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گردش علمی و بازدید:

هدف کلی درس :آمادگی دانشجو برای کار عملی در فارم مرغ تخمگذار
هفته

مورخ

اول

1399/12/10

دوم

1399/12/17

سوم

1399/12/24

چهارم

1400/01/01

پنجم

1400/01/08

ششم

1400/01/15

هفتم

1400/01/22

هشتم

1400/01/29

رئوس مطالب
آشنایی دانشجویان با پتانسیل های پرورشی منطقه و معرفی نژادهای بزو گوسفند منطقه.
دانشجویان با حضور در مزرعه با نژادهای بز و گوسفند موجود در گله آشنا خواهند شد.
آشنایی و معرفی واحد پرورشی بز و گوسفند و تحلیل سازه های مرتبط با پرورش بز و گوسفند
در این بخش دانشجویان به طور کامل با مزرعه ی محل برگزاری درس کارورزی آشنا خواهند شد و
با افراد مربوطه ای که موظف به همکاری با آنها هستند معرفی خواهند شد.
عملیات آماده سازی خوراک و خوراک دهی
(عملیات نحوه انبارداری و آماده سازی خوراک های علوفه ای)
در این بخش دانشجویان به طور عملی سیلو و هانگار علوفه را تهیه کرده و خرد کردن علوفه جهت تعلیف دام را آموزش خواهند
دید

وزن کشی دام ها و آشنایی با ثبت اطالعات عملکردی گله
عملیات آماده سازی خوراک و خوراک دهی
(عملیات نحوه انبارداری و آماده سازی خوراک های کنسانتره ای)
در این بخش دانشجویان به طور عملی با آسیاب و میکسر کار خواهند کرد و تهیه کنسانتره را آموزش خواهند دید

عملیات نظافت مزرعه ،سم پاشی و ضد عفونی مزرعه
در این بخش دانشجویان عالوه بر عملیات سم پاشی و ضدعفونی با نحوه تمیز کردن آخورها و
آبشخورها و حفظ بهداشت این بخش ها آشنا خواهند شد.
عملیات سم پاشی دام ها و استفاده از حمام کنه جهت مبارزه با انگل های بیرونی
واکسیناسیون گله در مقابل آنتروتوکسمی و بیماری های متداول گله های بز و گوسفند
عملیات مبارزه با انگل های داخلی ( استفاده از فرم های مختلف دارو جهت مبارزه با انگل ها)
در این بخش دانشجویان به طور عملی استفاده از درنچر و قرص خوران برای دادن دارو به دام را
تمرین خواهند کرد.
عملیات سم چینی
در این بخش دانشجویان عملیات سم چینی را تمرین خواهند کرد و در حین کار با موارد بیماری هاری
مرتبط با سم آشنا خواهند شد و درمان های مربوطه را یاد خواهند گرفت.
وزن کشی دام ها و آشنایی با ثبت اطالعات عملکردی گله

عملیات پشم چینی

نهم

1400/02/05

دهم

1400/02/12

یازدهم

1400/02/19

دوازدهم

1400/02/26

سیزدهم

1400/03/02

آشنایی با ثبت اطالعات گله و تشکیل شناسنامه برای دام های گله  +شماره زنی

چهاردهم

1400/03/09

وزن کشی دام ها و آشنایی با ثبت اطالعات عملکردی گله

پانزدهم

1400/03/16

عملیات شیردوشی گله به صورت دستی و دستگاه های شیردوشی سیار در گوسفند داری

شانزدهم

1400/03/23

ایجاد فایل های داده برای دام های مزرعه و صدور شناسنامه دامی

هفدهم

1400/03/30

آشنایی با عملیات همزمانسازی فحلی (سیدر گذاری – تست آبستنی – قوچ اندازی -فحل یابی)

هجدهم

1400/04/06

در این بخش دانشجویان با روش ها و ابزارهای پشم چینی آشنا و پشم چینی را تمرین خواهند کرد و
نیز دانشجویان در حین کار با بیمارهای پوستی احتمالی موجود و روش های درمان آن آشنا خواهند
شد.
شناسایی بیمارهای مورد گله بز و گوسفند دانشگاه و انجام درمان های مربوطه
در صورت وجود دام های تلف شده در گله ،حیوانات جهت شناسایی عالئم بالینی خاص تشریح خواهند
شد.
عملیات چرای دام و آشنایی با تعلیف دام در مرتع
در این بخش از عملیات دانشجویان با انواع علوفه ای مرتعی آشنا خواهند شدو نکات مهم تغذیه دام
در مرتع برایشان تشریح خواهد شد.
عملیات رصد زایش های گله و در صورت نیاز مامایی حیوان جهت انجام زایش و مراقبت از بره های
تازه متولد شده (تغذیه آغوز – معرفی بره به مادر)

در این بخش دانشجویان عملیات سیدر گذاری ،تست آبستنی و قوچ اندازی آشنا خواهند شد.
آشنایی با رفتار فحلی حیوان و نحوه رصد این رفتار تولیدمثلی

نحوه ارزشیابی :مبنای ارزیابی میزان حضور فعال و نحوه مشارکت در انجام کارهای مزرعه خواهد بود +آزمون نهایی
منابع درسی:
 -1پرورش گوسفند .مجید خالداری
وسایل کمک آموزشی:
تاریخ تنظیم:
1399/12/10

