیان بومی در اولویت قرار دارند . : 1تبصره  

پس از آن  حداکثر سه ماهآموزش تا   پایانتکمیل مدارک جهت دریافت گواهینامه مهارت تلقیح مصنوعی  از :  2 تبصره

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

سرفصلهای آموزشی وبرنامه درسی دوره مهارت تلقیح مصنوعی -د  

این دوره ازسری دوره های آموزشی کوتاه مدت باهدف آموزش مهارت تلقیح مصنوعی به منظور تربیت نیروی ماهر 

جهت شبکه تلقیح مصنوعی کشور اعم ازبخش خصوصی ،دولتی ونیمه دولتی وتعاونی های مربوطه مورد نیاز 

امپروری ،به منظور توسعه عملیات تلقیح مصنوعی ،گاوداریهای بخش خصوصی ،موسسات تحقیقاتی وآموزشی د

 واصالح نژادو افزایش تولیدات دامی درسطح کشورمی باشد.

:آموزش مهارت تلقیح مصنوعی  سرفصلهایمشخصات  -1  

: دروس کالسها بایستی طبق استاندارد آموزش مهارت تلقیح مصنوعی که به تایید مرکز اصالح نژاد دام کشور 1-1

  ئه شوند.رسیده است ارا

امکانات برنامه کالسها شامل دروس نظری ، دروس عملی ، لوازم کمک آموزشی ، امکانات آموزشی ،   2-1         

رگاهی و... که دراستاندارد آموزشی آورده شده است می باشد .کشتا  

می توان  و با هماهنگی قبلی اعالم شده برای کالسها مجاز نمی باشد .ولی در صورت لزوم کاهش دروس: 3-1

 عناوین دیگری را نیز به آن اضافه کرد.

مامورین تلقیح مصنوعی درنظر گرفته  یفقط برا می شوندمصنوعی ارائه : مطالبی که در دوره های مهارت تلقیح 4-1

 . شده است وبرای مدیران دفاتر تلقیح مصنوعی دوره دیگری نیز پیش بینی شده است که درادامه شرح داده خواهد شد

می توانند درکالسها  آقایان و خانم هانفر می باشد وهردوجنس  20هردوره  مجازدر : تعداد کارآموزان5-1           

 شرکت نمایند.

توانائی ومهارت فراگیران بعداز پایان دوره  -2  

.اسپرمذخیره ونگهداری ، آشنا شدن با اسپرم ، ارزیابی ورقیق کردن ، منجمد کردن  -1  

تشخیص .فحلی وفحل یابی  -2  

گاوجهت تلقیح  مادگیی از نظر اطمینان آله  دستگاه تناسمعاینه ظاهری ومعاین  -3  
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اجرای صحیح تلقیح مصنوعی مطابق بااستاندارد های بین المللی   -4  

حمل ونقل وانتقال اسپرم مایع ومنجمد طبق اصول وضوابط فنی  -5  

ذوب کردن اسپرم منجمد وآماده سازی اسپرم مایع برابر اصول وضوابط فنی  -6  

مهار گاو، حمل ونقل اسپرم،...(نحوه  رعایت کامل نکات ایمنی )  -7  

انات الزم جهت دروس عملی :امک -3  

راس درهر دوره ومحل مقید نمودن دام  12گاوداری آموزشی باحداقل -1  

وسایل کمک آموزشی شامل : میز تشریح وژنیکولوژی -2  

دسترسی به کشتارگاه )حداقل چهار جلسه( -3  

پیپت ، ازت مایع ، اسپرم منجمد ، کانتینر اسپرم ،تفنگ تلقیح مصنوعی ،کیف تلقیح،  وسایل ولوازم تلقیح مصنوعی ) -4

....قیچی ، پنس ، غالف ،دستکش، دستمال کاغذی ، لباس کار ، چکمه ، مواد ضدعفونی کننده ودیگر لوازم مورد نیاز(.  

ت عمومی آموزش :ناامکا -4  

دروس نظری کالس مناسب جهت برگزاری  -  

سمعی و : امکانات عمومی آموزش اعم از کالس مناسب جهت برگزاری دروس نظری ، وسایل آموزشی -

مهیا باشد.بصری و..    

: مربیان دوره-5  

یک نفر دکتری دامپزشک جهت دروس فیزیولوژی تولید مثل ، آناتومی وعملیات تلقیح مصنوعی  -  

یک نفر مامور تلقیح مصنوعی باسابقه به عنوان کمک مربی عملیات  -  

ویاکارت مربیگری ازسوی مرکز اصالح نژاددام اساتید دوره می بایست مورد تایید مرکزاصالح نژاد دام باشند  -

 دریافت کرده باشند.

واخذ آزمون پایان دوره کارشناس مرکز اصالح نژاد دام درهفته پایانی دوره جهت تدریس ، پرسش وپاسخ  -

 اعزام می گردد.

مدت زمان برگزاری دوره : – 6  

ساعت عملی )دوواحد(   68)دوواحد( و ساعت تئوری 34ساعت ( .شامل 211می باشد ) روز18حداکثر  

دروس نظری وعملی :  -7  

دروس نظری: -1-7  
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استاندارد:کلیه جنبه آناتومی وفیزیولوژی تولیدمثل برابربرنامه آموزشی  -  

  دام اهمیت تلقیح مصنوعی دراصالح  نژاد -

اهمیت تغذیه ومدیریت درتولید مثل  -  

شناخت کاتالوگ و مشخصات اسپرم ، شجره و روابط خویشاوندی -  

دروس عملی : -2-7  

تشریح دستگاه تناسلی گاو وآشنائی ماکروسکوپی قسمت های مختلفه )درسالن تشریح( -  

تلف دستگاه تناسلی درحالت آبستنی وغیرآبستنی )درسالن تشریح(مخمالمسه قوام قسمت های   

تکنیک صحیح عبور دادن پیپت باتکنیک تلقیح ازسرویکس وثابت کردن روی هدف )درسالن  -

 تشریح(

معاینه مقعدی )توشه رکتال( وپیدا کردن وگرفتن سرویکس رحم ومالمسه قسمت های مختلف  -

 دستگاه تناسلی )کشتارگاه(

  ینال وثابت کردن روی هدفعبور دادن تفنگ یاپیپت تلقیح مصنوعی ازگردن رحم روش رکتوواژ -

 )کشتارگاه( 

وآماده کردن اسپرم منجمد  برای تلقیح ) درمزرعه یاسالن تشریح (  ذوب کردنتکنیک  -  

 

روش آموزش مهارت تلقیح مصنوعی : -8  

جنبه های آناتومی وفیزیولوژی دستگاه تولید مثل درکالس وهمچنین روی دستگاه  : ابتدا کلیه 1 -8

 تناسلی درسالن تشریح توضیح داده می شود .

: درسالن تشریح کارآموزان باقوام دستگاه تناسلی آشنا شده به تکنیک صحیح عبور دادن پیپت 2-8

 ازگردن رحم روی میزتشریح آشنا می شوند .

ی گاوهای مورد کشتار وتمرینات الزم ازنظرروش صحیح توشه رکتال ومعاینه : درکشتارگاه رو3-8

رحم ومعاینه آن در گاو های آبستن وغیرآبستن آشنا شده ، پیدا کردن سرویکس  ،مقعدی گاو

. ومهارت پیدا می کنند  

تمرینات فوق روی گاوهای حذفی تمرین می گردد.: درجایگاه نگهداری گاو 4-8  

مرکز اصالح نژاد توسط کارشناس اعزامی عملی و تئوری  بی ارزیا ازکارآموزان : درپایان دوره5-8

می  14و آزمون عملی  12) حد نصاب نمره قبولی آزمون تئوری دام کشور انجام خواهد پذیرفت.

                                                                                                                باشد (

                                                                               

رآیی ماموران تلقیح مصنوعی منظور باال بردن سطح معلومات وکابه  : دوره بازآزموزی : -9

بر تکنیک تلقیح مصنوعی برگزارمی  آنان وانتقال یافته های جدید به آنها ونیز سنجش میزان تسلط
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برگزار خواهد  روز3 گردد .لذا بایستی تمام مامورین تلقیح مصنوعی دردوره های بازآموزی که طی

بصورت تخصصی وصرفاجهت صدور گواهینامه بازآموزی تلقیح مصنوعی شد وشیوه اجرای آنها 

 صورت می پذیرد. 

بایستی ترتیبی اتخاذ کند که همه  با هماهنگی نظام مهندسی استان : معاونت اموردام استان1 -ذ

  نمایند.دردوره بازآموزی شرکت  واجد شرایط مامورین تلقیح مصنوعی

ت هرساله لیست ماموران واجد شرایط جهت گذراندن دوره : معاونت اموردام استان می بایس2-ذ

اعالم  مراکز برگزار کننده دوره های آموزشیبازآموزی تلقیح مصنوعی راجهت ثبت نام دردوره به 

 کند.

توسط کارشناس اعزامی مرکز اصالح  عملی و تئوری بی ارزیا درپایان دوره ازکارآموزان :3-ذ

پذیرفت .نژاد دام کشور انجام خواهد   

                                  برنامه هفته های اول و دوم مهارت تلقیح مصنوعی

 

نام 

 مدرس

14-16 نام  

 مدرس

12.30--10.30 نام  

 مدرس

8-10  تاریخ / 

 ایام هفته 

مزایای تلقیح مصنوعی و نقش آن در   آناتومی دستگاه تولید مثل نر و ماده  

نژاداصالح   

تاریخچه تلقیح  

 مصنوعی و اصالح نژاد

 شنبه 

تشریح دستگاه تناسلی روی میز   فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر و ماده  

 ژینکولوژی

آناتومی دستگاه تولید  

 مثل نر و ماده

 یک شنبه 

تکنیکهای صحیح عبور دادن پیپت  

 روی میز

مالمسه قسمتهای مختلف دستگاه  

 تناسلی روی میز ژینکولوژی

1عملیات کشتارگاهی    دوشنبه  

3عملیات کشتارگاهی   عملیات روی میز ژینکولوژی   سه شنبه   2عملیات کشتارگاهی  

بیماریهای تولید مثل و نقش آن در  

 کاهش راندمان باروری 

مدیریت و نحوه انجام تلقیح  

 مصنوعی )اسالید و فیلم(

4عملیات کشتارگاهی    چهارشنبه  

پرسش و پاسخ  –نمایش فیلم   2عملیات مزرعه    1عملیات مزرعه    پنج شنبه 
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نام 

 مدرس

14-16 نام  

 مدرس

12.30--10.30 نام  

 مدرس

8-10  تاریخ / 

 ایام هفته 

فحلی و فحلی یابی و همزمان کردن  

 فحلی 

6عملیات کشتارگاهی   5عملیات کشتارگاهی     شنبه  

آشنایی با لوازم اسپرم گیری ،اسپرم  

رقیق کردن اسپرم ، ،ارزیابی آن ،گیری 

 ذخیره و نگهداری اسپرم 

 یک شنبه  مدیریت تولید مثل  مدیریت تولید مثل 

،رقیق کردن اسپرم ، ذخیره و نگهداری  

 اسپرم

4عملیات مزرعه   3عملیات مزرعه     دوشنبه  

نحوه صحیح کار کردن با مخزن ازت  

مایع و خارج کردن اسپرم )ذوب 

1اسپرم(   

بیماریهای تولید مثل و نقش آن در  

 کاهش راندمان باروری 

7عملیات کشتارگاهی    سه شنبه  

2آماده کردن اسپرم برای تلقیح   8ارگاهی تعملیات کش   9ارگاهی تعملیات کش    چهارشنبه  

 

 

 

        نحوه استفاده از کاتالوگ اسپرم 

) آزمون عملی و تئوری (    

کلیاتی در خصوص انتقال جنین ،  

، اهداف کاربردی تکنولوزی   

مروری بر عملیات  

کامل تلقیح مصنوعی 

 روی گاو 

 پنج شنبه
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