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  آال در استخرهاي خاکی سرفصل پرورش ماهی قزل
  استخرهاي خاکیآال در  مدرسین دوره پرورش ماهی قزل

  آال در مزارع برنج سرفصل پرورش ماهی قزل
  آال در مزارع برنج مدرسین دوره پرورش ماهی قزل

  )مداربسته(سرفصل پرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی آب
  )مداربسته(مدرسین دوره پرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی آب

  آال پرورش ماهی قزل نوین درسرفصل آشنایی با کاربرد تکنولوژیهاي 
  آال مدرسین دوره آشنایی با کاربرد تکنولوژیهاي نوین درپرورش ماهی قزل

  ریزي تولید در مزارع پرورشی ماهیان سردابی  سرفصل برنامه
  ریزي تولید در مزارع پرورشی ماهیان سردابی مدرسین دوره برنامه

  )ش الیه ايوبا تاکید بر ر(آال  قزل یپرورش ماه برنامه ریزي تولید درسرفصل 
  )ش الیه ايوبا تاکید بر ر(آال  قزل یپرورش ماه برنامه ریزي تولید درمدرسین دوره 

  سرفصل تخصصی روشهاي کنترل آمونیاك در مزارع سردابی 
  مدرسین دوره تخصصی روشهاي کنترل آمونیاك در مزارع سردابی

  زده  ال از تخم چشم آ قزل ماهیتولید بچه  سرفصل مدیریت
  ال از تخم چشم زده آ قزل ماهیتولید بچه  مدرسین دوره مدیریت

  سرفصل مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان سردابی
    مدرسین دوره مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان سردابی

  ی سرفصل آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سرداب
  مدرسین دوره آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سردابی

  )ماهیان قزل آالي رنگین کمان(سرفصل تخصصی بهداشت و بیماریهاي ماهیان سردابی 
  )ماهیان قزل آالي رنگین کمان(مدرسین  دوره  تخصصی بهداشت و بیماریهاي ماهیان سردابی 
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  برداري از استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  سرفصل مدیریت بهره
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  مدرسین دوره تخصصی مزارع حد واسط و مراکز دپوي بچه ماهیان گرمابی 

  در پرورش ماهیان گرمابی سرفصل تخصصی کاربرد ترکیبات داروها ومواد ضدعفونی کننده
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تنوع گونه  بر تاکید با )بومی وغیربومی( سرفصل آشنایی باماهیان گرمابی قابل پرورش
                             شت توام ماهیان گرمابیدرک
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  )    بومی و غیربومی(مدرس دوره آشنایی با ماهیان گرمابی قابل پرورش 
  سرفصل مولد سازي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی

  دوره مولد سازي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی ینمدرس
  تکثیر و پرورش میگو   : بخش سوم 

  احداث مزارع پرورش میگو    اصول سرفصل 
       میگو پرورش اصول احداث مزارع مدرسین  دوره 

        عمومی پرورش میگوي آب شورسرفصل 
  عمومی پرورش میگو      مدرسین دوره 

  اصول بهداشتی وپیشگیري ازبیماري ها در مراکز تکثیر میگو   مدیریتسرفصل 
  در مراکز تکثیر میگوبیماریها  پیشگیري ازو یبهداشتاصول  مدیریت  دوره مدرس

   مدیریت آب در پرورش میگوسرفصل 
  ي تکثیر میگو  مدرسین دوره 

  دوره ي مدیریت آب در پرورش میگو مدرسین 
  تاسیسات و مبانی طراحی مرکز تکثیر میگوآشنایی با ساختمان مدرسین دوره 

   مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگوسرفصل 
    مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگومدرسین دوره 

  مدیریت تغذیه میگو سرفصل 
  مدیریت تغذیه میگومدرسین دوره 

  صید وعمل آوري میگو مدیریتسرفصل 
  میگو صید وعمل آوري مدیریت مدرسین  دوره 

  سرفصل مدیریت مولد سازي و پرورش مولد میگو
  مدیریت مولد سازي و پرورش مولد میگو مدرسین  دوره 

    سرفصل مدیریت حمل و نقل مولدین میگو
  مدیریت حمل و نقل مولدین میگومدرسین دوره 

  سرفصل توجیهی استانداردسازي تولید میگوي ایران   
  سرفصل آشنایی با ژنتیک در مولدسازي میگوي پرورشی 

  آشنایی با ژنتیک در مولدسازي میگوي پرورشی مدرس
  سرفصل مدیریت بهداشتی مزارع و مراکز میگو پس از بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه 

  مدیریت بهداشتی مزارع ومراکز میگو پس ازبروز بیماریهاي همه گیر درمنطقه مدرسین دوره
  ) گونه وانامی(رفصل آشنایی با به گزینی مولدسازي میگوي پرورشی س

  ) گونه وانامی(آشنایی با به گزینی مولدسازي میگوي پرورشی مدرسین دوره 
  پرورش میگو سرفصل آشنایی با بهبود دهنده هاي زیستی درمزارع
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  )محرك هاي ایمنی(آشنایی با بهبود دهنده هاي زیستی  مدرس
  تکثیر و پرورش ماهیان دریایی  : بخش چهارم

    )باتاکید بر پرورش در استخرهاي خاکی( سرفصل آشنایی با پرورش ماهیان دریایی
  )باتاکید بر پرورش دراستخرهاي خاکی( آشنایی باپرورش ماهیان دریایی مدرسین دوره

  )دریا(مدیریت تولید در مزارع پرورش ماهی در قفس سرفصل 
  مدرسین مدیریت تولید در مزارع پرورش ماهی در قفس
  سرفصل تولید غذاي زنده در مراکز تکثیر آبزیان دریایی

  ه ماهیان دریایی  سرفصل آشنایی با تکثیر و پرورش و تولید بچ
  آشنایی با تکثیر و پرورش و تولید بچه ماهیان دریایی  مدرس

  خاویاري   تکثیر و پرورش ماهیان : بخش پنجم
  سرفصل عمومی پرورش ماهیان خاویاري  

  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  مدرسین دوره
  سرفصل آشنایی با پرورش ماهیان خاویاري در قفس و پن 

  آشنایی با پرورش ماهیان خاویاري در قفس و پن مدرسین دوره
  سرفصل آشنایی با پرورش ماهی آزاد دریاي خزر در قفس 

  سایر موضوعات  : بخش ششم
  ) یک روزه ( سرفصل توجیهی پرورش ماهی 

  )  یک روزه ( توجیهی پرورش ماهی مدرسین دوره 
  سرفصل آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان     

  آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیانمدرسین دوره 
  در آبزي پروري       HACCPسرفصل کاربرد 

  در آبزي پروري   HACCPکاربرد  ینمدرس
  سرفصل عمومی پرورش ماهی در آب بندانها 

  عمومی پرورش ماهی در آب بندانها     مدرسین دوره 
  سرفصل عمومی صید و بهره برداري از آبهاي داخلی 

  عمومی صید و بهره برداري از آبهاي داخلی مدرسین دوره 
  سرفصل آشنایی با بیمه آبزیان   

  آشنایی با بیمه آبزیان     مدرسین دوره 
  )اشخاص و اموالبیمه هاي (آشنایی با بیمه هاي غیرمحصول جامعه آبزي پروري سرفصل 

  سرفصل آشنایی با عملیات آبزي پروري خوب       
  آشنایی با عملیات آبزي پروري خوب  مدرسین دوره 

  سرفصل مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی  
  مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی    مدرسین دوره 

    سرفصل آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان
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  آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان مدرسین دوره 

  سرفصل آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیتهاي آبزي پروري  
  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیتهاي آبزي پروري  مدرسین دوره 

مورد استفاده در آبزي پروري        آشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات، تجهیزات و دستگاه هايسرفصل 
  کاربرد و نگهداري ادوات و دستگاه هاي مورد استفاده در آبزي پروري مدرسین دوره 
        اصول بازاریابی آبزیان پرورشیمدرسین دوره 

  بزي پروري  سرفصل سازمان دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آ
  سازمان دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آبزي پروريمدرسین  دوره 

     زینتیمدیریت تکثیر و پرورش ماهیان سرفصل 
     زینتیمدیریت تکثیر و پرورش ماهیان مدرسین  دوره 

   آشنایی با طراحی و تزیین آکواریومسرفصل 
   آشنایی با طراحی و تزیین آکواریوم مدرسین دوره

  سرفصل مدیریت تغذیه ماهیان زینتی     
  مدرس مدیریت تغذیه ماهیان زینتی  

  سرفصل مدیریت بهداشت و بیماري هاي ماهیان زینتی
   مدیریت بهداشت و بیماري هاي ماهیان زینتیمدرسین 

  سرفصل مدیریت تکثیر مصنوعی میگوي آب شیرین
    سرفصل مدیریت پرورش میگوي آب شیرین

    تکثیر و پرورش میگوي آب شیرین مدرسین دوره 
    سرفصل مدیریت بهداشت و بیماري هاي میگوي آب شیرین

    مدرس مدیریت بهداشت و بیماري هاي میگوي آب شیرین
  سرفصل آشنایی با تکثیر و پرورش جلبکهاي دریایی 

     آشنایی با تکثیر و پرورش جلبکهاي دریایی    مدرس 
  داري از منابع دریایی در آبزي پروري    سرفصل آشنایی با مخاطرات بهره بر

  آشنایی بامخاطرات بهره برداري از منابع دریایی در آبزي پروري     مدرسین دوره
   زالوي طبیتکثیر و پرورش  سرفصل

     زالوي طبیتکثیر و پرورش مدرسین دوره 
استخرهاي خاکی، (   شیوه هاي متداول تولید سیست و بیوماس آرتمیا در کشورسرفصل 

    ...)بتونی و گلخانه اي و 
  سرفصل روش هاي کاهش هزینه هاي تولید آبزیان در کشور

  مدرس دوره روش هاي کاهش هزینه هاي تولید آبزیان در کشور

211  
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  : قدمهم

نقش آموزش در ارتقاء بهره وري و  بهبا دگرگونی و تغییرات پرشتاب مواجه است لذا توجه جهان معاصر 
در مسیر  بهره برداران.  اجتناب ناپذیر استبهره برداران ضرورتی رویکردهاي نوین در امر آموزش  بکارگیري

و تولیدات نیازمند هستند تا توانمندي هاي خود را توسعه داده حضوري یا مجازي  يشغلی خود به انواع آموزش ها
سازمان شیالت ایران در سطوح مختلف یکی از اهداف  آبزي پرورانآموزش در این راستا . خود را رونق بخشند 

. درسراسر کشور نماییماقدام به برگزاري کالسهاي آموزشی  ق،مدون و دقی بوده که توانسته ایم با برنامه ریزي
استانی با  –و کارگاه هاي آموزشی ملی  برگزاري دوره ها آبزي پروران،استفاده از ظرفیت هاي موجود در آموزش 

و متناسب با بهره گیري از توان علمی کارشناسان مجرب داخلی و خارج از کشور در قالب تقویم آموزشی سالیانه 
 . بسیار موثر خواهد بودسطح علمی آبزي پروران  ارتقاءدر نیاز آنان 

سیاست (به منظور تحقق شعار رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر جهش تولید و باتوجه به وظایف مدیریت فنی 
مجموعه حاضر . اشدبهره وري می بارتقاء  و تربیت نیروي انسانیما ماموریت ، )گذاري ، برنامه ریزي ، نظارت 

با تغییرات ذیل جهت اجرا به شیالت استان ها ابالغ  99تحت عنوان آیین نامه و تقویم آموزشی آبزي پروران سال 
 .می گردد

اقدام به فراخوان مربی  1398با توجه به کمبود مدرس در برخی از دوره هاي آموزشی آبزي پروران، در سال  )1
نفر بشرح جدول ذیل توسط کمیته صالحیت مدرسین مورد تایید قرار گرفت و به لیست  12گردید که تعداد 

 . مدرسین تقویم آموزشی آبزي پروران اضافه گردیدند

 

 متقاضیان تدریس در دوره هاي آموزشی آبزي پروران اسامی پذیرفته شدگان

  

  عناوین دوره هاي آموزشی مورد تدریس  محل اشتغال   نام و نام خانوادگی  ردیف

اداره کل شیالت سیستان و   رضا ناصحی  بو مادي 1
 )آبهاي داخلی ( بلوچستان 

مولدسازي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم -1
  آبی 

  در آبزي پروري   HACCPکاربرد -2
اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرم  -3

 آبی

شرکت آبزي پروري   ایمان حیاتی    2
 هامون

مدیریت بهداشت و بیماري هاي ماهیان -1
  زینتی 

  آشنایی با طراحی و تزئین آکواریوم -2
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مدیریت جهاد کشاورزي   سیامک مهینی  3
  شهرستان تبریز

مدیریت ( تکثیر و پرورش ماهیان زینتی -1
بهداشت و بیماري هاي ماهیان زینتی و 

  آشنایی با طراحی و تزئین آکواریوم 
  تکثیر و پروري زالوي طبی -2

اداره کل شیالت سیستان و   حمید رضا نصیري   4
  )چابهار(بلوچستان 

  مدیریت آب در پرورش میگو -1
 در زیستی هاي دهنده بهبود با آشنایی-2

  میگو پرورش مزارع
معاونت توسعه آبزي   علی محمد یاري  5

 پروري

  به گزینی مولدین میگو وانامی -1
 مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر میگو -2

معاونت توسعه آبزي   علی بیگی   6
 پروري

مولد سازي و به گزینی مولدین ماهیان  -1
  گرم آبی 

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرم -2
  آبی

تخصصی استرس و بیماري هاي محیطی -3
  ماهیان گرم آبی

دفتر مجري پرورش در   فهیمه صفري  7
  قفس

مولد سازي و بهگزینی مولدین ماهیان -1
 گرمابی

اصول احداث مزارع پرورش ماهیان -2
 گرمابی 

مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در -4
  تکثیر ماهیان سردابی 

دفتر مجري پرورش در   علی ایزدي  8
  قفس

مدیریت تولید در مزارع پرورش ماهی در 
  )دریا ( قفس 

  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در  -1  اداره کل شیالت لرستان   طایی  حدیٍث منصوري   9

  تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 
روش هاي کاهش هزینه هاي تولید  -3

  آبزیان در کشور
شرکت آبزي پروري  مریم نمائی کهل 10

 هامون

  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی -1
  آشنایی با طراحی و تزئین آکواریوم -2
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در مزارع پرورش  )محرك هاي ایمنی ( آشنایی با بهبود دهنده هاي زیستی  "  آموزشیدوره   عنوان •
تغییر یافت و سرفصل آن نیز  "آشنایی با بهبود دهنده هاي زیستی در مزارع پرورش میگو  "به  "میگو 

 . مورد اصالح و بازبینی قرار گرفت

با تاکید بر پرورش در ( آشنایی با پرورش ماهیان دریایی  "و  "پرورش ماهی درقفس  "عنوان دوره هاي •
آن  هاي تغییر یافت و سرفصل “) دریا ( در مزارع پرورش ماهی در قفس مدیریت تولید  "به ) قفس 

 .مورد اصالح قرار گرفت

ریزي آموزشی تکثیر و پرورش آبزیان مصوب گردید و در هسته برنامهذیل   آموزشیسرفصل دوره هاي  •
  .درج گردید 99درتقویم آموزشی 

 روش هاي کاهش هزینه هاي تولید آبزیان در کشور) 1

 مولد سازي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی )2

مدیریت  جهاد کشاورزي   محمد رحیمی 11
  شهرستان فیروزکوه

  بهداشت و بیماري هاي ماهیان سردآبی -1
کاربرد ترکیبات دارو و مواد ضدعفونی  -2

  کننده در پرورش ماهیان سردآبی 
مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي  -3

  پرورش ماهیان سردآبی 
مدیریت آب و هوادهی استخر پرورش  -4

  ماهیان سردآبی 
پرورش قزل آال در استخرهاي ذخیره آب  -5

  کشاورزي 
استرس و بیماري هاي محیطی ماهی قزل  -6

  آال 
( پرورش ماهی در سیستم برگشتی آب  -7

  ) مدار بسته 
  و تکثیر ماهی سردآبی مدیریت مولدین  -8
  مدیریت تولید بچه ماهی از تخم چشم زده-9

 تکثیر و پرورش زالوي طبی-1  کارگاه آبزي فناوري   فرزانه شوقعلی نیري 12

آشنایی با تکثیر و پرورش جلبک هاي -2
  دریایی 
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بـا درنظرگـرفتن   ) شـیالت اسـتان هـا   (لذا به منظور استفاده بهینه از دوره هاي آموزشی ، الزم است مجریان دوره ها 
مـالکین، مـدیران ، کارشناسـان ، کـارگران     (طبقه بندي فراگیران دوره هاي آموزشی آبـزي پـروران در پـنج سـطح     

و درچارچوب دستورالعملهاي مندرج در این آیین نامـه نسـبت بـه اجـراي دوره هـاي آموزشـی       ) انمزارع و متقاضی
درخاتمه الزم می دانیم ازکلیه همکاران و عزیزان شیالت سراسر کشورکه ما را در تنظیم این مجموعـه  . اقدام نمایند

  .یاري نموده اند تشکر و سپاسگزاري نماییم 
گونه مطلب از این مجموعه بدون مجوزکتبی از مـدیریت فنـی و امـور آبـزي پـروران      نقل و برداشت و ذکر هر  "    

   ".معاونت توسعه آبزي پروري ممنوع می باشد
   

                                                                       
 پروران   و امور آبزي  فنیمدیریت                                                               

 توسعه  تشکلها  و آموزش بهره برداران  گروه                                                                             

 1399 ماهخرداد                                                                        
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  : اجرایییاست س - 1
  .مهارت فنی و دانش بخش هاي مختلف تولید و گسترش برنامه هاي آموزشی و ترویجیارتقاي 

  
  :هداف دوره هاي آموزشی آبزي پرورانا - 2

منـدان بـه    ن و عالقـه ارائه اطالعات و آموزش هاي الزم به بهره برداران، پرورش دهندگان، دست انـدرکار ا
و گیـري مناسـب و تولیدپایـدار    آنهـا و بهـره  فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان به منظـور ارتقـاء دانـش فنـی     

  . می باشدوري افزایش بهره
  

  :فضاهاي آموزشی در آبزي پروري-3      
، پاسـخگویی مثبـت بـه انتظـارات و نیازهـاي آنهـا در       يآبـزي پـرور   یآموزشـ دوره هـاي  در هدف گذاري 

   :بندي ذیل اشاره نمود باشد که در این خصوص می توان به دسته تعریف شده و موجود می خدماتیفضاهاي 
  

  : ولیدتقبل از آموزشی فضاي :  لفا
سرمایه گذاري در آبـزي  و  تکثیر و پرورش آبزیانهاي پاسخ به نیاز آموزشی عالقه مندان به فعالیت براي   
آشـنایی بـا تکثیـر و    و   روزه 1مـاهی  پـرورش تـوجیهی  هـاي   شـامل دوره است که هاي پیش بینی شده  ورهد پروري

  .روزه می باشد 3پرورش آبزیان 
  
  ...)ویژه مالکین ، کارشناسان و(: ی حین تولیدآموزشفضاي : ب

کـه داراي   است  راگیرانی فکه شامل  در امر تکثیر و پرورش آبزیان پاسخ به نیاز آموزشی آبزي پروران فعالبراي 
دوره مـی گردنـد    موافقت هاي صادره از شیالت استان ها بوده و یا بطور کلی درحال حاضـر تولیـد کننـده محسـوب    

 هاي نوین آبزي پروري درنظر گرفتـه شـده اسـت   براي بهبود کیفی و افزایش راندمان تولید و آشنایی باروش هایی 
  .هاي تخصصی و مدیریتی می باشدشامل دورهکه 

  
  : بعد از تولید آموزشیفضاي  :ج

عرضه زنده و بهداشتی محصـوالت  (بازار رسانی از محل مزرعه تا  کنندگاناسخ به نیاز آموزشی تولیدپبراي 
  )سایر موضوعات. (می باشد 47 شامل دوره هاي مندرج در صفحهاست که دوره هاي پیش بینی شده  ....)به بازار و

   
  :آموزشیبرنامه ریزي -4       

با توجه به اصول و مبانی علوم مختلف و بـادر نظـر گـرفتن نیازهـاي      است کهفعالیتی رنامه ریزي آموزشی ب
از مهمترین وظـایف  . تهیه و تنظیم می شود، شرایط و امکانات موجود حرفه اي اجتماعی و احتساب مختصات ، فردي
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شرایط و امکانات موجـود   ، ا توجه به نیازهاهاي آموزشی را در هر سطح ب ریزان آموزشی این است که فعالیت برنامه
بـا توجـه بـه مطالـب     . ها در سطوح مختلف با هم هماهنگ و متصل باشـند   طراحی نمایند و ضروري است این فعالیت

هـاي   هاي یادگیري براي رسیدن به هـدف  ذکر شده می توانیم برنامه آموزشی را به عنوان نقشه اي که درآن فرصت
  .معیت معین و سطح مشخصی طراحی شده است، تعریف نماییمهاي جزیی متناسبی که براي ج کلی و هدف

  
  :آموزشی آبزي پروران کشوردوره هاي نیازسنجی  -5      

بایـد   ، یاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد از نظـر دانـش، مهـارت و یـا رفتـار     ن
اگـر   .غل خود را درحد مطلوب و قابل قبول انجام دهندهاي مربوط به ش تا آنها بتوانند وظایف و مسئولیت آیدبوجود 

در واقع تعیـین  ) نیاز(فاصله اي بین آنچه که باید انجام شود و آنچه که انجام می شود، وجود داشته باشد، این فاصله 
تشـخیص ایـن فاصـله کـه در حقیقـت نیـاز تلقـی مـی شـود،          . کننده نوع و میزان آموزش هاي مورد نظر خواهد بـود 

  . یان و کارشناسان آموزش می باشدرمج ،ه خود فرد، سرپرست مستقیم، مدیران برعهد
امورآبزي پروران  به منظور بهـره گیـري از نظـرات     در مدیریت فنی وریزي آموزشی  برنامهدر حال حاضر 
اسـتانی  کارشناسان و سایر صاحبنظران شـیالتی و غیـر شـیالتی پـس از جمـع آوري نظـرات       آبزي پروران، تشکلها، 

کارشناس  50متشکل  از(هاي علمی تکثیر و پرورش آبزیان  و در هستهانتخاب ) ها نظرسنجی(موضوعات مورد نیاز 
برنامـه  و با اهداف برنامـه پـنج سـاله توسـعه شـیالت و افـق       طرح گردیده ) متخصص آبزي پروري از سراسر کشور

  .نماید هاي آموزشی تکثیر و پرورش آبزیان می دورهاقدام به تعریف و تصویب  س از آن پانطباق داده و  تولید
هـا و   آوري نیازهـاي آموزشـی شهرسـتان    رحال حاضر نیاز سنجی آموزشی آبـزي پـروران براسـاس جمـع    د

می پـذیرد کـه پـس از ارسـال بـه      شیالت استان ها صورت مناطق تحت پوشش استان با توجه به میزان تولید توسط 
هـاي   هـاي آموزشـی توسـط مجریـان دوره     ، اقدام به برگـزاري دوره )استانی(الزم  و تصویب و تأمین اعتبارات زمرک

شود که براي بهینه و واقعی تر کردن نیازهاي آموزشی آبزي پروران اسـتفاده از نظـرات    می آبزي پرورانآموزشی 
  ري صـورت تخصصی معاونت آبـزي پـرو   سایر بخش ها ضروري است و در این ارتباط هماهنگی کامل با تمام دفاتر

بندي ایـن نیازهـا در اسـتان انجـام و بـه مـدیریت فنـی وامـورآبزي پـروران  بـراي            تشخیص، اخذ و جمع. می پذیرد
پیشـنهادهاي   .ارسـال مـی گـردد    اي شیالت در مناطق و استان هاي کشـور  هاي الزم و تطابق با اهداف توسعه بررسی

   .تقویم آموزشی درج و ابالغ می گردددر جدید پس از تصویب محتوایی در هسته هاي علمی براي اجرا 
  

  : محتواي آموزشی -6      
 پیشـنهاد آبزي پروران و متخصصـان شـیالتی    ، توسط شیالت، دفاتر تخصصیهاي جدید مورد نظر که  هدور

تعیـین مـؤلفین و    ،زمان بندي ارائه مطالب  ،گذاري و تنظیم سرفصل هاي آموزشی و درسی  اند، به منظور هدف شده
ریـزي آموزشـی و درسـی معاونـت آبـزي پـروري مطـرح و پـس از          هاي علمـی و برنامـه   مدرسین مربوطه در هسته

با همکاري شـیالت اسـتانها و بهـره گیـري از     می گردند و در مرحله بعدي جزوات مربوطه  هاي الزم تصویب بررسی
  . گردد سین مورد تأیید براي مجریان آموزشی اعالم میها با محتواي مشخص و مدر تدوین و دورهاعتبارات استانی 
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مـوزش بزرگسـاالن و رعایـت    آخواسته شـود در قالـب اسـتانداردهاي موجـود     محترم ز مؤلفین االزم است 
به ازاي هـر سـاعت تـدریس    ...) ی، کاربردي، مصور، کم حجم و سساده نوی( قواعد تهیه جزوات آموزشی و ترویجی

همچنین الزم بـذکر اسـت ، از ایـن پـس جـزوات آموزشـی ویـژه سـه گـروه          . یه نمایندصفحه مطلب ته 5/2حداکثر
  )منطبق با سطح بندي فراگیران(: شود مخاطب زیر تهیه می

  پرورشی و مراکز تکثیر آبزیانویژه مدیران فنی مزارع  –لف ا
  ویژه نیروهاي فنی یا تکنسین  –ب 
  اهر یا کارگران مزارعمویژه نیروهاي  –ج 
  

پس از تألیف مطالب مورد نظر، ویراستاري فنی و ادبی نیـز بـر روي آنهـا صـورت گرفتـه و بـراي چـاپ یـا         
خـاطبین دوره  مو مشخص نمـودن   آبزي پروراندر زمان چاپ جلد، ذکر ویژه دوره آموزشی (تکثیر آماده می شود 

  ). الزامی می باشد
هـاي آموزشـی آبـزي     در زمـان اجـراي دوره  ه از جـزوه آموزشـی   خکر این نکته ضروري است که اهداي یـک نسـ  ذ

رایگان می باشد و استفاده و اهداي آنها در سایر موارد بطـور  ) آبزي پروران( به فراگیران و مخاطبین واقعیپروران 
  .کلی ممنوع می باشد

  
   :بخشیثرا -7        

بررسی تناسـب اهـداف و حـد دسـتیابی      یا اه سی میزان دستیابی به اهداف و برنامهربه مفهوم براثر بخشی 
از میـزان   اسـت  اثربخشی عبـارت  ؛می توان گفت ،ساده در یک تعریفکه  می باشد سازمان به اهداف مشخص شده
  دادن ماموریت هاي محوله  موفقیت در تحقق اهداف یا انجام

  
   :عاریف و مفاهیمت -8      

به منظور برداشت و درك یکسان از موضوعات مطروحه در این آیین نامـه مفـاهیم ذیـل تعریـف گردیـده      
  : است

   :فراگیر  -لفا
شرایط شرکت و حضـور در   ،به کلیه افرادي اطالق می شود که براساس ضوابط موجود در آیین نامه اجرایی

  . را دارا باشندآبزي پروران هاي آموزشی  دوره
  

  : انآبزي پرور آموزشیدوره هاي   -ب
به صـورت  ... فارغ از محدودیت هاي جنسی، سنی وآبزي پروران نوعی آموزش غیررسمی است که طی آن 

بـا مـدرس فـرا     هرا در تعاملی دو طرفآبزي پروري کاربردي  عملی و با مشارکت آگاهانه و فعاالنه مطالب ،داوطلبانه
  .می گیرند
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  : هاي آموزشی کارگاه -ج

ویـژه  ز، ور 3الـی  1درخصوص موضوعی معین در طـی   بارت است از تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیاتع
 موضـوعی  برحسـب نیـاز   دولتـی و غیردولتـی   استفاده از کارشناسان داخلی یا خارجی از بخش هـاي   باان وررپ زيبآ

  . پروري آبزي هاي در بحثو دولتی صی وبخش هاي خص
  
  : هاي آموزشی مجریان دوره -د

هماهنگی مرکـز و بهـره   آموزشی موجود با و تقویم   بارتند از شیالت کلیه استان ها که براساس آیین نامهع
گیري از پتانسیل هاي بخش هاي دولتی یا خصوصی از طریق انعقاد قرارداد براساس برنامه هاي آموزشـی اسـتان از   

درسـطح شـیالت اسـتان هـاي غیرسـاحلی      ( .اسـب بـه عهـده دارنـد    منو کیفیـت  مرحله نیازسنجی تا اجرا را با کمیت 
  .)هماهنگی کامل با روساي سازمان جهاد استان ضرورت دارد

  : یشهاي آموز مربیان و مدرسین دوره -هـ
بـه  آبـزي پـروران   هـاي آموزشـی    بارتند از کلیه افرادي که عالقـه منـدي خـود را بـراي تـدریس در دوره     ع

بـه   ،، سازمان دامپزشـکی کشـور  سرفصل مشخص از طریق شیالت استان یا مراکز تحقیقات شیالتیتفکیک عنوان و 
مرکز ارسال نموده و صالحیت تـدریس آنهـا در کمیتـه تأییـد صـالحیت مدرسـین        انمدیریت فنی وامورآبزي پرور

از طریـق درج در   اسـتان هـاي مـورد نظـر     بـه آبزي پروري به تأیید رسیده و ضمن صدور گواهینامه توسعه  تمعاون
  .شود تقویم آموزشی ساالنه ابالغ می

  :ها گزارش اجراي دوره -و
هـاي ارزشـیابی    هاي تکمیل شده گزارش مالی ، فهرست اسـامی فراگیـران، مدرسـین دوره، فـرم     شامل فرم

ــل شــده توســط  ــان دوره   تکمی ــدریس مدرســین توســط مجری ــران و ســاعات ت ــا امضــاي   فراگی هــاي آموزشــی و ب
  امورآبزي پـروران  ارسـال   می باشد که به مدیریت فنی واستان آبزي پروري  معاونمدیرکل شیالت استان و /مدیر

  .دشومی 
  : علمی تکثیر و پرورش آبزیانبرنامه ریزي هاي  هسته - ز

آبـزي   توسـعه  تخصصـی معاونـت  نماینـدگان دفـاتر   اطالق مـی شـود کـه از    گروه هاي تخصصی به کلیه کار
هـاي   بحـث  هـا در  ایـن هسـته  ، ده و طبـق آیـین نامـه اجرایـی موجـود     اتحادیه هاي آبزي پروري انتخاب شو پروري 

  . نمایند مطروحه فعالیت می
  

  آبزي پرورانهاي آموزشی  رایط شرکت در دورهش -9
 :دوره هاي توجیهی پرورش ماهی و آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان - 1- 9

سرمایه گذاري در امر آبزي پروري و افرادي که به نحوي با منابع آبـی  مندان ه این دوره ها براي کلیه عالق
گذراندن این دوره ها قبل از اخذ پروانه تاسیس مراکز تکثیر یا مزارع پرورشی . بالمانع است ،د مرتبط می باشندرخ

  .می باشد
  .دنط زیست از گذراندن دوره آشنایی معاف می باشیکارشناسان رشته هاي شیالت و مح: تبصره
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 :، گرمابی و میگوسردابیماهیان دوره هاي عمومی تکثیر و پرورش  - 2- 9

هـا  این دوره .می شود ، گرمابی ومیگو اجراسردابیروزاست که در سه بخش  4دوره ها مدت برگزاري این 
  پیش نیاز شرکت در دوره هاي تکمیلی است و افـراد پـس از گذرانـدن دوره آشـنایی بـا تکثیـر و پـرورش آبزیـان        

در دوره هاي فوق به مواردي مانند طراحی اسـتخرها، روش هـاي مختلـف    . می توانند در این دوره ها شرکت نمایند
  .اشاره می گردد... پرورش، مدیریت آب، تغذیه و مالحظات بهداشتی وتکثیر، 

 .ارائه گواهینامه هاي آموزشی مذکور در اخذ مجوزهاي آبزي پروري موثر خواهد بود* 

 :، گرمابی و میگوسردابیمیلی تکثیر و پرورش ماهیان دوره هاي تک -3- 9

هـا  این دوره .، گرمابی و میگو اجرا می شودسردابیروزاست که درسه بخش  5دوره ها مدت برگزاري این 
پیش نیاز شرکت در دوره هاي مـدیریتی اسـت و افـراد پـس از گذرانـدن دوره عمـومی تکثیـر و پـرورش ماهیـان          

در دوره هـاي فـوق بـه مـواردي ماننـد مراحـل       . می توانند در این دوره هـا شـرکت نماینـد    ، گرمابی و میگوسردابی
  .اشاره می شود... هاي ماهی یا میگو و  پرورش ماهی یا میگو، تغذیه، مالحظات بهداشتی و انواع بیماري

  .ارائه گواهینامه هاي آموزشی مذکور در اخذ مجوزهاي آبزي پروري موثر خواهد بود* 
 
 :اي مدیریتیدوره ه - 4- 9

، گرمـابی و میگـو بـا عنـاوین مختلـف      سـردابی وز است که در سه بخش ر 4-2 دوره هامدت برگزاري این 
مـی باشـد و افـراد پـس از      یروزه موضـوع  1-2این دوره ها پیش نیاز شرکت در دوره هاي تخصصی  .اجرا می شود

حـداقل در یـک دوره تولیـد تکثیـر و     و داشـتن سـابقه،   ) ماهی یا میگـو (ان گذراندن دوره هاي تکمیلی پرورش آبزی
  .می توانند در این دوره ها شرکت نمایند ،پرورش آبزیان

از شـرط گذرانـدن پـیش     ،مـی باشـند   افرادي که در فعالیت هاي آبزي پروري داراي سابقه بـیش از دوسـال  : تبصره
 .نیازها معاف هستند

 :موضوعیروزه  1-2دوره هاي تخصصی -5- 9

این دوره ها که به مدت یک تا دو روز با عنـاوین مختلـف برگـزار مـی شـود در مراکـز نزدیـک بـه مـزارع          
پرورشی یا روستاها و مراکز آبزیان به صورت تخصصی با استفاده از امکانات سمعی و بصري بـه مـواردي مشـخص    

ایـن دوره هـا   . تولیدکنندگان ارائه مـی نماینـد   در امر تکثیر و پرورش آبزیان پرداخته می شود و اطالعات الزم را به
خاص افرادي می باشد که سابقه چند ساله در امر پرورش داشته و بصورت فعال در این بخش مشـغول بـه کـار مـی     

 .باشند

 :سایر دوره هاي آموزشی آبزي پروران - 6- 9

  .اجرا درمی آیند این دوره ها حسب مورد و نیاز زیربخش هاي مرتبط باآبزي پروري پیش بینی وبه مرحله
ها و دریاچه هـاي پشـت    بهره برداران ازآببندانویژه هاي داخلی  دوره صیدو بهره برداري از آب -7- 9

 .است... سدها و
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  .پذیر است رکت در دوره پرورش ماهی در قفس براي متقاضیان پرورش ماهی در قفس امکانش -8- 9
رکت در دوره پرورش ماهی به روش متراکم و فوق متـراکم در سیسـتم برگشـتی آب    شمتقاضیان  -9- 9

ش بوده و حداقل مدرك تحصیلی افراد شـرکت کننـده داشـتن    وماهی به این ردهنده پرورش باید 
  . استشیالت یا مرتبط فوق دیپلم 

بـه   مـی باشـند، حـداکثر    شرکت پرسنل شیالت و جهادکشاورزي که دست اندر کـار امـور آبزیـان    -10- 9
 .باشد نفر در هر دوره با همراه داشتن معرفی نامه از مسئولین مافوق خود بالمانع می 2تعداد 

هاي آب کشـاورزي یـا    کانال ذخیره یا يهاي آموزشی پرورش ماهی در استخرها شرکت در دوره -11- 9
 . باشد ها و سایر منابع آبی خرد بالمانع می استخرهاي ذخیره، کانال شالیزارها مختص صاحبان

از پرداخـت هرگونـه وجهـی بـراي شـرکت      آبزي پـروران  هاي آموزشی  شرکت کنندگان در دوره -12- 9
از بـه شـرکت در هـر    جـ هرفراگیر در طول یک سال فقـط یـک بـار م   (ها معاف هستند  دراین دوره

عنوان آموزشی می باشد که در صورت نیاز به تکـرار شـرکت در همـان عنـوان دوره آموزشـی در      
 ).اقدام نمایدسال بعد می تواند 

بـا  . در صورتی که بخش خصوصی و تشکل ها بدون قرارداد با بخش دولتی اقـدام بـه برگـزاري دوره نماینـد    : تبصره
 .هماهنگی شیالت استان گرفتن شهریه بابت دوره بالمانع می باشد

 باشـند، بـا همـاهنگی قبلـی     هـا   چه افرادي خارج از شرایط فـوق خواهـان اسـتفاده از ایـن دوره    چنان -13- 9
توسـعه  شیالت استان و پس از کسب مجوز کتبـی از مـدیریت فنـی وامـورآبزي پـروران معاونـت       

 . باشد هایی مجزا بالمانع می آبزي پروري در دوره

هـاي   دوره(باشـد   نفـر مـی   5نفـر و حـداقل    30هـا حـداکثر    د نصاب تعداد شرکت کنندگان دورهح -14- 9
 ).هستند مستثنی روزه موضوعی و توجیهی یکروزه از این بند 1-2تخصصی 

ــی آن در هســته   هــجــراي ا -15- 9 ــه طــرح قبل ــوط ب ــه دوره آموزشــی غیرمصــوب من هــاي علمــی  ر گون
تکثیروپرورش آبزیان بوده و پس از کسب مجوز کتبی و ابالغ مدیریت فنـی وامـورآبزي پـروران    

 . باشد بالمانع می

  
  آبزي پرورانهاي آموزشی  عملکرد و هزینه کرد مجریان دوره حوهن - 10
   :اده اول م

دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال  دوره هاي آموزشی مصوب آبزي پروري مندرج در فهرست عناوین
در پنج سطح مالکین، مدیران، کارشناسان و کارگران مـزارع و متقاضـیان طبقـه بنـدي      )46الی  42 صفحات( 1399

ها و مناطق تحـت  گردیده است که مجریان الزم است در اوایل دیماه هر سال نیاز آموزشی آبزي پروران شهرستان
و پیشـرفت آبـزي   پوشش استان خود را براساس فهرست و سطوح طبقه بندي فراگیران و با توجه به میزان توسـعه  
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پروري و قابلیت هاي موجود در استان درقالب اهداف قابل حصول تعیین و به همراه پیشنهادات جدید بـه مـدیریت   
  .فنی و امور آبزي پروران ارسال نمایند

و نتـایج   انجـام ... الزم است نیازسنجی آموزشی با همکاري و مشـاوره اسـاتید صـاحب نظـر یـا دانشـگاهی و       :1بصرهت
  . ه مدیریت فنی وامورآبزي پروران اعالم گردد بدي ماه  پایانحاصله تا 

هاي آموزشی  استانی نیز باید به مرکز اعالم تا پس از بررسی در بخش تخصصـی بـه اسـتان     عناوین کارگاه :2بصره ت
  . ابالغ شود

  .زمان تعیین شده براي اجراي دوره ها متناسب با زمان حضور موثر آبزي پروران در فصول تولید باشد :3بصرهت
  
  :اده دوم م

مختلف به اطالع آبـزي پـروران رسـانده     روش هايو از  گردد تی االمکان زمان اجراي هر دوره  مشخصح
  . فراگیران از روند تقویم آموزشی و برنامه ریزي استان آگاه شوند ات

  
  :اده سوم م

هـاي کتبـی بـراي فراگیـران مـوردنظر       یک ماه قبل از اجراي هردوره فراخوان و دعوتنامه حداقلالزم است 
هاي آموزشی اسـتان بصـورت    عناوین و سرفصل هاي دوره ،تقویم آموزشی همچنین تهیه یک نسخه از. ارسال شود

  .می باشد مؤثر ها اطالع رسانی اجراي دوره اهدا آن به فراگیران در والزامی منظم  دوبرگی باخط خوانا و
  
  :اده چهارم م

به استان ها واگـذار شـده  اسـت،     هاي آموزشی آبزي پروران نیز شناسنامهاطالعاتی تحت عنوان بانک تهیه 
  .ها را می طلبد لذا توجه کافی و شایسته همکاران شیالت استان

  
  :اده پنجم م

هـاي آموزشـی بـه مـدیریت فنـی       ها موظفند، در هر اسـتان یـک نفـر کارشـناس را در بحـث      جریان دورهم 
جایی مراتب بطور کتبی در اختیـار   و درصورت هر گونه تغییر و جابه وامورآبزي پروران بصورت کتبی معرفی نمایند

  . مدیریت فنی و امورآبزي پروران قرار گیرد
  

 :اده ششم م

 هاي تابعه هـر  ها در شهرستان براي سهولت در کار اجراي دوره آبزي پرورانهاي آموزشی  مجریان دوره 
یـا  که این رابطـین از پرسـنل جهـاد کشـاورزي هـر شهرسـتان       از رابطین شهرستانی استفاده نمایند می توانند استان 

  .می باشند شیالت استان ها
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 :اده هفتم م

در  خدمات را در سه بخش ایاب و ذهاب، امکانات رفاهی و امکانـات آموزشـی   ،مجریان آموزشی موظفند
آبـزي  موارد قابل هزینه کـرد در دوره هـاي آموزشـی    . پیش بینی نموده و در اختیار فراگیران قرار دهند طول دوره
  :یا کارگاه هاي آموزشی به شرح ذیل می باشد پروران

  ساعت هاي آموزش و پذیرایی صبح و عصر در فواصل) صبحانه، ناهار و شام(هزینه غذا  - 
 هزینه اقامت و ایاب و ذهاب فراگیران در طول دوره یا کارگاه  - 

 مدرسین  دوره هزینه حق التدریس  - 

 از محل کارتا محل آموزش و بالعکس و در طول دوره مدرسین  دوره هزینه ایاب و ذهاب  - 

 مدرسین  دوره هزینه اقامت  - 

 قطعه عکس از دوره 3هزینه تهیه حداکثر  - 

رداري قبالً از مدرس و مدیرکل استان بصورت کتبی اخذ شده باشد فیلم بـرداري  در مواردي که مجوز فیلم ب ❋
 .از دوره آموزشی بالمانع می باشد

 پوشه و غیره ،قلم ،کاغذ: هزینه تهیه لوازم التحریر شامل - 

 ).می باشد کل هزینه کرد دوره بالمانع% 10حداکثر به میزان (سایر هزینه ها  - 

  .فضاي آموزشی باید از نظر تهویه، نور، امکانات رفاهی و کمک آموزشی مناسب باشد ❋
 
  
 ❇توجه❇

یش بینی شـده در موافقـت   محل تامین کلیه هزینه هاي تعریف شده در مواد آیین نامه فوق براساس اعتبارات پ
  .می باشدنامه هاي استانی 

  
  :اده هشتم م

بـا  ملـی  هـاي آموزشـی    الزم است، درخصوص اجراي کلیه کارگاهآبزي پروران هاي آموزشی  جریان دورهم
اجرایـی و  هـا اقـدام فرماینـد و ارسـال گـزارش       اننـد سـایر دوره  مابالغ کتبی از مدیریت فنی وامورآبزي پـروران  ه 

  .می باشد الزامیمحتوایی از آنها 
  

 :نهماده م

هـاي آموزشـی از محـل     و کارگـاه  آبزي پـروران هاي آموزشی  هررداخت هزینه حق التدریس مدرسین دوپ
هاي آموزشی صرفاً براي مدرسین اعالم شده در تقـویم آموزشـی مصـوب سـاالنه قابـل       اعتبارات پروژه اجراي دوره

  .پرداخت خواهد بود
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بالمـانع مـی   مدیریت فنی و امور آبزي پروران استفاده از اساتید خارج از تقویم آموزشی صرفاً با هماهنگی  :1تبصره 
  .پرداخت حق التدریس نیز بالمانع خواهد بود باشد و
آموزشی با توجه به فصل پنجم قانون مدیریت خـدمات   مدرسین  دوره تعرفه میزان حق التدریس  آخرین :2تبصره

انتشارات دفتر آموزش و پژوهش ( 129کشوري مندرج در کتاب آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري صفحه 
  .می باشد مدرسین  دوره بشرح ذیل مالك محاسبه حق التدریس ) استانداري تهران

  
  2ضرب در  176بت تقسیم بر تدریس عبارت است از حقوق ثاحق الماخذ هرساعت 

 : دهماده م

سـاعات   مدرسـین،  مشخصـات داوطلبـین،  (هـاي مربوطـه    و فـرم  هـا  گزارش اجـراي دوره  جریان موظفند،م
به مـدیریت فنـی وامـورآبزي پـروران     ) تدریس مدرسین، ارزشیابی فراگیران و مدرسین از دوره یا کارگاه آموزشی

نامـه   استان ها براساس گزارش هاي معتبر و در چـارچوب آیـین  شیالت بدیهی است گزارش عملکرد . ارسال نمایند
  .بندي و استناد خواهد بود در مدیریت فنی وامورآبزي پروران قابل جمع

  
  : دهمیازاده م

هاي ارزشیابی را بین فراگیران و مدرسین توزیع نمـوده و   جریان موظفند در پایان تدریس هر مدرس فرمم
آوري نموده و به همراه سایر مدارك دوره آموزشی یا کارگاه آموزشی بـه   ضمن تبیین چگونگی تکمیل ، آنها را جمع

ا جهـت نظـارت و بازدیـد از دوره هـاي     وامـورآبزي پـروران ارسـال فرماینـد و همـاهنگی هـاي الزم ر      مدیریت فنی 
  .آموزشی با مدیریت فنی و امور آبزي پروران داشته باشند

  
 : زدهمدوااده م

در ارزیـابی کیفـی و نهـایی فراگیـران     رسین نسبت بـه  دبا هماهنگی و همکاري کامل م دبای ها  جریان دورهم
  .دوره اقدام نماینددر پایان ) کمتر از حد انتظار، متوسط، خوب و عالی(مختلف سطوح 

  
 : دهمسیزاده م

هـا   شـیالت اسـتان  به طور کل بـه   23/2/1387از تاریخ ترویجی و آموزشی هاي واهینامه گچاپ و صدور 
  :می باشد شرح ذیلتفویض شده است که نحوه صدور آن به 

عکـس  ز شرایط دوره ها و کارگـاه هـاي آموزشـی در گواهینامـه هـا، الصـاق       ئتایپ مشخصات فراگیران حا - 1
 .فراگیران و شماره نمودن گواهینامه توسط شیالت استان صورت خواهد پذیرفت

صدور گواهینامه هاي دوره ها و کارگاه هـاي آموزشـی آبـزي پـروران در اسـتان هـاي سـاحلی بـا امضـاي           - 2
 .معتبر خواهد بوداستان  مدیرکل شیالت استان و معاون آبزي پروري
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هاي آموزشی آبزي پروران در استان هاي غیـر سـاحلی بـا امضـاي      ي دوره ها و کارگاهواهینامه هاصدور گ - 3
 .مدیرکل شیالت استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان معتبر می باشد/ مدیر

یکسانی که توسـط مـدیریت فنـی و امـور آبـزي پـروران       رمت فاز  ها صدور گواهینامهفند براي ظمجریان مو :تبصره
  .شیالت استان ارسال شده است استفاده نمایندبه لوح فشرده  طراحی و در قالب

  
  : دهمچهاراده م

مجریان موظفند، برنامه زمانبندي و سرفصل هاي مشخص هر دوره را در ابتداي اجراي دوره یـا کارگـاه در   
  .اختیار مدرسین و فراگیران قرار دهند

  
  : نزدهمپااده م

جریان موظفند، برنحوه تدریس مدرس برطبق سرفصل هاي تعیین شده نظارت کامل داشـته و نظـر خـود    م
  . را در این مورد به صورت کتبی به همراه سایر مدارك به مدیریت فنی وامورآبزي پروران ارسال نمایند

  
  هاي آموزشی با مشارکت بخش خصوصی حوه همکارين

 خاطبان به لحاظ اجرایـی از عهـده بخـش دولتـی برنمـی آیـد،      می همه ز آنجا که پاسخگویی به نیاز آموزشا
         هــا،  تشــکل(اســتان هــا بــا ایجــاد ارتبــاط بــا بخــش خصوصــی   مراکــز بنــابراین الزم اســت، همکــاران آموزشــی در

  .  هاي مصوب بطور مشترك و طی قراردادهاي الزم اقدام نمایند نسبت به اجراي دوره ...) و  ها تعاونی
هـاي آموزشـی آبـزي     ین نامـه اجـراي دوره  ها تابع دستورالعمل و آیـ  اي اینگونه دورهرضوابط و مقررات اج لیهک •

 .می باشدپروران 

و  هـا  هاي خصوصی، تعاونی، تشکلبخش هاي آموزشی با همکاري و مشارکت دوره 1399سال روري است در ض •
 . ل گردداارسبه مدیریت فنی و امور آبزي پروران اجرا و نتایج .... 

هـاي   و تعیـین هزینـه  و یا قرارداد نانچه دستگاه و یا سازمانی خواهان اجراي دوره اي باشد ،با تبادل تفاهم نامه چ •
  .ت الزم اجراي آن و با نظارت کامل شیالت استان بالمانع می باشدامربوطه و تعهد

، منـوط بـه اسـتفاده از    تقـویم آموزشـی  هاي تعریف شده در  اجراي هرگونه دوره شیالتی براساس دوره: ذکر مهمت
   .الزم براي صدور گواهینامه استاعتبار  فاقدمی باشد، در غیراینصورت معرفی شده در تقویم  مدرسین  دوره 

 بهره گیري از توان علمی مدرسان خارج از تقویم آموزشـی درصـورت ضـرورت، منـوط بـه تائیـد و اخـذ        -
  .می باشد مجوز از مدیریت فنی و امور آبزي پروران

وجیـه  تاستان هـاي خـود بـا     الوه برمشارکت بخش خصوصی در امر آبزي پروري بعضی از همکاران درع -
اهمیت آموزش و نقش ارزشمند آن در توسعه آبـزي پـروري توجـه مسـئولین اسـتان بـویژه اسـتانداران و رؤسـاي         

آموزشـی جلـب نمودنـد کـه پیشـنهاد مـی شـود        هـاي   منظور حمایت مالی از پـروژه ه بها را ن جهاد استا هاي سازمان
 .مند شوند درصورت نیاز سایر استان ها نیز از این امکانات بهره
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در اغلب استان ها و داشتن اعتبـار مخصـوص   ) ماهی یا میگو(هاي تکثیر و پرورش آبزیان  ا ایجاد تعاونیب -
هاي مراکز اسـتان خـود زمینـه را     با تعاونیها الزم است همکاران با ایجاد ارتباط  اي تعاونیضجهت آموزش براي اع

  .هاي تعاونی فراهم نمایند هاي آموزشی با استفاده از قابلیت براي اجراي دوره
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  هاي آموزشی دستورالعمل اجرایی کارگاه
  »پروري تخصصی آبزي« 

  اهداف -1 
تواند یکی از منابع تولید درآمد و تـأمین کننـده بخشـی     یاتوجه به رشد روزافزون جمعیت، تولید آبزیان مب

از آنجایی که آبزي پروري، صنعتی جوان در کشور است و با توجـه بـه پیشـرفت سـریع     . از مواد غذایی کشور باشد
علمـی  (هاي جدید نیازهاي  هاي آموزشی تخصصی می تواند با ارائه دانش و یا فته علم و تکنولوژي، برگزاري کارگاه

بـدیهی اسـت، بـراي  هـر چـه بهتـر برگـزار نمـودن ایـن          . را تـأمین نمایـد  ) بهـره بـرداران  (زیر بخش ) ربرديکا –
هاي دقیقی انجام پذیرد تا اهداف مورد نظـر و نتـایج دلخـواه حاصـل      ریزي هاي آموزشی تخصصی باید برنامه کارگاه
  . گردد

آبزي پـروري بـراي بهـره بـرداري مجریـان محتـرم        هاي تخصصی بدین منظور دستورالعمل اجرایی کارگاه
  . تهیه و تنظیم شده است

تخصصـی و   ،هاي آموزشی تخصصی آبزي پروري، ارتقاي دانش فنـی  به طور کلی هدف از برگزاري کارگاه 
کاربردي آبزي پروران و کارشناسان بخش خصوصی و دسـت انـدرکاران زیـر بخـش تکثیـر و پـرورش آبزیـان در        

  . اثربخشی باشدمی تواند باعث  از طریق بیان نقاط قوت و ضعف وارائه راهکارهامی باشد که کشور 
  

  : تعاریف -2
روز  3الـی  1عبارت است از تبادل نظر علمی و تجربی درخصوص موضوعی معین در طی  :کارگاه آموزشی -1-2

  . ران با بهره گیري ازتوان کارشناسان و صاحبنظران داخلی یا خارجی و آبزي پرو
( از شیالت استان ها ، ازطریق همکـاري بـا بخـش هـاي غیـر دولتـی       عبارت است: مجري کارگاه آموزشی -2-2

و مـدیریت فنـی و امـور آبـزي پـروران سـازمان       ) هـاي آبـزي پـروري    هی و سایر تشکلتعاونی، خصوصی و دانشگا
  .شیالت

، )فـوق برنامـه   و اسـکان، پـذیرایی  (رفاهی ها، از امکانات  شایسته است براي افزایش سطح کیفی این کارگاه
ویـدیوپروژکتور،  (کمک آموزشی ...) کتابچه، بروشور، برنامه، فرم ارزشیابی و ،فضاي مناسب، نوشت افزار(آموزشی 

همـاهنگی مـدیریت فنـی     بـا ( امکان بازدید از مزارع و مراکز مورد لزوم حسـب مـورد   و ...)اسالید، اوپک و اورهد و
  .، به نحو مطلوب برنامه ریزي وعمل شود)وامورآبزي پروران

به گروهی از صاحبنظران و کارشناسـان  یـا آبـزي پـروران پیشـرو درموضـوعات        :گروه پانل و سخنرانان -3-2
تخصصی آبزي پروري اطالق می شود که در اجراي کارگاه آموزشی و نظارت برکیفیت ارائه مطالب علمی و مقـاالت  

ه و انتخاب و معرفی ایـن افـراد باهمـاهنگی مـدیریت فنـی وامـورآبزي پـروران  بـود        (،شرکت فعال خواهند داشت 
  .)بصورت کتبی اعالم می شود
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پس از معرفی و اعالم گروه پانل، سخنران یا مدرس هرکارگاه بـه اسـتان هـا، دعـوت کتبـی از آنهـا توسـط        :  تبصره
  . استان ها به عمل می آید

به پیشنهادمدیریت فنی وامـورآبزي پـروران و توسـط     :  انتخاب و معرفی دبیرکارگاه هاي ملی آموزشی  -4-2
  . می گردد معاون آبزي پروري انجام و در زمانهاي مقرر اعالم

تخصصی معاونـت آبـزي    دفاتر پیشنهاد انتخاب و معرفی این اعضاء با :اعضاي کمیته علمی و فنی کارگاه -5-2
  .پروران تعیین وابالغ می گرددپروري ویاشیالت استان ها و تایید مدیریت فنی و امورآبزي 

  
  تفاوت کارگاه آموزشی و دوره آموزشی  ●

کارگاه هاي آموزشی عمدتاً براي آبزي پروران ، کارشناسان باحضور بخش خصوصـی، دولتـی، تحقیقـاتی و    
در صـورتی   .هماهنگی قبلی بامرکز تواماً تشکیل می گـردد  با و استانی و یا کشوري حسب مورد، بعضاً مقامات محلی

برداري و تأسیس مزرعه و یا افـرادي کـه بـه نحـوي      هاي آموزشی صرفاً براي افرادي که داراي پروانه بهره که دوره
  .شود دسترسی به منابع آبی کشور دارند، تشکیل می

  
  ارکان کارگاه آموزشی  ●
  برنامه ریزي  ●

پـس از مشـخص    بسیار مهم اسـت کـه    برنامه ریزيبه منظور برگزاري بهینه یک کارگاه آموزشی توجه به 
برنامه ریـزي کارگـاه آموزشـی درسـطح ملـی توسـط کارشناسـان         ،استانی هاي آموزشی  ملی و شدن عناوین کارگاه

صـالحدید   امورآبزي پروران درسطح استانی توسط شیالت کارشناسان شـیالت اسـتان بـا    مربوطه در مدیریت فنی و
  .مدیران استان صورت می پذیرد

برنامه ریزي به عمل آمده عنوان، سرفصل ها، محل برگزاري، زمان برگـزاري، مـدت کارگـاه آموزشـی،     در 
ــین و    ــخنرانان، مدرس ــامی س ــدگان، اس ــرکت کنن ــداد ش ــی  ... تع ــی مشــخص م ــاه آموزش ــردد  کارگ ــوت از .گ دع

و سـایر   کنندگان، سخنرانان، اعضاي پانل، تهیـه مکـان مناسـب و در نظـر گـرفتن هزینـه کردهـاي مختلـف         شرکت
هماهنگی و اقـدامات الزم ازطریـق شـیالت    ... و ها در خصوص اسکان و پذیرایی و تأمین محل مناسب اجرا هماهنگی

  .استان صورت خواهد پذیرفت
  

  هماهنگی ها
ابزار و وسایل مورد نیاز در یک کارگاه آموزشی، پروژکتور، اسالید، ویدیو پروژکتور، اورهد، اوپک، وایـت بـرد،    -1

می باشد که با توجه به نحوه ارائه مطالب مورد نظر از سوي مدرس یا سخنران مربوطـه تعیـین مـی    ... ایش وپرده نم
روز قبـل از برگـزاري کارگـاه آموزشـی، در     یـک   بدیهی است، وسایل مورد درخواسـت مـی بایسـت حـداقل    . گردد

تهیـه عکـس و فـیلم از کارگـاه     وسایل دیگر شامل دوربـین عکاسـی و فـیلم بـرداري جهـت      . دسترس و آماده باشد
  ).قطعه 12حداکثر (الزم به ذکر است که تهیه عکس از کارگاه آموزشی الزامی است.آموزشی مورد نظر می باشد
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  .در آرشیو استان نگهداري گرددها  ضروري است یک سري کامل  ازعکس         
بـه همـین منظـور ضـروري     .اقدام نماید )علمی(الزم است مجري کارگاه آموزشی نسبت به تهیه گزارش محتوایی -2

روز گـزارش علمـی تهیـه شـده بـه مـدیریت فنـی        20است یک کارشناس  بـراي تهیـه گـزارش انتخـاب و پـس از      
  .آبزي پروري ارسال شود توسعه وامورآبزي پروران معاونت

هـا   یرد و عکـس کارشناس مسئول می تواند جهت تهیه گزارش کارگاه آموزشی از سخنران یا مدرس کمک بگ        
  .نمایش داده است را براي درج در گزارش کپی نماید... و جداولی که توسط اسالید و

  . ضبط شودثبت و واضح به صورت  براي تهیه گزارش علمی الزم است، مطالب عنوان شده درکارگاه آموزشی          
یـک   برگـزاري کارگـاه آموزشـی،    به منظور رفع هرگونـه نقـص احتمـالی الزم اسـت، حـداقل یـک هفتـه قبـل از         -3

از محـل بازدیـد   ... کارشناس براي ارزیابی و بازدید از مکان برگزاري و امکانات مورد نظر، وسایل ایـاب و ذهـاب و  
  . ارائه نماید مرکز برگ به مدیریت مربوطه دراستان یا 2نماید و گزارش آن را حداکثر در

از افـراد معرفـی   هفته قبل از زمـان برگـزاري    2مجري کارگاه آموزشی موظف می باشد به وسیله نامه کتبی
  .حضوري و یا تلفنی نیز هماهنگی الزم را انجام دهد دعوت به عمل آورد و براي اطمینان،شده 

  
  اعتبارات - 3

هـاي   ین، سـخنرانان، هزینـه  هاي آموزشی شامل حـق الزحمـه اعضـاي پانـل، مدرسـ      تامین اعتبارات کارگاه 
  . برعهده شیالت استان می باشد...مربوط به خرید لوازم التحریر، پذیرایی، اسکان و

  
  عنوان و سرفصل هاي کارگاه آموزشی  -4

عنوان و سرفصل ها به طور دقیق در فرم مشخصات کارگـاه آموزشـی ملـی توسـط دفاترتخصصـی معاونـت       
آبزي پروري مشخص شده و براي کارگاه هاي آموزشی استانی توسـط شـیالت اسـتان انجـام وتعیـین خواهدشـدکه       

و شـامل مشخصـات   پس از نهایی شدن در مدیریت فنی وامورآبزي پروران به مجریان اعـالم و ارسـال خواهـد شـد     
  .شد و در فرم کارگاه آموزشی درج خواهدبوده کامل کارگاه آموزشی 

  
  نکات مهم در اجراي کارگاه آموزشی  -5

درخصوص کارگاه هاي ملی، استان و مجري مورد نظر براي برگزاري کارگاه آموزشی با توجه بـه عنـوان و    
بازدید از مزارع تکثیـر و پـرورش مـاهی    هماهنگی  سرفصل هاي کارگاه آموزشی تعیین می گردد تا درصورت لزوم

براي  اجراي کلیه کارگـاه هـاي آموزشـی توسـط مجـري       زیرهمچنین رعایت موارد  .یا میگو، به راحتی انجام پذیرد
  :کارگاه الزامی می باشد

  :تأمین فضاي آموزشی  -  5 -1 
داراي ... ضروري است براي این کار مکان هایی مانند؛ سالن هاي کنفرانس، آمفـی تئاترهـا، فرهنگسـراها و   

  :را در نظر گرفت زیرامکانات 



    26  ............................................................................  1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال 
 

  

 70الـی  50امکانات سمعی و بصري، تهویه مناسب، نور، صندلی، پرده نمایش، بلندگو، گنجایش سالن بـراي 
مناسـب بـراي پـذیرایی مـا بـین سـاعات کـالس در جنـب سـالن          ، محل )بستگی به تعداد شرکت کنندگان دارد(نفر

  .مربوطه
  
  : تأمین وسایل ایاب و ذهاب -  2-5

براي انتقال شرکت کنندگان از فرودگاه به محل اسکان، ازمحل اسکان به محل اجراي کارگـاه و بـالعکس و   
  . درنظر گرفته شودمناسب براي بازدید، الزم است وسایل نقلیه 

  
  :محل اسکان تأمین  -  3-5

ضروري است محل اسکان حداقل یک هفته قبل از برگزاري کارگاه آموزشی توسـط مجـري کارگـاه پـیش     
زمان حضور افراد در استان و محـل اسـکان درنظـر گرفتـه شـده حـداکثریک روز قبـل تایـک روزبعـداز           . بینی شود

  .باشد اجراي کارگاه مجاز می
  

  :پذیرایی -  4-5
براي شرکت کنندگان غیربومی پذیرایی درکل شبانه روزشامل صبحانه، ناهار و شام و براي شـرکت کننـدگان    )الف

  . بومی فقط ناهار در نظر گرفته می شود
  . براي کلیه مدعوین در نظرگرفته می شود) نیم ساعت(پذیرایی مابین کالس در دو زمان، صبح و بعدازظهر  )ب
  
   :ت کنندگانلوازم مورد نیاز شرک -  5-5

شرکت کنندگان شامل خودکـار، کاغـذ، برنامـه     بهحداقل لوازم مورد نیاز دریک کارگاه آموزشی براي ارائه 
زمان بندي کارگاه آموزشی، کتاب یا جزوه مرتبط درصورت نیاز پوشه یا کالسور می باشد کـه هنگـام ورود شـرکت    

  . کنندگان به سالن توزیع می شود
عنوان، مکان و تاریخ برگزاري کارگاه آموزشی نوشته و حتی المقدور شکل یـا طرحـی مـرتبط بـا     ، در متن سربرگ

  . موضوع کارگاه آموزشی رسم می گردد
  

هفته قبل از برگزاري کارگاه آموزشی بـه تعـداد شـرکت کننـدگان      2ضروري است کلیه لوازم فوق حداقل  :1تبصره
  .تهیه شود

 الزامی است ودرصـورت عـدم تکمیـل آنهـا،    درصد 100اجراي کارگاه آموزشی  توزیع فرم هاي ارزشیابی :2تبصره 
  .اجراي کارگاه آموزشی فاقداعتبارمی باشد
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 نحوه معرفی سخنرانان و مدرسین  -6 
درخصوص کارگاه هاي ملی کلیه سخنرانان و مدرسین یا اعضاي پانل با اعـالم قبلـی و کتبـی مـدیریت فنـی      

روز قبل از اجرا ازآنهـا دعـوت بـه عمـل     14معرفی شده که مجریان موظفند، حداقل  وامورآبزي پروران به مجریان
ولـی درموردکارگـاه هـاي اسـتانی پیشنهادسـخنران      . آورده و برنامه کارگاه آموزشی را نیز براي آنها ارسال نماینـد 

  .ی باشدم یااعضاي پانل برعهده استان ودرحیطه مسئولیت آنها مدرسین  دوره و
هـاي   هـا، انجمـن   پـروران، اتحادیـه  آبـزي  موضوع کارگاه آموزشی، شرکت کننـدگان متشـکل از  با توجه به 

  . ادارات کل، شیالت استان ها، کارشناسان داخلی وخارجی انتخاب می گردند  ،صنفی، نمایندگان تکثیر کنندگان
  

  صدور گواهی حضور در کارگاه آموزشی  - 7
فـیلم ازکارگـاه آموزشـی    (شیالت اسـتان هاموظفنـدپس ازپایـان هرکارگـاه آموزشـی گزارشـات آن کارگـاه                  

  .امورآبزي پروران ارسال نمایند رابه مدیریت فنی و)درقالب لوح فشرده وفرم هاي ارزشیابی
  

تقـویم آموزشـی    و آئـین نامـه دوره هـا    سـیزدهم نحوه صدورگواهینامه هاي کارگاه هاي آموزشـی درمـاده   : تبصره
  .قیدگردیده است
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  فصل دوم
  فرم هاي مورد نیاز
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  صفحه اول                           فرم مشخصات کارگاه آموزشی                                        
  :عنوان کارگاه آموزشی 
  :اهداف کارگاه آموزشی

   :بحثسرفصل هاي مورد / موضوعات 
  

   :زمان کارگاه آموزشی:                                     مکان کارگاه آموزشی 
   :تعداد شرکت کنندگان :                         مدت برگزاري کارگاه آموزشی 

   :مجري کارگاه آموزشی
   :نحوه اجرا به صورت 

  ¨هم اندیشی            ¨ هردو                  ¨سخنران میهمان             ¨گروه پانل 
   :اسامی اعضاي گروه پانل 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی -1
   :مسئولیت                             :E-mail -  تلفن تماس                   :محل خدمت 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی -2
   :مسئولیت                  :           E-mail -  تلفن تماس                   :محل خدمت 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی -3
   :مسئولیت                  :           E-mail -  تلفن تماس                   :محل خدمت 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی -4
   :مسئولیت                  :           E-mail -  تلفن تماس                   :محل خدمت 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :دگی نام ونام خانوا-5
   :مسئولیت                  :           E-mail -  تلفن تماس                   :محل خدمت 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی -6
   :مسئولیت                  :           E-mail -  تلفن تماس                   :محل خدمت 

  امضاء:                                          تأیید کننده گروه پانل
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  صفحه دوم                                    فرم مشخصات کارگاه آموزشی                                 
  : اسامی سخنرانان میهمان

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی - 1
   :مسئولیت                                                         :محل خدمت 

   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی - 2
   :مسئولیت                                                         :محل خدمت 

  : اسامی مدرسین
   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی - 1

   :مسئولیت                                                         :محل خدمت 
   :مدرك و رشته تحصیلی                                            :نام ونام خانوادگی - 2

   :مسئولیت                                                         :محل خدمت 
   :موضوع سخنرانی
  : زمان سخنرانی

  امضاء                                            :نان تأیید کننده مدرسین و سخنرا
   :فعالیتهاي جنبی کارگاه آموزشی

 ¨  هر دو                   ¨  عملیات آزمایشگاهی یا صحرایی                     ¨بازدید 
   :مکانهاي در نظر گرفته شده

1 -  
2 -  

   :عنوان کتاب یا جزوات آموزشی
   :امکانات کمک آموزشی

  امضاء                                 کارشناس مسؤل پیگیري کارگاه آموزشی
  امضاء:                 کارشناس مسؤل هماهنگی علمی و فنی کارگاه آموزشی
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  صفحه سوم                           فرم مشخصات کارگاه آموزشی                                         
   :اسامی مدعوین با ذکر استان ، محل اشتغال و پست سازمانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سایر توضیحات
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  )1فرم شماره( 

  فرم ارزشیابی
  )یک روزه(دوره هاي توجیهی پرورش ماهی 

  :شرکت کننده محترم
توانـد راهگشـاي    هاي آموزشی ترویجـی در آینـده نظـرات ارزنـده شـما مـی       به منظور بهبود کیفیت اجراي دوره

 )×(بدین لحاظ خواهشمند است به سؤاالت طرح شـده زیـر پاسـخ هـاي الزم را بـا عالمـت      . مناسبی در این زمینه باشد
  . بدیهی است پاسخ هاي ارائه شده از طرف شما از هر حیث محفوظ خواهند ماند. مشخص فرمایید

   ……….………………………………………عنوان دوره ترویجی  -1
  …..…تعداد شرکت کننده  -3………….……………………نام مربی  -2
   ...........................................................................................محل برگزاري دوره -4
  ¨مرد   ¨زن:    جنسیت    ¨ مجرد   ¨ متاهل    …سن : مشخصات فردي  -6
ــغل ا  ــلی شـــــ ــرور    : صـــــ ــزي پـــــ ــاورز        ¨آبـــــ ــد          ¨کشـــــ ــجو           ¨کارمنـــــ   ¨دانشـــــ

 ¨سایر            ¨آزاد            ¨دانش آموز

      ¨ فوق دیپلم     ¨   یپلمد   ¨ زیردیپلم     ¨سواد  بی:   میزان تحصیالت  -7
  ¨دکتري   ¨فوق لیسانس     ¨ لیسانس   
  :مهمترین دالیل شرکت در دوره را مشخص فرمایید  -9

      ¨سب تجربه  ک    ¨طی دوره به منظور احداث استخر                                  ¨ کسب دانش و آگاهی 
    ............................................................................................. سایر موارد با ذکر نام 

    :نحوه آشنایی با دوره  -10
  ¨ازطریق جهاد گران کشاورزي                             ¨از طریق همکاران و دوستان  

  ¨یالت ازطریق ش          ¨ )یو،تلویزیون ومطبوعات درا(  ازطریق اطالعیه عمومی
    ............................................................................................. سایر موارد با ذکر نام
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  :فرمایید زان تأثیر هر یک از عوامل زیر را در طی اجراي این دوره آموزشی مشخصمی -11
  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خیلی خوب  شرح

مناســب بــودن زمــان برگــزاري دوره در 
        طول سال

        حضور به موقع مربی
شـده   پاسخگویی مربی به سؤاالت مطـرح 

        کنندگان شرکت
        نحوه برخورد مربی

        توجه به حضورشرکت کنندگان
درارائـه  بنـدي مربـی    ریزي و زمان برنامه

        مطالب آموزشی
        قابلیت فهم مطالب ارائه شده

        مطالب ارائه شده ي بودنکاربرد
        ومجالت ونشریات بروشوردسترسی به 

خوابگــاه ، تغذیــه ،  ( امکانــات رفــاهی  
        )…نمازخانه و 

ــان در   ــاهنگی مجریــ ــاري و همــ همکــ
        برگزاري دوره

را   پیشـنهادات وانتقـادات خـود   به منظور بهبود کیفیت دوره هـاي آموزشـی ترویجـی    
  :مرقوم فرمایید

  

  امورآبزي پروران آبزي پروري ـ مدیریت فنی وتوسعه معاونت 
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  )2فرم شماره(
  فرم ارزشیابی

  دوره هاي آموزشی آبزي پروري
  :شرکت کننده محترم

می تواند راهگشـاي مناسـبی    هاي آموزشی ترویجی در آینده نظرات ارزنده شما دورهبه منظور بهبود کیفیت اجراي 
. مشـخص فرماییـد  ) ×(هاي الزم را با عالمت  پاسخ ،بدین لحاظ خواهشمند است به سؤاالت طرح شده زیر. در این زمینه باشد 
  .هاي ارائه شده از طرف شما از هر حیث محفوظ خواهند ماند بدیهی است پاسخ

   .......................................................................................................آموزشیعنوان دوره ـ 1
  ...............تعداد شرکت کننده ـ  3  ................................................................. نام مربیـ 2
  ....................................................................... محل برگزاريـ 4
         ¨مرد  ¨زن  : جنسیت   ¨مجرد     ¨هل متا ............. سن : مشخصات فردي ـ 5

  ¨دانشجو           ¨کارمند            ¨کشاورز             ¨آبزي پرور:    شغل اصلی 
     ¨سایر              ¨آزاد            ¨دانش آموز 

  ................سال.........¨.............سابقه فعالیت    :سابقه آبزي پروري 
   :مورد پرورش يوع آبزن

 ¨سایرآبزیان     ¨میگو      ¨ما هی زینتی     ¨ماهی گرمابی     ¨ سردابیماهی 

   ¨لیسانس     ¨         دیپلم فوق             ¨ دیپلم         ¨یردیپلم ز   :میزان تحصیالت -
        ¨دکتري             ¨فوق لیسانس  

 ¨خیر              ¨بلی      تابه حال گذرانیده اید؟دوره هایی درزمینه شیالت /آیا دوره  -8

  :مهمترین دالیل شرکت در دوره را مشخص فرمایید  -9
   ¨ افزایش توان تولید      ¨ب دانش و آگاهی کس    ¨ اخذ گواهی یا مدرك

   ¨   شویق دوستانت  ¨        کسب تجربه   ¨کسب دوره به منظوراحداث استخر
  ...............................................   سایر موارد با ذکر نام      ¨   افزایش توان حل مشکل

 ¨سازمان جهادکشاورزي از طریق    -                         :نحوه آشنایی با دوره  -10

  ¨  مروجینازطریق   -         ¨ز طریق همکاران و دوستان ا -
   ¨...)  مطبوعات و رادیو،رسانه ها،تلویزیون و(ازطریق اطالعیه عمومی  -

    ............................................................................................. سایر موارد با ذکر نام
  :میزان تأثیر هر یک از عوامل زیر را در طی اجراي این دوره آموزشی مشخص فرمایید -11
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  ضعیف خیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوب خیلی  شرح
       مناسب بودن زمان برگزاري دوره در طول سال

        حضور به موقع مربی
        پاسخگویی مربی به سؤاالت مطرح شده شرکت کنندگان

        نحوه برخورد مربی
       برنامه ریزي و زمان بندي مربی در ارائه مطالب آموزشی

        توجه به حضور شرکت کنندگان از طرف مربی
        عالقه به مطالعه بیشتر توسط مربیایجاد اشتیاق و 

        امکان شرکت در بحث ها
        حجم مطالب ارائه شده

        ت فهم مطالب ارائه شدهیبل قا
        جدید بودن مطالب ارائه شده

        مطالب ارائه شده ي بودنکاربرد
        مدت زمان برگزاري دوره

        دسترسی به کتب و نشریات و مجالت 
        ....)کالسها،آزمایشگاها،مزارع و(کیفیت فضاي آموزشی 

        .......تجهیزات آزمایشگاهی ومزارع و
        همکاري وهماهنگی مجریان دربرگزاري دوره

        ...)خوابگاه، تغذیه،نمازخانه، و(امکانات رفاهی 
 :هاي آموزشی ترویجی پیشنهادات و انتقادات خود را در پشت صفحه مرقوم فرمایید به منظور بهبود کیفیت دوره

  

  آبزي پروري ـ مدیریت فنی وامورآبزي پروران توسعه  معاونت
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  )٣فرم شماره (

  ویژه کارگاه آموزشی فرم ارزشیابی
  :شرکت کننده محترم 

هاي آموزشی در آینده نظرات ارزنده شما می تواند راهگشاي مناسبی در ایـن   به منظور بهبود کیفیت اجراي کارگاه         
. مشـخص فرماییـد  ) ×(بدین لحاظ خواهشمند است به سؤاالت طرح شده زیـر پاسـخ هـاي الزم را بـا عالمـت     . زمینه باشد 

  . ر حیث محفوظ خواهند ماند بدیهی است پاسخ هاي ارائه شده از طرف شما از ه
    .....................................عنوان کارگاه آموزشی  -1
  ¨مرد      ¨زن :   جنسیت  -3...................................       محل برگزاري کارگاه  -2
   ¨  دیپلم فوق        ¨  دیپلم       ¨زیردیپلم  :میزان تحصیالت  -4

 ¨دکتري       ¨فوق لیسانس       ¨ لیسانس 

  ... ................................... .............................................: عنوان شغل و محل اشتغال -5
 :آموزشی مشخص فرمایید کارگاهمیزان تأثیر هر یک از عوامل زیر را در طی اجراي این  -6

 خیلی  شرح
  ضعیف خیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوب

       انتخاب زمان مناسب براي برگزاري کارگاه
بـــه ســـؤاالت  مدرســـین  دوره ســـب پاســـخگویی منا

       فراگیران
برنامه ریزي و زمان بندي مناسب براي اجراي کارگـاه  

       آموزشی
ــب  ــه ریـــزي مناسـ ــه   مدرســـین  دوره برنامـ در ارائـ
       سرفصل هاي علمی کارگاه

میزان مشـارکت فراگیـران در بیـان تجربیـات ، نقـاط      
       قوت و چالشها

       مدرسین  دوره جدید بودن مطالب ارائه شده توسط 
       میزان کاربردي بودن مطالب ارائه شده 

استفاده مناسـب از امکانـات کمـک آموزشـی درطـول      
       برگزاري کارگاه آموزشی

استفاده از بروشور، نشریات ، مجـالت و نوشـت    میزان
       افزار مناسب

ســالن اجتماعــات، ( کیفیــت فضــاي کارگــاه آموزشــی 
        )      …آزمایشگاهها، مزارع و

همکــاري و همــاهنگی مجریــان در برگــزاري کارگــاه  
       آموزشی

       )بخوابگاه ، تغذیه ، ایاب و ذها( امکانات رفاهی 
  .فرمایید هاي آموزشی پیشنهادات و انتقادات خود را در پشت صفحه مرقوم به منظور بهبود کیفیت کارگاه 

  آبزي پروري ـ مدیریت فنی وامورآبزي پروران توسعه معاونت
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  )٤فرم شماره (

  آبزي پروران فرم ارزشیابی مربی دوره آموزشی
  :مربی ارجمند 

در آینده نظرات ارزنده شما می تواند راهگشـاي   آبزي پرورانهاي آموزشی  دوره به منظور بهبود کیفیت اجراي
) ×(هـاي الزم را بـا عالمـت     بدین لحاظ خواهشمند است به سؤاالت طرح شده زیر پاسـخ . مناسبی در این زمینه باشد 

  .بدیهی است پاسخ هاي ارائه شده از طرف شما از هر حیث محفوظ خواهند ماند. مشخص فرمایید
   ......................................................................................................آموزشیعنوان دوره  -1
  .......................................................................................................کننده  تعداد شرکت -2
  ..........................................................................................................محل اجراي دوره  -3
  ¨مرد           ¨زن : جنسیت ...…سن : مشخصات فردي  -5

  ¨سابقه تدریس  :           محل اشتغال   :     استان محل تولد
  ¨دکتري   ¨لیسانس   ¨فوق لیسانس   ¨دیپلم  فوق ¨ دیپلم: میزان تحصیالت  -6
  . روش هاي آموزشی مورد استفاده را مشخص فرمایید -8

  ¨گفتگوث و بح ¨   رسش و پاسخپ  ¨  بازدیدآموزشی  ¨سخنرانی
  ………ایر موارد با ذکر نام س ¨کالس درمزرعه   ¨ کار عملی و آزمایشگاهی 

   :آموزش را مشخص فرمایید مواد و وسایل مورد استفاده در -9
    ¨ ضبط صوت    ¨ اورهد              ¨ فیلم آموزشی         ¨ داسالی

  ¨جزوه آموزشی        ¨برد   وایت     ¨ نقشه  ¨  تصویر و عکس 
       ¨کامپیوتر           ¨ویدئوپروژکتور                ¨مدل، ماکت و چارت 

  ….………………………………………………………سایر موارد با ذکر نام 
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  :مشخص فرمائیدمیزان تأثیر هر یک از عوامل زیر را در طی اجراي این دوره آموزشی -10

  
  
  

   آبزي پروري ـ مدیریت فنی و امور آبزي پروران توسعه  معاونت

    

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  خوب خیلی  شرح

        زمان برگزاري دوره
        ترکیب شرکت کنندگان از لحاظ سنی

        معلوماتترکیب شرکت کنندگان از لحاظ سطح سواد و 
        انانگیزه و عالقه شرکت کنندگ

        توانایی شرکت کنندگان در درك مطالب
        حق التدریس 

        در مراکز اجراي دوره …دسترسی به کتاب ، نشریات و 
        )کالسها و آزمایشگاهها یا کارگاهها(کیفیت فضاي آموزشی 

        تجهیزات و امکانات 
        همکاري و هماهنگی مجریان در اجراي دوره

        ...)و خوابگاه، تغذیه، نمازخانه(امکانات رفاهی 
به منظور بهبود کیفیت دوره هاي آموزشی ترویجی پیشـنهادات و انتقـادات خـود را در پشـت صـفحه مرقـوم       

  :فرمایید
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  فصل سوم
  برنامه آموزشی مصوب استانها

1399سال 
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  1399فهرست عناوین دوره هاي  آموزشی آبزي پروران سال 
 گرمابیتکثیر و پرورش ماهیان : بخش اول

مدت دوره   عنوان دوره آموزشی  ردیف
  )روز(

1  

  مدیران و مالکین مزارع

  4  سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی مدیریت آماده
  4  مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  2
  4  مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  3
  3  مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  4
  4 مدیریت بهداشت وبیماري هاي ماهیان گرمابی   5
  3  برداري از استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی مدیریت بهره  6
  3  گرمابیمدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان   7
  2  اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرمابی  8
  3  مولد ساز ي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی  9

10  

مدیران وکارشناسان شاغل 
  درمزارع

  3  ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي
  2  در مزارع گرمابی CO2هاي کنترل  تخصصی روش  11
  1- 2  تخصصی موضوع اصول بهداشتی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  12
  1- 2  تخصصی موضوع استرس وبیماریهاي محیطی ماهیان گرمابی  13
  1- 2  تخصصی موضوع تغذیه کپور ماهیان   14
  1- 2  تخصصی موضوع هوادهی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  15

تخصصی موضوع کاربرد ترکیبات داروها سموم ومواد ضدعفونی کننده در پرورش   16
  ماهیان گرمابی

2 -1  

  1  ی بخصصی آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمات  17
  1- 2  خصصی روش هاي انتقال الرو و بچه ماهی گرمابی ت  18
  1- 2  تخصصی ضدعفونی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی   19
  2  تخصصی مزارع حد واسط و مراکز دپوي بچه ماهیان گرمابی  20

تخصصی کاربرد ترکیبات داروها و مواد ضدعفونی کننده در پرورش   21
  ماهیان گرمابی

1  

  1- 2  تخصصی استرس وبیماري هاي محیطی ماهیان گرمابی   22
  3  مولد ساز ي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی  23
24  

  کارگران مزارع
  4  تکثیر کپور ماهیان

  4  عمومی پرورش ماهیان گرمابی  25
  5  تکمیلی پرورش ماهیان گرمابی  26
  2  اصول حمل ونقل ماهیان گرمابی   دوره هاي مشترك  27
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  سردابیتکثیر و پرورش ماهیان : دومبخش 

  )روز(مدت دوره   عنوان دوره آموزشی  ردیف
1  

  مدیران ومالکین مزارع

  4  مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردابی
  4  مدیریت مولدین و تکثیر ماهیان سردابی*   2
  4  مدیریت تغذیه ماهیان سردابی  3
  4  تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش ماهیان سردابیمدیریت آب و هوادهی و   4
  دردست تهیه    سردابیمدیریت بهداشت وپیشگیري ازبیماري هاي ماهیان    5
  2  ال از تخم چشم زدهآ قزل ماهیتولید بچه  مدیریت  6
  3  سردابیمدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان   7
باتاکید بر ( سردابیآشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان **   8

  )ماهی قزل آال
2  

کنترل بهداشتی مزارع پرورشی ماهیان قزل آالي رنگین کمان پس از بروز   9
  بیماري هاي همه گیر در منطقه

8  

10  

مدیران و کارشناسان شاغل 
  در مزارع

  3  هاي ذخیره آب کشاورزي کانال آال در استخرها و ترویجی پرورش ماهی قزل
  2  سردابیتخصصی استرس و بیماري هاي محیطی  ماهیان   11
تخصصی کاربرد ترکیبات داروها و موادضدعفونی کننده در مزارع پرورش   12

  سردابیماهیان 
2  

  4  )مداربسته(پرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی آب  13
  3  آال هاي نوین درپرورش ماهی قزلآشنایی با کاربرد تکنولوژي   14
  3  ریزي تولید در مزارع پرورشی ماهیان سردابی برنامه  15

  2  )با تاکید بر روش الیه اي(آال  قزل یپرورش ماه برنامه ریزي تولید در  ١٦

  1-2  ضوع تغذیه قزل آالمو تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردابی  17
  2-1  تخصصی تغذیه قزل آال   18
  2  سردابیآشنایی با گونه هاي ماهیان پرورشی **   19
  1-2  تخصصی موضوع اصول بهداشتی استخرهاي پرورش ماهیان سردابی  20
  2  آشنایی باپرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان   21
22  

  کارگران مزارع
  4  عمومی پرورش ماهیان سردابی

  5  پرورش ماهیان سردابیتکمیلی   23
باتاکید بر ( سردابیآشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان **   متقاضیان  24

  )ماهی قزل آال
2  

25  
  دوره هاي مشترك 

  2  سردابیاصول حمل ونقل تخم چشم زده و بچه ماهی 
  2  پرورش ماهی قزل آال در استخرهاي خاکی  26
  2  مزارع برنجپرورش ماهی قزل آال در   27

 
  

 .می باشد سردابیعالمت ستاره مربوط به فراگیران شاغل در مراکز تکثیر ماهیان * 
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 پرورش میگو تکثیر و: سومبخش 

 

  
 

  
  .مربوط به فراگیران شاغل در مراکز تکثیر میگو می باشد این عالمت  *

   

 عنوان دوره آموزشی ردیف
مدت دوره 

 )روز(
1  

 مدیران ومالکین مزارع

 دردست تهیه  آشنایی با اصول احداث مزارع ومراکزتکثیرمیگو     *

 2 میگودر مراکز تکثیر  اصول بهداشتی وپیشگیري ازبیماري هامدیریت  2

 4 مدیریت آب در پرورش میگو 3

 4 مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگو 4

 4 مدیریت تغذیه میگو  5

 4 مدیریت برداشت وعمل آوري درمزارع میگو 6

 3 مدیریت مولد سازي و پرورش مولد میگو 7

 1 نقل و انتقال مولدین میگومدیریت حمل و  8

9 

مدیران وکارشناسان شاغل 
 درمزارع

 دردست تهیه  آشنایی با استانداردسازي تولیدمیگو

 4 مدیریت آماده سازي استخر هاي پرورش میگو 10

 1- 2 تخصصی موضوع روش هاي انتقال پست الور میگو 11

 1- 2 تخصصی موضوع ذخیره دار کردن استخرهاي پرورش میگو 12

 1- 2 تخصصی موضوع ضد عفونی استخرهاي پرورش میگو 13

 1- 2 تخصصی موضوع هوادهی استخرهاي پرورش میگو 14

 4 مدیریت تغذیه میگو 15

 1- 2 تخصصیموضوع غنی سازي استخرهاي پرورش میگو 16

 1- 2 تخصصی موضوع استرس و بیماري هاي محیطی میگو 17

  5  تکثیر میگوي آب شور * 18
 3 آشنایی با ژنتیک در مولدسازي میگوي پرورشی 19

  2  اصول بهداشتی و پیشگیري از بیماري ها در مراکز تکثیر میگومدیریت  *  20
مدیران وکارشناسان شاغل   21

  درمزارع
مدیریت بهداشتی مزارع و مراکز پس از بروز بیماري هاي همه گیر 

  در منطقه
1  

22 

 کارگران مزارع

 4 عمومی پرورش میگوي آب شور 

  1- 2  مدیریت تغذیه میگو 23
  1- 2  مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگو  24
ها در مراکز تکثیر اصول بهداشتی و پیشگیري از بیماريمدیریت *   25

  میگو
2  

مدیریت بهداشتی مزارع و مراکز پس از بروز بیماري هاي همه گیر   26
  در منطقه

1  

27  
  دوره هاي مشترك

  4  آشنایی با بهبود دهنده هاي زیستی در مزارع پرورش میگو
  2  )گونه وانامی(آشنایی با به گزینی مولد سازي میگوي پرورشی   28
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 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی: چهارمبخش 

  

  
  

  
  
 
 
  
  

 تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري: پنجمبخش 

  

مدت دوره   عنوان دوره آموزشی  ردیف
  )روز(

  4  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  مدیران ومالکین مزارع  1
2  

  مدیران و کارشناسان مزارع
  4  عمومی پرورش ماهیان خاویاري

  دردست تهیه  آشنایی با پرورش ماهیان آزاد و خاویاري در قفس و پن  3
  4  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  کارگران مزارع  4
  دردست تهیه  و پن آشنایی با پرورش ماهیان آزاد و خاویاري در قفس  متقاضیان  5

  
    

مدت دوره   دوره آموزشیعنوان   ردیف
  )روز(

مدیران و کارشناسان شاغل در   1
  مزارع

  3  تولید غذاي زنده در مراکز تکثیر آبزیان دریایی

2  
مدیران، کارشناسان و 

  متقاضیان

  3  )دریا(مدیریت تولید در مزارع پرورش ماهی در قفس 
  4  آشنایی با تکثیر و تولید بچه ماهیان دریایی  3
  3  )باتاکید بر پرورش در استخرهاي خاکی(پرورش ماهیان دریایی آشنایی با   4
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  سایر موضوعات: ششمبخش 

  

  )روز(مدت دوره   عنوان دوره هاي آموزشی  ردیف
1  

مالکانمدیران و   

 2 مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی
  3 مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  2
 1 مدیریت تغذیه ماهیان زینتی  3
 2 مدیریت بهداشت و بیماري هاي ماهیان زینتی  4
 3 )ماکروبراکیوم رزنبرگی(مدیریت تکثیر مصنوعی میگوي آب شیرین   5
 2  در آبزي پروري Haccpکاربرد   6
  3  ...)اي وو گلخانهاستخرهاي خاکی، بتونی(کشور آرتمیا درو بیوماس تولیدسیستهاي متداولشیوه  7
 3  )ماکروبراکیوم رزنبرگی(مدیریت پرورش میگوي آب شیرین   8
 3  )ماکروبراکیوم رزنبرگی(مدیریت بهداشت و بیماري هاي میگوي آب شیرین   9
  3  ...)و گلخانه اي وخاکی، بتونیاستخرهاي(بیوماس آرتمیا درکشور متداول تولیدسیست وهايشیوه  10
  1  روش هاي کاهش هزینه هاي تولید آبزیان در کشور  11
12  

  مدیران و کارشناسان

 6 عمومی پرورش ماهی در آب بندان ها
 2 آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان  13
 3 شناسی با تاکید بر ماهیان پرورشی ماهی  14
 2  تخصصی اصول بازاریابی آبزیان پرورشی  15
  3  آشنایی با تکثیر و کشت جلبکهاي دریایی  16
  3  ...)اي و وگلخانهاستخرهاي خاکی، بتونی(آرتمیادرکشورو بیوماسشیوه هاي متداول تولید سیست  17
  1  در کشور روش هاي کاهش هزینه هاي تولید آبزیان  18
19  

  کارگران

  4  عمل آوري و کنترل کیفیت محصوالت آبزیان
  4  عمومی صید و بهره برداري از آب هاي داخلی  20
 4 عمل آوري و کنترل کیفیت محصوالت آبزیان  21

آشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات، تجهیزات و دستگاه هاي مورد استفاده در   22
 آبزي پروري

2 

23  

  متقاضیان

  3  آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان
 1 توجیهی پرورش ماهی  24
  3  آشنایی با تکثیر و کشت جلبکهاي دریایی  25
  2  تکثیر و پرورش زالوي طبی  26
  3  ...)اي وو گلخانهاستخرهاي خاکی، بتونی(آرتمیا درکشور سیست و بیوماستولیدهاي متداولشیوه  27
28  

 دوره هاي مشترك

 2 دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آبزي پروريسازمان 
 1 آشنایی با بیمه هاي آبزیان  29
 2 )بیمه هاي اشخاص و اموال(آشنایی با بیمه هاي غیرمحصول جامعه آبزي پروري   30
 2 آشنایی باروشهاي تولیدمحصول باکیفیت  31
 2 آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  32
  1 آشنایی با طراحی و تزئین آکواریوم  33
  3  آشنایی با مخاطرات بهره برداري از منابع آبی دریایی در آبزي پروري  34
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  به تفکیک استان هاي کشور 1399 برنامه آموزشی مصوب
 نفر روز تعداد دوره تعداد عنوان استان ردیف

 550 22 21 آذربایجان شرقی 1

 1470 43 21 آذربایجان غربی 2

 1635 29 22 اردبیل 3

 2310 45 21 اصفهان 4

 240 18 15 البرز 5

 580 11 9 ایالم 6

 2080 24 24 بوشهر 7

 1990 34 16 تهران 8

 1960 57 15 جنوب کرمان 9

 660 15 13 چهارمحال و بختیاري 10

 240 7 7 خراسان جنوبی 11

 835 28 25 خراسان رضوي 12

 2020 24 14 خراسان شمالی 13

 1710 25 18 خوزستان 14

 3880 52 18 زنجان 15

 2220 50 24 )زابل(سیستان  16

 2815 42 35 سیستان و بلوچستان 17

 1105 35 15 سمنان 18

 2260 53 25  فارس 19

 960 18 18 قزوین 20

 240 8 7 قم 21

 2270 46 15 کردستان 22

 1080 67 43 کرمانشاه 23

 2820 60 21 کرمان 24

 960 9 9 کهگیلویه و بویراحمد 25

 690 15 14 گلستان 26

 1235 24 23 گیالن 27

 1425 37 22 لرستان 28

 1480 62 22 مازندران 29

 1280 39 20 مرکزي 30

 1630 22 21 هرمزگان 31

 1160 42 19 همدان 32

 1740 42 23 یزد 33

  49530  1105  635  جمع

  :تذاکرات مهم
هفته قبل از اجراء از طریق دورنگار به مدیریت فنی و امور آبزي پروران اطالع  2الزم است زمان هر دوره حداقل  –الف 

  .داده شود
   .ضروري است اجراي کارگاه هاي آموزشی ملی با هماهنگی کامل مدیریت فنی و امور آبزي پروران صورت پذیرد -ب
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                                       1399هادي سال ناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنع
  استان آذربایجان شرقی

  

 
 

یف
رد

  

طبقه 
  عنوان دوره  فراگیران

  تعداد
 دوره

  

  زمان
  دوره

  )ماه(

مدت 
  دوره

  )روز(
  نفرروز

 40 2 زمستان -پاییز  1 عمومی پرورش ماهیان سردآبی  کارگران مزارع  1

مدیران و مالکین  2
 20 1 بهار -پاییز  1 ماهیان گرم آبیاصول پرورش   مزارع

3 
دوره هاي 
 40 2 طول سال 1 آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  مشترك

 مدیران و 4
  مالکین مزارع

 20 1 طول سال 1 مدیریت بهداشت و پیشگیري از بیماریهاي ماهیان سردآبی

 20 1 طول سال 1 حمل ونقل بهداشتی آبزیان  5

6 
  مدیران و
  کارشناسان

 20 1 پاییز 1 مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

 20 1 پاییز 1 مدیریت تکثیر و پرورش زالوي طبی  7

 20 1 طول سال 1  اصول بازاریابی آبزیان پرورشی 8

  مدیران و 9
 20 1 طول سال 1 مدیریت تغذیه ماهیان سردابی  مالکین مزارع

10 

مدیران و 
  کارشناسان

بهداشتی استخرهاي پرورش ماهیان سردآبی اصول  20 1 طول سال 1 

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي   11
  پرورش ماهی سردابی

 20 1  طول سال 1

 20 1 طول سال 1 اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی 12

 20 1 طول سال 1 مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی 13

 20 1 زمستان-پاییز   پرورش ماهی قزل آال در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي  14

کنندگان عرضه 15
 20 1 طول سال 1 کنترل کیفیت آبزیان و عرضه آبزیان  ماهی

 40 2 طول سال 1 پروريآشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات ، تجهیزات در آبزي   کارگران مزارع 16

 مدیران و 17
  مالکین مزارع

 20 1 طول سال 1 نقش دستگاه اکسیژن ژنراتور در آبزي پروري

 20 1 طول سال 1  نقش دستگاه ازن ژنراتور در آبزي پروري 18

مدیران و   19
  کارشناسان

  30  2  طول سال  1  کشت و پرورش ریزجلبک
  40  1  طول سال  2 تولید و پرورش آرتمیاروش هاي متداول   20
  60  2  طول سال  1  کارگاه آموزش ملی  21

  550  26    22  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
 استان آذربایجان غربی

یف
رد

  

طبقه 
  عنوان دوره  فراگیران

مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  نفرروز  دوره

مدیران و    1
  160  4  درطول سال  2  پرورش ماهیان سردآبی اصول مکانیزاسیون در  کارشناسان مزارع

2  
متقاضیان حد 

مراکز  –واسط 
  تکثیر

  160  4  درطول سال  2  آشنایی با تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

مدیران و   3
  کارشناسان

  

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  درطول سال  1

  20  1  درطول سال  1  در پرورش ماهیان سردابی اصول مکانیزاسیون  4
  20  1  درطول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی درتکثیر و پرورش سردابی  5
6  

کارشناسان 
  در مزارع

  120  3  درطول سال  2  پرورش ماهیان در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي
  80  2  سالدرطول   2  تخصصی کاربرد داروها و مواد ضدعفونی کننده سردآبی  7
  80  2  درطول سال  2  )عمومی(پرورش ماهیان سردآبی   8

9  
برنامه ریزي تولید در مزارع پرورش ماهیان سردآبی  با 

  تاکید بر پرورش
  80  2  درطول سال  2

  20  1  درطول سال  1  تخصصی اصول بهداشتی گرم آبی  10
متقاضیان،   11

 توزیع کنندگان

 80  2  درطول سال  2  مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی

  120  3  درطول سال  2  آشنایی با روشهاي تولید و پرورش آرتمیا  12
کارگران   13

تعاونی هاي 
 صید و صیادي

 160 2  درطول سال 4  )عمومی(صید و بهره برداري از آبهاي داخلی 

14  
آشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات، تجهیزات و دستگاههاي 

  پروريمورد استفاده در آبزي 
 80 2  درطول سال 2

15 
  و متقاضیان

  بهره برداران

 40  2  درطول سال  1  توجیهی پرورش ماهی
 40  2  درطول سال  1  آشنایی با تکثیر و پرورش شاه میگو 16

 40  2  درطول سال  1  آشنایی با تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 17

مدیران و   18
 کارشناسان

 30 2  درطول سال 1 کشت و پرورش ریزجلبک

 20  1  درطول سال  1  کارگاه آموزش استانی تکثیر و پرورش آرتمیا 19

  40  2  درطول سال  1  کارگاه استانی آموزشی اصول فرآوري سیست و بیوماس آرتمیا 20
  60  2  درطول سال  1  کارگاه آموزش ملی تکثیر و پرورش شاه میگو  21

  1470  43    33  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان اردبیل

  
   

ف
ردی

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره

 )روز(

 زمان

  دوره
 )ماه (

 تعداد

 دوره
 روز نفر

مدیران و  1
  مالکین

  80  1  درطول سال  4  مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

  80  1  درطول سال  4  کیفی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابیمدیریت تغذیه و کنترل   2

3 

مدیران و 
  کارشناسان

  120  2  درطول سال  3  ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره کشاورزي
  60  1  درطول سال  4  تکثیر کپور ماهیان 4

 30 1  درطول سال 2  آشنایی با طراحی و تزیین آکواریوم 5

 120 1  درطول سال 4  ماهیان سرد آبیعمومی پرورش  6

 180 3  درطول سال 3 ترویجی پرورش ماهی قزل آال در استخرها و کانالهاي کشاورزي  7

مدیران و   8
 60 1  درطول سال 3 مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  مالکان

  225  3  درطول سال  3  آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان  متقاضیان  9
10  

مدیران و 
  کارشناسان

  160  2  درطول سال  4  مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
  20  1  درطول سال 1  تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش ماهی سردابیدوره مدیریت آب وهوادهی و  11
  20  1  درطول سال 1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  12
  20  1  درطول سال 1  سردابیمدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش   13
  80  1  درطول سال  4 مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش ماهی سردآبی  14

باتاکید بر ماهی (آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سردآبی   15
  60  1  درطول سال  2  )قزل آال

  80  1  درطول سال  4  اصول تغذیه و جیره نویسی ماهی  16
  50  2  درطول سال  1  توجیهی پرورش ماهی  متقاضیان  17
مدیران و   18

  40  1  درطول سال  2  اصول انبار داري و نگهداري غذاي ماهیان  کارشناسان
  40  1  درطول سال  2 آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیتهاي آبزي پروري  مشترك  19
  20  1  سال درطول  1  طبی يتکثیرو پرورش زالو کارگاه آموزش استانی  20
  30  1  درطول سال  2  ...)مراحل ساخت،کیفی سازي آب ورودي،اجراي زهکش و (مهندسی آبزیان کارگاه آموزش استانی آشنایی با  21
  60  1  درطول سال  2  کارگاه آموزش ملی  22

 1635 29   57  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان اصفهان

 
  

ف
ردی

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

مدیران و   1
  مالکین

  100  1  درطول سال  4  مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

  120  2  درطول سال  4  مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  2
  200  2  درطول سال  4  ماهیان گرمابی عمومی پرورش  کارگران  3
  400  10  درطول سال  1  پرورش ماهیان گرمابی در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي  مالکین  4

5  
مدیران و 
  مالکین

  160  2  درطول سال  4  مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردآبی

 40 1  درطول سال 2  سردآبیآشنایی با اقتصادآبزي پروري در پرورش ماهیان   متقاضیان  6

 240 8  درطول سال 1 پرورش ماهیان سردآبی در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي  مالکین  7

8  
مدیران و 
  کارشناسان

 120 2  درطول سال 3  برنامه ریزي تولید در استخرهاي پرورش ماهیان سردآبی

 40 1  درطول سال 2  کاربرد تکنولوژي نوین در مزارع پرورش ماهی قزل آال  مدیران  9

10  
مالکین و 
  کارشناسان

  40  1  درطول سال  2  بهداشت در مزارع ماهیان سردآبی

مدیران و   11
  180  2  درطول سال  3  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  مالکین

  300  1  درطول سال  10  توجیهی پرورش ماهی  متقاضیان  12

  20  3  درطول سال  1 اجلبکهریز آشنایی با تکثیر و کشت   متقاضیان  13

مدیران و   14
  کارشناسان

 80 2  درطول سال 2 آشنایی با روشهاي تولید محصول با کیفیت

  30  1  درطول سال  1  آشنایی با طراحی و تکمیل آکواریوم  15
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16  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  درطول سال  1

  20  1  درطول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  17

  20  1  درطول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  18

  60  1  درطول سال  1  کارگاه آموزشی استانی مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی  19

  60  1  درطول سال  1  آبزیانکارگاه آموزشی استانی بهداشت و بیماري هاي   20

  60  1  درطول سال  2  کارگاه آموزشی ملی  21

  2310  45    51  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان البرز  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

1  
مدیران و 
  مالکین مزارع

  20  2  درطول سال  4  مدیریت مولدین و تکثیر ماهیان سردآبی
  10  1  درطول سال  4  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  2

3  
ماهیان قزل آالي رنگین کمان  یکنترل بهداشتی مزارع پرورش

  پس از بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه
  40  2  درطول سال  8

4  

مدیران و 
کارشناسان 

  شاغل در مزارع

  20  1  درطول سال  4  )مداربسته(فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی آب  پرورش
  10  1  درطول سال  3  آشنایی با کاربرد تکنولوژي هاي نوین در پرورش ماهی قزل آال  5

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش   6
  ماهی سردابی

  20  1  درطول سال  1

  20  1  درطول سال  1  پرورش ماهیان سردابیاصول مکانیزاسیون در   7
  20  1  درطول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  8
  5  1  درطول سال  3  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  9

تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردآبی موضوع تغذیه   10
  قزل آال

  5  1  درطول سال  1

  5  1  درطول سال  2  در آبزي پروري Haccpکاربرد   11
  30  2  درطول سال  2  آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان  12

13  
تخصصی کاربرد ترکیبات داروها و مواد ضدعفونی کننده در 

  مزارع پرورش ماهیان سردآبی
  20  1  درطول سال  2

  10  1  درطول سال  2  طبی کارگاه آموزشی ملی تکثیر و پرورش زالوي  14
  5  1  درطول سال  1  کارگاه آموزشی ملی آشنایی تکمیلی با تکنولوژي فرآوري آبزیان  15

  240  18    39  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان ایالم  

  
  
  
  
 

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره
 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه(

 تعداد

 دوره

 نفر
 روز

1 

مدیران و 
مالکین 
  مزارع

 4  مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی

بدون 
محدودیت 
  زمانی

1 120 

2  
مدیران و  
  کارشناسان

  80  1  2  مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی

3 
مدیران و  
  کارشناسان

  80  2  2  )ايبا تاکید برروش الیه(برنامه ریزي تولیددرپرورش ماهی قزل آال 

  120  2  شهریور  2  پرورش ماهی قزل آال در استخرهاي خاکی  مشتركدوره  4

  3  آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان  متقاضیان  5
بدون 

محدودیت 
  زمانی

1  60  

6  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش 
  ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  پرورش ماهیان سردابیاصول مکانیزاسیون در   7
  20  1  طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  8
  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  9

  580  11    18  جمع
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   1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان بوشهر 

 
    

یف
رد

  

  دورهعنوان   فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  روز نفر  دوره

1 
مدیران و 
  100  1  درطول سال  2  مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگو  کارشناسان

2 

  کارشناسان

  80  1  درطول سال  2  روشهاي انتقال پست الرو و میگو
  80  1  درطول سال  2  مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر ماهیان دریایی 3
  80  1  درطول سال  2  ذخیره دار کردن استخرهاي پرورش میگو 4
  60  1  درطول سال  2  ضدعفونی استخرهاي پرورش میگو 5
6 

مدیران و 
  کارشناسان

  80  1  درطول سال  2  هوادهی استخرهاي پرورش میگو
  120  1  درطول سال  3  مدیریت تغذیه میگو  7
  80  1  درطول سال  2  قفسمدیریت تغذیه در مزارع پرورش ماهی در  8
  120  1  درطول سال  3  و پیشگیري از بیماریها  یمدیریت اصول بهداشت  9

  120  1  درطول سال  3  مدیریت آب در پرورش میگو  10
11  

  متقاضیان
  120  1  درطول سال  3  پرورش ماهی در قفس

  80  1  درطول سال  4  تکثیر و پرورش ماهیان زینتیمدیریت   12
13  

مدیران و 
  کارشناسان

  40  1  درطول سال  2  و نقش آن در آبزي پروري سازماندهی تشکلها
  100  1  درطول سال  4  دریایی ماهیانتکثیر و تولید بچه آشنایی با  14
  100  1  درطول سال  2  )باتاکید برپرورش دراستخرهاي خاکی(آشنایی باپرورش ماهیان دریایی   15
  80 1  درطول سال 2  آشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات  16

17  
باتاکید برپرورش (آشنایی با تکثیر و پرورش ماهیان دریایی 
  )دراستخرهاي بتنی

1 
  درطول سال

1 50  

  100  1  درطول سال  2  آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان  18
  90  1  درطول سال  2  تکثیر و پرورش زالوي طبی  19
  100  1  درطول سال  2  تغذیه آبزیانتولید ریز جلبکها در   20
  100  1  درطول سال  2  برنامه ریزي و عرضه محصول پرورش ماهی در دریا  21
مدیران و   22

  کارشناسان
  30  1  درطول سال  7  ایی با تاکید بر گونه وانامییدوره جامع مدیریت تکثیر میگو در

  70  1  درطول سال  2  دوره کنترل کیفی بچه میگو  23
  100  1  درطول سال  2   متراکم میگو در استخرهاي ساحلیپرورش  آموزش ملی کارگاه  24

  2080  24  -  60  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان تهران

 

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

  دوره
 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه (

 تعداد

 دوره

 نفر
 روز

1 
مدیران و 

کارشناسان شاغل 
  درمزارع

ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب 
  کشاورزي

  120  2  درطول سال  3

2 
مدیران و 
  مالکین مزارع

مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش 
  ماهیان سردابی

  180  3  درطول سال  3

3 
مدیران و 
  مالکین مزارع

آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سردابی 
  )باتاکید بر ماهی قزل آال(

  150  3  99شهریور  2

4 
مدیران و 
  مالکین مزارع

کنترل بهداشتی مزارع پرورشی ماهیان قزل آالي رنگین کمان 
  پس از بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه

  480  3  99مهر  8

5  
مدیران و 

کارشناسان شاغل 
  در مزارع

  150  2  99مهر  3  آال ماهی قزلآشنایی با کاربرد تکنولوژي هاي نوین درپرورش 

6  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  7
  20  1  طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  8
  60  1  طول سال  2  مدیریت تکثیر و پرورش زالوي طبی  9

مدیران و   10
  120  1  99آبان   4  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  مالکین مزارع

مدیران و   11
  120  2  99آذر  3  جلبکهاریز آشنایی با تکثیر و کشت   کارشناسان

دوره هاي   12
  200  5  99دي  2  پروريسازمان دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آبزي   مشترك

دوره هاي   13
  120  4  99بهمن   1  آشنایی با بیمه هاي آبزیان  مشترك

دوره هاي   14
  150  3  99اسفند  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  مشترك

  40  1  درطول سال  2  کارگاه آموزشی استانی با موضوع تکثیر و پرورش آرتمیا  15
  60  1  درطول سال  2  کارگاه آموزش ملی  16

  1990  34   40 جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
  استان چهارمحال و بختیاري

     

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره

 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه (

 تعداد

 دوره

 نفر
 روز

  40  1  درطول سال  Haccp 2کاربرد   انمدیران  و مالک 1

2  
 مدیران و
  کارشناسان

  60  1  درطول سال  2  آشنایی با انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان

 40 1  درطول سال 2  تکثیر و پرورش زالو  متقاضیان  3

 60 2  درطول سال 2  و نقش آن در آبزي پروري آشنایی با مکانیزاسیون  مشترك  4

5  
مدیران و 

  انمالک
 60 1  درطول سال 4  پرورش در قفس

6  

مدیران و 
  کارشناسان

 100 2  درطول سال 2  آشنایی با کاربرد تکنولوژي نوین در پرورش قزل آال

7  
دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی 

  استخرهاي پرورش ماهی سردابی
 20 1  درطول سال 1

 20 1  درطول سال 1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  8

9  
بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش مدیریت ریسک و 

  سردابی
 20 1  درطول سال 1

  80  1  درطول سال  2  آشنایی با اقتصادآبزي پروري در پرورش ماهیان سردآبی  مدیران  و مالکین  10

مدیران  و مالکان   11
  40  1  درطول سال  2  مدیریت تولید بچه ماهی قزل آال از تخم چشم زده  مزارع

12  
آشنایی با تجهیزات مکانیزاسیون در تولید ماهی در  استانیکارگاه آموزش 

  واحد سطح
  60  1  سالدرطول   2

  60  1  در طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  13
  660 15    25  جمع



    58  ............................................................................  1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال 
 

  

  
  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 

استان خراسان جنوبی

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره

 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه(

 تعداد

 دوره

 تعداد

 روز نفر

 40 1  درطول سال 2 تکثیر و پرورش زالوي طبی  متقاضیان 1

2  

مدیران و  
کارشناسان و 

کارگران شاغل 
در مزارع و 
  مالکین مزارع

  40  1  دي  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري

3  
مدیران و  

کارشناسان و 
کارگران شاغل 

  در مزارع

  40  1  اسفند  2  پرورش ماهی تیالپیا

4  
  مدیران و
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  5

6  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  سردابی
  20  1  طول سال  1

  60  1  طول سال  2  آموزش ملیکارگاه   7

  240  7    11  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
   استان خراسان رضوي

  

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره

 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه(

 تعداد

 دوره
 روز نفر

 مدیران و  1

استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی مدیریت بهره برداري از  مالکین مزارع   45  1  درطول سال  3 

مدیران و   2
کارشناسان 
شاغل د ر 
  مزارع

ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب 
)با تاکید بر پرورش متراکم(کشاورزي   

  45  1  درطول سال  3

3 
تخصصی موضوع اصول بهداشتی استخرهاي پرورش ماهیان 

 گرمابی
  15  1  درطول سال  1

  15  1  درطول سال  1  تخصصی آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  4
5  

 مدیران و

مالکین 
  مزارع

  30  2  درطول سال  2  مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی

6  
مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 

 پرورش ماهیان سردآبی
 30 2  درطول سال 2

7  
بیماري هاي ماهیان مدیریت بهداشت و پیشگیري از 
  سردآبی

 45 1  درطول سال 3

مدیران و   8
کارشناسان 
شاغل د ر 
  مزارع

 30 1  درطول سال 2  تخصصی استرس و بیماري هاي محیطی ماهیان سردآبی

9  
تخصصی کاربرد ترکیبات داروها و مواد ضدعفونی کننده در 

  مزارع پرورش ماهیان سردآبی
 30 1  درطول سال 2

10  

مدیران و 
  کارشناسان

 45 1  درطول سال 3  آشنایی با کاربرد تکنولوژي هاي نوین در پرورش ماهی قزل آال

11  
دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 

  پرورش ماهی سردابی
 20 1  درطول سال 1

 20 1  درطول سال 1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  12

13  
بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش مدیریت ریسک و 

  سردابی
 20 1  درطول سال 1

14    
با تاکید بر (برنامه ریزي تولید در پرورش  ماهی قزل آال 

  )روش الیه اي
  30  1  درطول سال  2
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15  
مدیران و 
  مالکان

 45 1  درطول سال 3 ماهیان زینتیتکثیر و پرورش  مدیریت

16  
آب شیرین مدیریت بهداشت و بیماري هاي میگوي 

  )ماکروبراکیوم رزنبرگی(
 45 1  درطول سال 3

 45 1  درطول سال 3  آشنایی با تکثیر و کشت جلبک هاي دریایی  متقاضیان  17

  30  1  درطول سال  2  تکثیر و پرورش زالوي طبی  متقاضیان  18

19  
دوره هاي 
  مشترك

  30  1  درطول سال  2  سازمان دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آبزي پروري

20  
دوره هاي 
  مشترك

  15  1  درطول سال  1  آشنایی با بیمه هاي آبزیان

21  
دوره هاي 
  مشترك

  30  1  درطول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري

22 
مدیران و 
 کارشناسان

 30 2  درطول سال 1 کشت و پرورش ریزجلبک

آرتمیاکارگاه آموزشی استانی با موضوع تکثیر و پرورش  23  40 1  درطول سال 2 
  45  1  درطول سال  1  کارگاه آموزش استانی  معرفی استخرهاي نوین در پرورش آبزیان  24
  60  1  درطول سال  2 کارگاه آموزش ملی  25

 835 28   103  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان خراسان شمالی 

  

یف
رد

  

  دورهعنوان   فراگیران
مدت 
 دوره

  )روز(

  زمان
  )ماه( دوره

  تعداد
  دوره

  نفرروز

1  

  مدیران و مالکین

مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش 
  ماهیان گرمابی

  180  2 طی سال  3

  180  2 طی سال  3  مدیریت بهره برداري از استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  2

3  
پرورش ماهیان مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهاي 

 گرمابی
  120  2 طی سال  2

4  
کنترل بهداشتی مزارع پرورشی ماهیان قزل آالي رنگین 

  کمان پس از بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه
  480  2 طی سال  8

5  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  ماهیان سرد آبی
  180  2 طی سال  3

6  
بیماري هاي ماهیان  مدیریت بهداشت و پیشگیري از
  سردآبی

  180  2 طی سال  3

  360  3 طی سال  2 مدیریت تغذیه ماهیان سردابی  7

  240  2 طی سال  4 مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردآبی  8

9  
مدیران و 

 شاغل در  کارشناسان
  مزارع

  180  2 طی سال  3 برنامه ریزي تولید در مزارع پرورشی ماهیان سردآبی

10  
  مدیران و
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
 پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1 اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  11

12  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

 سردابی
  20  1  طول سال  1

  100 1 طی سال  2  اصول پرورش ماهیان سردآبی و گرمابیکارگاه استانی   13

  60  1  طول سال  2 کارگاه آموزش ملی  14

  2020  24   35 جمع
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   1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان خوزستان

 

  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

مدیران و   1
کارشناسان 

  شاغل در مزارع

ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب 
  کشاورزي

  180  2  در طول سال  3

  210  2  در طول سال  4  یان گرمابیهتخصصی هوادهی استخر هاي پرورش ما  2
  40  1  در طول سال  2  پن وقفس هاي کم عمقپرورش ماهی در   مدیران و مالکان  3
  40  1  در طول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  دوره مشترك  4

مدیران و   5
  80  1  در طول سال  4  مدیریت تغذیه میگو  مالکین مزارع

مدیران و   6
کارشناسان 

  شاغل در مزارع

پرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی 
  )مداربسته(آب

  240  2  در طول سال  4

  80  2  در طول سال  2  استخرهاي پرورش میگوتخصصی موضوع هوادهی   7

8  
کارگران 
  مزارع

  80  1  در طول سال  4  عمومی پرورش میگوي آب شور

9  
مدیران، 

کارشناسان و 
  متقاضیان

  80  1  در طول سال  4  آشنایی با تکثیر و تولید بچه ماهیان دریایی

  60  1  سالدر طول   2  مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگو  کارگران مزارع  10
کارگران و   11

متقاضیان 
پرورش ماهیان 

  گرمابی

  200  2  در طول سال  5  عمومی پرورش ماهیان گرمابی

  200  2  در طول سال  5  تکمیلی پرورش ماهیان گرمابی  12

13  
مدیران و 

کارشناسان 
  شاغل در مزارع

  60  2  درطول سال  1  آشنایی با پروبیوتیک ها و استفاده از غذاي آبزیان

مدیران و   14
 کارشناسان

ایی با تاکید بر گونه وانامییدوره جامع مدیریت تکثیر میگو در  30 1  درطول سال 7 
 70 1  درطول سال 2 دوره کنترل کیفی بچه میگو  15
  100  1 در طول سال  2  کارگاه آموزشی استانی با عنوان روش هاي جدید پرورش ماهیان گرمابی  16
  100  1 در طول سال  2  عنوان فناوري و روش هاي جدید متراکم میگوکارگاه آموزشی استانی با   17
  60  1  درطول سال  2 کارگاه آموزش ملی  18

  1710  25   57  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
  استان زنجان

  

   

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

مدیران و   1
مالکین 
  مزارع

  500  5  آبان  4  ماهیان سردابی ماهیدارکردن استخرهاي پرورش مدیریت 
  225  3  شهریور  3  بهداشت و پیشگیري از بیماري هاي ماهیان سردآبیمدیریت   2
  50  1  طول سال  2  مدیریت تولید بچه ماهی قزل آال از تخم چشم زده  3

4  
مدیران و 

کارشناسان 
 شاغل در
  مزارع

ترویجی پرورش ماهی قزل آال در استخرها و کانال هاي ذخیره 
  آب کشاورزي

  600  8  طول سال  3

  100  2  طول سال  2  گونه هاي ماهیان پرورشی سردآبیآشنایی با   5

کارگران   6
  مزارع

  400  4  طول سال  4  عمومی پرورش ماهیان سردآبی
  500  4  طول سال  5  تکمیلی پرورش ماهیان سردآبی  7

دوره هاي   8
  200  4  طول سال  2  پرورش ماهی قزل آال در استخرهاي خاکی  مشترك

9  
  مدیران و
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  10
  20  1  طول سال  1  بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابیمدیریت ریسک و   11

12  
مدیران و 

کارشناسان 
  شاغل در مزارع

  120  1  طول سال  4  )مداربسته(پرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی آب 

مدیران و   13
  225  3  طول سال  3  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  کارشناسان

  کارگران  14
کاربرد و نگهدار ي ادوات، تجهیزات و دستگاه هاي آشنایی با 

  مورد استفاده در آبزي پروري
  150  3  طول سال  3

  600  8  آبان،آذر،دي  8  آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان  متقاضیان  15

دوره هاي   16
  30  1  طول سال  1  آشنایی با بیمه هاي آبزیان  مشترك

  60  1  مهر  1  بیماري آبزیان کارگاه آموزش استانی بهداشت و پیشگیري از  17
  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  18

 3880 52   50 جمع
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   1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
   )زابل( استان سیستان

   

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

1 
مدیران و 

  مزارعمالکان 
مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش 

  ماهیان گرمابی
3  

  درطول سال
3  180  

2 
و  رانیمد

 مالکان مزارع

  40  1  ذرآمهر تا   2  اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرمابی

3 
و  رانیمد

 مالکان مزارع

مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 
  ماهیان گرمابی

3  
  سالدرطول 

2  120  

4  
مدیران و 

  کارشناسان شاغل
ترویجی پرورش کپورماهیان در استخرهاي ذخیره آب 

  کشاورزي
3  

  درطول سال
2  120  

5 
مدیران و 

  کارشناسان شاغل
تخصصی اصول بهداشتی استخرهاي پرروش ماهیان 

  گرمابی
2  

  درطول سال
3  120  

6 
مدیران و 

  کارشناسان شاغل
  120  3  درطول سال  2  محیطی ماهیان گرمابیتخصصی استرس و بیماري هاي 

7 
مدیران و 

  کارشناسان شاغل
  120  3  درطول سال  2  تخصصی هوادهی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

8 
مدیران و 

  کارشناسان شاغل
  60  3  درطول سال  1  تخصصی آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

9 
مدیران و 

  کارشناسان شاغل
  20  1  درطول سال  2  انتقال الرو و بچه ماهی گرمابیتخصصی روش هاي 

  80  1  درطول سال  4  عمومی پرورش ماهیان گرمابی  کارگران مزارع  10
  80  2  درطول سال  2  اصول حمل و نقل ماهیان گرمابی  مشترك  11

12  
مدیران و 
  مالکان مزارع

مدیریت بهداشت و پیشگیري از بیماري هاي ماهیان 
  سردآبی

  120  2  آبان تا دي   3
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مدیران و   13
  کارشناسان شاغل

ترویجی پرورش ماهیان قزل آال در استخرهاي ذخیره آب 
  کشاورزي

  180  3  آبان تا دي  3

مدیران و   14
  120  3  مهر تا ابان  2  تخصصی استرس و بیماري هاي محیطی ماهیان سردآبی  کارشناسان شاغل

مدیران و   15
  کارشناسان شاغل

استخرهاي پرورش ماهیان تخصصی اصول بهداشتی 
  سردآبی

  120  3  مهر تا آبان  2

16  
مدیران و 
  مالکان مزارع

  60  1  درطول سال  3  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

17  
مدیران و 
  مالکان مزارع

  60  1  درطول سال  3  مدیریت پرورش میگوي آب شیرین

  120  2  درطول سال  3  ش آبزیانرآشنایی با تکثیر و پرو  متقاضیان  18
  40  2  درطول سال  1  توجیهی پرورش ماهی  متقاضیان  19
  20  1  درطول سال  2  تکثیر و پرورش زالو  متقاضیان  20
  80  2  درطول سال  2  سازمان دهی تشکل ها و نقش آنها در توسعه آبزي پروري  مشترك  21
  160  4  درطول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  مشترك  22
  20  1  درطول سال  1  آشنایی با بیمه آبزیان  مشترك  23
  60  1  درطول سال  2  کارگاه آموزش ملی  24

  2220  50    55  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  )چابهار( استان سیستان و بلوچستان 

   

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

  20  1  طول سال  1 مدیریت آب در پرورش میگو  مشترك 1
  25  1  طول سال  1  استاندارد سازي استخرهاي پرورش میگوآشنایی با   مشترك 2
  25  1  طول سال  1  مدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش میگو  مشترك 3
  25  1  طول سال  1  میگوهوادهی استخرهاي پرورش موضوع تخصصی   مشترك  4
  25  1  طول سال  1  مدیریت تغذیه میگو  مشترك 5
  25  1  طول سال  1  پرورش میگوتخصصی موضوع غنی سازي استخرهاي   مشترك 6

  مشترك 7
مدیریت اصول بهداشتی و پیشگیري از بیماري ها در 

  مراکز تکثیر میگو
  25  1  طول سال  1

مدیران و  8
  کارشناسان

  30  1  بهار  7  ایی با تاکید بر گونه وانامییدوره جامع مدیریت تکثیر میگو در

  70  1  بهار  2  دوره کنترل کیفی بچه میگو 9

10  
مدیران و 
و  کارشناسان
  متقاضیان

مدیریت بهداشتی مزارع ماهیان دریایی و مراکز پس از 
  بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه

  25  1  طول سال  1

  90  3  طول سال  3  آشنایی با روشهاي نوین آبزي پروري میگو  مشترك  11

  مشترك  12
آشنایی با کاربرد پایو فالك و سیستمهاي فوق متراکم 

  میگوپرورش 
  90  3  طول سال  3

  مشترك  13
آشنایی با اصول مولد سازي و مدیریت آب ، تغذیه و 

  بهداشتی
  40  2  طول سال  2

  60  2  طول سال  2  مدیریت تولید و پرورش میگو  مشترك  14
  60  1  طول سال  1  مکمل ها و پروبیوتیک ها در آبزي پروري میگو  مشترك  15
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  )چابهار( استان سیستان و بلوچستان 

  

16  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

بر پرورش با تاکید (آشنایی با پرورش ماهیان دریایی 
  )ماهی در قفس

  180  1  طول سال  3

17  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

با تاکید بر (آشنایی با تکثیر و تولید بچه ماهیان دریایی 
  )ماهیان بومی

  320  1  طول سال  4

مدیران و   18
  80  1  طول سال  2 آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان  کارشناسان

19  
 مدیران و

کارشناسان شاغل 
  در مزارع

مدیریت بهداشتی مزارع ماهیان دریایی و مراکز پس از 
  بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه

  60  1  طول سال  1

  160  1  طول سال  4  سازمان دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آبزي پروري  مشترك  20
  60  1  طول سال  1  آشنایی با بیمه هاي  آبزیان  مشترك  21
  120  1  طول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  مشترك  22

  مشترك  23
آشنایی با مخاطرات بهره برداري از منابع آبی دریایی در 

  آبزي پروري
  180  1  طول سال  2

مدیران و   24
  80  1  طول سال  2  مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی  کارشناسان

مدیران و   25
  60  1  طول سال  2  تخصصی اصول بازاریابی آبزیان پرورشی  کارشناسان

مدیران و   26
  60  1  طول سال  2  در آبزي پروري HACCPکاربرد   کارشناسان

  200  1  طول سال  2  عمل آوري و کنترل کیفیت محصوالت آبزیان  کارگران  27

  کارگران  28
آشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات، تجهیزات و 

  استفاده در آبزي پروريدستگاههاي مورد 
  200  1  طول سال  2
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29  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

برگزاري تورهاي بازدید از سایت هاي موفق و الگویی 
  پرورش ماهیان دریایی در قفس کشور

  120  1  طول سال  3

30  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

برگزاري تورهاي بازدید از سایت هاي موفق و الگویی 
پرورش ماهیان دریایی در قفس کشورهاي صاحب صنعت 

  ...)نروژ ، چین، ترکیه و ( دنیا 
  100  1  طول سال  5

31  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

  60  1  طول سال  2  برنامه ریزي تولید و عرضه محصول پرورش ماهی در دریا

32  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

  20  1  طول سال  1  قفس تامین و ذخیره سازي بچه ماهی در

33  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

  20  1  طول سال  1  تعمیر و نگهداري قفس و تجهیزات جانبی

34  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

روشهاي نیمه (پرورش ماهیان دریایی در استخرهاي خاکی 
  )متراکم و متراکم

  80  2  طول سال  2

35  
مدیران و 
و کارشناسان 
  متقاضیان

  20  1  طول سال  1  آشنایی با غواصی و کارکرد آن در پرورش ماهیان دریایی

  2815  42    72  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان سمنان

  
 

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت
ه دور

  )روز(

 زمان

  )ماه ( دوره
 تعداد

 دوره
 روز نفر

مدیران و   1
  کارشناسان

  175  7  درطول سال  1  تکثیر و پرورش ماهی تیالپیاآشنایی با 

2 
مدیران و 
  کارشناسان

ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره 
  آب کشاورزي

  100  4  درطول سال  1

3 
مدیران و 
  کارشناسان

ي ذخیره ترویجی پرورش ماهی قزل آال در استخرها
  آب کشاورزي

 100 4  درطول سال 1

4 
مدیران و 
  کارشناسان

  20  1  درطول سال  1  برنامه ریزي تولید در مزارع سردآبی

5 

مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی 
  استخرهاي پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی 6

7  
بحران خشکسالی در تکثیر و مدیریت ریسک و 

  پرورش سردابی
  20  1  طول سال  1

مدیران و   8
 150 3  درطول سال 2  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  مالکان

  15  1  درطول سال  1  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  مشترك  9
 180 3  درطول سال 2  آبزیانتکثیر و پرورش آشنایی با   متقاضیان  10

  120  4  درطول سال  1  توجیهی پرورش ماهی  متقاضیان  11
  40  2  درطول سال  1  تکثیر و پرورش زالوي طبی  متقاضیان  12

مدیران و   13
  مالکان

مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان 
  سردآبی

  25  1  درطول سال  1

  60  1  شش ماهه اول  2  کارگاه آموزشی استانی تیالپیا  14
  60  1  طول سال  2  آموزش ملیکارگاه   15

  1105  35    19 جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
  استان فارس

  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  روز نفر  دوره

  400  10  طول سال  2  آب کشاورزي پرورش قزل آال در استخر ذخیره  متقاضیان  1
  200  5  طول سال  2  مدیریت تغذیه ماهیان زینتی  مدیران  2
  400  10  طول سال  2  آب کشاورزي ذخیره پرورش کپور در استخر  متقاضیان  3
  20  1  طول سال  1  آشنایی با بیمه آبزیان  مدیران  4
  20  1  طول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون و نقش آن در آبزي پروري  مدیران  5
  100  5  طول سال  2  پرورش میگو  متقاضیان  6
  60  1  طول سال  3  آشنایی با کشت جلبک  مدیران  7
  60  1  طول سال  3  مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی کارگران  8
  60  1  طول سال  3  سردآبی ماهیانمدیریت بهداشت   مدیران  9

  60  1  طول سال  3  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در پروژه سردآبی  مدیران  10
مدیران و   11

  150  1  طول سال  3  ارتقا بهره وري در مزارع پرورش ماهیان سردآبی  کارشناسان

12  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  13
  20  1  طول سال  1  بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابیمدیریت ریسک و   14
15  

مدیران و 
  کارگران

  80  1  طول سال  4  اصول فرآوري آبزیان
  40  1  طول سال  2  عرضه بهداشتی آبزیان  16
  40  1  طول سال  2  اصول صحیح هندلینگ آبزیان  17
  40  1  طول سال  2  ارزشهاي تغذیه اي آبزیان  مدیران  18
  40  1  طول سال  2  )ماهی ریزي الیه اي(برنامه ریزي تولید در پرورش قزل آال   مدیران  19
  60  1  طول سال  3  تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی کارگران  20
  60  1  طول سال  3  عمومی پرورش ماهیان سردآبی  کارگران  21
 60 1  طول سال 4 مدیریت مولدین و تکثیر ماهیان سردآبی  مدیران  22

 120 3  طول سال 2 پرورش زالو  متقاضیان  23

 30 1  طول سال 3  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  مدیران  24

  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  25
  2260  53    58  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان قزوین 

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره

 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه (

 تعداد

 دوره
 روز نفر

1  
مدیران 

وکارشناسان 
  شاغل درمزارع

تخصصی موضوع استرس وبیماریهاي محیطی ماهیان 
  گرمابی

  20  1  درطول سال  1

مدیران ومالکین   2
  مزارع

کنترل بهداشتی مزارع پرورشی ماهیان قزل آالي رنگین 
  کمان پس از بروز بیماري هاي همه گیر در منطقه

  240  1  درطول سال  8

3  
مدیران و 

کارشناسان شاغل 
  در مزارع

تخصصی کاربرد ترکیبات داروها و موادضدعفونی کننده 
  در مزارع پرورش ماهیان سردابی

  60  1  درطول سال  2

4  
مدیران و 

کارشناسان شاغل 
  در مزارع

آشنایی با کاربرد تکنولوژي هاي نوین درپرورش ماهی 
  آال قزل

  60  1  درطول سال  3

5  
مدیران و 

کارشناسان شاغل 
  در مزارع

 تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردابی
  موضوع تغذیه قزل آال

  20  1  درطول سال  1

6  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی 
  استخرهاي پرورش ماهی سردابی

  20  1  درطول سال  1

  20  1  درطول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  7

8  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  سردابی
  20  1  درطول سال  1

مدیران و   9
کارشناسان شاغل 

  در مزارع

  40  1  درطول سال  2  آشنایی باپرورش انواع غذاي زنده براي تغذیه آبزیان
  80  1  مهر  4  عمومی پرورش ماهیان خاویاري  10
مدیران و   11

  کارشناسان
  60  1  آبان  3  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

  40  1  درطول سال  2  در آبزي پروري Haccpکاربرد   12
  100  1  درطول سال  4  عمل آوري و کنترل کیفیت محصوالت آبزیان  کارگران  13
  30  1  درطول سال  1  آشنایی با طراحی و تزئین آکواریوم  مشترك  14
  30  1  درطول سال  1  آال در استخرها ذخیره آب کشاورزي ماهی قزلکارگاه استانی ترویج پرورش   15
  30  1  درطول سال  1  مدیریت تغذیه ماهیان زینتیکارگاه استانی   16
  30  1  درطول سال  1  عمل آوري و کنترل کیفیت محصوالت آبزیانکارگاه استانی   17
  60  1  درطول سال  2  کارگاه آموزش ملی  18

  960  18    39  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
قم                                                                                                                           استان  

 

  

یف
رد

  

  مدت دوره  عنوان دوره  فراگیران
  )روز(

  دوره زمان
  )ماه(

  تعداد
  روز نفر  دوره

1  
 مدیران و
شاغل  کارشناسان

  در مزارع

  25  1  مهر  1  تکثیر و پرورش جلبک
  25  1  درطول سال  1  تکثیر و پرورش ماهی تیالپیا  2
  25  1  آبان  1  تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري  3
  30  1  در طول سال  1  تکثیر و پرورش آرتمیا  4
5  

  متقاضیان
  50  2  طول سال در  1  توجیهی پرورش ماهی

  25  1  السدر طول   1  تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  6
  60  1  طول سالدر   2  کارگاه آموزش ملی  7

  240  8    8  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
   استان کردستان

  
   

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  روز نفر  دوره

1  

 مدیران و
  مالکین مزارع

  240  3  آبان- مهر  4  مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردابی

  120  4  آذر  2  مدیریت تغذیه ماهیان سردابی  2

3  
مدیریت آب وهوادهی وتنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش 

  ماهیان سردابی
  160  4  آذر –آبان   2

  360  6  آذر  3  هاي ماهیان سردابیمدیریت بهداشت وبیماري   4

5  
بحران خشکسالی درتکثیروپرورش ماهیان  مدیریت و

  سردابی
  240  4  شهریور  3

6  

 مدیران و
کارشناسان 
شاغل در 
  مزارع

  120  2  درطول سال  3  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

  150  3  مهر  2  تخصصی استرس و بیماریهاي محیطی ماهیان سردابی  7

8  
تاکید بر روش (برنامه ریزي تولیددرپرورش ماهی قزل آال  

  )الیه اي 
  120  3  شهریور  2

9  
تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردآبی 

  )موضوع تغذیه قزل آال(تخصصی 
  120  2  دي  2

10  
تعاونی 

  صیادي استان
  400  5  مهر  4  صید و بهره برداري از آبهاي داخلی

11  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  12

13  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  سردابی
  20  1  طول سال  1

14  
 مدیران و

شاغل کارشناسان 
  در مزارع

  120  6  بهمن  1  آبزیانبیمه 

  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  15
  2270  46    33  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
   استان کرمان

  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  روز نفر  دوره

  مدیران  1
 مالکین و

  مزارع

 200  4 در طول سال 4 ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردآبیمدیریت 

 200 4 در طول سال 4 آشنایی با گونه هاي ماهیان پرورشی سردآبی  2

 200  4 در طول سال 4 مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی  3

4  
  مدیران و
  کارشناسان
  شاغل در
  مزارع

ذخیره  ترویجی پرورش ماهی قزل آال در استخرها وکانالهاي
 آب کشاورزي

 225  3 سال در طول 3

5  
دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 

  پرورش ماهی سردابی
  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  6
  20  1  طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  7
 225  3 در طول سال 2 ترویجی پرورش کپورماهیان دراستخرهاي ذخیره آب کشاورزي  8

دوره هاي   9
 100  2 در طول سال 2 پرورش ماهی قزل آالدراستخرهاي خاکی  مشترك

مدیران و   10
 کارشناسان

 100 2 در طول سال 2 تخصصی موضوع تغذیه کپورماهیان

دوره هاي   11
 60  1 در طول سال 3 در فعالیتهاي آبزي پروريآشنایی با مکانیزاسیون   مشترك

کارگران   12
  مزارع

 200 4 در طول سال 4 عمومی پرورش ماهیان سردآبی

 200 4 در طول سال 4 گرمابیعمومی پرورش ماهیان   13

  مدیران  14
 مزارع مالکین و

  100  2 در طول سال  2  اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرمابی
  200  4 در طول سال  4  سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابیمدیریت آماده   15

دوره هاي   16
 100  2 در طول سال 2 اصول حمل و نقل ماهیان گرمابی  مشترك

مدیران و   17
 کارشناسان

 100  2 در طول سال 2 تخصصی آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

دوره هاي   18
 250  10 در طول سال 1 آشنایی با بیمه هاي آبزیان  مشترك

مدیران و   19
 200  4 در طول سال 4 عمومی پرورش ماهیان خاویاري  کارشناسان مزارع

مدیران و   20
  40  1  بهار  2 تولید و پرورش آرتمیاروش هاي متداول   کارشناسان

  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  21
  2820 60   54  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   

  استان کرمانشاه
  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

1  

 مدیران و

مالکین 
  مزارع

 1 پرورش ماهی در قفس
و  شهریور
 مهر

4  20 

 20  5  درطول سال 1 مدیریت تکثیر و پرورش زالوي طبی  2

 20  4  درطول سال 1 آشنایی با تکثیر و  پرورش جلبک  3

4  
دو (مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردآبی 

 )نوبت دوروز
 20  2 بهمن 2

 20  1 آبان 2 مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی  5

6  
مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش 

  ماهیان سردآبی
 20 2  شهریور 2

 20 1  آذر 3  مدیریت بهداشت و پیشگیري از بیماریهاي ماهیان سردآبی  7

8  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان 

  سردآبی
 20 2  آذر 1

9  

مدیران و 
 کارشناسان
شاغل در 
  مزارع

 20 1  آذر 3 آشنایی با کاربرد تکنولوژي هاي نوین در پرورش ماهی قزل آال

10  
با تاکید بر رورش (برنامه ریزي تولید در پرورش ماهی قزل آال 

 )الیه اي
 20  1  شهریور 2

11  
موضوع (تخصصی روشهاي کنترل آمونیاك در مزارع سردآبی 

 )تغذیه قزل آال
 20  1 دي 2

12  
تخصصی موضوع اصول بهداشتی استخرهاي پرورش ماهیان 

 سردآبی
 20  1 آبان 2
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13  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  14
  20  1  طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  15

16  
کارگران 
  مزارع

 10  1 آبان 4 ماهیان خاویاريعمومی پرورش 

17  

 مدیران و

مالکین 
  مزارع

  1 مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی
دي و 
  بهمن

4  20  

  20  1  درطول سال  1 )ماکرو برایکو رزنبرگی(مدیریت پرورش میگوي آب شیرین  18

19  
ماکروبراکیوم (مدیریت بهداشت و بیماریهاي میگوي آب شیرین 

  )رزنبرگی –
  20  1  شهریور  1

  30  2  درطول سال  1  تکثیر و پرورش میگوي اب شیرین  20

21  
دوره هاي 
  مشترك

  6  آشنایی با بیمه هاي آبزیان پرورشی
شهریورو 
  آبان

6  20  

  20  1  بهمن  1  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري  22
  20  1  درطول سال  1  آشنایی با طراحی و تزیین آکواریوم  23
24  

 مدیران و

مالکین 
  مزارع

  20  1  اسفند  1  مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

25  
مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهاي پرورش ماهیان 

  گرمابی
  20  1  شهریور  1

26  
مدیریت و هوادهی و تنظیم اکسیژن استخرهاي پرورش ماهیان 

  گرمابی
  20  1  درطول سال  1

  20  1  شهریور  1  بهداشت و بیماریهاي ماهیان گرمابیمدیریت   27
  20  1  درطول سال  1  مدیریت بهره برداري از استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  28

29  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان 

  گرمابی
  20  1  درطول سال  3
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30  

مدیران و 
 کارشناسان
شاغل در 
  مزارع

پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب  ترویجی 
  کشاورزي

  20  1  مهر  3

  20  1  طول سال  2  در مزارع گرمابی co2تخصصی روشهاي کنترل   31

32  
تخصصی موضوع اصول بهداشتی  استخرهاي پرورش ماهیان 

  گرمابی
  20  1  طول سال  2

  20  1  شهریور  1  تخصصی موضوع استرس و بیماریهاي محیطی ماهیان گرمابی  33
  20  1  دي  1  تخصصی موضوع تغذیه کپور ماهیان  34
  20  1  شهریور  1  تخصصی موضوع هوادهی استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  35

36  
مدیران و 
 کارشناسان
شاغل در 
  مزارع

روشهاي جدید کوددهی و افزایش باروري آب در استخرهاي 
  گرمابی

  20  1  طول سال  1

  20  3  مهر  1  گرمابیاصول حمل و نقل ماهیان   37

38  
کارگاه آموزشی استانی آشنایی باکاربرد تکنولوژي هاي نوین درپرورش ماهی 

  قزل آال
  60  1  شهریور  1

  60  1  طول سال  1  کارگاه آموزشی استانی تخصصی اصول بازاریابی آبزیان پرورشی  39

40  
کارگاه آموزشی استانی سازمان دهی تشکل ها و نقش آن در توسعه آبزي 

  پروري
  50  1  آبان  2

  50  1  دي  1  کارگاه آموزشی استانی مکانیزاسیون استخرهاي گرمابی و بیمه آبزیان  41
  60  1  بهمن  2  کارگاه آموزشی استانی مکانیزاسیون استخرهاي سردابی و بیمه آبزیان  42
  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  43

  1080  67    70  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 

  استان جنوب کرمان

  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

دوره هاي   1
  280  7  بهمن  2  اصول حمل و نقل ماهیان گرمابی  مشترك

2  
مدیران و 

کارشناسان 
  شاغل در مزارع

کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب  ترویجی پرورش
  کشاورزي

  280  7  شهریور  2

مدیران و   3
  280  7  مهر  2  اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرمابی  مالکین مزارع

مدیران و   4
کارشناسان 
شاغل در 
  مزارع

  140  7  طول سال  1  تخصصی آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی

  280  7  طول سال  2  استخرهاي پرورش ماهیان گرمابیتخصصی موضوع هوادهی   5

کارشناسان   6
  شاغل در مزارع

تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردآبی موضوع 
  تغذیه قزل آال

  40  1  طول سال  2

7  
مدیران و 

کارشناسان 
  شاغل در مزارع

ترویجی پرورش ماهی قزل آال در استخرها و کانال هاي ذخیره 
  آب کشاورزي

  40  1  اسفند  2

  40  1  آبان  2  آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سردآبی  متقاضیان  8

9  
مدیران و 

کارشناسان شاغل 
  در مزارع

  40  1  طول سال  2  تخصصی تغذیه قزل اال

دوره هاي   10
  140  7  آذر  1  آشنایی با بیمه هاي آبزیان  مشترك

11  
مدیران و 
  کارشناسان

هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي دوره مدیریت آب و 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  12

13  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  سردابی
  20  1  طول سال  1

مدیران و   14
  280  7  دي  2  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  مالکین مزارع

  60  1  طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  15
  1960  57    25  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
 

    استان کهکیلویه و بویراحمد 

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

مدیران و   1
  مالکین

  120  1  طول سالدر   4  سردابی ماهیان مدیریت مولدین و تکثیر
  240  1  طول سالدر   4  سردابیآب و تنظیم اکسیژنی مدیریت   2
  180  1  طول سالدر   3  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی سردآبی  3
مدیران  و   4

  کارشناسان
  120  1  طول سالدر   2  تخصصی کاربرد داروها و مواد ضد عفونی در مزارع سردآبی

  180  1  طول سالدر   3  نوین سردآبیآشنایی با کاربرد تکنولوژي   5

6  
مدیران  و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سالدر   1

  20  1  طول سالدر   1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  7

8  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  سردابی
  20  1  طول سالدر   1

  60  1  طول سالدر   2  کارگاه آموزش ملی  9
  960  9  -  21  جمع
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   1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال  

  استان گلستان 
 

   

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

مدیران و   1
مالکین 
  مزارع

  60  1  در طول سال  2  مدیریت بهداشت و پیشگیري از ماهیان سردآبی

  60  1  در طول سال  2  مدیریت تغذیه ماهیان سردابی  2

مدیران و   3
  60  1  در طول سال  2  مدیریت پرورش ماهی در پن و قفس هاي کم عمق  مالکان

4  
مدیران  و 
  کارشناسان

تنظیم اکسیژنی استخرهاي  دوره مدیریت آب و هوادهی و
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  در طول سال  1

  20  1  در طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  5
  20  1  در طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  6

مدیران و   7
مالکین 
  مزارع

تکثیر و پرورش ماهی مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در 
  گرمابی

  60  1  در طول سال  2

8  
مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی و کاربرد تجهیزات در 

  استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبی
  60  1  در طول سال  2

9  
مدیران و 

کارشناسان 
شاغل در 
  مزارع

 آب ذخیره استخرهاي در ماهیان پرورش کپور ترویجی

  )کنترل کیفی( کشاورزي
  60  1  طول سالدر   2

10  
مدیریت اصول بهداشتی و پیشگیري از بیماریها در مراکز تکثیر و 

  )امنیت زیستی(پرورش میگو
  60  1  در طول سال  2

11  
مدیریت آب و هوادهی در استخرهاي پرورش میگو و مدیریت 

  تغذیه
  60  1  در طول سال  2

  60  1  در طول سال  2  حمل و نقل، کنترل کیفی و پرورش میگو  12

13  
مدیران و 
  کارشناسان

  30  2  در طول سال  1  کشت و پرورش ریزجلبک

  60  1  طول سالدر   2  کارگاه آموزش ملی  14
  690  15    24  جمع
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    1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان گیالن

  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

  کارشناسان  1
 پرورش ماهیان آشنایی با تولید الیه اي در مزارع

 سردابی
 120 2  در طول سال 2

2  
مدیران  و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی 
  استخرهاي پرورش ماهی سردابی

 20 1  در طول سال 1

 20 1  طول سالدر  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  3

4  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و 

  پرورش سردابی
 20 1  در طول سال 1

5  
کارشناسان و 

  مدیران

در  پرورش آشنائی با ادوات و تجهیزات آبزي پروري 
 گرمابی ماهیان

 60 2  در طول سال 1

 30 1  در طول سال 1 آشنائی با ادوات و تجهیزات سردابی  6

7  
 افزایش راندمان و کاهش خطرات تولید باروشهاي 

 استفاده از تجهیزات آبزي پروري
 30 1  در طول سال 1

  متقاضیان  8
روش تک گونه اي ماهی کپور یا آمور در حوضچه هاي 

 بتونی یا پیش ساخته ویژه مشاغل خانگی
 120 4  در طول سال 1

  متقاضیان  9
پرورش ماهیان خاویاري درقالب مشاغل خانگی در 

 حوضچه هاي بتونی یا پیش ساخته
 60 2  در طول سال 1

10  

کارشناسان و 
  مدیران

اصول و روشهاي صحیح کوددهی در مزارع با تاکید بر 
 کودهاي مایع و کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی

 30 1  در طول سال 1

11  
پرورش  روشهاي بیولوژیکی تصفیه آب استخرهاي 

 گرمابی ماهیان
 30 1  در طول سال 1

12  
پرورش ماهیان گرمابی با تغییر ترکیب گونه اي در 
 استخرهاي خاکی با تاکید بر استفاده از غذاده اتوماتیک

 60 2  در طول سال 1

کارشناسان و   13
 و   مدیران

  متقاضیان

آشنایی با پرورش گونه هاي جدید مانند گربه ماهی، 
 ...زالو، کرم خاکی، قورباغه و 

 90 3  در طول سال 1

14  
آشنایی با تولید غذاي زنده مورد مصرف جهت پرورش 

 ماهی
 120 2  در طول سال 2
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15  
کارشناسان و 

  مدیران

روشهاي پیشگیري از بروز بیماریهاي باکتریایی و 
 ویروسی در مزارع سردابی

 40 1  در طول سال 1

16  
روشهاي صحیح حمل و نقل تخم چشم زده، بچه ماهی و 

 ماهیان پرواري
 25 1  طول سالدر  1

17  
و   مدیران

 متقاضیان

روش هاي آماده سازي ، ضد عفونی وکود دهی در 
 مزارع گرمابی

 30 1  در طول سال 1

 60 1  در طول سال 2 تکثیر وپرورش ماهیان خاویاري  متقاضیان  18

19  
و   کارشناسان
  متقاضیان

برنامه ریزي تولید و عرضه محصول پرورش ماهی در 
 دریا

 60 1  در طول سال 3

20  
و   کارشناسان
  متقاضیان

شرایط مدار بسته یا روشهاي پرورش انواع ماهی در 
 نیمه مداربسته

 60 1  در طول سال 2

 60 1  در طول سال 2 تکثیر وپرورش ماهیان زینتی  متقاضیان  21

22  
مدیران و 
  کارشناسان

  30  2  طول سالدر   1  کشت و پرورش ریزجلبک

  60  1  طول سالدر   2  کارگاه آموزش ملی  23
 1235 34   31  جمع
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  1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 
  استان  لرستان

  

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

1  
مدیران و 

  نمالکا
  

  80  1  در طول سال  4  پرورش ماهی در قفس
  60  1  در طول سال  3  وپرورش ماهیان زینتیمدیریت تکثیر   2
  45  1  در طول سال  3  ي دریاییآشنایی با تکثیر و کشت جلبک ها  3
  120  4  در طول سال  2  مدیریت بهداشت وبیماریهاي ماهیان سردابی  4
  40  1  در طول سال  2  تکثیر و پرورش زالوي طبی  متقاضیان  5
6  

مدیران و 
  کارشناسان

  40  1  در طول سال  2  غذاي زنده براي تغذیه آبزیاناز استفاده آشنایی با 
  80  1  در طول سال  2  تخصصی استرس وبیماري هاي محیطی ماهیان سردابی  7
  80  2  در طول سال  2  تخصصی تغذیه قزل آال  8

9  
دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 

  پرورش ماهی سردابی
  20  1  در طول سال  1

  20  1  در طول سال  1  مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابیاصول   10
  20  1  در طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  11
  40  2  در طول سال  2  تخصص اصول بازاریابی ماهیان پرورشی  12
13  

مدیران و 
  نمالکا

  160  1  در طول سال  2  مدیریت تغذیه ماهیان سردابی

14  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  ماهیان سردابی
  60  2  در طول سال  2

15  
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش 

  گرمابی ماهیان
  60  1  در طول سال  2

  60  1  در طول سال  2  ي هاي ماهیان گرمابیرمدیریت بهداشت وپیشگیري از بیما  16
17  

  مشترك

  100  5  در طول سال  2  بیمه آبزیانآشنایی با 
  40  1  در طول سال  2  مدیریت بهره وري آب در آبزي پروري  18
  90  3  در طول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیتهاي آبزي پروري  19
  120  3  در طول سال  2  سازماندهی تشکل ها ونقش آن در توسعه آبزي پروري  20

مدیران و   21
  30  2  در طول سال  1  پرورش ریزجلبککشت و   کارشناسان

  60  1  در طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  22
  1425  37    44  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
  استان  مازندران

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  روز نفر  دوره

1  
مدیران و 
  کارشناسان

 40 1 مهر وابان 2 پرورش ماهی در قفسبهداشت و پیشگیري از بیماري هاي شایع در 

 125 5 دي وبهمن 1 رم آبیگمدیریت آماده سازي استخرهاي پرورش ماهی   2

 100 5  در طول سال 1 رم آبیگمدیریت هوادهی وتنظیم اکسیژنی در مزارع   3

4  
مدیران و 
  کارشناسان

 80 4 دي وبهمن 1 آبیگرم مدیریت ریسک وبحران خشکسالی درتکثیر وپرورش ماهیان 

 75 3  در طول سال 1  رم آبیگدر مزارع co2روش هاي کنترل   5

 100 4  در طول سال 1 رم آبیگاصول بهداشتی استخرهاي پرورش ماهی   6

 80 4  در طول سال 1 رم آبیگعمومی پرورش ماهیان   7

8  

مدیران و 
  کارشناسان

 80 4  در طول سال 1 مدیریت تغذیه وکنترل کیفی استخرهاي پرورش ماهی گرم آبی

 100 5  در طول سال 1 استرس وبیماریها ي محیطی ماهیان سردابی  9

 100 5 نیمه دوم سال 1 مدیریت تغذیه ماهیان سردابی  10

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي پرورش   11
  20  1  در طول سال  1  ماهی سردابی

  20  1  در طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  12
  20  1  در طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  13
 100 5 نیمه دوم سال 1 برنامه ریزي تولید در مزارع سردابی 14

 60 3  نیمه دوم سال 1  وتکثیرماهیان سردابیمدیریت مولدین   15

16 
مدیران و 
  کارشناسان

 40 2  در طول سال 1  تکثیر وپرورش زالوي طبی

 30 1  در طول سال 1  مدیریت تکثیر وپرورش ماهی زینتی 17

 40 1  در طول سال 1  اصول حمل ونقل ماهیان از مزرعه تا بازار 18

 40 1  در طول سال 1  تولید محصوالت با کیفیتآشنایی با روشهاي  مدیران صنایع 19

 40 1  در طول سال 1  آشنایی با قوانین ومقررات صادرات ابزیان مدیران 20

مدیران مراکز آبزي  21
 پروري وصنایع

شناخت نیاز هاي بازار کشورهاي هدف صادراتی وتولید 
 40 1  شهریور 1  محصوالت صادرات محور

22 
مدیران 

 وکارشناسان

اشنایی باروشهاي پرورش بچه ماهیان خاویاري وشناخت ومبارزه بابیماریهاي 
 30 1  در طول سال 1  نآرایج 

 30 1  در طول سال 1  مدیریت تغذیه در پروش ماهیان خاویاري  20

 30 1  در طول سال 1  مدیریت پرورش ماهیان خاویاري جهت مولد سازي  21

  60  1  طول سالدر   2  کارگاه آموزش ملی  22
  1480 62    24  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
  استان مرکزي

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

1  

مدیران و 
مالکین 
  مزارع

  150  3  سالدر طول   1  )مورد 3(مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي پرورش ماهیان سردآبی 
  180  4  در طول سال  1  )مورد سردآبی 4(گرمابی  –مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی   2

3  
مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخر هاي پرورش 

  ماهیان سردابی
  90  3  در طول سال  1

  90  3  شهریور  1  مدیریت بهداشت و پیشگیري از بیماریهاي ماهیان سردآبی  4
  30  1  آبان  1  در محیط هاي گلخانه ايپرورش ماهی   5
  120  3  شهریور  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی  6

7  
مدیران و 
  کارشناسان

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 
  پرورش ماهی سردابی

  20  1  در طول سال  1

  20  1  در طول سال  1  سردابیاصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان   8
  20  1  در طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  9

  60  2  در طول سال  1  آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سردآبی  10

11  
مدیران و 
  کارشناسان

تخصصی کاربرد ترکیبات داروها و موادضدعفونی کننده در مزارع 
  پرورش ماهیان سردابی

  30  1  در طول سال  1

  30  1  مهر  1  )مداربسته( پرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی آب   12
  60  2  در طول سال  1  آشنایی با کاربرد تکنولوژي نوین در پرورش ماهی قزل آال  13
  60  2  مهر  1  )با تاکید بر روش الیه اي ( برنامه ریزي تولید در پرورش ماهی قزل آال   14
کارگران   15

  30  1  آبان  1  عمومی پرورش ماهیان سردابی  مزارع

مدیران و   16
  30  2  دي  1  اصول حمل و نقل تخم چشم زده و بچه ماهی سردابی  کارشناسان

مدیران و   17
  مالکان

  30  1  آذر  1  مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی
  60  2  بهمن  1  مدیریت تکثیر و پرورش زالوي طبی  18
مدیران و   19

  کارشناسان
  30  2  در طول سال  1  کشت و پرورش ریزجلبک

  40  1  در طول سال  2 تولید و پرورش آرتمیاروش هاي متداول   20
  40  1  در طول سال  1  تکثیر و پرورش ماهیان زینتیاستانی  کارگاه   21
  60  1  در طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  20

  1280  39    22  جمع
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1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال   
  استان هرمزگان

  
   

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

  نفرروز

1  
مدیران و 
  مالکان

 30 1  در طول سال 1 میگودر پرورش مدیریت تغذیه 

 30 1  در طول سال 1 میگودر پرورش مدیریت تغذیه   2

 30 1  در طول سال 1 میگودر پرورش مدیریت تغذیه   3

  40  1  در طول سال  1  ساخت غذاي خوب میگو و بهبود وضع موجود  4

5  
مدیران و 

کارشناسان 
  و مالکان

 120 1  در طول سال 4 مدیریت اصول بهداشتی و پیشگیري از بیماري ها در مراکز تکثیر میگو

6  
مدیران و 
  کارشناسان

  160  1  در طول سال  4  در مراکز تکثیر و پرورش میگوامنیت زیستی 
  160  1  در طول سال  4  امنیت زیستی در مراکز تکثیر و پرورش میگو  7
  160  1  در طول سال  4  امنیت زیستی در مراکز تکثیر و پرورش میگو  8
9  

مدیران و 
  کارشناسان

  80  1  طول سال در  2  )پرورش ماهی در قفس(  انتخاب،انتقال و ذخیره سازي بچه ماهی
  160  1  در طول سال  4  پرورش ماهیان دریایی با تاکید بر پرورش در استخرهاي خاکی  10
  60  1  در طول سال  3  برنامه ریزي تولید و عرضه محصول پرورش ماهی در دریا  11

مدیران و   12
 مالکین مزارع

  80  1  در طول سال  2  مدیریت بیماري هاي ماهیان پرورشی در قفس

دوره هاي   13
  مشترك

  60  1  در طول سال  2  آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري
  60  1  در طول سال  SPF  2مدیریت کارگاه هاي تکثیر ، مولد سازي و تولید الرو میگو   14
15  

مدیران و 
  کارشناسان

  30  1  در طول سال  7  ایی با تاکید بر گونه وانامییدوره جامع مدیریت تکثیر میگو در
  70  1  در طول سال  2  دوره کنترل کیفی بچه میگو  16
  30  2  در طول سال  1  کشت و پرورش ریزجلبک  17
  90  1  در طول سال  3  کارگاه آموزشی استانی مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  18
  60  1  در طول سال  2  کارگاه آموزشی استانی پرورش ماهیان خاویاري  19

20  
استانی سیستم هاي فوق متراکم پرورش میگو با استفاده از کارگاه آموزشی 

  بایوفالگ و سیستم هاي مداربسته
  60  1  در طول سال  2

  60  1  در طول سال  2  ملیمدیریت تکثیر و پرورش آبزیان زینتی ملی کارگاه آموزش  21
  1630  22    54  جمع
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1399سال ناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي ع  
  استان همدان

    

یف
رد

  

  عنوان دوره  فراگیران
مدت 
  دوره

  )روز(

  زمان
  دوره

  )ماه(

  تعداد
  دوره

 نفر
  روز

 مدیران و  1
  مالکین

کنترل بهداشتی مزارع پرورش قزل آال پس از بروز 
  بیماریهاي همه گیر در منطقه

8  
 2هرفصل 
  روز

1  160  

  60  1  مهرماه  3  سرد آبیماهیان مدیریت بهداشت و پیشگیري از بیماریهاي   2

 مدیران و 3
  کارشناسان

آب  در استخرهاي ذخیرهقزل آال ترویجی پرورش 
  کشاورزي

  120  2  آذر   3

  60  1  آبان  3  آشنایی با تکنولوژي هاي نوین در پرورش ماهیان سردآبی  4
  50  1  زمستان  2  آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان  سرد آبی  ضیانامتق  5

6 
دوره هاي 
  50  1  زمستان  2  آبی سردبچه ماهی تخم چشم زده و اصول حمل و نقل   مشترك

 مدیران و  7
  مالکین

  50  1  زمستان  2  ماهیان زینتی مدیریت عرضه به بازار
  50  1  پاییز  2  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  8
9  

 مدیران و
  کارشناسان

  50  1  پاییز  2  کشت جلبکهاي دریائیآشنایی با تکثیر و 

10  
دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي 

  پرورش ماهی سردابی
  20  1  طول سال  1

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  11
  20  1  طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  12
  100  2  زمستان  2  تکثیر و پرورش زالوي طبی  متقاضیان  13
دوره هاي   14

  مشترك
  100  2  زمستان  2  آشنایی با بیمه آبزیان

  50  1  پاییز  2  آشنایی با مکانیزاسیون در آبزي پروري  15
  100  2  پاییز  2  توجیهی پرورش ماهی  متقاضیان  16
  20  1  آبان  1  کارگاه آموزشی استانی بهداشت و بیماري هاي آبزیان  17

18  
استانی کاربرد تکنولوژي هاي نوین و مکانیزاسیون در کارگاه آموزش 

  آبزي پروري
  20  1  دي ماه  1

  60  1  در طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  19

  1160  42    38  جمع
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   1399عناوین دوره هاي آموزشی مصوب و غیرمصوب پیشنهادي سال 

   استان یزد 

یف
رد

 

 دوره عنوان فراگیران

 مدت

 دوره

 )روز(

 زمان

 دوره

 )ماه (

 تعداد

 دوره
 روز نفر

مدیران  و   1
 کارشناسان

 40 2 پاییز 1 تخصصی تغذیه قزل آال

 60 3 در طول سال 1 توجیهی پرورش ماهی متقاضیان  2

مدیران  و   3
 کارشناسان

 240 4 مهر - شهریور 3 پرورش قزل آال در استخرها و کانالهاي ذخیره آب کشاورزي

4 
مدیران  و 
 کارشناسان

  ریزي تولید در پرورش ماهی قزل آالبرنامه 
 )يا هیبر روش ال دیبا تاک(

 120 3 پاییز 2

 80 1 مهر 4 عمومی پرورش ماهیان سردابی کارگران مزرعه 5

 100 1 آبان 5 تکمیلی پرورش ماهیان سردابی کارگران مزرعه 6

7  

مدیران  و 
 کارشناسان

 40 2 زمستان 1 اصول بهداشتی استخرهاي پرورش ماهیان سردابی

دوره مدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي   8
  20  1  طول سال  1  پرورش ماهی سردابی

  20  1  طول سال  1  اصول مکانیزاسیون در پرورش ماهیان سردابی  9
  20  1  طول سال  1  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش سردابی  10
مدیران  و   11

 کارشناسان
 20 1  طول سال 1 تخصصی تغذیه کپور ماهیان

 80 1 مهر 4 یعمومی پرورش ماهیان گرماب کارگران مزرعه  12

 100 1 آبان 5 یتکمیلی پرورش ماهیان گرماب کارگران مزرعه  13

14  
مدیران  و 
 کارشناسان

 240 4  طول سال 3 ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي

 60 3 مهر - شهریور 1 آماده سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی تخصصی  15

 40 2 درطول سال 1 انیآبز هیتغذ يزنده برا يآشنایی با پرورش انواع غذا  16

 80 4 در طول سال 1 ایالپیت یآشنایی با تکثیر و پرورش ماه  17

 80 2 زییبهار و پا 2 یطب يو پرورش زالو ریتکث انیمتقاض  18

مدیران و مالکین   19
 مزارع

 80 1  طول سال 4 پرورش ماهیان خاویاري

 40 1 اسفند 2 آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري مشترك  20

مدیران  و   21
 کارشناسان

 60 1  طول سال 3 و پرورش ماهیان زینتی ریمدیریت تکث

  60  1  شهریور  1  پرورش متراکم ماهی تیالپیا کارگاه آموزشی استانی   22
  60  1  در طول سال  2  کارگاه آموزش ملی  23

  1740  42    50  جمع
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  فصل چهارم
ي ها ي دورهها و سرفصل مدرسین  دوره اسامی فهرست 

 انآموزشی آبزي پرور

  
    



    90  .............................................................................  1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال 
 

  

 
 

  
  

  اول بخش
  سردابیتکثیر و پرورش ماهیان 
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  بیاعمومی پرورش ماهیان سرد: عنوان دوره
  

  ساعت 21: نظري
  »روزه 4«ساعت  28: کل        :آموزشی ساعات

  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  بیابا اصول احداث،پرورش و بهداشت ماهیان سردآشنایی 
  

  :ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
بی و اـ آب مورد نیاز مزارع پرورش ماهیان سرد یابی بی و مکاناـ اصول احداث مزارع پرورش ماهیان سرد

    ي مختلف پرورش روش هابی ـ او تأسیسات جنبی   ـ اختصاصات ماهیان سرد رهااختصاصات زمین   ـ طراحی استخ
ي الزم ها  ي پرورش    ـ مراقبترهابرداري از استخ ـ مراحل بهره   ي نگهداري مواد غذاییروش هاـ اصول تغذیه و 

ـ عملیات شامل بازدید از یک مزرعه  ـ توجیه اقتصادي یک طرح) مالحظات بهداشتی( در مراحل مختلف پرورش
  پرورش و نمایش فیلم و اسالید

  
  : یرانشرایط فراگ

مزارع پرورشی ماهیان مراکز تکثیر یا  -  گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان ـ داشتن پروانه تاسیس
   سردابی

  
  : مکان اجرا

  ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع
  

  : مجري
  ها شیالت استان
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  ماهیمدرسین دوره ي اصول احداث مزارع پرورش 
  

 محل کار  نام مدرس

  )بیاسرد(قاسم جعفروند  
  )بیاسرد( زاده مصطفی حاجعلی 
  )گرمابی و بیاسرد( نیا مدرس مهدي  
  )بیاسرد(پور مرتضی حسن 
  )گرمابی(محمود توسلی  
  )بیاگرمابی و سرد(حبیب لیالبی  
  )سردابی و  گرمابی(علیرضاحیدرپناه 

  )گرمابی(صادق عسگري
  )بیاگرمابی و سرد(علی حیدري  

  )گرمابی(سید رسول ارشد
  )بیاوسرد گرمابی(حمیدرضاجوکاري 
  )بیاگرمابی و سرد(مهرداد احمدي 
  )بیاگرمابی و سرد(محسن دادرس  
  )بیاوسرد گرمابی(عسگرخسروي علی 

 

  آذربایجان شرقیسازمان جهادکشاورزي استان  - تبریز
  آذربایجان غربی  ارومیه ـ شیالت

  ناصفهان ـ شیالت استان اصفها
  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن 

  09161114310- بازنشسته 
  تهران ـ بخش خصوصی

09128090328  
  آبزي پروري توسعه معاونتتهران ـ 

  لرستان استان کشاورزي جهاد سازمان هماهنگی با 
  مرکز ملی تحقیقات فرآوري آبزیان –بندرانزلی 

  فارسشیراز ـ شیالت استان 
  شیراز ـ شیالت استان فارس

  قزوین ـ شیالت استان قزوین 
  همدان ـ شیالت استان همدان
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  بیاتکمیلی پرورش ماهیان سرد: عنوان دوره
  

  ساعت  28: نظري      
  »روزه 5«ساعت      35: کل        :ساعات آموزشی

  ساعت  7: عملی      
  

  : اهداف
  بیاي ماهیان سردها  بیماريشناخت مراحل مختلف پرورش، تغذیه، بهداشت و 

  

  :ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ها و شرایط زیست محیطی براي پرورش ماهیـان سـردآبی   ـ مراحـل تکثیـر و پـرورش مـاهی          ـ نیازمندي

زده، بچه مـاهی نـورس، بچـه مـاهی انگشـت قـد و بـازاري   ـ تعریـف           آال   ـ مراحل پرورش تخم چشم  قزل
آالي رنگین کمان   ـ   ها   ـ تغذیه ماهی قزل   بینی تولید آن آال و پیش ماهی قزلهاي مختلف پرورش   سیستم

آوري و عرضه به بازار   ـ مالحظات   هاي تهیه غذا   ـ صید ماهی و روش هاي مختلف عمل   فرمول انواع غذا و
د از یـک مزرعـه   ـ عملیات شامل بازدی هاي ماهیان سردابی  نواع بیماريابهداشتی و شناخت عالئم بیماري ـ  

  پرورش ماهیان سردابی  ـ نمایش فیلم و اسالید 
    

  : شرایط فراگیران
  بیابی ـ داشتن پروانه بهره برداري مزارع پرورشی ماهیان سرداگذراندن دوره عمومی پرورش ماهیان سرد

  
  

  :مکان اجرا
  ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع

  

  :مجري
  ها  استانشیالت 
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  بیاي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان سردها  مدرسین دوره 

 محل کار  نام مدرس

  )وتکمیلی عمومی(نژاد آرین غالمرضا 
  )وتکمیلی عمومی( یئسما  سیدمهدي 

  )عمومی(الدین احمدي  شمس
  )عمومی و تکمیلی(منصور لطفی 

  )وتکمیلی عمومی(محمدرضا صالحی 
  )عمومی(عابدین مرادخانی 

  )عمومی و تکمیلی(محمود نفیسی 
  )عمومی(زاده  صمدمحمد 
  )عمومی و تکمیلی(م هامهدي م

  )عمومی(محمدي  حسین شاه
  )عمومی(سیامک مهینی 

  )تکمیلی و عمومی(امیرسعید ویلکی  
  )عمومی(عباس گودرزي 

  )عمومی(نی اهارضا فر
  )عمومی(مهرداد رضوي 

  )عمومی(رحمان میرزایی 
  )وتکمیلی عمومی(یونس ابراهیمی 
  )عمومی(مجتبی پوریا  
  )عمومی(علی دولو  
  )عمومی و تکمیلی(یداله مهرابی  
  )وتکمیلی عمومی(مسعود ابطحیان 
  )وتکمیلی عمومی(مجتبی فوقی 
  )عمومی(سیروس نصیري 
  )عمومی(وفا جمال محسنی 
  )عمومی(رضا تیموري 
  )عمومی(محمد محبوب  
  )عمومی( رضا شادخواچگینی  
 )عمومی(ایرج رحمانی  

 

  آبزي پروريتوسعه تهران ـ معاونت 
  آبزي پروري  توسعه تهران ـ معاونت 

  استان اردبیل جهاداردبیل ـ 
  ارومیه ـ شیالت آذربایجان غربی

  ناصفهااستان  جهادن ـ اصفها
  بندرانزلی ـ شیالت استان گیالن 

  فارس بوشهر بوشهرـ دانشگاه خلیج
  آذربایجان شرقیتبریزـ شیالت 

  مـ شیالت ق قم
  تبریز ـ شیالت آذربایجان شرقی
  تبریز ـ شیالت آذربایجان شرقی

  آبزي پروريتوسعه تهران ـ معاونت 
  شهرستان بروجرد لرستان جهاد درود ـ 

  آبزي پروريتوسعه معاونت  تهران ـ 
  البرزمرکزخدمات ساوجبالغشیالت استان  - البرز

  سنندج ـ شیالت استان کردستان 
  شیالت استان فارسهماهنگی با ـ  بازنشسته

  کرمانشاه ـ شیالت استان کرمانشاه
  همدان ـ شیالت استان همدان 

  09173410460تلفن همراه  -یاسوج
  یاسوج ـ شیالت کهگیلویه و بویراحمد

  اصفهان ـ شیالت استان اصفهان
   جهادکشاورزيسازمان امورعشایروزارت –تهران 
  )بخش خصوصی(تهران 
  آبادـ تحقیقات جهاد کشاورزي لرستان  خرم

  بندرانزلی ـ شیالت استان گیالن
  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن

 09127857558 -جهاد  قزوین 
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  بیعمومی و تکمیلی پرورش ماهیان سرداي ها  مدرسین دوره
  
  

 محل کار  نام مدرس

  )عمومی(بهرام فالحی  
  )عمومی(شکري  سیمین

  )عمومی(طاهري سیدمحمدرضا 
  )عمومی(مصطفی رضوانی 

  )عمومی(پرشکوه  گلشاهی حسن
  )عمومی(حسن میقاتی 
  )عمومی(علی حیدري 

  )عمومی(بهمن گرایلی 
  )عمومی(موسی کیا 

  )عمومی و تکمیلی(دانشمند 
  )عمومی(محمد حسین نورانی

  )عمومی(عیسی میرانی شاهرودي
  )عمومی(مهرداد مرادي

  )عمومی(اسداهللا ذبیح پور
  )عمومی(سید مسلم حسینی
  خسرو شیر قاضی

 

  سمنان ـ شیالت استان سمنان 
  قزوین ـ شیالت استان قزوین 

  قم ـ شیالت استان قم 
  کالردشت ـ مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر
  کالردشت ـ مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر

  گرگان ـ شیالت استان گلستان
  استان لرستان  سازمان جهاد کشاورزيلرستان ـ 

  بابلسر ـ شیالت استان مازندران 
  گرگان ـ شیالت استان گلستان 

  یاسوج ـ شیالت استان کهگیلویه و بویر احمد
  استان تهران جهادتهران ـ 

  شیالت استان سیستان –زابل 
   سازمان جهاد کشاورزيآباد ـ  خرم

  قزوین ـ شیالت استان قزوین 
  قزوین ـ شیالت استان قزوین  

 شیالت استان خراسان رضوي - مشهد
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  بیي ماهی سرداها  مدرسین دوره ي بهداشت و بیماري
  )بیي عمومی و تکمیلی سرداها  دوره(
 محل کار  نام مدرس

  نژاد ابراهیم روحانی
  پور عیسی شریف
  مهدي سلطانی

  رضا بنادرخشان
  محمد رحیمی

 

  شیالت استان آذربایجان شرقی –تبریز 
   یشیالتعلوم تهران ـ مؤسسه تحقیقات 

  تهران ـ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
09123152465  

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه
 09119258735  
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  هاي ذخیره  آال در استخرها و کانال پرورش ماهی قزل: عنوان دوره
  آب کشاورزي

  ساعت 14: نظري                                     
  »روزه 3«ساعت  21: کل         :ساعات آموزشی

  ساعت 7: عملی           
   :اهداف

  ي ذخیره آب کشاورزيها  و کانال رهاآال در استخ آشنایی با چگونگی پرورش ماهی قزل
  :ي درسیها  سرفصل/ عناوین

بی پرورشی به همراه اي مناسب   ـ معرفی ماهیان سردها  بی و گونهاماهیان سردـ آشنایی با شرایط مناسب پرورش 
ي مناسب ها  ـ گونه   ها  سازي آن ي ذخیره آب کشاورزي و آمادهرهاـ شرایط ویژه استخ   ها  احتیاجات غذایی آن

اهیان سردآبی   ـ ي مناسب مها  ي ذخیره آب کشاورزي   ـ تغذیه گونهرهاماهیان سردآبی براي پرورش در استخ
ي نمونه رهابرداري از استخر  ـ بازدید از استخ ـ بهره ـ رعایت نکات بهداشتی   ها  و کانال رهادار کردن استخ ماهی

  ترویجی
  ـ نمایش فیلم یا اسالید

  
  : شرایط فراگیران

ي ها  ذخیره و کانالي رهاآال در استخ گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان و شاغل در پرورش قزل
  آب کشاورزي

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان
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  ذخیره آب کشاورزيو کانالهاي  رهاآال در استخ قزل ماهی ي ترویجی پرورشهامدرسین دوره 
  

 محل کار  نام مدرس

  الدین احمدي شمس
  منصور لطفی
  مجتبی فوقی
  زاده حجت نوري

  نصیري  حمیدرضا تقی
  مهدي مهام 

  سیروس نصیري
  مهرداد نریمانی

  رضا تیموري 
  محمد محبوب 
  ایرج رحمانی 
  شناس ارسالن حق

  رامین تارك 
  مرتضی موسوي  سید

 محمد رحیمی

  استان اردبیل جهاداردبیل ـ 
  ارومیه ـ شیالت استان آذربایجان غربی

  اصفهان ـ شیالت استان اصفهان
  ندر انزلی ـ شیالت استان گیالن ب

  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن
  مق شیالت  -قم

   سازمان امور عشایر وزارت جهاد کشاورزيتهران ـ 
  آباد ـ شیالت استان لرستان  خرم
  لرستان   کشاورزي  جهاد  تحقیقاتهماهنگی با آباد ـ  خرم

  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن
  09127857558جهادقزوین  –قزوین 

  استان کردستان جهادسنندج ـ 
  سنندج ـ شیالت استان کردستان 

  شیراز ـ شیالت استان فارس
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه

 09119258735  
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  ذخیره آب کشاورزيو کانالهاي  رهاآال در استخ قزلماهی ترویجی پرورش هاي درسین دوره م
  

 محل کار  نام مدرس

  همتیاکرم 
  خسرو شیرقاضی 

  علی دولو
  محمدرضا عباسی 

  وفا جمال محسنی
  محمود صیاد بورانی

  رامین استواري
  بهزاد حسین زاده
  رمضان شهریاري

  شهرام اسدي
  سیامک سهامی 

  ابراهیم صباح 
  پور اسداهللا ذبیح

  سیدمسلم حسینی 
  مهرداد مرادي 
  سیدرضا میري
  رضا ابتکاري

  احمد بختیاري
  رضا خدارحمی

 محمد حسین نورانی                        

  کرمانشاه ـ شیالت استان کرمانشاه
  مشهد ـ شیالت استان خراسان رضوي

  همدان ـ شیالت استان همدان
  اصفهان ـ شیالت استان اصفهان 

  09121351270 -  )بخش خصوصی(تهران ـ 
  زنجان ـ شیالت استان زنجان
  زنجان ـ شیالت استان زنجان

   گیالنشیالت استان  – بندرانزلی
  )زابل(زابل ـ شیالت سیستان

  استان فارس جهادشیراز ـ 
  شیراز ـ شیالت استان فارس
  قزوین ـ شیالت استان قزوین
  قزوین ـ شیالت استان قزوین

  قزوین ـ شیالت استان قزوین 
   سازمان جهاد کشاورزيآباد ـ  خرم
  آباد ـ شیالت استان لرستان خرم

  اقتصادوبرنامه ریزي وزارت جهادکشاورزيمعاونت -تهران 
  همدان ـ شیالت استان همدان 

  یزد ـ شیالت استان یزد
 استان تهرانجهاد تهران ـ 
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  سردابیاصول حمل ونقل تخم چشم زده و بچه ماهی :   عنوان  دوره
  ساعت 8:تئوري                                   

  ساعت16:کل                                             :ساعات آموزشی
      ساعت 8: عملی      
  :اهداف

  سردابیآشنایی با اصول علمی حمل و نقل تخم چشم زده و بچه ماهی  
  

  :ي درسیها سرفصل /عناوین 
 )مقدمه،فیزیولوژي تنفس ،انواع حمل ونقل آبزیان و تجهیزات حمل(کلیات حمل و نقل ماهی  - 1

 وضعیت حمل و نقل بچه ماهی در کشور   - 2

 )   وسایل ،تراکم ،تلفات(وضعیت موجود و شیوه سنتی حمل در کشور   - 3

 ،سیستم هوادهی و اکسیژن دهی ،تعویض و چرخش آب مخزن حمل :سردابیاصول و شرایط حمل ماهیان  - 4
 ،کـاهش دمـاي آب   ،  قطع غذا و گرسنگی مـاهی  ،کاهش سمیت دي اکسید کربن ،  کاهش سمیت آمونیاك

روش هـاي محاسـبه تـراکم مـاهی در مخـزن       ، استفاده از مواد آرام بخـش  ، استفاده از نمک و مواد معدنی
 و رها سازي  )آداپتاسیون(سازگار نمودن  ، سردابیروش هاي حمل بچه ماهی  ، حمل

 )  ماده زئولیت ،لوله هاي تراوا ، مخازن حمل (آشنایی با وسایل و تجهیزات استاندارد حمل متراکم  - 5

 آشنایی با شرایط حمل و نقل تخم چشم زده   - 6

  روش هاي نوین حمل و نقل در دنیا   - 7
  :شرایط فراگیران 

   سردابیگذراندن دوره آشنایی باتکثیر و پرورش ماهیان 
  :امکانات کمک آموزشی مورد نیاز

یخ بدون –بچه ماهی -ماده معدنی زئولیت  -کپسول اکسیژن  -ي هوادهی ها لوله - مخازن حمل -ویدئو پروژکتور
  نمک-کلر

  :مکان اجرا 
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  : مجري

  ها شیالت استان
  سردابیدوره اصول حمل ونقل تخم چشم زده وبچه ماهی  مدرسین  دوره 

  محل کار  نام مدرس
  حسین یوسفی

  امیرسعید ویلکی
  مازندرانشیالت استان  – بابلسر
  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
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  سردابیي محیطی  ماهیان ها تخصصی استرس و بیماري: عنوان  دوره
  

  ساعت 8:تئوري      
  )روز2(ساعت16:کل      :ساعات آموزشی

  ساعت 8: عملی
   :اهداف

  در جهت امنیت و افزایش تولید ها ي پیشگیري ازآنها مخاطرات محیطی  و روش ،شناخت عوامل استرس زا
  

  :ي درسیها سرفصل/ عناوین 
 تعریف استرس - 1

 فیزیولوژي استرس  - 2

 انواع استرس - 3

 عوامل ایجاد استرس - 4

 ي محیطی بر جمعیت عوامل بیماریزاها اثرات استرس - 5

 تعریف بیماري - 6

 ي محیطیبیماري هاعوامل موثر در بروز  - 7

مـواد جامـد    ي آلـی و غیـر آلـی،   هـا  آالینـده  کربن،دي اکسید  آمونیاك، افزایش نیتریت، ،کاهش اکسیژن  - 8
 معلق اکسیژن و نیتروژن فوق اشباع

ي شیمیایی ،مسمومیت بـا فلـزات   ها و سایر مسمومیت ها ، آفت کشها ي حاصل از علف کشها سمومیتم - 9
 سنگین، دستکاري و ضربه و غیره

بیمـاري آفتـاب     ،یمـاري محیطـی خـوردگی دم   ب، بیمـاري محیطـی آبشـش    :ي شـایع محیطـی  بیماري ها  - 10
  کنترل، پیشگیري و درمان ،بیماري حباب گازي ، سوختگی

  

  :شرایط فراگیران
ي ماهیـان  هـا  و مدیریت بهداشـت و بیمـاري   سردابیي عمومی و تکمیلی تکثیر و پرورش ماهیان ها گذراندن دوره

  سردابیو تجربه حداقل یک دوره پرورش ماهیان  سردابی
  :امکانات کمک آموزشی مورد نیاز

  پاورپوینت -نمایش فیلم
  :مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  : مجري

  ها شیالت استان
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  بیاي محیطی ماهیان سردها بیماري مدرسین دوره ي تخصصی استرس و

  
 محل کار  نام مدرس

  شهرام اسدي
  یونس ابراهیمی 
  حمیدحسین پور

  فکوري  شاپور
  سیدرضامیري شکتائی

  مهردادمرادي 
  عیسی میرانی شاهرودي 

  رامین پورزاهدي 
  محمد رحیمی

  مدیریت جهاد کشاورزي شیراز -شیراز
  شیالت استان فارسهماهنگی با  –بازنشسته 

  شیالت استان کردستان-سنندج 
  استان  گلستان دامپزشکی  –گرگان 

  شیالت استان لرستان–خرم آباد 
  سازمان جهاد کشاورزي –خرم آباد 

  شیالت استان  سیستان -زابل
   سازمان دامپزشکی تهران -تهران

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه
 09119258735  
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  و مواد ها تخصصی کاربرد ترکیبات دارو:   عنوان  دوره
  سردابیضدعفونی کننده در مزارع پرورش ماهیان 

  
  ساعت   8:ئوريت

)                                                                                                                            روز2(ساعت16:کل                                        :ساعات آموزشی
      ساعت8:  عملی      
آشـنایی بـا عـوارض     -ه موقع و کـافی مـواد شـیمیایی   تجویز صحیح و ب -ها آشنایی با خواص و کاربرد دارو :اهداف

روش تجـویز و مقـدار تجـویز مـواد     -راه تجـویز -بازمانـدگی مـواد شـیمیایی    -نامساعد دارویی در جهت امنیت غـذا 
  شیمیایی
  :ي درسیها سرفصل/ عناوین 

  ها نیسم اثر دارومکا - 1

 ها انتشار دارو جذب و - 2

 ها دارو متابولیسم و دفع - 3

 ثبت گزارشات - 4

 هاواحدتبدیل  - 5

ي غوطه ها حمام،  اضافه کردن مواد شیمیایی به آب:  ها ي درمانی و عوامل مؤثر در درمانروش هاانواع  - 6
، )درمان سیستمیک(اضافه کردن مواد شیمیایی به غذا   ،ي دراز مدتها حمام ، ي کوتاه مدتها حمام ، ور

 تجویز مستقیم مواد شیمیایی به بدن هر ماهی

 ترکیب، موارد مصرف، روش، مقدار( مواد شیمیایی که به آب اضافه می شوند:  ي اختصاصیدرمان ها  - 7
 روش، ترکیب، موارد مصرف،(یا به بدن تزریق می شوند  شوندمی مواد شیمیایی که به غذا اضافه ،)جویزت

 واکسیناسیون ،ي ویژه در هنگام درمانها مراقبت ،) مقدارتجویز

 در خصوص مصرف مواد شیمیایی رهامخاطرات و هشدا  - 8
 

  :شرایط فراگیران 
ي ماهیان بیماري هاو مدیریت بهداشت و  سردابیي عمومی و تکمیلی تکثیر و پرورش ماهیان ها گذراندن دوره

  سردابیو مدیریت تغذیه ماهیان  سردابی
  :مکان اجرا 

   ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع
  

  : مجري
  ها شیالت استان
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  مواد و سموم  - ها مدرسین دوره تخصصی کاربردترکیبات دارو

  بیاضدعفونی کننده درپرورش ماهیان سرد

 محل کار  نام مدرس

  شاپورفکوري   
  نوان مقصودي محمد

  رامین پورزاهدي     
                           محمد رحیمی

  گلستاناستان  دامپزشکی سازمان
  )ي داخلیها آب(پژوهشکده آبزي پروري - بندرانزلی

  استان تهران سازمان دامپزشکی-تهران
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه

 09119258735  
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  ي پرورش ماهیان سردآبیرهامدیریت ماهیدار کردن استخ: عنوان دوره 
  

  ساعت  21: نظري      
  »روزه 4«ساعت  28: کل         :ساعات آموزشی

  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  ي پرورش ماهیان سردآبیرهاآشنایی با چگونگی ماهیدار کردن استخ
  

  ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
 نحوه شمارش، توزین، انتقال و حمل بچه ماهی      - 1

 ي مختلف ماهیها  و اندازه ها  میزان تراکم بچه ماهی در واحد سطح حوضچه - 2

 ي پرورش ماهیها  آب مورد نیاز حوضچه  - 3

  ي مختلف ماهیها  ي پرورشی متناسب با اندازهها  حوضچهابعاد  - 4

 محاسبه و برآورد مقدار، سرعت و دفعات تعویض آب  - 5

 برآورد میزان غذاي مورد نیاز و دفعات غذا دهی در شبانه روز  - 6

 ماهی  ي ضدعفونی کردن بچهها  ي بهداشتی و زمانها  مراقبت - 7

 بندي نمودن بچه ماهیان رقم  - 8

  )نمایش فیلم و اسالید دار کردن استخر، نحوه ماهی(عملیات   - 9
  

  : شرایط فراگیران
  بیابی، گذراندن دوره تکمیلی پرورش ماهیان سرداشاغلین در امر پرورش ماهیان سرد

  
  : مکان اجرا

   ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع
  

  :مجري
  ها  شیالت استان
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  بیاپرورش ماهیان سرد يرهاماهیدار کردن استخمدرسین دوره مدیریت 
  

 محل کار نام مدرس 

  محمود نفیسی 
  امیر سعید ویلکی 
  امجتبی پوری 

 محمد رحیمی

  بوشهر ـ دانشگاه خلیج فارس ـ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی 
  آبزي پروري توسعه معاونتتهران ـ 

  کرمانشاه ـ شیالت استان کرمانشاه 
  کشاورزي شهرستان فیروزکوهمدیریت جهاد 

 09119258735  
  

  



 1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال ............................................................................ 107
 

  بیامدیریت مولدین و تکثیر ماهیان سرد: عنوان دوره
  ساعت  21: نظري      
  »روزه 4«ساعت  28: کل         :آموزشی ساعات 

  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  آشنایی با چگونگی تأمین مولد و تکثیر ماهیان سردآبی
  : ي درسیها  سرفصل/ عناوین 

 مقدمه  - 1

 انتخاب مولدین  - 2

 ي مختلف در مولد سازيها  انتخاب گونه - 3

 فیزیولوژي غدد تناسلی   - 4

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب    - 5

 شرایط و عوامل مؤثر در نگهداري ماهی مولد    - 6

 کشی     ي الزم از مولدین در قبل و بعد از تخمها  مراقبت  - 7

 آال  تکثیر ماهی قزل - 8

 ي تخم ماهی رهاانکوباتو  - 9

 اري تخم ماهی    شرایط نگهد  - 10

 حمل و نقل تخم ماهی  - 11

       ایجاد تغییر جنسیت در ماهی  - 12

  )    یک روز(عملیات  - 13
  

  : شرایط فراگیران
  کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در مراکز تکثیر ـ مدرك تحصیلی فوق دیپلم به باال

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان
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  بیامدرسین دوره ي مدیریت مولدین و تکثیر ماهیان سرد
  

 محل کار نام مدرس

  محمدرضا صالحی 
  امیر سعید ویلکی 
  مصطفی رضوانی 

  یداله مهرابی
  

 محمد رحیمی

  استان اصفهان  جهاداصفهان ـ 
  آبزي پروري توسعه معاونتتهران ـ 

  شهید باهنرکالردشت ـ مرکز تکثیر وپرورش ماهی 
 )  یاسوج هماهنگی با شیالت استان( بازنشسته  یاسوج ـ

   09173410460تلفن همراه 
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه

 09119258735  
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  بیامدیریت تغذیه ماهیان سرد: عنوان دوره 
  ساعت  21: نظري      

  »روزه 4«ساعت  28: کل         :ساعات آموزشی
  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  بیاو کیفیت غذایی ماهیان سرد زهاآشنایی با نیا
  

  : ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ي مصرفی مرطوب و اهاـ انواع غذ بیاي غذایی ماهیان سردزهابی  نیااـ فیزیولوژي دستگاه گوارش ماهیان سرد
ي تر و خشک   ـ اندازه پلت اهاـ فرموالسیون غذا و نحوه ساخت غذ خشک  ـ بحث درباره انرژي غذاي ماهی

ي مختلف غذادهی به ماهی    روش هاغذایی مناسب با سنین مختلف ماهی   ـ ضریب تبدیل و موارد وابسته به آن    ـ 
  )نحوه غذا دهی عملی و نمایش فیلم و اسالید(ـ عملیات    ها  ي پیشگیري از آنروش هاي غذایی و ها  ـ مسمومیت

  
  : شرایط فراگیران

ي پرورش ماهیان رهادار کردن استخ در امر پرورش ماهیان سردآبی و گذراندن دوره مدیریت ماهی شاغلین
  سردآبی

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان
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  بیدوره ي مدیریت تغذیه ماهیان سردا درسینم

  
  

 محل کار نام مدرس

  تیزرو...ا سیف 
  نصیري حمیدرضا تقی

  عابدین مرادخانی 
  ی محمود نفیس

  امیر سعید ویلکی 
  ابوالفضل سپهداري

  پور حمید حسین
  شهرام اسدي 

  سیدمحمدرضا طاهري
 حسن گلشاهی پرشکوه

  اردبیل ـ شیالت استان اردبیل
  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن 
  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن 

  و منابع طبیعی کشاورزي  فارس ـ دانشکده   خلیج  دانشگاه بوشهرـ
  آبزي پروريتوسعه معاونت تهران ـ 

  تهران ـ مؤسسه تحقیقات شیالت 
  سنندج ـ شیالت استان کردستان 

  مدیریت جهاد کشاورزي شیراز شیراز ـ 
  قم ـ شیالت استان قم 

   کالردشت ـ مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر
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  يرهامدیریت آب و هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخ: دوره  عنوان
  بیاپرورش ماهیان سرد

  ساعت  21: نظري      
  »روزه 4«ساعت  28: کل         :ساعات آموزشی

  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  بیاي پرورش ماهیان سردرهاآشنایی با چگونگی هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخ
  

  :ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
ـ درجه حرارت آب و نقش آن در  آبی و خواص فیزیکو شیمیایی مناسب آن   ـ منابع آبی مورد استفاده ـ محیط

ـ تنظیم  آال   ـ اکسیژن، اشباعیت و حاللیت آب   ـ فشار قسمتی اکسیژن در آب و خون ماهی رشد ماهی قزل
آال، سرعت مجاز  بر رشد ماهی قزل ـ عوامل مؤثر آبی)   هوادهی(ي پرورش ماهیها  و حوضچه ها  کسیژن و کانالا

ـ     NH3-CO2 – BODساز ماهی،مواد معلق،  سوخت و آب، دفعات تعویض و عمق آب    ـ مواد زائد ناشی از
ي پرورش  ـ تصفیه آب   ـ روش هاي پرورشی و ها  ي عبور آب و انواع سیستمها  سیستم تعیین ظرفیت پرورشی،

  )و اسالیدنحوه هوادهی ـ نمایش فیلم (عملیات 
  

  :شرایط فراگیران
  بیابی ـ گذراندن دوره مدیریت تغذیه ماهیان سرداشاغلین در امر پرورش ماهیان سرد

  : مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان  ها مجتمع
  : مجري

  ها  شیالت استان
  يرهامدرسین دوره ي مدیریت آب و تنظیم اکسیژنی استخ

  بیاپرورش ماهیان سرد
  

 محل کار نام مدرس 

  نژاد غالمرضا آرین
  مجتبی پوریا
 محمد رحیمی

  معاونت توسعه آبزي پروريتهران ـ 
  کرمانشاه ـ شیالت استان کرمانشاه

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه
 09119258735 
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  ي خاکیرهاآال در استخ پرورش ماهی قزل: عنوان دوره 
  ساعت 11: نظري      
  »روزه 2«ساعت 14: کل                    :آموزشی ساعات 

  ساعت 3: عملی      
  :اهداف

  ي خاکی رهاآال در استخ آشنایی با چگونگی پرورش ماهی قزل
  

  :ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
ـ غذا دهی    ـ کنترل عوامل    هاسازي استخر ـ ذخیره  هاـ کلیات  ـ منابع تأمین کننده آب  ـ آماده سازي استخر

ي بهداشتی ها  ـ عوامل مؤثر در کاهش و یا افزایش رشد   ـ کنترل و مراقبت فیزیکوشیمیایی آب  ـ زیست سنجی
آال یا نمایش فیلم  بازدید از یک استخر خاکی پرورش قزل: در طول دوره پرورش ـ صید  ـ عرضه ماهی  ـ عملیات 

  و اسالید
  

  : شرایط فراگیران
  ي خاکی ـ گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیانرهاآال در استخ قزلکلیه متقاضیان پرورش ماهی 

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  

  :مجري
  ها  شیالت استان

  
  

  ي خاکیرهاآال در استخ مدرسین دوره ي پرورش ماهی قزل

  

 محل کار نام مدرس    

  محمد صمدزاده  
 عظیم شهیدي  

  تبریز ـ شیالت استان آذربایجان شرقی
  ،مشهد ـ مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی

  بخش شیالت و آبزیان 
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  آال در مزارع برنج پرورش ماهی قزل: عنوان دوره 
        
  ساعت 10: نظري      

  »روزه 2«ساعت 14: کل          :ساعات آموزشی 
  ساعت 4:عملی      
  : اهداف

  آال در شالیزار قزل آشنایی با چگونگی پرورش
  

  :ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
آال در مزارع برنج  ـ آماده سازي مزارع  ـ مزایاي پرورش ماهی قزل ـ کلیات پرورش ماهی قزل آال در مزارع برنج

آال در مزارع برنج  ـ توجیه اقتصادي پرورش ماهی     آال  ـ مدیریت پرورش ماهی قزل برنج براي پرورش ماهی قزل
  )بازدید از یک مزرعه یا نمایش فیلم و اسالید(عملیات ـ 
  

  : شرایط فراگیران
  آال در مزارع برنج ـ گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان کلیه متقاضیان پرورش ماهی قزل

  
  :مکان اجرا

   ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان
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  آال در مزارع برنج مدرسین دوره ي پرورش ماهی قزل
 محل خدمت نام مدرس

  فرشاد رجبی
  زاده حجت نوري

  مرادي مهرداد
  نیا مؤمن  مهدي

  محمدرضا عباسی 
  نژاد محمودرضا ابراهیم
  سیدمرتضی موسوي

  نژاد محمدرضا قلی
 اسماعیل جباري

  استان گیالن مدیریت امور ماهیان خاویاري بندر انزلی ـ 
  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن

  سازمان جهاد کشاورزي - خرم آباد
   سازمان شیالت ایرانتهران ـ 
  ن اصفهان ـ شیالت استان اصفها

  بابلسر ـ اداره کل شیالت استان مازندران 
  شیراز ـ شیالت استان فارس

  گرگان ـ شیالت استان گلستان
  گرگان ـ شیالت استان گلستان 
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  )مداربسته(بآپرورش فوق متراکم ماهی در سیستم برگشتی  :عنوان دوره 
        
  ساعت  21: نظري      

  »روزه 4«ساعت  28: کل         :ساعات آموزشی
  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  آشنایی با پرورش ماهی به روش متراکم و فوق متراکم در سیستم برگشتی آب و تجهیزات مورد نیاز
  

  : ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ـ ظرفیت نگهداري سیستم و  ي انجام شده در داخل و خارج کشورها ـ مقدمه، کلیات، اهداف، تاریخچه فعالیت

  ي جنبی ـ کنترل مواد معلق در سیستم ـ مبانی و دهاي پرورش و واحدهابرآورد مقدار جریان ـ طراحی واح
ي رهاي طراحی فیلتروش هاـ    رهاـ عوامل مؤثر بر بیوفیلت  رهادیریت مرحله نیتریفیکاسیون ـ انواع فیلتم

اکسیژن دهی  ـ مالحظات بهداشتی ـ توجیه اقتصادي     دهی و ـ هواد بیولوژیک مختلف و نقاط ضعف و قوت هر کدام
  بازدید از یک مرکز پرورش ماهی به روش فوق متراکم یا نمایش فیلم و اسالید: ـ عملیات

  
  : شرایط فراگیران

  داشتن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم، متقاضیان پرورش به روش متراکم - 
  گذراندن دوره عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان سردآبی - 

  : مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  : مجري

  ها  شیالت استان
  

  آال در سیستم مداربسته مدرسین دوره ي پرورش ماهی قزل
 محل کار نام مدرس 

  نی اهارضا فر 
  غالمرضا آرین نژاد 
  سیدمرتضی موسوي 

 محمد رحیمی

  آبزي پروري توسعه معاونتتهران ـ 
  آبزي پروري  توسعه تهران ـ معاونت

  شیراز ـ شیالت استان فارس
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه

 09119258735 
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  آال پرورش ماهی قزل ي نوین درها تکنولوژيآشنایی با کاربرد : عنوان دوره
  

  ساعت  21: نظري                                       
   )روز 3(ساعت  21: کل                               :ساعات آموزشی 

          ساعت -: عملی                 
   افزایش تولید در واحد سطح  :اهداف  

  
  : درسیي ها سرفصل/ عناوین 

ي پرورش مـاهی     ها معرفی انواع سیستم -آال     مشخصات فیزیکو شیمیایی آب مناسب براي پرورش ماهی قزل -
 ،هـا انـواع فیلتر  -بررسی پرورش متـراکم مـاهی و تجهیـزات وابسـته بـه آن         - ي گردشی کامل ها انواع سیستم -

محاسـبه تـوان تولیـد براسـاس محــدودیت      -    نحـوه محاسـبه مقـدارآب فیلترشـده     وهـا   آن کـاربرد  وهـا  بیوفیلتر
انـواع   -و محاسبه میزان تزریق اکسیژن و نقش آن در افزایش قابلیت تولید     ها  معرفی انواع هواده -آمونیاکی      

 ي سنجش مشخصات فیزیکوشیمیایی آبها معرفی انواع دستگاه - ها و کاربرد آن رهاو بیوفیلت رهافیلت

  
  : شرایط فراگیران

  داشتن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم -
   سردابیي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان ها گذراندن دوره -
  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
   : مجري

  ها شیالت استان
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  مدرسین دوره ي  آشنایی با کاربرد تکنولوژي هاي نوین درپرورش 

  ماهی قزل آال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 محل کار  مدرسنام 

  شهرام اسدي
  یونس ابراهیمی 

  می هاسیامک س
  محمودصیاد بورانی 

ینی                    گرضاشادخواچ
  شکتائی  ي میر سیدرضا

  محمودنوان مقصودي
  شهیاد بیات  

  حسین محمدي درگاه
  محمدعلی رضاکوده
  جمال محسنی وفا  

  محسن پناهنده
  محمدحسین نورانی

  مجتبی پوریا  
  رجبی  فرشاد

  مهرداد مرادي
 محمدحسین خانجانی

  مدیریت جهاد کشاورزي شیراز شیراز ـ 
  شیالت استان  فارسهماهنگی با  –بازنشسته 

  شیالت استان  فارس-شیراز
  شیالت استان زنجان -زنجان 

  شیالت استان گیالن - بندرانزلی 
  شیالت استان لرستان-خرم آباد

  )ي داخلیها آب(پژوهشکده آبزي پروري  -بندرانزلی 
  شیالت استان قزوین -قزوین 
  شیالت استان قزوین -قزوین 
  شیالت استان قزوین -قزوین 
  09121351270 -)بخش خصوصی( -تهران 
  استان تهران جهاد -تهران 
  استان تهران جهاد -تهران 

  شیالت استان کرمانشاه–کرمانشاه 
  مدیریت امور ماهیان خاویاري استان گیالن  -بندر انزلی
   سازمان جهاد کشاورزي -خرم آباد

-09132576390-شرکت فنـی مهندسـی مهـر پـادین یـزد      
03532563381  
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  ماهیان سردابی ریزي تولید در مزارع پرورشی برنامه: عنوان دوره 

                              
        

  ) روزه 3( ساعت 21: کل                        ساعت 21: تئوري   :ساعات آموزشی
                    
  : اهداف

  استفاده بهینه از امکانات مزرعه پرورشی 
  

  : درسیي ها سرفصل/ عناوین 
محاسـبه زمـان دقیـق یـک دوره پـرورش، محاسـبه        ،تعیین ظرفیت نگهـداري  -شناخت عوامل تعیین کننده تولید  -

ي هـا   تولید با شاخص  تنظیم جداول برنامه - حداکثر پتانسیل قابل تولید در یک دوره پرورش و میزان تولید سالیانه 
تعیـین میـزان    - ماهی  سازي بچهرهانحوه محاسبه و تعیین تعداد و زمان و مراحل  -  ي متغیرها ا در حالتمدبی و د
زمـان  و نحـوه  -  )در هر مرحله از تولید با توجه به وزن و تعداد ماهیان در هر دوره زمـانی (زیستی مورد نیاز فضاي 

نحوه محاسـبه میـزان    -ي الزم در تراکم در واحد سطح و افزایش سطح پرورشی ها  بندي و کاهش مناسب براي رقم
ي اجرایـی  رهـا بکـارگیري راهکا  -ود کننده تولید عوامل محد -ماهی، رشد و پرواري  غذاي مورد نیاز در مراحل بچه

    تعیین برنامه فروش براساس جداول تولیـد و کـاهش بیومـاس    -براي کنترل و مدیریت عوامل محدودکننده تولید  
  و نقاط بحران در تولید  هاتعیین تنگنا -
 

  : شرایط فراگیران
  پرورش ماهیان سردابی  کمیلیي عمومی و تها  گذراندن دوره -
 حداقل فوق دیپلم  تحصیلی دارا بودن مدرك -

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان
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  سردآبی مزارع پرورش ماهیان در مدرسین دوره  مدیریت برنامه ریزي تولید

 محل کار  نام مدرس

  شهرام اسدي
  یونس ابراهیمی  

  ینیگشادخواچ رضا
  محمدمحبوب  

  سیدرضامیري شکتائی 
  محمودنوان مقصودي

  شهیاد بیات
  جمال محسنی وفا

  محسن پناهنده 
  خسروشیرقاضی

  میهاسیامک س
  محسن صادقیان
  بهرام فالحی لیما

  محمدحسین نورانی
  فرشاد رجبی 

  مهرداد مرادي 
  مجتبی فوقی

  مدیریت جهاد کشاورزي شیراز شیراز ـ 
  شیالت استان فارسهماهنگی با  –بازنشسته 

  شیالت استان گیالن- بندر انزلی 
  شیالت استان گیالن- بندر انزلی 
  شیالت استان لرستان- خرم آباد
  پژوهشکده آبزي پروري  -بندرانزلی 

  شیالت استان قزوین - قزوین 
  09121351270 - )بخش خصوصی( - تهران 
  استان تهران جهاد - تهران 
  شیالت خراسان رضوي- مشهد
  شیالت استان فارس- شیراز

  سازمان جهاد کشاورزي البرز
  شیالت استان سمنان- سمنان 
  استان تهران جهاد - تهران 

  مدیریت امور ماهیان خاویاري استان گیالن  -بندر انزلی
  سازمان جهاد کشاورزي - بادخرم آ

 شیالت استان اصفهان –اصفهان 
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  )با تاکید بر روش الیه اي( آال قزل یپرورش ماه برنامه ریزي تولید در :عنوان دوره
                                   

  ساعت 5/10: عملی        
   )روزه 2(ساعت 14: کل                            :ساعات آموزشی

     ساعت  5/3: تئوري      
  

  : درسیي ها سرفصل / عناوین
دما و تأثیر آن در رشـد   - رشد ماهی و عوامل مؤثر در آن  -ل آالي رنگین کمان   ي محیطی ماهی قزها نیازمندي -

محاسبه تراکم و ظرفیت نگهداري مـاهی   -تغذیه و مواد دفعی حاصل از آن - مدیریت آب و تنظیم اکسیژنی -ماهی
ثر در تولیـد  ؤعوامـل مـ   -آالي و اهمیت آن در پرورش ماهی قـزل ه اتعریف مدیریت الی -  ي پرورشیرهادر استخ

 -محاسـبه تولیـد       - ي ه اریزي تولید در سیسـتم الیـ   برنامه - يه االی حی سیستم پرورشی براي تولیداطر -يه االی
  يه اي تک الیها بررسی توجیه اقتصادي و مقایسه آن با سیستم

  
  :شرایط فراگیران

 حداقل فوق دیپلم تحصیلی دارا بودن مدرك  -

 سردابیگذراندن دوره هاي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان  -

  
  : مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  : مجري

  ها شیالت استان
) با تاکید بر روش الیه اي(برنامه ریزي تولید در پرورش ماهی قزل آال : مدرسین دوره 

 محل کار  نام مدرس

  افسانه توکلی
  جعفر بابازاده 
  سجاد درویشی

  
  

  احمد ابراهیم گل 

  شیالت استان اصفهان -  اصفهان
  شیالت استان تهران -  تهران

مرکز جهاد کشاورزي چاهک  –یزد 
 -09138596384 –) شهرستان خاتم(

09376495564  
  شیالت استان مرکزي –اراك 
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  تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردابی: عنوان دوره
                                     

  ساعت 5/3: عملی             
   )یک روز(ساعت  7: کل                          :ساعات آموزشی
       ساعت  5/3: تئوري                                   

  :اهداف
  اهی قزل آال استفاده بهینه از امکانات یک مزرعه پرورشی و کنترل آمونیاك در مزارع پرورشی م

  
  : درسیي ها سرفصل/ عناوین 

عالیـم و تـأثیر آمونیـاك بـر      -گیري آمونیاك محلول در آب ي اندازهروش ها -اشکال متنوع ترکیبات آمونیاکی  -
نحـوه محاسـبه ظرفیـت نگهـداري بـا       -ل آال در یـک مزرعـه    تأثیر آمونیاك بر تولید ماهی قز -رشد و زندگی ماهی

ي کنترل و کـاهش آمونیـاك محلـول    روش ها -ي آبی ها عوامل تولید آمونیاك در محیط -  آمونیاكتوجه به عامل 
 ها ي بیولوژیکی و نحوه محاسبه آنرهامعرفی فیلت- ها ي فیزیکی و نحوه محاسبه آنرهامعرفی فیلت -در آب 

  
  : شرایط فراگیران

 سردابیتکثیر و پرورش ماهیان تکمیلی ي عمومی و ها  گذراندن دوره -

 ردابیسدر زمینه پرورش ماهیان داشتن حداقل دو سال تجربه  -

 حداقل دیپلم تحصیلی دارا بودن مدرك -

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  : مجري

  ها شیالت استان
  تخصصی روش هاي کنترل آمونیاك در مزارع سردآبیمدرسین دوره 

 محل کار  نام مدرس

  محمود صیاد بورانی
  محمد محبوب
  شهیاد بیات

  جمال محسنی وفا
  مجتبی پوریا 

  شیالت استان زنجان -  زنجان
  گیالنشیالت استان  -  بندرانزلی
  شیالت استان قزوینمرکز – قزوین
  )09121351270بخش خصوصی ( –تهران 

  کرمانشاهشیالت استان  – کرمانشاه
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  ال از تخم چشم زدهآ قزل ماهیتولید بچه  مدیریت: عنوان دوره
                                      

  ساعت10 :لیعم      
   )روز 2(ساعت  14: کل             :ساعات آموزشی

      ساعت4: وريئت      
  

  :اهداف
  آشنایی با روش نگهداري تخم چشم زده و مراحل مختلف رشد بچه ماهی تا وزن یک گرم 

  
   :ي درسیها سرفصل/ عناوین 

نـور،  ( شرایط فیزیکـو شـیمیایی آب مـورد اسـتفاده      -آال از تخم چشم زده تا وزن یک گرم   تولید بچه ماهی قزل -
نـوع و نحـوه    -تراکم و مقدار آب مورد نیاز هر تـراف   - انواع تراف ها و سینی هاي مورد استفاده - ...)دما اکسیژن،

 -  بچه ماهیان و ویژگـی هـاي تخـم چشـم زده مطلـوب      سنجی تغذیه الرو ها و محاسبه جیره غذایی آن ها و زیست
دارو ها، سموم و مواد شیمیایی مورد استفاده در طـول دوره شـروع    -طول دوره از چشم زدگی تا شروع تغذیه فعال 

 -مراقبت هاي الزم و روزانه در سـالن انکوباسـیون از مرحلـه چشـم زدگـی تـا شـروع تغذیـه فعـال             -تغذیه فعال 
  نحوه درست کردن توري خروجی  -   نیک از مرحله خواباندن تخم چشم زده تا وزن یک گرممحاسبه بیوتک

  
  :شرایط فراگیران

  دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم به باال -
  شاغلین در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی -
  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  : مجري

  ها شیالت استان
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  مدیریت تولیدبچه ماهی قزل آالازتخم چشم زده مدرسین دوره ي
 محل کار  نام مدرس  

  محمدمحبوب  
  حسین محمدي درگاه 
  محمدعلی رضاکوده  
  سعید جلیلیان 
  مجتبی پوریا 
  خسروشیرقاضی 
  علی اکبرجعفري 
  حسین یوسفی 
  محمد رحیمی 

  شیالت استان گیالن- بندرانزلی  
  شیالت استان قزوین - قزوین 
  شیالت استان قزوین - قزوین 

شیالت استان کرمانشاه         -کرمانشاه
شیالت استان کرمانشاه -کرمانشاه         

  شیالت استان خراسان رضوي - مشهد
  شیالت بابلسر  –مازندران 

  شیالت استان مازندران  - بابلسر 
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

  09119258735فیروزکوه  تلفن  
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  بیامدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان سرد : عنوان دوره
  

  ساعت 16: نظري    :یآموزشساعات 
  ساعت  24:جمع کل       ساعت  8 : عملی

  
  :فاهدا

  سردابیآشنایی فراگیران  با مدیریت ریسک و بحران  خشکسالی  در تکثیر و پرورش ماهیان 
  

 :درسی هاي  سرفصل/ عناوین 
 مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر -الف

  معرفی منابع آبی مورد استفاده در مراکز تکثیربه منظور جایگزینی در شرایط خشکسالی -1
  تعیین میزان نیاز آبی مراحل مختلف تکثیر -2
  )ازمنابع آبی کمکی برگشت اب، هوادهی ، اکسیژن دهی واستفاده(معرفی روشهاي مقابله با کمبود آب  -3
  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در پرورش -ب
  چگونگی تعیین ظرفیت نگهداري و تولید مزارع پرورشی در شرایط ریسک -1
  آشنایی با تغییرات کیفیت و کمیت آب در شرایط ریسک و بحران-2
  دابیسرکاربرد  ادوات مناسب براي ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب براي پرورش ماهی -3
  نحوه محاسبه تغییرات فاکتورهاي مختلف محیط پرورش در شرایط بحران  -4
  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در بهداشت و بیماریها -ج
  استرس و روشهاي مقابله با آن  -1
  مخاطرات بهداشتی درمراکز تکثیر و پرورش درشرایط بحران -2
  روشهاي پیشگیري و درمان بیماریهاي شایع -3
  تراتژي مقابله با عوامل بیماریزا درشرایط خشکسالی اس -4
  

  سرفصلهاي عملی
  چگونگی استفاده ازآب چاه 

  ,هواده اسفلش,آشنایی با انواع هواده ها شامل برج هواده 
  چگونگی استفاده از پساب مرکز
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  :اگیران ررایط فش
    سردابیآبزي پروران ماهیان لیه ک
  
  :کان اجرا م

  و مراکز تکثیر و پرورش آبزیاني آبزي پروري ها مجتمع
  

  :جري م
  شیالت استان ها

  

  
  

  مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی: مدرس دوره
  

 محل کار  نام مدرس    

  احمد ابراهیم گل
  فهیمه صفري 

  حدیث منصوري طایی

  شیالت استان مرکزي –اراك 
  دفتر مجري پرورش در قفس –تهران 

  شیالت استان لرستان –خرم آباد 
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   سردابیپرورش ماهیان  اقتصادآبزي پروري در آشنایی با:  عنوان دوره 
  

  
  :             ساعات آموزشی 
  ساعت  18 :جمع کل         18:  ساعت تئوري        

  
  : اهداف

  افزایش تولید اقتصادي مزارع پرورش ماهیان سردابی
  

  :سرفصل هاي درسی 
گونه هاي اقتصادي پرورشـی   - )00تک گونه ، چندگونه و(روشهاي متداول پرورشی  - پرورشیسیستمهاي متداول 

 - عرضـه وتقاضـا گونـه پرورشـی      - پارامترهاي اقتصادي درانتخاب گونـه پرورشـی    - )گوشتخواروغیرگوشتخوار(
 - پارامترهـاي موثردرقیمـت تمـام شـده      - بودجـه ریـزي وسـرمایه گـذاري      - مدیریت مزرعه وتوسعه هاي آتـی  

الگـوي   - راهکارهاي کاهش هزینـه تولیـد   - نقطه سربه سري وتعیین میزان سود - پارامترهاي موثردرهزینه تولید
  روشهاي صیدوعرضه به بازار - بازاریابی  - بازارورقابت 

  
  : شرایط فراگیران 

  
  :کان اجرا م

  پرورش آبزیان ي آبزي پروري و مراکز تکثیر وها مجتمع
  
  :جري م

  شیالت استان ها
  

  
  

  آشنایی با اقتصاد آبزي پروري در پرورش ماهیان سردآبی: مدرسین دوره

 محل کار  نام مدرس

  مجتبی فوقی
  افسانه توکلی

  شیالت استان اصفهان –اصفهان 
  شیالت استان اصفهان –اصفهان 
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  بیاهاي ماهیان سرد  تخصصی بهداشت و بیماري: عنوان دوره 
  )ماهیان قزل آالي رنگین کمان( 

  ساعت  6: نظري      
  »روزه 2«ساعت  12: کل                  :ساعات آموزشی 

  ساعت 6: عملی                  
  : اهداف

  ها  هاي شایع ماهیان و روش هاي پیشگیري و درمان آن  آشنایی با بیماري
  

  :هاي درسی   سرفصل/ عناوین 
ها و   بینی بروز بیماري آال و چگونگی پیش آال    ـ نقاط بحرانی در پرورش قزل ماهیان قزلها در   استرس و بیماري

ـ  هاي عفونی و غیرعفونی شایع در ایران  آال و خونگیري و نمونه برداري ـ بیماري تلفات  ـ روش تشریح ماهی قزل
وش هاي پیشگیري، بهداشت غذا ـ ر هاي تخصصی  ها به آزمایشگاه  ها و ارسال آن  روش فیکس نمودن نمونه

آوري غذا   ـ بهداشت در استخرها در تمام مراحل ـ روش هاي مختلف ضدعفونی کردن ماهیان سردآبی  ـ  وعمل
روش تغذیه ماهیان با دارو   ـ  - ها  آال ـ دارو ها و مواد شیمیایی و روش کاربرد آن اصول مدیریت بهداشتی قزل

بیماري هاي ویروسی ، ( بابیماري هاي همه گیردرماهیان قزل آالي رنگین کمان آشنایی  –نمایش فیلم یا اسالید 
امنیت زیستی درمزارع ماهیان قزل آالي رنگین کمان درزمان وقوع بیماري هاي همه  -)قارچی ، باکتریایی وانگلی 

نحوه استفاده  – قرنطینه اي پس ازوقوع بیماري هاي همه گیردرمنطقه –انجام اقدامات بهداشتی  –گیردرمنطقه 
  ازمواد ضدعفونی کننده وداروهاي مجازفارماکوبه آبزیان پس ازوقوع بیماري 

  
  :شرایط فراگیران

  شاغلین در امر پرورش ماهیان سردآبی ـ گذراندن دوره مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
  

  : مکان اجرا
  مجتمع هاي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان 

   
  : مجري
  ها  استان شیالت
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  بیاهاي ماهیان سرد  تخصصی بهداشت و بیماري :دوره مدرسین  دوره 
  )ماهیان قزل آالي رنگین کمان( 

  
  
  

  

  
  

  
دا  زش ی ا تان    ار ماید یالت *  و     .ا تان با ما   ی، دوره را با    ه   ری از وان ع  ی کار ناسان   ماری  ی آ یان 

 محل کار  نام مدرس

  دکتر قربانزاده 
  دکترعبدي

  دکتر پور زاهدي

  سازمان دامپزشکی کشور
  سازمان دامپزشکی کشور
  سازمان دامپزشکی کشور
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   سردابیآشنایی باگونه هاي ماهیان پرورش :  عنوان دوره 
  
  

  :             ساعات آموزشی 
  ساعت  12: جمع کل          12:  ساعت تئوري      

  
  : اهداف 

 : آشنایی با  -

وضرورت بکارگیري گونه هاي جدیددرپرورش  سردابیگونه هاي پرورشی اقتصادي ماهیان  -
  کشور

 میزان تولیدگونه هاي پرورشی درجهان -

 مدیریت پرورش وتوجیه اقتصادي گونه هاي مهم  -

  درآن تولید سردابیسیستم هاي پرورشی که گونه هاي ماهیان  -
 .می شوند

  :سرفصل هاي درسی 
ماهی آزاد دریاي  ،ماهی قزل آالي رنگین کمان  سردابی، گونه هاي تجاري  ، شناسی ورده بندي آزادماهیانزیست 
ماهی  ، ماهی آزادکوهو ، ماهی آزادچام ،ماهی آزادصورتی ،  سایرآزادماهیان  ،  ماهی قزل آالي خال قرمز ، خزر

 ، قزل آالي قهوه اي  ، اهی آزاداطلس م ،  Oncorhynchus nerki   ،  Salmo clouki ، آزادسرخپوستی 
  قزل آالي دریاچه اي  ،قزل آالي جویباري 

  
  

  :طبقه فراگیران 
   مدیران وکارشناسان

  
  
  :کان اجرا م

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  
  :جري م

  شیالت استان ها
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  سردآبیسرفصل آشنایی با گونه هاي ماهیان پرورش : مدرسین  دوره
  

 محل کار  نام مدرس

  دکتر آرمان واعظی
  مهندس محمد بدلی وند
  مهندس آرش شرافتی

  
  

  دکتر ایمان نجفی دستنایی
  

  مهندس احسان نصر
  
  

  شیالت استان اردبیل
  شیالت استان اردبیل

  مدیریت جهاد کشاورزي قوچان 
  05135243161شماره هاي تماس  
                             09365309613  

اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و 
  09133843913              بختیاري  

  اداره شیالت شهرستان نیر
   04533257182شماره هاي تماس  
                             09144555998  
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  ماهی قزل آالگزینی مولدین و اصالح نژاد  سرفصل به: عنوان دوره 
  

  :             ساعات آموزشی 
                   6:     ساعت عملی                              

  روزه4:جمع کل                         18:  ساعت تئوري         
  :اهداف 

  تولید بچه ماهیان مناسب براي پرورش 
  

  : طبقه فراگیران 
  مدیران و کارشناسان شاغل درمزارع            

   

  :سرفصل هاي درسی 
  مقدمه -1
وراثت خصوصیات ویژه  ،اح درماهی قل آشنایی باگامتوژنزو : شامل  اصالح نژاد آشنایی باژنتیک و  -2

 درماهی

 به ،گزنی خانوادگی  به ، نی انفراديیگز به ،گزینی مولدین  به انتخاب و  :روشهاي اصالح نژاد   -3
، کنترل جنسیت ماهی واثرات اقتصادي  ، نی بین خانوادگییگز به، نی درون خانوادگی یگز

تغییرجنسیت ژنتیکی وتولیدماهیان ،  استفاده مستقیم ازهورمون ،روشهاي کنترل وتغییرجنسیت 
عملیات  ، اشعه دادن ، ماهی تریپلوئید ، هورمون عقیم کردن با ،عقیم کردن ماهی  ،تک جنسی 

  انواع لقاح ،تخم کشی ولقاح مصنوعی 
  

  :شرایط فراگیران 
  کارشناسان فنی ، مالکین مزارع ومراکزتکثیروپرورش 

  

  :امکانات موردنیازکمک آموزشی 
  وایت برد -پروژکتور

  سرفصل به گزینی مولدین و اصالح نژاد ماهی قزل آال: مدرسین دوره
  
  

    

 محل کار  نام مدرس

  مریم نفري
  ویلکیامیرسعید 

  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
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  مود بخش
  گرمابیتکثیر و پرورش ماهیان 
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  عمومی پرورش ماهیان گرمابی: عنوان دوره
  ساعت  21: نظري      

  »روزه 4«ساعت  28: کل        :ساعات آموزشی
  ساعت  7: عملی      
  : اهداف

  احداث، پرورش و بهداشت ماهیان گرمابیآشنایی با اصول 
  

  :ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ي رهاي آبرسانی   ـ ساخت استخروش هاـ انتخاب زمین ـ نوع خاك یک مزرعه پرورش ماهی  ـ مقدار مورد نیاز و 

  ـ دریچه  ها  ي آبرسانی و تخلیه آب و اصول ساخت کانالها  ـ کانال هاخاکی،توپوگرافی و مشخصات فنی استخر
و ابنیه مورد نیاز    هاي ساخت دریچه    ـ تأسیسات جنبی و شرایط ساخت فیلترروش هاـ انواع دریچه و  ي وروديها

روش ـ شرایط پرورش ماهیان گرمابی،   ها  ي پرورشی ماهیان گرمابی و خصوصیات زیستی آنها  ـ آشنایی با گونه
ي مورد استفاده در پرورش ماهی  ـ مالحظات دهااز، انواع کوي مورد نیاهاـ تغذیه، غذ  و مراحل پرورش ها

ي عملی و بازدید از یک مزرعه پرورش رهاـ کا بهداشتی، حمل بچه ماهی، دوره پرورش، صید و عرضه محصول
  ماهیان گرمابی

  
  : شرایط فراگیران

  داشتن موافقت اصولی و شرکت در دوره ي آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان 
  

  : مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع

  
  : مجري

  ها  شیالت استان
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  تکمیلی پرورش ماهیان گرمابی: عنوان دوره
  ساعت 28: نظري      

  »روزه 5«ساعت  35: کل        :ساعات آموزشی
  ساعت  7: عملی      
 : اهداف

  ي ماهیان گرمابیها شناخت مراحل مختلف پرورش، تغذیه، بهداشت و بیماري
  

  :ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ـ حمل و نقل بچه ماهی و تعیین  رهاـ ماهیدار کردن استخ  رهاسازي استخ ـ مراحل پرورش ماهیان گرمابی  ـ آماده

در پرورش ماهی  ـ تأمین  دهاتراکم ماهی  ـ کنترل کیفیت آب  ـ مبانی تغذیه ماهیان  ـ غذاي طبیعی و نقش کو
زاي ماهی  ـ  بندي عوامل بیماري ـ دسته  ها  اکسیژن در پرورش ماهی  ـ اثرات متقابل محیط موجود زنده و بیماري

  ي عملی و بازدید از یک مزرعه پرورش ماهیرهاي انگلی و قارچی شایع  ـ کاها بیماري
  

 : شرایط فراگیران
  و گذراندن دوره عمومی پرورش ماهیان گرمابی برداري داشتن پروانه تأسیس یا بهره

  
 : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

 : مجري
  ها  شیالت استان
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  عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان گرمابی :مدرسین دوره
 محل کار  نام مدرس

  )عمومی و تکمیلی( محمود توسلی
  )تکمیلی و  عمومی(پرست  احمد قناعت

  )عمومی و تکمیلی( آرمان واعظی میر
  )تکمیلی و  عمومی(اله محمدزاده  ولی

  )عمومی و تکمیلی(محمد صمد زاده 
  )عمومی و تکمیلی( راد ناصر کرمی

  )تکمیلی و  عمومی(کهن جو رزق محمدرضا 
  )تکمیلی و  عمومی( رضا میري شکتایی

  )عمومی و تکمیلی(یونس ابراهیمی 
  )عمومی( نژاد محمدرضا قلی

  )عمومی و تکمیلی( حسن اسپو
  )تکمیلی و  عمومی( علیرضا ابراهیمی

  )وتکمیلی عمومی(سید رضا خمیرانی 
  )وتکمیلی عمومی(کمایی  ایرج عفت پناه

  )عمومی و تکمیلی( اکبر نکویی علی
  )عمومی و تکمیلی( دکتر مرتضی علیزاده

  )عمومی(سهراب سلطانی 
  )عمومی(محمد کریمی 
  )عمومی و تکمیلی( بهرام گندمی

  )عمومی( سیدمجتبی علوي
  )وتکمیلی عمومی(آبادي  رحیم بالل نظافت 
  )وتکمیلی عمومی(ثانی  سبحانی  مهدي 

  )عمومی(مسعود سجادي 
  )عمومی(رامین استواري 

  )عمومی(مرتضی مجدي 
  )عمومی و تکمیلی(نعمت پیکران مانا 

  )عمومی(عباس علیزاده سرگزي 
 منصور حمیدي نژاد

  )با هماهنگی شیالت استان خوزستان( نشستهباز
  انزلی شیالت استان گیالن

  اردبیل ـ شیالت استان اردبیل
  بابلسر ـ شیالت استان مازندران 

  تبریز ـ شیالت استان آذربایجان شرقی 
  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت

  تبریز ـ شیالت استان آذربایجان شرقی
  خرم آباد ـ شیالت استان لرستان

   )  فارس هماهنگی با شیالت استان( بازنشسته 
  گرگان ـ شیالت استان گلستان

   ) هماهنگی با شیالت استان ( بازنشسته 
  گرگان ـ شیالت استان گلستان 

  شهیدانصاري  تکثیروپرورش ماهی رشت ـ مجتمع
  شهیدبهشتی تکثیروپرورش ماهی رشت ـ مجتمع

  مشهد ـ شیالت استان خراسان رضوي
  تحقیقات شیالت استان یزدیزد ـ 

  بندرانزلی ـ شیالت استان گیالن
   چهارمحال بختیاريـ شیالت استان شهرکرد 

  اهواز ـ شیالت استان خوزستان 
  تهران ـ شیالت استان تهران 

  شهیدانصاري تکثیروپرورش ماهی رشت ـ مجتمع
  شهیدانصاري تکثیروپرورش ماهی رشت ـ مجتمع

  زنجان ـ شیالت استان زنجان
  زنجان ـ شیالت استان زنجان 

  یالت نوشهرـ ش مازندران
  09113439044چابکسر –موسسه تحقیقات تاس ماهیان دریاي خزر

  زابل ـ شیالت استان سیستان
 شیالت استان خوزستان –اهواز 
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  تکثیر کپور ماهیان: عنوان دوره
  ساعت  14: نظري      

   )روزه 4(ساعت  28: کل         :ساعات آموزشی 
  ساعت  14: عملی      
  :اهداف

  آشنایی با چگونگی تأمین مولد و تکثیر انواع کپور ماهیان
  

  : ي درسیها  سرفصل/ عناوین
ي کنترل شده  ـ بیولوژي تکثیر  ـ تکثیر رهاـ پرورش ماهیان مولد در استخـ تأمین مولد مورد نیاز  ـ مقدمه و کلیات

یک (ـ عملیات معمولی ر معمولی ـ تکثیر نیمه مصنوعی کپور طبیعی ماهی کپور معمولی ـ تکثیر مصنوعی ماهی کپو
ـ عملیات بازدید از یک مرکز ) یک روز(ي گرد  ـ عملیات ها  ـ تکثیر کپور ماهیان چینی ـ تکثیر در حوضچه)   روز

  )یک روز( تکثیر بخش خصوصی 
  

  :شرایط فراگیران
  تکثیر بخش خصوصیکارشناسان بخش تکثیر مراکز، کمک کارشناسان و کارشناسان 

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان

  مدرسین دوره ي تکثیر کپور ماهیان
  

 محل کار  نام مدرس

  راد ناصر کرمی  
  حسینعلی عبدالحی 
  آبادي  رحیم  بالل نظافت 
  پرست احمد قناعت 

  یونس ابراهیمی
 نژادمنصور حمیدي 

    يآبزي پرورمعاونت توسعه تهران ـ 
    يآبزي پرورمعاونت توسعه تهران ـ 

  رشت ـ مرکز تکثیروپرورش ماهی شهید انصاري 
  رشت ـ مرکز تکثیروپرورش ماهی شهید انصاري

   ) هماهنگی با شیالت استان فارس ( بازنشسته 
 شیالت استان خوزستان -اهواز
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  ذخیره آب کشاورزي يرهاکپور ماهیان در استخترویجی پرورش   :عنوان دوره

        
  ساعت  14: نظري      

  »روزه 3« ساعت  21: کل          :ساعات آموزشی
  ساعت 7: عملی      

   :اهداف 
  ي آب کشاورزيرهاآشنایی با کیفیت پرورش کپور ماهیان در استخ

  
  ي درسیها  سرفصل/ عناوین 

ـ شرایط    ها کپور ماهیان پرورشی به همراه احتیاجات غذایی آن ـ کلیاتی در مورد پرورش کپور ماهیان   ـ معرفی
ي مناسب کپور ماهیان جهت پرورش در ها  ـ گونه ها سازي آن ي ذخیره آب کشاورزي و آمادهرهااستخ  ویژه
 برداري از ي کپور ماهیان  ـ رعایت نکات بهداشتی   ـ بهرهها  ي ذخیره آب کشاورزي ـ تغذیه مناسب گونهرهااستخ

  ـ نمایش فیلم یا اسالید  ي نمونه ترویجیرهااستخر  ـ بازدید از استخ
  

  : شرایط فراگیران
ي ذخیـره  رهاگذراندن دوره آشنایی با تکثیروپرورش آبزیان یا متقاضی وشـاغل در پـرورش کپورماهیـان دراسـتخ    

  آب کشاورزي
  

  : مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان  ها مجتمع

  
  : مجري

  ها  شیالت استان
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  ترویجی پرورش کپور ماهیان در استخرهاي ذخیره آب کشاورزي: مدرسین  دوره 

 محل کار  نام مدرس

  علیخانی سید بیژن سید
  مجتبی فوقی

  حمیدرضا سلیمانی
  رامین استواري

  ابراهیم حسام  
  محمدرضا قلی نژاد 
  امیر حسن تفقدي 
  اکبر نکویی علی 
  عظیم شهیدي 

  اصل دي عزتیها
  علی دولو

  بهرام معروف
  مرتضی علیزاده

 بهزاد حسین زاده

    يآبزي پرور توسعه معاونتتهران ـ 
  ناصفهان ـ شیالت استان اصفها

  گیالن ـ شیالت استان بندر انزلی 
  زنجان ـ شیالت استان زنجان

  شیالت استان فارس هماهنگی با 
  گرگان ـ شیالت استان گلستان

  ن خراسان رضويمشهد ـ شیالت استا
  مشهد ـ شیالت استان خراسان رضوي

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  -مشهد 
  مشهد ـ شیالت استان خراسان رضوي

  همدان ـ شیالت استان همدان 
  یزد ـ شیالت استان یزد

  یزد ـ تحقیقات استان یزد
  گیالن ـ شیالت استان بندر انزلی 
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  هاي ماهی گرمابی  بیماريمدرسین دوره ي بهداشت و 

  )هاي عمومی و تکمیلی گرمابی  دوره(

 محل کار  نام مدرس

  محمود توسلی
  علی اسدزاده منجیلی

  رضا خمیرانی 
  مصطفی شریف روحانی

  اله تیزرو سیف
  علی نکویی فرد

  محمدرضا مهرابی
  فیضعلی درویشی

  کیاده  حجت شجاعی حسن
  راد منصور حقی
 شهرام اسدي

   09161114310- بازنشسته 
   اداره کل دامپزشکی استان تهرانتهران ـ 

  رشت ـ مرکزتکثیروپرورش ماهی شهید انصاري
  سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزيتهران ـ 

  اردبیل ـ شیالت استان اردبیل
  ارومیه ـ شیالت استان آذربایجان غربی

  تهران ـ مؤسسه تحقیقات شیالت
  ماهی شهید انصاريرشت ـ مرکز تکثیر و پرورش 

  رشت ـ مرکزتکثیروپرورش ماهی شهید انصاري
  زنجان ـ شیالت استان زنجان 

  مدیریت جهاد کشاورزي شیراز شیراز ـ 
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  ي پرورش ماهیان گرمابیرهاسازي استخ مدیریت آماده: عنوان دوره 
  ساعت  21: نظري       

  »روزه 4«ساعت  28: کل                                      :ساعات آموزشی 
  ساعت 7: عملی       
  : اهداف

  براي ماهیدار کردن آشنایی باچگونگی آماده نمودن استخر
  

  : ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
ي مزارع پرورشیـ مرمت و بازسازي و خشک کردن استخر ـ آهک زدن ، شخم زنی و فیلتر رهابندي استخ تقسیم

به منظور ماهیدار کردن  ـ  رهاـ بررسی وضعیت حاصلخیزي استخ  ارهگذاري استخر ـ کوددهی و آبگیري استخ
  برداري و عملیات صحرایی  ـ عملیات آزمایشگاهی بازدید از مزارع، نمونه

  
  :شرایط فراگیران

  ي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان گرمابیها  شاغلین در امر پرورش ماهی، گذراندن دوره
  

  : مکان اجرا
  ي و مراکز تکثیر و پرورش آبزیاني آبزي پرورها مجتمع

  
  : مجري

  ها  شیالت استان
  

  
  

  سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی مدرسین دوره ي مدیریت آماده
 محل کار  نام مدرس

  پناه کمایی  ایرج عفت
  میرآرمان واعظی

  کاظم بنداد
  محمد کازرونی منفرد

  محمدي سیداکبر علی
 علی دولو 

  پرورش ماهی شهید بهشتیرشت ـ مجتمع تکثیر و 
  اردبیل ـ شیالت استان اردبیل

  ارومیه ـ شیالت استان آذربایجان غربی
  گیالن  پارك علم و فناوري –رشت 

  گرگان ـ شیالت استان گلستان 
 همدان ـ شیالت استان همدان
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  ي پرورش ماهیان گرمابیرهامدیریت ماهیدار کردن استخ: عنوان دوره 
  ساعت  21: نظري      

  »روزه 4«ساعت  28: کل                    :ساعات آموزشی 
  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  ي پرورش ماهیان گرمابیرهاآشنایی با نحوه ماهیدار کردن انواع استخ
  

  :ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ماهی و ي پرورش بچه رهاـ ماهیدارکردن استخ ـ پرورش الرو و حمل و نقل آن ـ پرورش و حمل و نقل بچه ماهی

ي مناسب کشت بچه ماهیان در روش هاي پرواربندي ـ رهاپرواربندي ـ زمان کشت بچه ماهیان در استخ
ي مختلف در کشت توأم     ها  ـ درصد ترکیب بچه ماهیان، گونه ـ تراکم کشت بچه ماهیان ي پروار بندي رهااستخ
  رهاي ماهیدار کردن استخروش هاي عملی و رهاـ کا

  
  : شرایط فراگیران

  ي پرورش ماهیان گرمابیرهاسازي استخ گذراندن دوره مدیریت آماده - شاغلین در امر پرورش ماهی
  

  : مکان اجرا
   ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع

  
  : مجري

  ها  شیالت استان
  

  
  

  ماهیان گرمابیپرورش  مدرسین دوره مدیریت ماهیدار کردن استخرهاي
  

 محل کار  نام مدرس

  علی نصري چاري 
  محمدزاده سرایی ... ا ولی 

 

  بابلسر ـ شیالت استان مازندران 
  بابلسر ـ شیالت استان مازندران 
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  پرورش ماهیان گرمابی يرهامدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخ: عنوان دوره 
  

  ساعت  14: نظري      
  »روزه 3«ساعت  21:کل               : ساعات آموزشی

  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  ي غذایی و کیفیت غذاي ماهیان گرمابیزهاآشنایی با نیا
  

  : ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
ستخرهاي ا ـ کنترل کمی و کیفی  و شیمیاییـ کنترل کمی و کیفی استخرهاي پرورش و نگهداري مولدین از نظر عوامل فیزیک

ـ کنترل کمی و کیفی عوامل فیزیکوشیمیایی و غذاي طبیعی  از نظر عوامل بیوماس غذاي طبیعی پرورش و نگهداري مولدین 
استخرهاي پرورش و تولید بچه ماهیان انگشت قد ـ تأمین نیازمندي هاي غذایی استخرهاي پرورش الرو تا انگشت قد  ـ 

 جودات زنده غذایی داخل استخر و نحوه کشتتولید گزینشی پالنکتون هاي جانوري در استخرهاي پرورش الرو  ـ انواع مو
ـ کوددهی استخرهاي پرورش الرو، انگشت قد و بازاري   ـ تغذیه ) جانوران غذایی کفزي( زهاها ـ روتیفر، دافنی، بنتو  آن

  دستی با استفاده از فرمول هاي مناسب    ـ کارهاي عملی و نحوه غذا دهی  
  

  : شرایط فراگیران
  ي پرورش ماهیان گرمابیرهادار کردن استخ ماهی، گذراندن دوره مدیریت ماهی شاغلین در امر پرورش

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان
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  پرورش ماهیان گرمابی مدرسین دوره مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهاي

  

 محل کار  نام مدرس

  محمود توسلی 
  عابدین مرادخانی 

  محمد کازرونی منفرد
  ابوالفضل سپهداري 
  فیضعلی درویشی
  زاده  علیرضا عباسعلی
  آبادي  بالل نظافت رحیم

  رضا آقاجانی عسگر
  اکبر نکویی  علی

 منصور حمیدي نژاد

  09161114310-بازنشسته
  بندرانزلی ـ شیالت استان گیالن 

  گیالن  پارك علم و فناوري –رشت 
  تهران ـ مؤسسه تحقیقات شیالت 

  رشت ـ مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید انصاري
  رشت ـ مجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید بهشتی
  رشت ـ مرکز تکثیرو پرورش ماهی شهید انصاري 

  شیراز ـ شیالت استان فارس 
  رضويمشهد ـ شیالت استان خراسان 

  شیالت استان خوزستان - اهواز
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  ي پرورش ماهیان گرمابیرهااستخ مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی: دورهعنوان 
  

  ساعت  21: نظري      
  »روزه 4«ساعت  28: کل         : ساعات آموزشی

  ساعت 7: عملی      
  

  : اهداف
  آشنایی با هوادهی و تنظیم اکسیژنی و دستگاه تنفس ماهی

  
  ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 

ـ عملیات ـ   ـ تغییرات اکسیژن محلول ـ عملیات ـ آشنایی با دستگاه تنفس ماهیـ اهمیت اکسیژن در حیات ماهی 
گیري مقدار اکسیژن محلول در  گیري اکسیژن محلول ـ کنترل مصنوعی اکسیژن محلول  ـ اندازه ي اندازهروش ها

  ها  ندازي آناهاي هواده جت ، پدل و نحوه نصب و رها  ـ آشنایی عملی با دستگاه آب 
  

  : فراگیرانشرایط 
  ي پرورش ماهیان گرمابیرهاشاغلین در امر پرورش ماهی ـ گذراندن دوره مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخ

  
  : مکان اجرا

  ها ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان استانها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان

  
  

  پرورش ماهیان گرمابی مدرسین دوره مدیریت هواددهی و تنظیم اکسیژنی استخرهاي
  

 محل کار نام مدرس 

  پناه کمایی  ایرج عفت
  حجت شجاعی حسن کیاده

  زاده  علیرضا عباسعلی

  رشت ـ مجمتع تکثیر و پرورش شهید بهشتی 
 رشت ـ مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاري

  رشت ـ مجتمع تکثیر و پرورش شهید بهشتی 
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  ي ماهیان گرمابیها  مدیریت بهداشت و بیماري: عنوان دوره 
  ساعت  21: نظري      

  »روزه 4«ساعت  28: کل                       :ساعات آموزشی 
  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  ها  ي درمان آنروش هاي شایع ماهیان و ها  آشنایی با بیماري
  

  : ي درسیها  سرفصل/ عناوین 
هداشتی ب ـ بیماري شناسی عمومی ماهیان گرمابی  ـ اصول پیشگیري در مزارع پرورش ماهیان گرمابی   ـ مالحظات 

نحوه تشریح : ي اصلی و فرعی ـ روش تشریح ماهیان گرمابی  ـ آزمایشگاه رها، بازدید فیلترهاسازي استخ در آماده
ي درمان ـ روش هاي داراي کیسه زرده و ها خم و الروي شایع تها  ـ بیماريي نامطلوب پرورش ها  ماهی ـ پدیده

ـ  )مشخصات ماهی سالم و فاسد(ـ نحوه تکمیل پرسشنامهي درمان روش ها ي شایع ماهیان پرواري وها  بیماري
  ارزیابی سالمتی ماهیان یک استخر  ـ آزمایشگاه و عملیات صحرایی 

  
  : شرایط فراگیران

  ي مدیریت پرورش ماهیان گرمابیها  سایر دوره شاغلین در امر پرورش ماهی، گذراندن
  

  : مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  : مجري

  ها  شیالت استان
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  هاي ماهیان گرمابی  مدرسین دوره ي مدیریت بهداشت و بیماري

 محل کار نام مدرس   

  محمود توسلی 
  رضا خمیرانی 

  شاپور فکوري 
  مصطفی شریف روحانی 

  میرکمالی 
  نژاد  ابراهیم روحانی

  منجیلیعلی اسدزاده 
  فیضعلی درویشی

  موسوي
  موسی کیا 

 

  09161114310-بازنشسته
  رشت ـ مرکزتکثیر و پرورش ماهی شهید انصاري 

  استان گلستان  گرگان ـ دامپزشکی
   و آموزش جهاد کشاورزيتحقیقات  سازمانتهران ـ 

  بابلسر ـ شیالت استان مازندران 
  تبریز ـ شیالت استان آذربایجان شرقی 

  اداره کل دامپزشکی استان تهرانتهران ـ 
  رشت ـ مرکزتکثیر و پرورش ماهی شهید انصاري

  ساري ـ مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی 
  گرگان ـ شیالت استان گلستان 
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  ي پرورش ماهیان گرمابیرهااستخبرداري از  مدیریت بهره :عنوان دوره
  

  ساعت 14: نظري      
  »روزه 3«ساعت 21: کل             : ساعات آموزشی

  ساعت 7: عملی      
  : اهداف

  آوري ابتدایی ماهی برداري از استخر و عمل آشنایی با نحوه بهره
  

  ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
ي پرورش ماهی رهابرداري از استخ ـ بهره...) و  صید،انتقال،بازاریابی(شاملماهی برداري ازاستخر بچه  ـ بهره

  بازدید از مزارعی که صید در آن :آوري ـ عملیات ـ تکنولوژي عمل )تجهیزات صید،زمان صید و نحوه صید(گوشتی 
  آوري ماهی گیرد و یک مرکز عمل صورت می ها
  

  : شرایط فراگیران
  ي مدیریت پرورش ماهیان گرمابیها  گذراندن سایر دورهشاغلین در امر پرورش ماهی، 

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان

  
  
  

  پرورش ماهیان گرمابی برداري از استخرهاي مدرسین دوره ي مدیریت بهره
  

 محل کار نام مدرس 

  پرست احمد قناعت
  محمدحسین طلوعی 

  

  رشت ـ مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید انصاري 
  اداره کل شیالت گیالنرشت ـ 
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  مزارع گرمابی  در 2COي کنترل روش هاتخصصی : عنوان دوره
   ساعت 5: عملی                                  
  ) روزه 2(ساعت  14: کل                   :ساعات آموزشی

       ساعت  9: تئوري         
  : اهداف

  آشنایی فراگیران با نقش عناصر و مواد بیوژن بخصوص انیدرید کربنیک در استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی  -
 آموزش روش هاي نظارت و کنترل غلظت انیدریک کربنیک به منظور افزایش عملکرد محصول ماهی در واحد سطح  -

  
  : ي درسیها سرفصل/ عناوین 

،  قلیائیت و اسـیدیته   CO2رابطه   - ي راکدها در مجموعه مواد و عناصر بیوژن آبجایگاه زیستی انیدریک کربنیک  -
کـود و    آهـک،   -ي پرورش ماهی   رهاي طبیعی و استخرهادر طول شبانه روز در آبگی CO2بررسی نوسانات   -در آب 

در مـزارع   CO2کنتـرل   نقـش تـراکم تولیدکننـدگان اولیـه و ثانویـه در       -در مزارع گرمـابی    CO2غذادهی در کنترل 
در ( در مـزارع گرمـابی    CO2نقش تراکم مصرف کنندگان اولیـه و ثانویـه در کنتـرل     - )درمجاورت هوادهی  (گرمابی 

    )مجاورت هوادهی
  

  : شرایط فراگیران
 دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم -

 ي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان گرمابیها گذراندن دوره -

  
  :مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
   ها شیالت استان

  
  

  درمزارع گرمابی Co2مدرسین دوره ي  تخصصی روش هاي کنترل 
  

 محل کار نام مدرس     

  مرتضی مجدي
 حمیدرضا سلیمانی

  نوشهر شیالت  – مازندران
 گیالنشیالت استان  – بندرانزلی
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  گرمابیاصول حمل و نقل ماهیان  :عنوان  دوره
  ساعت 8:ئوريت    :ساعات آموزشی

  ساعت12:کل    ساعت4:عملی        
  :اهداف

   گرمابیآشنایی با اصول حمل و نقل ماهیان 
  

  :ي درسیها عناوین و سرفصل
انتقـال الرو و بچـه   -ي مختلف حمل و نقـل زنـده مـاهی   روش ها -2فیزیولوژي تنفس  : کلیات حمل و نقل ماهی -1

تـراکم   -شرایط حمل و نقـل در ایـران    -انتقال مولدین  -انتقال بچه ماهی انگشت قد و ماهیان بازاري  - فرايماهی 
 - تمهیـدات غـذادهی قبـل و بعـد از حمـل و نقـل      -3نی  جهاحمل و نقل در ایران و مقایسه آن با شرایط حمل و نقل 

اسـتفاده از آرام   -4ي مختلـف   ها ا براي گونهمدت زمان قطع غذ -علت قطع غذا  -نحوه قطع غذا و گرسنگی ماهی 
 - هـا  نحـوه عملکـرد آرام کننـده    - هـا  تحقیقات انجام شده در مـورد آرام کننـده   - ها انواع آرام کننده - ها کننده

 -و حمـل و نقـل معمـول     هـا  مقایسـه حمـل و نقـل بـا آرام کننـده      - هـا  روش حمل و نقل بـا اسـتفاده از آرام کننـده   
بررسی اثرات حمـل و نقـل نـامطلوب     - مختلف ماهیان به مواد مورد استفاده براي حمل و نقل ماهیاني ها حساسیت

بررسـی اثـرات نمـک و مـواد معـدنی در تغییـر        -استفاده از نمـک و مـواد معـدنی      -برروي مولدین وسایر ماهیان 
انحـالل اکسـیژن در درجـه     بررسـی  - اثرات دمـا در مـرگ و میـر ماهیـان     -دماي آب  -5ي شیمیایی آب رهافاکتو

ي کاهش درجه حرارت آب تـانکر  روش ها -میزان اکسیژن مورد نیاز هر قطعه ماهی    -ي مختلف آب  ها حرارت
 -و احتیاطـات الزم در حمـل و نقـل زنـده ماهیـان       هـا  توصـیه  -جلوگیري شوك حرارتی  ي ویژه جهتها مراقبت -

ي محاسبه تراکم در هـر یـک از مراحـل بـا توجـه بـه وزن       ها روشارائه  -ي مضر هاي کنترل و کاهش گازروش ها
مالحظـات   -7تجهیزات مورد نیـاز مخـزن مـاهی        - اندازه مخزن - ي حمل و نقلها مخزن -6...   و مسافت,ماهی 

  آشنایی با مقررات و قوانین مندرج در قانون حفاظت از منابع آبی -8ي آن  هابهداشتی و استاندارد
  

  :شرایط فراگیران 
  عالقه مندان به حمل ونقل ماهی با شرط گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان

  
  :مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
   ها شیالت استان

 



    150  ...........................................................................  1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال 
 

  

  
  
  
  

  مدرسین دوره ي اصول حمل و نقل بچه ماهی
   

 محل کار نام مدرس

  داریوش دهموبد 
  عباسیمحمدرضا 

 )گرمابی(حجت شجاعی حسن کیاده

  ن اصفهان ـ شیالت استان هااصف
  ن اصفهان ـ شیالت استان هااصف

  انصاري پرورش ماهی شهید و تکثیر مرکزـ  رشت
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  رورش توأم کپور ماهیان و برنجپ :عنوان دوره 
  ساعت  11: نظري                              
  »روزه2«ساعت  14: کل         :ساعات آموزشی

  ساعت 3: عملی                         
  :هداف ا
  آشنایی با چگونگی پرورش کپور ماهیان در مزارع برنج 

  
  : ي درسی ها سرفصل/ ناوین ع
تغذیـه مـاهی در کشـت      -ي پـرورش   روش هـا  -تأسیسات مورد نیـاز   -لیات پرورش کپور ماهیان در شالیزارک -

کـار    -توجیـه اقتصـادي   -صـید و بهـره بـرداري     -مالحظات بهداشـتی    -زانه دوره پرورش وي رها مراقبت  -توأم 
 بازدید از یک مزرعه کشت توأم  یا نمایش فیلم و اسالید  :  عملی

  
   : رایط فراگیرانش
  گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان –لیه متقاضیان پرورش کپور ماهیان در مزارع برنج ک
  
  : جرااکان م

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  
   :جري م

   ها انتشیالت اس
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  درسین دوره ي پرورش توأم کپور ماهیان و برنجم
  

 حل کارم ام مدرسن

  محمد رضا آزموده مژدهی
  فرشاد رجبی

  مهدي مومن نیا  
  راديم مهرداد

  بهرام گندمی 
  رامین استواري 
  ابراهیم حسام 

  سماعیل جباري ا
  

  شیالت استان گیالن  –ندر انزلی ب
  گیالن  مدیریت امور ماهیان خاویاري استان –ندر انزلی ب

    موسسه جهاد زمزمتهران ـ 
  سازمان جهاد کشاورزي - خرم آباد

  شیالت استان خوزستان  –هواز ا
  شیالت استان زنجان  –نجان ز

  شیالت استان فارسهماهنگی با 
  شیالت استان گلستان  –رگان گ
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  پرورش توام ماهی و اردك: نوان دورهع
    ساعت  10:  ظرين                                

  »روزه  2« ساعت 14: کل                                  :اعات آموزشیس
  ساعت   4: ملیع                     
  :هداف ا
  و اردك آشنایی با چگونگی پرورش همزمان ماهی 

     
  : سرفصل هاي درسی/ ناوین ع
مراحل پرورش   -أسیسات مورد نیاز در مزارع پرورش ماهی و اردك ت -لیات پرورش توأم ماهی و اردك ک - 

بازاریابی و صید و بهره  -مالحظات بهداشتی  - ) غذا و نحوه غذادهی  نوع( تغذیه اردك و ماهی  -اردك و ماهی 
  از یک مزرعه کشت توأم ماهی و اردك یا نمایش فیلم و اسالیدعملیات بازدید   -برداري 

       
  :اگیران ررایط فش 
  گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان  –لیه متقاضیان پرورش توأم ماهی و اردك ک 
  

  :کان اجرا م
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  

  :جري م
  شیالت استان ها
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  ماهیان گرمابی مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش: عنوان دوره
  

  ساعت 16: نظري      :یآموزشساعات 
  ساعت 8  : ملیع

  :افهدا
  آشنایی فراگیران  با مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی

  

  :درسیهاي  سرفصل/ عناوین
مدیریت ریسک در تعیین ترکیب تـراکم و   -  کمیت آب در شرایط ریسک و بحران وآشنایی با تغییرات کیفیت  -

روشهاي استفاده از کودهاي آبی و معدنی ومعرفـی انـواع مناسـب     -  وزن اولیه مناسب بچه ماهی در زمان رهاسازي
آب بـراي   جایگـاه ذخیـره اي مناسـب نگهـداري     - روشهاي انتقال آب و ماهیان در زمـان بحـران    - درزمان بحران

     آموزش روش صید وانتقال ماهیان پرواري درمواقع اضطراري و عرضه بـه بـازار مصـرف     - استفاده درمواقع بحرانی
مخـاطرات بهداشـتی در مراکـز تکثیـر و پـرورش در شـرایط        -  استرس و روشهاي مقابله با آن در شرایط بحران -

   استراتژي مقابله با عوامل بیماریزا در شرایط خشکسالی -  روشهاي پیشگیري و درمان بیماریهاي شایع -   بحران
  

 :سرفصلهاي عملی 
  نحوه صید –روشهاي کوددهی  –ذخیره آب -روشهاي انتقال آب

  

  :اگیران ررایط فش
   آبزي پروران ماهیان گرمابی لیه ک
  

  :کان اجرا م
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  

  :جري م
  استان هاشیالت 

  

  درسین دوره مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیم
  

 حل کارم ام مدرسن

  علیرضا افشاري
  حسینعلی شیبک

  )آبهاي داخلی(شیالت سیستان و بلوچستان  –زابل 
  )آبهاي داخلی(شیالت سیستان و بلوچستان  –زابل 
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  گرمابی مراکز دپوي بچه ماهیانتخصصی مزارع حدواسط و : عنوان دوره
  ساعت 8: نظري                                     

   »روزه 2« ساعت 12: کل         :ساعات آموزشی
  ساعت 4: عملی           
   :اهداف

  .موزش اصول و مبانی نگهداري و پرورش موقت بچه ماهیان در استخرهاي خاکیآ
  :ي درسیها  سرفصل و عناوین

مکان یابی و انتخاب  -) پرورشی( گرمابیمختصري راجع به خصوصیات عمومی و زیست شناسی ماهیان  -
بعد –قبل از آبگیري -(اصول مربوط به آماده سازي مزارع حدواسط  -محل براي احداث مزارع حد واسط 

روش هاي  - رشی بررسی پارامترها و فاکتورهاي اصلی اثر گذار در کیفیت آب واحدهاي پرو -) از آبگیري
راهنماي شمارش و حمل و نقل بچه ماهیان  -غنی سازي آب استخرهاي خاکی و هدف تولید غذاي زنده 

با تاکید بر میزان تراکم کشت و روش تامین ( -  گرمابیبررسی انواع روش هاي پرورش ماهیان  - نورس 
یطی بچه ماهیان در مزارع حد محروشهاي ارزیابی و چگونگی تامین نیازهاي  -) نیازهاي تغذیه اي ماهیان

بررسی روشهاي  -بررسی اصول وچگونگی تامین نیازهاي تغذیه اي بچه ماهیان در مزارع حد واسط -واسط
آشنایی با اصول و مبانی اساسی  -رایج جهت سنجش و ارزیابی روند رشد بچه ماهیان در مزارع حد واسط 

چگونگی صید و رقم  -هاي رایج در مزارع حدواسط ريپیشگیري، کنترل و درمان انواع آلودگی ها و بیما
  بندي بچه ماهیان در انتهاي دوره پرورش

  : شرایط فراگیران
   .هاي مدیریتی پرورش ماهیان گرمابی گذراندن دورهشاغلین در امر پرورش ماهی، 

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  : مجري

  ها  شیالت استان
تخصصی مزارع حدواسط و مراکز دپوي بچه ماهیان گرمابی: درسین دوره م  

 حل کارم ام مدرسن

  دکتر آرمان واعظی 
  محمد سعیدي

  

  بهرام فروزنده 

  شیالت استان اردبیل

  )خراسان رضوي(مدیریت جهادکشاورزي تربت حیدریه 
                                                         09153037968  

  09192326642                   اداره کل شیالت گلستان
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  گرمابیتخصصی کاربرد ترکیبات داروها و مواد ضدعفونی کننده در پرورش ماهیان : عنوان دوره
  ساعت 6: نظري                                     

  »روزه 2«ساعت  8: کل         :ساعات آموزشی
  ساعت 2: عملی           
   :اهداف

  داروها و مواد ضدعفونی کننده و توانائی در کاربرد و استفاده از چگونگی کاربرد آنها آشنایی با 
  

  :ي درسیها  سرفصل و عناوین
معرفی انواع مواد و داروهاي رایج در پیشگیري و درمان بیماري هاي  –تعریف دارو و ویژگی هاي آن  -

آشنایی با  –انواع روش هاي مرسوم دارو و مواد ضدعفونی کننده براي مصرف داروها در کشور  –آبزیان 
  مالحظات و مخاطرات کاربا داروها - اصول مربوط به نگهداري، انبارداري، حمل ونقل و جابجایی

  
  : شرایط فراگیران

   .یهاي مدیریتی پرورش ماهیان گرماب گذراندن دورهشاغلین در امر پرورش ماهی، 
  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع

  

  : مجري
  ها  شیالت استان

  
  

  مدرس دوره ي  تخصصی کاربردترکیبات دارو ها ومواد
  ضدعفونی کننده درپرورش ماهیان  گرمابی

  
 محل کار نام مدرس 

  

  نژاد  ابراهیم روحانی
  

  

 تبریز ـ شیالت استان آذربایجان شرقی 
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  گرمابیتخصصی استرس و بیماریهاي محیطی ماهیان : عنوان دوره
  ساعت 8: نظري                                     

  »روزه 2«ساعت  12: کل         :ساعات آموزشی
  ساعت 4: عملی           
   :اهداف

   .آنهاو چگونگی برخورد با ) بیماري هاي محیطی(شناخت استرس و عوامل استرس زاي محیطی 
  

  :ي درسیها  سرفصل و عناوین
و  شناخت عوارض ناشی از تغییرات محیطی - انواع استرس -فیزیولوژي استرس –تعریف استرس  -

عوارض (اسیدیته و قلیائیت  -) عوارض کاهش و افزایش(دماي نامناسب  -  ارزیابی آن در بروز بیماري ها
افزایش بار مواد آلی و عوارضی ناشی از مصرف نامناسب کودهاي  - کمبود اکسیژن  - )کاهش و افزایش

مسمومیت با  -مسمومیت با فلزات سنگین  -نیترات / مسمومیت نیتریت - مسمومیت آمونیاکی  - آلی
  سولفیدهیدروژن

  سنج، آمونیاك سنج، کودهاي مصرفی H2Sمتر، نیتریت سنج،  PH کاربا :یعمل
  

  : شرایط فراگیران
   .هاي مدیریتی پرورش ماهیان گرمابی گذراندن دورهشاغلین در امر پرورش ماهی، 

  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع

  
  ها  شیالت استان  : مجري

  
  دوره ي  تخصصی استرس و بیماري هاي محیطی ماهیان گرم آبی ینمدرس

  
 محل کار نام مدرس 

  

  سجاد درویشی
  
  

  علی بیگی
  

  

) شهرستان خاتم(مرکز جهاد کشاورزي چاهک  –یزد 
  09138596384:       تلفن

               09376495564   
 معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
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  مزارع پرورش ماهیان گرمابیاصول احداث : عنوان دوره
  ساعت 12: نظري                                     

  »روزه 2«ساعت  16: کل         :ساعات آموزشی
  ساعت 4: عملی           
   :اهداف

  اصول فنی اقتصادي طراحی و ساخت مزارع پرورش ماهیان گرمابیآشنایی با 
  

  :ي درسیها  سرفصل و عناوین
یک  -  ساله یک مزرعه و سهم هزینه هاي احداث در کل هزینه هاي تولید 20آشنایی با مدل اقتصادي  -

 -اجزاء مختلف مزرعه و نقش آن ها در فعالیت اقتصادي  - مسئله کامل با فرض حاالت ممکن در دسترس باشد
هزینه هاي تعمیر و  - سرمایه گذاري ثابت مسئله مذکور براساس مدل اقتصادي بانک کشاورزي تحلیل هزینه هاي 

اصولی و حضور ناظر ذیصالح در بهبود کیفیت احداث  آشنایی با نقش طراحی ها - نگهداري تاسیسات مزرعه 
رکیب استخرهاي مورد انواع و ت -توپوگرافی و تاثیر آن بر هزینه هاي احداث و اصول ترسیم خط پروژه  -  مزرعه

انواع  - انواع منابع تامین آب و مشکالت ناشی از مهار غیراصولی آب  - نیاز در یک مزرعه پرورش ماهیان گرمابی 
هاي سرعت ودبی آب درسیستم - آشنایی با مدیریت توزیع آب  -هاي انتقال آب مزایا و معایب هرکدام سیستم

تخلیه آب و  -نقش دریچه ها در تنظیم جریان آب  - ابله با رسوب کیفیت آب و روش هاي مق - مختلف انتقال آب 
آشنایی با مشخصات فنی ماشین آالت  - آشنایی با ماشین آالت ساختمانی و راهسازي  -خشک کردن استخرها 
آشنایی با فهرست هاي  - عملیات خاکی با ماشین  -مدیریت ماشین االت و تولید کار  - و قابلیت هاي هر کدام 

فهرست هاي بها مرتبط با عملیات احداث یکی مزرعه پرورش  -  و روش هاي آنالیز هزینه هاي احداثبهاء 
 -هزینه کارکرد ماشین آالت   - ) احجام و ریدف هاي فهرست بها(نحوه محاسبه هزینه ها  - ماهیان گرمابی

کوبیدگی و  -خاکها  دانه بندي، اصطکاك و چسبندگی خاك، اختالط - آشنایی با اصول حاکم بر رفتار خاك
  کنترل درصد امالح در خاك - لغزش شیب هاي شیروانی خاك  - نفوذپذیري  –رطوبت خاك 

  
  : شرایط فراگیران 

   .هاي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان گرمابی دورهگذراندن  –شاغلین در امر پرورش ماهی 
  

  :امکانات مورد نیاز
  متري 50متر فلزي  –و لوازم جانبی ) ترازیاب(دوربین نقشه برداري 
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  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع

  

  : مجري
  ها  شیالت استان

  
  

  دوره  اصول احداث مزارع پرورش ماهیان گرم آبی ینمدرس
  
 محل کار نام مدرس   

  

  مهرداد ابو
  رضا ناصحی بومادي

  بیگی علی
  فهیمه صفري

  

  

  جهاد کشاورزي استان مرکزي سازمان –اراك 
   )آبهاي داخلی(شیالت استان سیستان و بلوچستان  –زابل

  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
 دفتر مجري پرورش در قفس –تهران 
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  غنی سازي استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی: عنوان دوره
  

  ساعت 18: نظري                                     
  »روزه 3«ساعت  24: کل         :ساعات آموزشی

  ساعت 6: عملی           
   :اهداف

  .روشهاي متداول غنی سازي استخرهاي پرورش ماهیآشنایی با 
  

  :ي درسیها  سرفصل و عناوین
ماهی نورس  ویژگی هاي استخرهاي پرورش بچه -اصول آماده سازي استخر و پرورش ماهی بچه ماهی نورس  - 

آشنایی با خشک نمودن  -اهمیت غذاي زنده در تغذیه بچه ماهی نورس  -به لحاظ ابعاد و توان تولیدات طبیعی 
آهک پاشی و ضدعفونی نمودن  - آشنایی با شخم زنی کم عمق و تسطیح شیب بندي  - بستر استخرها و علف زنی 

 - ایی با آبگیري و سم پاشی و کنترل موجودات مزاحم آشن - ) حیوانی و کود سبز(آشنایی با کوددهی پایه  -بستر 
آشنایی با زئوپالنکتونها و سایر موجودات میکروسکوپی مفید قابل معرفی به  -عوامل موثر بر تولیدات پالنکتونی 

کوددهی و غنی سازي آب قبل از  - مختصري درخصوص آشنایی روتاتورها، کوپه پودآ، سیکلوپوئیدآ -آب استخر
اصول تغذیه الرو، اهمیت زئوپالنکتونها  -چگونگی روند تولید غذاي زنده پس از کوددهی  - و رهاسازي الر

روش هاي رهاسازي و ترکیب گونه هاي مورد استفاده و  -در تغذیه بچه ماهیان نورس ) پالنکتوهاي جانوري(
بر  ادیر مورد نیاز با تاکیدآشنایی با نحوه بکارگیري کودهاي شیمیایی و حیوانی و مق - برداشت بچه ماهیان نورس 

آشنایی با  - ) پرواربندي(اصول آماده سازي استخر و تولید ماهیان بازاري  -میزان مواد بیوژن مورد نیاز 
آشنایی با تفاوتهاي مابین استخرهاي پرورش  -خصوصیات مرفولوژیکی و زیستی گونه هاي کپور ماهیان چینی 

آشنایی با روشهاي خشک نمودن بستر و علف زنی کف و  -ازاري بچه ماهیان نورس و انگشت قد و ماهیان ب
روش انجام صحیح شخم کم عمق و عوامل محدود کننده در شخم زدن، تسطیح و اصالح شیب  - دیوارهاي استخر 

آشنایی با کود پایه و آهک کشاورزي بمنظور تامین  -بندي و آهک پاشی و ضدعفونی نمودن بستر و انجام آبگیري 
توجیه لزوم مصرف انواع آهک و بررسی اثرات آن در غنی سازي و  -آب استخر به مواد آلی و معدنی نیازهاي 

آشنایی با  - در ایجاد تعادل پالنکتونی  گرمابیاثرات گونه هاي مختلف ماهیان  -ضدعفونی نمودن آب استخرها 
نقش  - انواع موجودات زنده غذایی داخل استخر و نحوه کشت و پرورش آنها با هدف کنترل ترکیب و تراکم آنها 

موجودات  -موجودات گیاهی میکروسکپی و ماکروسکپی  - فتوسنتز جهت افزایش تولیدات طبیعی در استخرها
یجاد اآب در  PHاثرات  -  بیان نقش کوددهی در مدیریت کیفیت آب -  جانوري میکروسکپی و ماکروسکپی

آشنایی با انواع کودهاي آلی و معدنی و بررسی اثرات هر یک و بیان تفاوتها و  -شرایط مطلوب رشد پالنکتونها 
واد رعایت توازن م -شباهتهاي آنها و رعایت نکات مهم در استفاده از کودهاي آلی جهت بارور کردن استخرها 

هاي هرم غذایی ویژگی – هاي متداول در دنیاآشنایی باروش - بیوژن در آب با هدف افزایش بهره وري درتولید 
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روش هاي  آشنایی با -  گونه 4آشنایی با احتیاجات غذایی و رفتارهاي تغذیه اي  -در استخرهاي پرورش ماهی 
آشنایی با نقش تعویض  -ی سازي آب استخر مدیریت کمی و کیفی آب و نقش آن در غن -تغذیه دستی و طبیعی 

آشنایی با نحوه کنترل پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب و نقش هر یک و کمیت و  - بموقع آب و روش هاي آن 
  )باروري استخر(استفاده از اردك در جهت غنی سازي استخرها  - کیفیت تولیدات طبیعی 

  
  
  

  : شرایط فراگیران
   .هاي عمومی و تکمیلی پرورش ماهیان گرمابی گذراندن دورهشاغلین در امر پرورش ماهی، 

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ها مجتمع
  

  : مجري
  ها  شیالت استان

  
  

  پرورش ماهیان گرمابی يرهاغنی سازي استخدرسین دوره م
  

 ام مدرسن  حل کارم

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریاي 
  خزر

  شیالت استان آذربایجان غربی   –رومیه ا
  موسسه تحقیقات شیالت   –هران ت

  مریم فالحی  
  

  کاظم بنداد  
  شهرام دادگر  
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  قابل پرورش گرمابیسرفصل آشنایی با ماهیان :  عنوان دوره 
   گرمابیتاکید بر تنوع گونه در کشت توام ماهیان  با) بومی و غیربومی(

  
  ساعت   7:    عملی :       ساعات آموزشی 

  )روز 4(ساعت  24: کل جمع         ساعت   21: تئوري                        
  

  :اهداف
آشنایی فراگیران به گونه هاي پرورشی بومی وغیربومی به  و باهدف دستیابی به توسعه آبزي پروري پایدار 

  درکشور گرمابیمنظورایجادتنوع در  کشت توام و پرورش تک گونه ماهیان 
  
  

  :     طبقه بندي فراگیران 
  oمتقاضیان         oکارگران     nمدیران وکارشناسان        oمالکین ومدیران 

  
  :سرفصل هاي درسی 

ویژگی هاي زیستی ماهیان  -تاریخچه بهره گیري ازماهیان بومی وغیربومی درفعالیت هاي پرورشی درکشور - 
چگونگی انتخاب گونه  - ) شرایط فیزیکی و شیمیاي آب ( آبهاي شیرین ولب شور  گرمابیتاکیدبرماهیان  گرمابی

شناخت و معرفی مهمترین گونه هاي  ماهیان  - )قابلیت ها و ویژه گی ها( هاي قابل پرورش بومی وغیربومی 
یان گرمابی انتخاب ومعرفی گونه هاي  ماه - )با تاکید بر گونه هاي حالل گوشت ( گرمابی قابل پرورش دردنیا 

شرایط محیطی براي پرورش گونه  -  )گونه هاي بومی جنوب ، شمال ،مرکزي وسایر نقاط (قابل پرورش درکشور
بررسی وضعیت ماهیان  -   ....)، شوري و  PHتحمل پذیري درمقابل دماي آب ، تغییرات اکسیژن ، ( گرمابیهاي 

بومی شمال  گرمابیبررسی وضعیت ماهیان  - ) 000بنی، گطان، شیربت و(درحال پرورش جنوب کشور گرمابی
بررسی  -  )  000سیم، سوف اردك ماهی، سس ماهی، ماش ماهی، الي ماهی، انواع ماهیان خاویاري و ( کشور

کپورماهی چینی، سه گونه  چهارگونه( غیربومی وارداتی درحال بررسی وپرورش کشور گرمابیوضعیت ماهیان 
شاه میگوي آب شیرین، میگوي آب (پرورشی  گرمابیشنایی با سایرآبزیان آ -  )کپورماهی هندي، ماهی تیالپیا

آشنایی  -  گرمابینگرشی برسیستم هاي پرورشی چندگونه وتک گونه اي ماهیان  - ...) شیرین، انواع جلبک و
ید بر با تات) ، محیط محصور، قفس شناور)یابابسترغیرقابل نفوذ خاکی، بتونی و(باانواع محیط هاي پرورشی استخر

)  مداربسته( آشنایی باروشهاي مختلف پرورش از جمله گسترده، نیمه متراکم، متراکم - پرورش گونه هاي جدید
تنوع زیستی منابع آبی دراقلیم هاي مختلف کشوروضرورت رعایت الزامات  -  با تاتید بر پرورش گونه هاي جدید

  الزامات و پیشنهادات  -  نطقهومالحظات زیست محیطی وبهداشتی درایجادتنوع گونه اي درهرم
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   :شرایط فراگیران 

  فراگیران با سواد و از مدیران ، کارشناسان وعالقمندان بخش آبزي پروري باشند 
  

  کلیه تجهیزات کمک آموزشی از جمله پروژکتور ، کتب آموزشی و سایر  :امکانات موردنیازکمک آموزشی 
  

  :پیشنهادي  مدرسین  دوره 
  جمشیدسیفی  –احمدقناعت پرست 

  
  
  

  دوره آشنایی با ماهیان گرمابی قابل پرورش درسم
   با تاکید بر تنوع گونه در کشت توام ماهیان گرمابی) بومی و غیربومی(

  
 
 

              
  
  
  

  
  

 ام مدرسن  حل کارم

  
  سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي –اراك 

   

  
    مهرداد ابو
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  مولد سازي و بهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی  :عنوان دوره 
  :             ساعات آموزشی 

  12: ساعت تئوري                    6:   ساعت عملی                                   
  :اهداف 

  اصالح نژاد ماهیان گرم آبی از طریق بهگزینی 
  

  :     طبقه بندي فراگیران 
  oمتقاضیان         oکارگران        Rمدیران وکارشناسان         Rمالکین ومدیران  

  :سرفصل هاي درسی 
تعاریف و اصطالحات اصالح نژاد و بهگزینی ، هدف از بهگزینی ، وراثـت و صـفات وابسـته بـه ژن ، ترکیبـات ژنـی       -

  یک جامعه و عوامل تاثیرگذار بر آن ، ردیابی زاده ها و توجه به نسل هاي متوالی 
شاخص هاي انتخاب ماهی مناسـب جهـت بهگزینـی ، انـدازه گیـري صـفات کمـی در مولـدین ، روش هـاي انجـام           -

  در یک کارگاه تکثیر ماهیان گرم آبی ، آمیزش هاي خویشاوندي ، دورگه  گیري   Lineبهگزینی ، نحوه ایجاد 
  روش هاي عقیم سازي نوزادان -
  )ازي در ماهیان نرسازي و ماده س( تک جنس سازي در ماهیان  -
  نحوه نگهداري و پرورش مولدین گرمابی ، مسایل بهداشتی طی دوره نگهداري  -

  :سرفصل عملی 
  حضور در مرکز تکثیر ماهیان گرمابی و اجراي عملیات بهگزینی 

  :  شرایط فراگیران 
  دارا بودن حداقل مدرك کاردانی  در یکی از رشته هاي شیالتی 

  :آموزشی امکانات موردنیازکمک 
  ... .تخته وایتبرد و  -کامپیوتر -ویدوپروژکتور

  
  مدرسین دوره مولد سازي وبهگزینی مولدین ماهیان گرم آبی

  محل کار  نام مدرس
  دکتر علی بیگی 

  مهندس فهیمه صفري
  مهندس رضا ناصحی بومادي

  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
  دفتر مجري پرورش درقفس   –تهران 
آبهاي (استان سیستان وبلوچستان  شیالت - زابل

  )داخلی
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  سوم بخش
  گوتکثیر و پرورش می
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  اصول احداث مزارع پرورش میگو: عنوان دوره 
  

  ساعت  17:  نظري                              
    )روزه 3(ساعت 21: کل                      : ت آموزشیاساع

  ساعت   4: عملی                          
  : اهداف 

  ي پرورش میگو و تجهیزات مورد نیاز    رهاآشنایی با مبانی طراحی استخ
  

   :ي درسیها سرفصل/ عناوین 
 - ) مکان یـابی (عوامل مؤثر در انتخاب محل براي پرورش میگو  -  ي پرورش میگو ها آشنایی با سیستم - مقدمه -

ارائه طرح تیـپ مزرعـه پـرورش میگـو و      -مختلف مزرعهي ها آشنایی با مبانی طراحی، تعیین ابعاد و ظرفیت بخش
ي هـا   کنتـرل  - ي احداث مزرعه و ماشـین آالت مـورد نیـاز    روش ها - )ي اجراییها  شرح نقشه(تشریح اجراي آن 

بازدیـد    –) ساعت 4(عملیات  - تجهیزات برقی مکانیکی  - ریزي و آزمایشات مورد نیاز  کیفی عملیات خاکی و بتن
  لم و اسالیدیا نمایش فی

  

  : شرایط فراگیران 
  ویژه کلیه متقاضیان و دارندگان موافقت اصولی

  

  :مکان اجرا 
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  

  :مجري 
  ها شیالت استان

  
  

  مدرسین دوره اصول احداث مزارع پرورش میگو
  

  محل کار   نام مدرس 
  محمد حسین عطائی   
  محمد رضا بنادرخشان  

  شیالت استان قزوین –قزوین 
09123152465  
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  عمومی پرورش میگوي آب شور :عنوان دوره
  ساعت 28: نظري                                         

  )روزه 5(ساعت 35: کل                         :ت آموزشیااعس
  ساعت 7: عملی                                         

  :اهداف
  )    آبشور(آشنایی با اصول احداث و چگونگی مراحل پرورش میگو  

  
   : ي درسیها سرفصل /عناوین
 ي مزارع پـرورش میگـو  رهاماده سازي استخآ - اصول احداث مزارع پرورش میگو  - زیست شناسی میگو -مقدمه 

 -      اصول مدیریت آب و هـوادهی   -نقل و ذخیره دار کردن و عملیات آماده سازي و حمل  - انتخاب بچه میگو  -
اصـول   - اصـول بهداشـتی مـدیریت آب      - غذادهی و برآورد مصرف غذایی  -ي غذایی و کنترل مصرف غذا زهانیا

عملیـات تغذیـه و     - عوامل مؤثر در تعیین زمان برداشت میگو - ي عفونی میگوها بیماري –عمومی بیماري شناسی 
 )  بازدید یا نمایش فیلم و اسالید( ها کنترل بهداشت و بیماري

  
  : شرایط فراگیران 

  ویژه کلیه متقاضیان و دارندگان موافقت اصولی
  

  : مکان اجرا 
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  : مجري 

  ها شیالت استان
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  میگومدرسین دوره عمومی پرورش 
  محل کار   نام مدرس 

  قباد مکرمی 
  مهدي شکوري 

  محسن حکمت شعار 
  کاظم قاسمی پورافشار 

  )غذاي زنده(بودي  عباسعلی زنده 
  علی اعظم اسماعیلی 

  بیردي طوریک عظیم 
  علی قوام پور 

  بهرام امیري نژاد 
  کامران حاجب نژاد

  09128588848تلفن 
  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت 
  آبزي پروريتوسعه تهران ـ معاونت 

  شیالت استان هرمزگان  –بندر عباس 
   پژوهشکده میگوي کشور –بوشهر 
   اداره شیالت آمل -آمل

  شیالت استان گلستان  –گرگان 
  بوشهر پژوهشکده میگوي – بوشهر

  مرکزتکثیروپرورش میگوکالهی –هرمزگان 
  سازمان شیالت ایران –تهران 
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  و پیشگیري از بیماري ها در مراکز تکثیر میگو یبهداشتاصول مدیریت : عنوان دوره
  ساعت 7: نظري                                 

                                      »روزه 2«ساعت 14: کل                            : ت آموزشیاساع
  ساعت  7عملی                                  

  : اهداف 
آموزش اصول و مبانی بهداشت و پیشگیري از بیماري ها در مراکز تکثیر میگو به منظـور ارتقـاء سـطح دانـش بهـره      

  برداران و عالقمندان به تکثیر میگو دریایی
  

  :ي درسی ها سرفصل /عناوین 
مختصـري    -   خـانواده پنائیـده  مختصري راجع به خصوصیات عمومی ، زیست شناسـی  وچرخـه  زنـدگی میگوهـاي     

آشـنایی بـا     آشـنایی بـا سـاختمان و تاسیسـات مرکـز تکثیـر میگـو        - راجع به سیستم دفاعی میگو خـانواده پنائیـده  
آشـنایی بـا      - اصول کلی آماده سازي مرکز تکثیر میگـو    -  تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مرکز تکثیر میگو

مالحظـات    - آشـنایی بـا انـواع مـواد ضـدعفونی کننـده هـا در مراکـز تکثیـر میگـو             - بهداشت و کنترل بیماري هـا 
آب،ابزارهـا و وسـایل مـورد استفاده،محوطه،سـالن هـا و      (بهداشتی در  پیشگیري از بیماري ها درمرکز تکثیـر میگـو  

   اي پیشـگیري از آنهـا  آشنایی با بیماري هاي ویروسی میگو و روش هـ   -  )مخازن،کارکنان ،غذا ، تخم و الرو و سایر
آشنایی با بیمـاري هـاي قـارچی میگـو و        - آشنایی با بیماري هاي باکتریایی میگو و روش هاي پیشگیري از آنها   -

    و روش هاي پیشگیري از آنها) تک یاخته اي(آشنایی با بیماري هاي انگلی میگو-   روش هاي پیشگیري از آنها
  

  :شرایط فراگیران
  ز تکثیر میگو ، دانشجویان و عالقه مندان به تکثیر میگو دریاییشاغلین در مراک

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  میگو مراکز تکثیردر  بهداشت و بیماري ها دوره ي ینمدرس

 نام مدرس  محل کار

09123152465   
  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 

  بنادرخشان  رضا
  علی محمد یاري
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  مدیریت آب در پرورش میگو: عنوان دوره
  ساعت 21: نظري                                   

    )روزه 4(ساعت 28:کل          : ت آموزشیاساع
  ساعت  7: عملی              
  :اهداف 

  در مزارع  پرورش میگو رهاهوادهی استخي آب و اصول آبگیري و ها آشنایی با ویژگی 
  

   : ي درسیها سرفصل / عناوین
عملیـات  بررسـی    - بررسی لیمنولوژي اسـتخرهاي مـزارع پـرورش میگـو     -ویژگی هاي آب براي پرورش میگو   -

تـأثیر کـوددهی و نقـش آن در پـرورش      - اصول آبگیـري اسـتخر   -  )ساعت 2 (فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب
مبارزه با ناخواسـته هـا در    -ي هواده ها هوادهی و نصب دستگاه - آبگیري استخر و عملیات آبگیري استخر - میگو

 -مقابله بـا تغییـرات فیزیکـی و شـیمیایی آب در طـول دوره پـرورش       - )ساعت 2(عملیات  - )آفات(پرورش میگو 
  )ساعت 3 (عملیات تعویض آب از سطح و کف

  
  :شرایط فراگیران 

داشتن موافقت اصولی و پروانه تأسیس یا بهره برداري و گذراندن دوره عمـومی پـرورش میگـو و شـاغلین در امـر       
  پرورش میگو   

  
  : مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري 
  ها شیالت استان

  
    



 1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال ............................................................................ 171
 

  
  
  تکثیر میگو    ي مدرسین دوره

  نام مدرس   محل کار 
   09177619123 –بندر عباس 

  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت 
  رورش میگو کالهی پمرکز تکثیر و  –بندر عباس 

  شیالت استان هرمزگان  –بندر عباس 
  شیالت استان بوشهر  –بوشهر 

  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت 
  پژوهشکده میگوي بوشهر

  شیالت استان گلستان –گرگان 

  سعید مسندانی
  مهدي شکوري  

  خلیل حیدري 
  )تامین مولد میگو(پورافشار قاسمی کاظم 
  اسماعیل عاشوري نژاد  
  علی محمد یاري    
  علی قوام پور 
 سعید و شتانی 

  
  دوره مدیریت آب در پرورش میگو    ینمدرس

 نام مدرس  محل کار

  
  شیالت استان گلستان  –گرگان 

  
  شیالت استان سیستان و بلوچستان –چابهار 

  

   
  د سقلی ومحم 

  
  حمیدرضا نصیري

  
  تأسیسات و مبانی طراحی مرکز تکثیر میگو   ،ی با ساختمانیمدرسین آشنا

 نام مدرس  محل کار

  09128090328 -تهران
  سارابین مشاور آمهندسشرکت  –تهران 

  حیدر پناه  علیرضا
  رحیمی   علی
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  ي پرورش میگورهاآماده سازي استخمدیریت : عنوان دوره 
  

  ساعت    21:  نظري                             
   )روزه  4 (ساعت  28: کل                     :آموزشیساعت 

  ساعت  7: عملی                             
  :اهداف 

  ردن ک ي پرورش میگو جهت ذخیره داررهاآشنایی با نحوه آماده سازي استخ 
  :ي درسی ها سرفصل  /عناوین

روش و اهداف شخم زنـی و خشـک کـردن کـف      - نقش و اهمیت خاك کف استخر -اهمیت آماده سازي استخر  -
روش و اهـداف نمونـه   -)  لجـن بـرداري  (ي سیاه و بقایاي رسوبات دوره قبـل پـرورش  ها روش تخلیه خاك-استخر

     )  سـاعت 3شستشو و لجن برداري کف اسـتخر  کردن،خشک  شخم زنی،(عملیات- برداري و شستشوي کف استخر  
تسـطیح و  (عملیـات - روش آبگیـري - روش و اهداف تصحیح شکل ، تسطیح و شیب بندي و آهک پاشی دراستخر-

روش و اهـداف کنتـرل موجـودات ناخواسـته     -  )سـاعت  2تصحیح شکل خاك،آهک پاشـی و آبگیـري    شیب بندي،
بخش کنترل موجـودات ناخواسـته و   (عملیات - آن در تولید غذاي زنده روش و اهداف کوددهی و نقش-  دراستخر
 یا نمایش فیلم و اسالید ) ساعت2کوددهی

  :شرایط فراگیران 
سیس یا بهـره بـرداري و گذرانـدن دوره عمـومی پـرورش میگـو و شـاغل در امـر         أداشتن موافقت اصولی و پروانه ت

  پرورش میگو
  : مکان اجرا 

  مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ي آبزي پروري وها مجتمع
  :مجري

  ها شیالت استان
  ي پرورش میگورهامدیریت آماده سازي استخي مدرسین دوره 

 نام مدرس  محل کار

  شیالت استان هرمزگان  –بندر عباس 
  شیالت استان بوشهر –بوشهر 

  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت 
  شیالت استان گلستان    –گرگان 

  کاظم قاسمی پورافشار   
  اسماعیل عاشوري نژاد   

  بهروز حسین خانی  
  سعید وشتانی    
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  مدیریت تغذیه میگو: عنوان دوره 
    ساعت  21:  نظري                            

                            )روزه  4 (ساعت   28: کل                                : ت آموزشیاساع
  ساعت  7: عملی                                

  : اهداف 
  ي غذایی و نحوه غذادهی میگو زهاآشنایی با فیزیولوژي ، نیا

   :ي درسیها سرفصل /عناوین
  ي محاسبه میزان غـذاي مـورد نیـاز   ها وشر-  ي غذایی میگوزهانیا- فیزیولوژي دستگاه گوارش و آناتومی میگو  -
آزمایشـگاه فیزیولـوژي دسـتگاه    - و ي مـؤثر در تغذیـه میگـ   رهـا فاکتو - تغذیـه اي میگـو  شناخت رفتار و عـادات  -

ي غذاي کنسـانتره بـراي   ها ویژگی - تغییرات میزان غذادهی و نتایج حاصل از آن - ي دستیاهاگوارش و تولید غذ
زنـده  روش تخمـین تـوده    -) سـاعت  3محـل و روش غـذادهی، اهمیـت و کـاربرد سـینی     (عملیات -مصرف غذادهی
ارزش غذایی آرتمیا و جایگـاه آن   - ي تعیین ضریب تبدیل غذاییروش ها - تنظیم جیره غذایی - موجود دراستخر
  )  ساعت 4ي تخمین توده زنده موجود دراستخر و تنظیم جیره غذاییروش ها(عملیات - در تغذیه میگو 

  : شرایط فراگیران 
اري و گذرانـدن دوره عمـومی پـرورش میگـو و شـاغل در امـر       داشتن موافقت اصولی و پروانه تاسیس یا بهـره بـرد  

  پرورش میگو
  : مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  : مجري 

  ها شیالت استان
  مدیریت تغذیه میگو ي مدرسین دوره

  
 نام مدرس  محل کار

   09177619123 –بندر عباس 
  شیالت استان بوشهر  –بوشهر 
  بخش خصوصی  –تهران 
  موسسه تحقیقات شیالت  –تهران 
  اداره شیالت آمل -آمل

  شیالت استان گلستان   –گرگان 

  سعید مسندانی  
  اسماعیل عاشوري نژاد  

  عبدالحمید یزدانی جهرمی 
  فریبرزاحتشامی 

  علی اعظم اسماعیلی   
  سعید وشتانی   
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  مدیریت صید و عمل آوري میگو:  عنوان دوره
    ساعت  21: نظري  

                         »                            روزه  4« ساعت    28: کل                :ت آموزشیاساع
  ساعت  7: عملی                           

  : اهداف 
  ي برداشت و عمل آوري محصول میگو روش هاآشنایی با چگونگی 

   : ي درسیها سرفصل / عناوین
ي روش هـا عملیـات   -اسـتخر  ي برداشـت میگـو از  روش هـا  -  مؤثر در تعیین زمـان برداشـت میگـو   ي رهااکتوف -

ي مـؤثر در  رهـا فاکتو- عمل آوري میگـو در مزرعـه    - مالحظات قبل از صید  - )ساعت  2( برداشت میگو ازاستخر 
انـواع  -  و و عملیـات تجهیـزات انجمـاد میگـ    –ي میگـو  هـا  انواع فرآورده -کیفیت عمل آوري مورد نیاز عمل آوري 

جـداول اسـتاندارد کنتـرل فرآینـد عمـل آوري و       - )انجمـاد  –بسته بنـدي  (ي آن  دهاي میگو و استاندارها فرآورده
اصول و انـواع بسـته    ،روند عمل آوري ،عملیات - عمل آوري میگو  -اهمیت عمل آوري در بازاریابی میگو - عملیات
  عمل آوري   ي مؤثر در کیفیت رهاعملیات فاکتو، بندي

  : شرایط فراگیران 
داشتن موافقت اصولی و پروانه تأسیس یا بهـره بـرداري و گذرانـدن دوره عمـومی پـرورش میگـو و شـاغل در امـر         

  پرورش میگو  
  : مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  :مجري

  ها شیالت استان
  

  آوري میگومدیریت صید و عمل  ي مدرسین دوره

 نام مدرس  محل کار

  شیالت استان خوزستان –اهواز 
  شیالت استان بوشهر –بوشهر 
  آبزي پروري توسعه معاونت –تهران 

  کامبیز بهشتی عباس زاده 
  اردشیر یاراحمدي 
 امیر شعاع حسنی 
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  مدیریت مولد سازي و پرورش مولد میگو:  عنوان دوره
  ساعت 7عملی                             
   )روز 3(ساعت  21: کل             :ساعات آموزشی

     ساعت  14: تئوري       
   :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 

ي هـا  شـاخص -  رسیدگی جنسی و عوامـل مـؤثر در آن   -فیزیولوژي تکثیر  -  تاریخچه مولد سازي و مزایاي آن  -
سـازي،   سـازي، ذخیـره   آمـاده ( ي هـا  ي گلخـان رهاتولید میگوي پیش مولد در اسـتخ مدیریت  -انتخاب و به گزینی 

اکم نگهـداري، نسـبت جنسـی،    تـر ( مدیریت تولید میگوي مولد در بخش بروداسـتاك  -....) مدیریت آب و تغذیه و 
ي هـا  نقطع پایه چشمی، اسـتفاده از هورمـو  ( ي ایجاد رسیدگی جنسی روش ها- ...)مدیریت تغذیه، مدیریت آب و 
 بیمـاري  اصول بهداشـتی و -  سیسات الزمأي مولدسازي و تدهااصول طراحی واح-...) جنسی، ایجاد شرایط مناسب و 

ي تولیـد  دهادر واحـ  Biosecorityمختصري بـر اصـول   -   SPF .SPRي مولد و اصول تولید مواد ها ي میگوها
 مولد پرورشی

  
   :شرایط فراگیران

  سال سابقه کار تجربی در مراکز تکثیر میگو  2ي مرتبط و یا فوق دیپلم با ها داشتن حداقل لیسانس در رشته  -
  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
  

  
  مدرسین دوره  مدیریت مولدسازي وپرورش مولدمیگو

  

  
    

 محل کار  نام مدرس

  سعیدوشتانی 
  محمودسقلی  

  شیالت استان گلستان- گرگان 
  شیالت استان گلستان- گرگان 
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  حمل و نقل و انتقال مولدین میگو مدیریت: عنوان دوره
  ساعت 5/3: عملی                              

  )یک روزه(ساعت  7: کل                    :ساعات آموزشی
  ساعت 5/3: وريئت                              

  
  : ي درسی ها سرفصل/ عناوین 

مختصري بـر فیزیولـوژي تـنفس و تنظـیم      - ي گزینش مولدینها مختصري برمراحل رسیدگی جنسی وشاخص -
  تجهیـزات مـورد نیـاز بـراي حمـل و نقـل مولـدین        -ي مختلف حمل و نقل مولـدین   روش ها-فشاراسمزي درمیگو 

ثر در حمـل  ؤعوامل م -  )تنظیم درجه حرارتانتخاب روش، تغذیه، مدیریت آب و ( ریت حمل و نقل مولدین یمد -
ي کاهش اسـترس در حمـل   ها بررسی روش -...) مدت زمان حمل و نقل، روش حمل و نقل و   تراکم، (و نقل مولدین 
 اصول آداپتاسیون در مولدین  -  ي مرسوم حمل و نقل مولدین در ایرانها بررسی روش -    و نقل مولدین

  
  :شرایط فراگیران

  دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم  -
  سابقه تجربی در مراکز تکثیر میگو  -
  

  :مکان اجرا 
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
  

  دوره مدیریت حمل و نقل و انتقال مولدین میگو مدرسین  دوره 

 محل کار  نام مدرس

  محمدرضا عباسی 
  نصیري حمیدرضا

  کامران حاجب نژاد
 محمد حسن فرهاد مجد

  

  اصفهانشیالت استان -  اصفهان
  سیستان و بلوچستانشیالت استان - چابهار
  سازمان شیالت ایران –تهران 

  سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
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  میگوي ایران سازي تولید توجیهی  استاندارد :عنوان دوره
  :اهداف 

  مزایاي این طرح با تکثیرکنندگان ،عمل آوران وصادرکنندگان میگوآشنائی مزرعه داران، 
  ساعت 5:  نظري

  )یک روز(ساعت 7:کل                                        : ساعات آموزشی
  ساعت 2:  عملی

          :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 
مزایـاي اسـتفاده از     -نحـوه اعطـاي گواهینامـه ونظـارت بـرآن        -   GAPو   COCشنائی با   آ:     عناوین نظري -

COC  و GAP   -    Tracability ایـران  ن وجهامبانی استانداردسازي وسابقه آن در -مزایاي کاربري آن   و - 
          کنترل کیفی محصول وچگونگی اجراي آن

رونـدگردش   - نحـوه آزمایشـات الزم بـراي کنتـرل کیفـی محصـول       -نحوه کددارنمودن محصول    :عناوین عملی 
 کارصدورگواهی نامه 

  
  :شرایط فراگیران 

  صنایع مرتبط یا و پرورش میگو و تکثیر داشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم وتجربه یک سال کارعملی در
  

  :مکان اجرا 
  پرورش آبزیاني آبزي پروري و مراکز تکثیر و ها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
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   آشنایی باژنتیک درمولدسازي میگوي پرورشی:  عنوان دوره 
  

  :             ساعات آموزشی 
   روز 3:کل جمع       تئوري یا عملیساعت   18                               

  :اهداف 
  آشنایی فراگیران باکاربردهاي ژنتیک وبیوتکنولوژي مولدسازي میگوي پرورشی 

  
  :سرفصل هاي درسی 
 ، کروموزوم ، ژن ، تقسـیم میتوومیـوز، کراسـینگ ، اوور، پیوسـتگی ژنـی و       DNAساختار  :  آشنایی بامبانی ژنتیک

ژنهـا، اثـرات متقابـل ژنوتیـپ ومحـیط ،      اهمیت آن، تعریف ژنوتیپ وفنوتیپ ، صفات کمی وکیفـی ، اثـرات متقابـل    
  .قوانین مندل

ودگرآمیـــزي ) inbreeding(واریـــانس، مفـــاهیم خـــویش آمیـــزي     تنـــوع و : مـــروري برژنتیـــک کمـــی   
)Crossbreeding(   ــزي ــویش آمی ــل ازخ ــل  )inbreeding    Depression(، پســروي حاص ــونی ، عوام ، همخ

  موثربرفراوانی فرکانس ژنی 
روشهاي انتخاب ، وراثت پذیري ، تنوع محیطی ، ژنـوتیپی وفنـوتیپی درجمعیـت ، هتـروزیس ،      : به گزینی انتخاب و

ي وژنتیــک درمولدســازي ، برنامــه هــاي آمیــزش انتخــاب وراهکارهــاي آن درمولدســازي میگــو کــاربردبیوتکنولوژِ
  ژنتیک ومولدسازي میگو،  SPRتولیدمیگوهاي ، میگوپرورشی

  
  : شرایط فراگیران 

  پرورش میگو و تکثیر مراکز الت، دامپزشکی ، دامپروري واموردام باسابقه فعالیت درکارشناسان شی
  

  :مکان اجرا 
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  :مجري

  ها شیالت استان
  

  ژنتیک  در مولد سازي میگوي پرورشیمدرس دوره آشنایی با 

 محل کار  نام مدرس

  حمیدرضا نصیري
  

  سیستان و بلوچستانشیالت استان - چابهار
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  میگو تکثیر مراکز مدیریت بهداشتی مزارع پرورشی و  :عنوان دوره 
  منطقه در بیماري هاي همه گیر بروز پس از

  :             ساعات آموزشی 
  "روزه1 "ساعت  8:  تئوري                                  

  
  :اهداف 

  ارتقاء سطح آگاهی پرورش دهندگان میگودرپیشگیري ونحوه برخوردبابیماري 
  

  :     طبقه بندي فراگیران 
  مالکین ومدیران  

  
  :سرفصل هاي درسی 

انجام اقدامات بهداشـتی  ، امنیت زیستی درمزارع پرورش ومراکزتکثیر میگو، آشنایی بابیماري هاي همه گیردرمیگو
نحـوه  ، مـدیریت بهداشـتی وقرنطینـه اي درمـزارع پـرورش ومراکزتکثیرمیگـو      ،  قرنطینه اي پس ازوقوع بیماري  –

  استفاده ازموادضدعفونی کننده پس ازوقوع بیماري 
  

  :مکان اجرا 
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
  

  تکثیر میگومدیریت بهداشتی مزارع پرورشی و مراکز  دوره مدرسین
  پس از بروز بیماریهاي همه گیر در منطقه

 محل کار  نام مدرس    

  حمیدرضا نصیري
  کامران حاجب نژاد

 محمد حسن فرهاد مجد

  

  سیستان و بلوچستانشیالت استان - چابهار
  سازمان شیالت ایران –تهران 
  استان اصفهانسازمان جهاد کشاورزي  - اصفهان
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  )گونه وانامی(مولدسازي میگو پرورشی  به گزینیآشنایی با : عنوان دوره 
  

  :             ساعات آموزشی 
  ساعت        8:       ساعت عملی                                   

  ساعت  16: جمع کل       ساعت 8         :ساعت تئوري         
  

  :اهداف 
در کشور با توجه به  توسعه )  غیر بومی(پاسفید غربی مبانی به گزینی، بومی سازي گونه میگويآموزش اصول و 

صنعت تکثیر و پرورش میگو، ارتقاء سطح دانش فنی  مولدسازان  این گونه  در مزارع  پرورش میگو، توسعه پایدار
  میگو  و عالقمندان به این رشته

  
  

  :     طبقه بندي فراگیران 
  متقاضیان  و کارگرانو  شناسانمدیران وکار

  
  :سرفصل هاي درسی 

 مختصري راجع به تاریخچه مولدسازي میگو در ایران و جهان •

 آشنائی با مبانی به گزینی در مولد سازي میگو •

دستگاه تولید :که آن نیز شامل  آشنائی با بیولوژي مولدسازي  میگو :اصول مولد سازي میگو که شامل  •
انواع میگوهاي پنائیده به لحاظ تولید ، انواع میگوهاي پنائیده به لحاظ اکولوژیک، مثلی میگوهاي پنائیده

 فیزیولوژي رشد و تولید مثل در میگوهاي پنائیده، چرخه تولید مثلی انواع میگوهاي پنائیده، مثل

با  که آشنائی با تعریف انتخاب از دیدگاه مولد سازي است که شامل آشنائی انتخاب و به گزینی مولدین •
و آشنائی با ) artificial(انواع وراثت صفات کیفی و کمی و آشنائی با انواع انتخاب طبیعی و مصنوعی

اثر انتخاب بر واریانس و تنوع جمعیت، اثر انتخاب بر :  اثرات انتخاب مصنوعی بر جمعیت که شامل 
اي، انتخاب فامیلی،  میانگین جمعیت، آشنائی با روش هاي به گزینی ، انتخاب فردي، انتخاب شجره 

، آشنائی با روشهاي کاهش )Inbreeding(انتخاب درون فامیلی، آشنائی با مفهوم خویشآمیزي
در مولد   Crossbreeding ، آشنائی با بکارگیري Cross breedingخویشآمیزي، آشنائی با مفهوم 

با استفاده از نشانگرهاي هسته سازي، آشنائی با استفاده از نشانگرهاي ژنتیکی در ردیابی مولدین، آشنائی 
اي در ردیابی مولدین، آشنائی با استفاده از نشانگرهاي فیزیکی در ردیابی مولدین، آشنائی با به گزینی 
مولدین بر اساس سرعت رشد، آشنائی با به گزینی مولدین بر اساس ضریب تبدیل غذائی، آشنائی با به 

ري ، آشنائی با اصول به گزینی مولدین در استخرهاي مولد گزینی مولدین بر اساس مقاومت در مقابل بیما
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سازي که شامل نمونه برداري و بیومتري دوره اي و بررسی روزانه پارامترهاي فیزیکو شیمیائی استخرهاي 
 مولد سازي و  انتخاب بر اساس خصوصیات ظاهري و سوابق بیومتري

آشنائی با  :ي مولد سازي میگو که شامل آشنائی با سازه هامدیریت پرورش در استخرهاي مولد سازي •
اصول احداث گلخانه مولد سازي میگو ، تجهیزات و تأسیسات گلخانه هاي مولد سازي، نگهداري الین هاي 

 مختلف ژنتیکی مولدین در استخرهاي مولد سازي

 ب، شستشو، هک پاشی، شخم زنی، آبگیري و فرآوري آ :  آشنائی با آماده سازي استخرهاي مولد سازي •

نیازهاي غذائی مولدین میگوي پنائیده، اصول غذادهی در استخرهاي مولد   :آشنائی با تغذیه مولدین که شامل  •
 سازي و مراکز تکثیر، روش هاي غذا دهی،  درصد غذادهی، انواع غذاي مورد استفاده

اصول رعایت ایمنی ، آشنائی با SPTو  SPF  ،SPRآشنائی با مولدین : آشنائی با بهداشت مولدین که شامل  •
زیستی در استخرهاي مولد سازي و مراکز تکثیر، رعایت تراکم مناسب در استخرهاي پرورش مولدین، پایش 

 بهداشتی و کلینیکی مولدین، مهمترین بیماریهاي شایع ویروسی در مولدین میگوي وانامی

مخازن پلی اتیلن، حمل توسط روشهاي حمل که به صورت  حمل در   :آشنائی با حمل و نقل مولدین که شامل  •
تانکر، حمل در کیسه هاي پالستیکی، مدیریت پارامترهاي فیزیکو شیمیائی در زمان حمل مولدین، آداپتاسیون و 

 ذخیره سازي پیش مولدین در استخرها

مدیریت پارامترهاي زیستی در استخرهاي مولد   :آشنائی با مدیریت آب در استخرهاي مولد سازي که شامل  •
، اکسیژن محلول، سختی، قلیائیت ، شفافیت، دما، ترکیبات نیتروژنی، فلزات سنگین،  مدیریت تعویض PH سازي

 آب در استخر مولد سازي، مدیریت هوادهی در استخرهاي مولد سازي

  

  : شرایط فراگیران 
  شاغلین در مراکز تکثیر و مولدسازي میگو،عالقمندان و متقاضیان  مولدسازي میگو

  دیپلم  و کارگران فنی مولدسازي 
  

  :امکانات موردنیازکمک آموزشی 
  کالس آموزش، تخته وایت برد،کامپیوتر و امکانات الزم براي نمایش فیلم و عکس و و ارائه مطلب

  
)گونه وانامی(دوره آشنایی با به گزینی مولدسازي میگو پرورشی  ینمدرس

 محل کار  نام مدرس

  محمد حسن فرهاد مجد
  علی محمدیاري

  سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان –اصفهان 
 معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
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  در مزارع پرورش میگو) محرك هاي ایمنی(آشنایی با بهبود دهندهاي زیستی : عنوان دوره  
  

  : سا عت آموزشی 
  ساعت 24ساعت تئوري                             

  
 : اهداف 

  آشنایی با انواع بهبود دهنده هاي زیستی    - 
  آشنایی با روشهاي استفاده از این بهبود دهنده هاي زیستی  - 
  زیستی در پرورش میگو ي آشنایی با تاثیر این بهبود دهندها  - 
  

   :طبقه بندي فراگیران  
  متقاضیان   وکارگران ، کارشناسان ، مدیران ،مالکین 

  
  :   سرفصل هاي درسی

  مقدمه   – 1
  در آبزیان پرورشی ) محرکهاي ایمنی (دالیل استفاده وجایگزینی بهبود دهنده هاي زیستی   - 2
 سابقه تحقیقات صورت گرفته درخصوص استفاده از بهبود دهندهاي زیستی درپرورش میگو دردیگر کشورها   – 3
  در ایران  و 
 ، )پودر - عصاره  (سیر   ،  phyto additive حرکهاي گیاهی م : شامل آشنایی با انواع بهبود دهندهاي زیستی  – 4

  Probioticپروبیوتیک   شامل محرکهاي ایمنی صنعتی  و  دیگر موارد   ، عصاره برگهاي گیاهان،) پودر ( پیاز 
    Prebioticپربیوتیک  - ، ) معیار هاي انتخاب پروبیوتیک و انواع سویه هاي مورد استفاده –عملکرد  –مقدمه (
  ) انواع  –مقدمه (   Synbioticسین بیوتیک  - ،) مکانیسم  –مقدمه (

  غذاي زنده  ، افزودن به غذا   ، نحوه القاء وخوراندن بهبود دهندهاي زیستی ازطریق آب   – 5
  مقطعی و تناوبی ، پیوسته ودائمی  به صورت  استراتژي هاي تغذیه اي با بهبود دهنده هاي زیستی  – 6
تحریک  ،تاثیر بر بازماندگی   ، تاثیر بر رشد  ، تاثیر بر هضم  با  اثرات بهبود دهنده هاي زیستی در میگو   - 7

  ) مقاومت در برابر بیماري ( ایمنی 
  آشنایی با برخی از بهبود دهندهاي زیستی در میگو  – 8
  ی آزمایشات الزم بمنظور اطمینان از اثر بخشی بهبود دهنده هاي زیست – 9

  مالحظات بهداشتی در بکار گیري بهبود دهندهاي زیستی   - 10
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  : شرایط فرا گیران 

  کارشناسان و مدیران مرتبط در پرورش میگو  
  

  : امکانات مورد نیاز کمک آموزشی 
  کامپیوتر  -
 ویدئو پروژکتور  -

  
  

  مدرس دوره آشنایی با بهبود دهنده هاي زیستی در مزارع پرورش میگو
  
  
  
  
  
  
 

   

 محل کار  نام مدرس

 سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان –اصفهان   محمد حسن فرهاد مجد
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  چهارم بخش
  تکثیر و پرورش ماهیان دریایی

    



 1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال ............................................................................ 185
 

  ) با تاکید بر پرورش در استخرهاي خاکی (  آشنایی با پرورش ماهیان دریایی:   عنوان دوره 
  

  :             ساعات آموزشی 
  ساعت  16: ساعت عملی           

  ساعت  40: جمع کل            ساعت  24:   ساعت تئوري       
  :  اهداف 

  آشنایی با سیستم هاي پرورش ماهیان دریایی و معرفی گونه هاي پرورشی - 1
 آشنایی با اصول و مبانی پرورش ماهیان دریایی در استخر خاکی - 2

 ورش گونه هاي جایگزین براي میگو مانند ماهیان دریایی در استخرهاي خاکی پر - 3

  
  :سرفصل هاي درسی 

  سابقه و تاریخچه پرورش ماهیان دریایی در جهان و ایران - 1
 آشنایی با سیستم پرورش ماهیان دریایی در استخرهاي خاکی  - 2

 )بازار –عادات تغذیه اي  -پراکنش -زیست شناسی(معرفی گونه هاي پرورشی ماهیان دریایی - 3

فیلتراسـیون ، هـوادهی ،   ( مدیریت آب  :یان دریایی در استخرهاي خاکی شامل اصول و مبانی پرورش ماه  - 4
آدابتاسـیون و ذخیـره سـازي مـاهی      ،بازرسی کیفی بچـه مـاهی و تـامین و حمـل آن      ،) باروري و ثبت اطالعات 

صـید و   ،بهداشـت و بیماریهـا    ،اصـول بـاروري اسـتخرها     ،تغذیـه و غـذادهی  ، مدیریت مراحل مختلف پـرورش 
 آشنایی با پرورش توام گونه ها  ،عمل آوري و بازار ،برداشت ماهی 

  : شرایط فراگیران 
  و بخش خصوصی کارشناسان مرتبط شاغل در شیالت مرکز و استانهاي ساحلی جنوب

  
  :مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  :مجري

  ها شیالت استان
  

  )باتاکید برپرورش دراستخرهاي خاکی(ش ماهیان دریایی رپرو باآشنایی مدرسین دوره 
  
  
  
  

 محل کار  نام مدرس

  عبدالرسول دریایی
  الهام کریمی

  شیالت استان هرمزگان –بندرعباس 
 معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
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  )دریا ( مدیریت تولید در مزارع پرورش ماهی در قفس  :عنوان دوره 
  :             ساعات آموزشی 

  12: ساعت تئوري                     6:  ساعت عملی                                   
  :اهداف 

  .در قفس خواهد بودارائه اصول و مبانی مدیریت تولید ماهی 
  

  :سرفصل هاي درسی 
 در دریا معیارهاي انتخاب محل استقرار مزارع قفس -

 معرفی انواع قفس هاي دریایی -

 شناخت سازه قفس و تجهیزات جانبی -

 تعمیر و نگهداري قفسها و تورها -

 ماهیان، زیست سنجی، کنترل کیفی آب، برنامه ریزي حمل و نقل و ذخیره سازي بچه(مدیریت پرورش  -
 )تولید

 مدیریت تغذیه و غذادهی ماهیان -

 دیریت بهداشت و بیماریهاي ماهیانم -

 معرفی روشهاي صید و عرضه محصول -

 و مراحل پرورش بازدید از یک مزرعه پرورش ماهی در قفس: بخش عملی -

  
  :     طبقه بندي فراگیران 

  oمتقاضیان         oکارگران     xمدیران وکارشناسان         oمالکین ومدیران    -
 

  :    مدرسین پیشنهادي  
  

  )دریا ( مدرسین دوره مدیریت تولید در مزارع پرورش ماهی درقفس 

  محل کار  نام مدرس
  علی ایزدي

  کامران حاجب نژاد 
  عبدالرسول دریایی 

  دفتر مجري پرورش در قفس –تهران 
  سازمان شیالت ایران  –تهران 

  شیالت استان هرمزگان  –بندر عباس 

  
  



 1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال ............................................................................ 187
 

 عنوان دوره :   تولید غذاي زنده در مراکز تکثیرآبزیان دریائی
  :             ساعات آموزشی 

  )روز 3(ساعت  18                                 
  

  : اهداف 
  آشنایی  فراگیران باروش هاي تولیدغذاي زنده درمراکزتکثیرآبزیان دریائی

  
  

  : سرفصل هاي درسی
 :کشت جلبک  - 1

  تعریف پالنکتونها ، مهمترین انواع وگونه هاي فیتوپالنکتون مورداستفاده درتکثیرمیگووماهیان دریائی  -
 ارزش غذائی فیتوپالنکتون هاي مورداستفاده درتکثیرمیگووماهیان دریائی  -

 شرایط وپارامترهاي مناسب فیزیکوشیمیائی جهت رشدوتکثیرفیتوپالنکتونها -

 ومحیطهاي کشت جلبکموادمغذي  -

 دینامیک رشدفیتوپالنکتونها -

 ایزوالسیون ورعایت بهداشت درمحیط کشت جلبک  -

 out doorو  Indoorانواع روش هاي جلبک، آشنایی باروشهاي معمول کشت   -

 تهیه محیط هاي کشت خالص -

 شمارش سلول -

 معرفی اجمالی فتورآکتورهاي زیستی وسیستم هاي آبراهه اي -

 زناپلی آرتمیاواستفاده ا تولید   - 2

  زیست شناسی ، ریخت شناسی ، اکولوژي وچرخه حیات آرتمیا، گونه هاي رایج  -
 ارزش غذائی آرتمیا -

 زیست شناسی سیست آرتمیا -

 روش ارزیابی وکنترل کیفی سیست آرتمیا -

 فیزیولوژي فرآیندتفریخ -

 اثرات محیطی برمتابولیسم سیست -

  دیاپوز، شیوه هاي القاء ورفع دیاپوز -
 روش تفریخ سیست ، پارامترهاي فیزیکوشیمیائی الزم جهت تفریخ ایده آل سیست  -

 آشنایی با اصطالحات درصدتفریخ ، هچ موثره، همزمانی ، سرعت وبازده تفریخ  -

 استحصال ناپلی  -
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 روشهاي نگهداري ازناپلی استحصال شده  -

 روش هاي غنی سازي ناپلی آرتمیا -

 اري وارزش غذائی آشنایی باروش هاي تولیدبیوماس، نگهد -

  آشنائی با تولید و استفاده از روتیفر  - 3
 زیست شناسی،ریخت شناسی و چرخه حیات روتیفر -

 ارزش غذائی روتیفر  -

 آشنائی با نژادهاي مختلف روتیفر مورد استفاده در کارگاههاي تکثیر آبزیان -

 آشنائی با پارامترهاي مطلوب کشت روتیفر در کارگاههاي تکثیر آبزیان -

 )کشت و نگهداري استوك،کشت انبوه(ا روشهاي مختلف کشت و استحصال روتیفرآشنائی ب -

 آشنائی با روشهاي مختلف غنی سازي روتیفر -

  
  : شرایط فراگیران 

مزارع پرورش  و تکثیر مراکز کارشناسان شیالت، زیست شناسی، دامپروري واموردام باسابقه فعالیت در
  میگووماهیان دریائی 

  
  :مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان
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 تولید بچه ماهیان دریایی پرورش و آشنایی با تکثیر و:  عنوان دوره 
  

     :ساعت 
  ساعت      10:  تئوري     
  روز 3:  جمع کل         ساعت   8: عملی     

  
  : اهداف 

  ماهیان دریاییآشنایی با تکثیر و پرورش و تولید بچه 
  

  :سرفصلهاي تئوري
بیولوژي و فیزیولوژي تولید مثل ماهیان ، مقدمه بر ماهی شناسی با تاکید بر سیستماتیک و فیزیو لوژي ماهی

مدیریت نگهداري مولدین و مولدسازي  ،مدیریت صید، انتخاب  مولدین و مولد سازي ماهیان دریایی ،دریایی
 ،)زیست فن آوري تولید مثل ماهیان دریایی(تغییر جنسیت و هورمون تراپی در ماهیان دریایی  ،ماهیان دریایی

گونه هاي سوکال ، سی باس آسیایی ، ( بیوتکنیک تکثیر ماهیان دریایی ،انواع بیهوش کننده ها و نحوه کاربرد آنها
زنده و نحوه استفاده آن در پرورش اصول غنی سازي غذاي ، اصول تولید غذاي زنده براي ماهیان دریایی،)هامور

مدیریت ، اصول پرورش الرو ماهیان دریایی، غذا وغذا دهی در پرورش الروي ماهیان دریایی، الروي ماهیان دریایی
، مکان یابی و امکان سنجی براي ایجاد مراکز تکثیر ماهیان دریایی، بهداشت و بیماریهاي الرو ماهیان دریایی

اصول برداشت ، بسته ، مدیریت کیفیت آب  و بررسی فاکتور هاي محیطی ، مرکزتکثیرآشنایی بابخشهاي مختلف 
 اصول درجه بندي بچه ماهیان دریایی ،  بندي و حمل ونقل بچه ماهیان دریایی

 

  :سرفصلهاي عملی 
روش صـید و   –تعیین جنسیت و انتخاب مولـدین   -) سوکال ، سی باس آسیایی ، هامور(شناسایی وتشخیص گونه ها 

نحـوه جمـع آوري    –) نظافـت حوضـچه هـا وضـدعفونی      –غذادهی (نحوه مدیریت مولدین در اسارت  –اتنقال مولد 
محاسبه  – غذادهی الروها -شمارش تخم و الرو  –جمع آوري و انتقال الروها   –روش تفریخ تخم  –تخم لقاح یافته 
کشت انبـوه جلبـک    –کشت جلبک در آزمایشگاه  –رش نحوه مدیریت آب درمراکز تکثیر و پرو –هم آوري تخم 

مـدیریت بهداشـتی    –مـدیریت پـرورش الرو    –روش آماده سازي غذاي خشک  –کشت سیست آرتمیا  –و روتیفر 
آشـنایی بـا تجهیـزات مراکـز تکثیـرو       –جمع آوري ، شمارش و بسته بنـدي بچـه مـاهی     –درمراکزتکثیرو پرورش 

بیولـوژي و فیزیولـوژي تولیـد مثـل ماهیـان       - مـاهی بـراي تغییـر جنسـیت     روش کاشت کپسول در بدن –پرورش 
ــایی ــایی    -دری ــان دری ــازي ماهی ــدین ومولدس ــدیریت صــید و انتخــاب مول ــان   -م ــل ماهی ــد مث ــوژي تولی بیوتکنول
مکانیـابی و  -طراحـی هچـري، بررسـی سیسـتمها و تاسیسـات مـورد نیـاز       -....)هورمون تراپی،تغییر جنسیت،(دریایی

جمـع آوري  -مدیریت کیفیت آب و محیط زیسـت پـرورش الرو و مولـدین   -اکز تکثیر ماهیان دریاییامکانسنجی مر
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-برداشت ،پکینگ و انتقال بچـه مـاهی  -پرورش الرو و نرسري ماهیان دریایی-تخم و شمارش وتوسعه مراحل تخم
نـی سـازي غـذاي    غ-)رتیفر،آرتیمیا،کوپـه پـود  (کشت غذاي زنده جـانوري -)فیتوپالنکتون(کشت غذاي زنده گیاهی 

بیماریهاي باکتریایی،ویروسی،قارچی و انگلی،تغذیـه اي  -اي الروها و مولدینتغذیه و احتیاجات تغذیه-زنده جانوري
  نحوه هورمون تراپی در مولدین   – انواع بیهوش کنندها و نحوه  کاربرد آنها-مولدین و الروها و شیوه درمان

  
  :مکان اجرا 

  مراکز تکثیر و پرورش آبزیاني آبزي پروري و ها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  
  
  

  مدرس دوره آشنایی با تکثیر و پرورش و تولید بچه ماهیان دریایی
  

 محل کار  نام مدرس    

  
  عبدالرسول دریایی

  

  
 شیالت استان هرمزگان –بندرعباس 
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  پنجمبخش 
  تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري

  



    192  ...........................................................................  1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال 
 

  

  ماهیان خاویاري عمومی پرورش:  عنوان دوره 
  

               : ساعات آموزشی
        17:    ساعت عملی                              

  ساعت  51: جمع کل       34:  ساعت تئوري                
  

  :اهداف 
 توسط مزارع خصوصی، ماهیبچه آشنایی باکلیات پرورش ماهیان خاویاري، تولیدگوشت، خاویار، مولدسازي، تولید

  هاي پرورش هاي تیپ، توجیه اقتصادي، سیستمآشنایی باطرح
  

    :طبقه فراگیران 
  مالکین ومدیران   
  

  :سرفصل هاي درسی 
 پرورش خچهیتار- جهان دري اریخاو انیماه پرورش خچهیتارشامل  ماهیان خاویاريتاریخچه پرورش  •

  وجهان رانیا دری پرورشي ها گونی معرف-رانیا دري اریخاو انیماه
- هیتغذی شناس رفتار– هیتغذي لوژویزیفو  غذا ونیفرموالس وي  اریخاو انیماهیی غذا اجاتی،احتی شناس رفتار •

 دری غذاده درصد- غذا ونیفورموالس وی سینو رهیج ،ی مصنوع هیتغذ–یی غذا اجاتیاحت وی عیطب هیتغذ
  رشد مختلف مراحل

 متراکم مهی،ن گستردهي ها ستمیسی معرفو  جهان و رانیا دري اریخاو انیماه پرورش جیراي ها ستمیس •
  )قفس و پن(محصوري ها طیمح در پرورش – متراکم فوق و ،متراکم

- تراکم-ازین مورد کشت ریز سطح محاسبهي ها روشو  اریخاو و گوشت دیتولي برا دیتولي ها وهیش وی مبان •
  پرورشي ها دوره

-ازین مورد آب مقدار محاسبه- مناسبیی ایمیش کویزیفي فاکتورهاو  ییایمیش کویزیف طیشرا و آب تیریمد •
  ومضری سمي ها فاکتور ریسا و اكیآمون کنترل-یبرگشت آب از استفاده

- یخاکي استخرهای فن طیشراو  ياریخاو انیماه پرورش در ونیزاسیومکان ازین مورد ادوات و ابزار •
 قیتزر وی هواده-یغذادهي دستگاهها- نگیسورت- آبی خروج وي ورود- ها حوضچه ابعاد و جنس،شکل

  ...) وی الپراسکوپ- یسونوگراف(تیجنس نییتعي دستگاهها-ژنیاکس
ي ماریب-یکیژنتي هاي ناهنجارو  یبهداشت موارد تیرعا وي اریخاو انیماه پرورش در جیراي هاي ماریب*  
  هاي ماریب ازي ریشگیپ وی بهداشت موارد تیرعا-یروسیو ویی ای،باکتریانگي ها
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 گوشتی جهان تجارت مورد دري مختصرو  )یجانب محصوالت و اری،خاو گوشت(ياریخاو انیماه تجارت •

 زنده، عرضه( محصوالتي آور عمل-یخارج وی داخلي ها بازار طیشرا به توجه با محصوالت عرضه - اریوخاو
  ..)وي دود له،یف

ي آبز منابع ازي بردار بهره و حفاظت قانون با مرتبط موارد بایی آشناشامل  مقررات و نیقوان بایی آشنا •
 صادرهي ها نامه ،بخش مجوزها صدوري ها نامه نیآئ بایی اشنا- تسیسا نیقوان- رانیای اسالمي جمهور

  ياریخاو انیماه پرورش مزارع درخصوص
 بچه دیتول و اریگوشت،خاو دیتول پیتي ها طرحي اقتصاد لیتحل و ياقتصادی ابیارز و پیتي ها طرحی معرف •

  یماه
  

  : شرایط فراگیران 
  .فراگیران دوره بایدحداقل مدرك تحصیلی دیپلم رادارا باشند

  
  :مکان اجرا 

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  

  
  سرفصل عمومی پرورش ماهیان خاویاري مدرسین  دوره 

  
  
  
  
  

 محل کار  نام مدرس

  دکتر فاطمه نظر حقیقی کیساري
  بهرام فروزنده

  شیالت استان اردبیل
  اداره کل شیالت استان گلستان

                    09192326642   
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  آشنایی با پرورش ماهیان  خاویاري در قفس و پن: عنوان دوره 
  

  :ساعات آموزشی
  ساعت     16:    ساعت عملی                              

  ساعت  40: جمع کل     ساعت         24    : ساعت تئوري                
  

 :اهداف دوره
  و معرفی گونه هاي پرورشی) قفس و پن(آشنایی با سیستمهاي پرورش ماهیان آزاد و خاویاري - 1

 و شیوه نصب و استقرار آنها) پن(آشنایی با انواع قفسهاي دریایی و محیطهاي محصور - 2

 قفس و پن آشنایی با اصول و مبانی پرورش ماهیان آزاد و خاویاري در - 3

 

  

 

 :سرفصلهاي درسی
 
 سابقه و تاریخچه پرورش ماهیان آزاد وخاویاري در جهان و ایران - 1

 )هاي بتونیحوضچه -پن -قفس( نایی با سیستمهاي پرورش ماهیان آزاد وخاویاري آش - 2

 )بازار –اي عادات تغذیه -پراکنش -زیست شناسی(گونه هاي مناسب پرورشی معرفی  - 3

 :ي دریایی و پن هاي مناسب پرورش ماهیان آزاد و خاویاريآشنایی با انواع قفسها - 4

  و پن ها) لنگرها -بویه ها -تورها(شناخت اجزاي قفسها - 5

  نحوه نصب و استقرار قفسها و پن ها   - 6

 تعمیر و نگهداري قفسها و پن ها  - 7

 مکان یابی استقرار قفسها و پن هاشرایط انتخاب محل و  - 8

 دریاشرایط فیزیکی و شیمیایی و زیستی آب  - 9

 )بستر-عمق-جریانات دریایی -امواج -باد -آب و هوا(شرایط اقلیمی  - 10
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 اجتماعی -شرایط اقتصادي - 11

  :اصول و مبانی پرورش ماهیان دریایی در قفس - 12

  تامین و حمل بچه ماهی  - 13

  به وزن رسانی و رقم بندي بچه ماهی  - 14

  ذخیره سازي ماهی  - 15

  مدیریت مراحل مختلف پرورش - 16

  تغذیه و غذادهی - 17

  ریهابهداشت و بیما - 18

  و جانوران شکارچی ) چسبنده به تور(جانوران مزاحم   - 19

  صید و برداشت ماهی - 20

  اصول و مبانی پرورش ماهیان دریایی در پن  - 21

  
 :شرایط فراگیران

  کارشناسان مرتبط شاغل در شیالت مرکز و استانهاي ساحلی شمال و بخش خصوصی

  :مکان اجرا 
  آبزیاني آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش ها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
  آشنایی با پرورش ماهیان  خاویاري در قفس و پن مدرسین  دوره 

  
  

  

  
 محل کار  نام مدرس

  دکتر آرمان واعظی
  دکتر فاطمه نظر حقیقی کیساري

  شیالت استان اردبیل
 شیالت استان اردبیل 
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  آشنایی با پرورش ماهی آزاد دریاي خزر  در قفس: عنوان دوره 
 :ساعات آموزشی

        ساعت 8:    ساعت عملی                              
  ساعت  25: جمع کل       ساعت 16:  ساعت تئوري                

 
 :اهداف دوره

  آشنایی با سیستمهاي پرورش ماهی در قفس و معرفی گونه هاي پرورشی
 آنهاآشنایی با انواع قفسهاي دریایی  و شیوه نصب و استقرار 

  آشنایی با اصول و مبانی پرورش ماهی آزاد  در قفس 
 

  

  :طبقه فراگیران 
 مدیران و کارشناسان و فراگیران 

  
   :سرفصلهاي درسی

 سابقه و تاریخچه پرورش ماهی آزاد در جهان و ایران •

 )حوضچه هاي بتونی -قفس( آشنایی با سیستمهاي پرورش ماهی آزاد   •

  بازار –عادات تغذیه اي  - پراکنش - زیست شناسی •
  

  :ي دریایی مناسب پرورش ماهی آزاد  که شامل آشنایی با انواع قفسها
  تعمیر و نگهداري قفسها  ، نحوه نصب و استقرار قفسها   ، ) لنگرها - بویه ها - تورها(شناخت اجزاي قفسها

  

  ،شرایط فیزیکی و شیمیایی و زیستی آب دریا : محل و مکان یابی استقرار قفسها  که شامل  شرایط انتخاب - 5
  اجتماعی -شرایط اقتصادي ، )بستر-عمق- جریانات دریایی - امواج -باد -آب و هوا(شرایط اقلیمی -2- 5
رسانی و رقم بندي  به وزن ، تامین و حمل بچه ماهی : بانی پرورش ماهیان دریایی در قفس که شامل اصول و م - 6

جانوران  ، بهداشت و بیماریها ، تغذیه و غذادهی، مدیریت مراحل مختلف پرورش ، ذخیره سازي ماهی  ، بچه ماهی
  صید و برداشت ماهی ، و جانوران شکارچی ) چسبنده به تور(مزاحم 

  

 :شرایط فراگیران
  کارشناسان مرتبط شاغل در بخش خصوصی و شیالت استانهاي ساحلی شمالی 
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 :امکانات مورد نیاز کمک آموزشی

امکانات بازدید میدانی از قفسهاي  –لوح فشرده  - )ویدئو پروژکتور(دستگاه نمایش پاور پوینت- تخته وایت برد
  دریایی 

  
  
  

  :پیشنهادي مدرسین  دوره 
  )انزلی(شکده آبزي پروري در آبهاي داخلی پژو ه: دکتر شهرام بهمنش 
 اداره کل شیالت مازندران: مهندس حمید مقتدر

  دفتر امورمیگو و آبزیان دریایی : محمد کاظم سیدي قمی 
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  ششم بخش
  سایر موضوعات
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  )یک روزه ( توجیهی پرورش ماهی  :نوان دورهع
                              

   ساعت     8:  ظري ن          
  »روزه  1« ساعت  8: کل                                  :اعات آموزشیس

  ساعت : ملی ع                              
  
  :هداف ا
مرتبط هستند با استفاده دو منظوره  از آب براي پرورش ماهی ) خرد(آشنایی کلیه افرادي که به نحوي با منابع آبی 

  ي کشاورزيها سایر فعالیت ردر کنا
  : ي درسیها سرفصل/ ناوین ع
ترغیب و توجیه  - در منابع آبی خرد   یکلیات پرورش ماه  -  عرفی ماهی قزل آال و کپور و شناسایی آنم - قدمه  م

  نمایش فیلم یا اسالید  - ي آبزي پروري ها پرسش و پاسخ در کلیه زمینه -   افراد در بحث پرورش ماهی
  :فراگیران رایط ش
  لیه روستاییان عالقه مند به آبزي پروري ک 
   :کان اجرا م

  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  :جري م

   ها ستاناشیالت 
  

  درسین دوره توجیهی پرورش ماهیم
  

  
  
  
  

 ام مدرسن  حل کارم

  استان لرستان سازمان جهاد کشاورزي  –رم آباد خ
  شیالت استان سیستان  –ابل ز
  شیالت استان کردستان  –نندج س
  شیالت استان فارس  –یراز ش
  شیالت استان فارس  –یراز ش

  رزیتا سیاوشی     
  عباس علیزاده سرگزي 
  رامین تارك  

  ابراهیم حسام   
  نادر حقیقی  
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  آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان :عنوان دوره
  

  ساعت 14: نظري
  )روزه 3( ساعت 21: کل         :آموزشی ساعات 

  ساعت 7: عملی
  : اهداف 

  آشنایی مقدماتی با تکثیر و پرورش انواع ماهیان پرورشی و میگو
  

  : ي درسی ها  سرفصل/ عناوین 
ي ماهیان پرورشی و میگو  ـ بیولوژي ماهیان ها  گونه  ن ـ معرفیجهاتکثیر و پرورش در ایران و   ـ تاریخچه

دار کردن استخر  ـ  سازي استخر  ـ ذخیره ـ استخرسازي  ـ آماده  ...)زمین، آب و (ـ انتخاب محل پرورشی و میگو
برداري از استخر  ـ بازاریابی و فروش  ـ بررسی اقتصادي و  دهی  ـ بهره دهی، کود دهی، هوا مدیریت پرورش  ـ غذا

  ي عملیرهااجتماعی   ـ بازدید از مزارع و کا
  

   : شرایط فراگیران
  .باشند ي تکثیر و پرورش آبزیان میها  گذاري در فعالیت مند به امر سرمایه کلیه افرادي که عالقه

  
   :مکان اجرا 

  و مراکز آموزشی  مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  

  :مجري 
  ها شیالت استان
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     ي آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان مدرسین دوره

 محل کار  نام مدرس

  رضا فراهانی
  وفا جمال محسنی

  علیزادهنجد علی 
  فرشاد فتاحی

  نژاد محمودرضاابراهیم 
  باالن  مهدي واعظی بی
  مسعود سجادي

  نیا منومهدي م
  مهرداد مرادي
  رزیتا سیاوشی 
  مهرداد رضوي
  سرگزي عباس علیزاده
  رامین استواري
  خسروشیرقاضی

  پیکران مانانعمت 
  

  محمود نفیسی
  منصور حقی راد

  رامین تارك
  سعید ترابی
  مجتبی پوریا
  اکرم همتی 

  عظیم شهیدي
  مرتضی مجدي 

  حسن میقاتی 
  احمد بختیاري

  زاده وهاب 
 رزقجو کهن

   معاونت توسعه آبزي پروريتهران ـ 
  09121351270 )بخش خصوصی(تهران ـ 

  شهید انصاري ماهی رشت ـ مرکزتکثیروپرورش
  کاربردي میرزا کوچک خان –مرکز آموزش علمی 

  بابلسر ـ شیالت استان مازندران 
  شیالت استان گیالن  –بندرانزلی 

  زنجان ـ شیالت استان زنجان
  سازمان شیالت ایران تهران ـ 

  سازمان جهاد کشاورزيخرم آباد ـ 
  خرم آباد ـ سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان

  مرکز خدمات ساوجبالغ – البرز
  زابل ـ شیالت استان سیستان
  زنجان ـ شیالت استان زنجان

  رضوي  استان خراسانمشهد ـ شیالت 
ــزر      ــاي خــ ــان دریــ ــاس ماهیــ ــات تــ ــه تحقیقــ موسســ

09113439044  
  طبیعی  منابع فارس،دانشکده خلیج بوشهرـ دانشگاه

  زنجان ـ شیالت استان زنجان
  سنندج ـ شیالت استان کردستان

  استان فارسجهاد شیراز ـ 
  کرمانشاه ـ شیالت استان کرمانشاه

  سازمان شیالت ایران کرمانشاه ـ 
  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی -مشهد 

  نوشهرـ شیالت  مازندران
  گرگان ـ شیالت استان گلستان
  همدان ـ شیالت استان همدان

  ارومیه ـ شیالت استان آذربایجان غربی 
 تبریز ـ شیالت استان آذربایجان شرقی
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  و پرورش آبزیان ري آشنایی با تکثی مدرسین دوره

 محل کار  نام مدرس

  مهدي مهام
  بیژن سیدعلیخانیسید 

  محمد محبوب
  سیروس نصیري

  خواچگینی رضا شاد
  سلیمانی حمید رضا

  عباس گودرزي
  ایرج رحمانی

  رحمان میرزایی 
  مرتضی علیزاده
  بهرام معروف

  مریم انوشیروانی
 یونس ابراهیمی

    استان آذربایجان شرقیشیالت 
  معاونت آبزي پروري –تهران 

  شیالت استان گیالنبندر انزلی ـ 
   سازمان امور عشایر وزارت جهاد کشاورزيتهران ـ 

  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن
  بندر انزلی ـ شیالت استان گیالن

  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان بروجرد ـ بروجرد
   09127857558ـ  قزوین

  سنندج ـ شیالت استان کردستان
  یزد ـ تحقیقات شیالت استان یزد

  شیالت استان یزدیزد ـ 
   آبزي پروريتوسعه معاونت تهران ـ 

  )هماهنگی با شیالت استان فارس(بازنشسته  –شیراز 



 1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال ............................................................................ 203
 

  در آبزي پروري HACCPکاربرد : عنوان دوره 
      
  ساعت 7: تئوري  

  روز 2:کل                    :ساعات آموزشی
  ساعت 7: عملی                                          

  : اهداف
پـرورش مـاهی بـراي ارتقـاء سـطح        و اجراي آن در مزارع  GAPو HACCPآشنایی پرورش دهندگان با اصول  

  .سالمت و ایمنی محصوالت تولیدي
  

  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 
 -درخصـوص اجـراي حصـپ     رهاوضعیت کشـو   ،پروريتاریخچه اجراي حصپ، ضرورت اجراي حصپ در آبزي  -

شناسـایی اسـتعداد    -در آبـزي پـروري   ) GAP(آبزي پروري خوب  اصول – HACCPآشنایی با اصول و مفاهیم 
ــرل  ــاط کنتـ ــیب نقـ ــزارع    -  s(ccp)حرانـ ــاطرات در مـ ــت مخـ ــه فهرسـ ــل و تهیـ ــه و تحلیـ ــایی، تجزیـ   شناسـ

ثبـت و   -اقدامات اصالحی در حصپ  - (ccp)ي مراقبتی ازها اقدام -و حدود بحرانی نقاط کنترل  ها تعیین شاخص 
  نحوه تأیید سیستم و مراحل آن  -نگهداري کلیه اسناد و مدارك 

    
  :شرایط فراگیران 

 آبزي پروران با تجربه حداقل یک دوره پرورش .1

 مدرك تحصیلی فوق دیپلم به باال .2
  

   :مکان اجرا 
  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع

  
  

  :مجري  
  ها شیالت استان

  

  در آبزي پروري HACCPدوره کاربرد  ینمدرس
  
 

  
  
  

  

 محل کار  نام مدرس

  عذرا بالی زاده 
  رضا ناصحی بومادي

  هماهنگی با شیالت استان فارس -بازنشسته
 )آبهاي داخلی(شیالت استان سیستان و بلوچستان  –زابل 
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  ها عمومی پرورش ماهی در آب بندان :عنوان دوره 
  

  ساعت  35:  ظري ن                                  
  »ه زرو 6« ساعت 42: کل                                     :اعات آموزشیس

  ساعت 7:   ملیع                                  
   :هداف ا

   ها آشنایی با چگونگی پرورش ماهی در آب بندان
  
  :ي درسی ها سرفصل/  نناویع
نحوه  -  ها اشکال مختلف آب بندان - ها ، مکان یابی آب بندانها اریخچه وعلل احداث آب بندانت  -قدمهم

،فتوسنتز و سطح ها بیولوژیکی آب بندانخصوصیات  -ي مهم فیزیکی و شیمیایی رهافاکتو -  ها آبگیري آب بندان
تأمین بچه ماهی و  - ها  و پرورش ماهی در آب بندان ها انداصول غنی سازي آب بن - ها تولید در آب بندان

اصول پرورش ماهی در آب   -  ها ي مجاور آب بندانرهاپرورش بچه ماهی در استخ -  ها انتقال آن به آب بندان
( و عملیات  ها بهداشت و بیماري -  ی عمل آوري و بازاریاب بهره برداري، -   ها آب بندان تغذیه ماهی در - ها بندان
  ) ، نمایش فیلم یا اسالید دبازدی

  
   :رایط فراگیران ش
  اعم از مالکین و مستأجرین  ها لیه پرورش دهندگان ماهی در آب بندانک
  
  :کان اجرا م

  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  
   :جري م

   ها شیالت استان
  درسین دوره ي عمومی پرورش ماهی در آب بندان هام

  

 ام مدرسن  محل کار

  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت 
  شیالت استان آذربایجان شرقی  –بریز ت

  

  سید عیسی نبوي  
   فرخ مهرد رهاف 
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  ي داخلیها عمومی صید و بهره برداري از آب: عنوان دوره 
                                     

  ساعت 21: نظري              
  »روزه 4«ساعت  28کل                                     :ساعات آموزشی 

  ساعت 7: عملی                                  
   :اهداف

  ي داخلیها برداري از آبآشنایی با چگونگی صید و بهره 
  

  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین
بررسـی وضـعیت    -ها طبقه بندي منابع آبی و میزان تولید آن -  کلیات قانون شیالت و آیین نامه اجرایی -

 تعریف صید - ي تعاونی در بهره برداري از منابع آبیها نقش تشکل -برداري از منابع آبی کشورنظام بهره
 هـا  و وزنـه  رهاشناو -  آشنایی با آالت و ادوات صید -  فصل صید و استاندارد صید -ي صید ها محل و

  اثرات ماهی ریزي - تعمیر و نگهداري ادوات صید - اصول صید با ادوات صید تجاري - در ادوات صید 
  

  : عملیات 
ي پرتابی و کاربرد آن رهاي پره و کشیدن آن  ـ نحوه حمل تورهاي گوشگیر ـ نحوه استقرار توها نحوه استقرار دام

  یا نمایش فیلم و اسالید 
  

   :شرایط فراگیران 
  گذراندن دوره آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان  –ي داخلی ها بهره برداران و پرورش دهندگان ماهی در آب

  
  :مکان اجرا 

  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  : مجري 
  ها استانشیالت 

  درسین دوره ي عمومی صید و بهره برداري از آب هاي داخلیم

 ام مدرسن  حل کارم

  مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاري –رشت 
  شیالت استان فارس –شیراز 

  مهدي سبحانی ثانی   
  نادر حقیقی  
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  آشنایی با بیمه آبزیان: عنوان دوره  
                                    

  ساعت 7: تئوري      
  ساعت یک روز  7: کل                              :ساعات آموزشی

    ساعت -: عملی                 
  : اهداف

  ارتقاء دانش آبزي پروران در خصوص بیمه آبزیان 
  

  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 
مـاده واحـده قـانونی صـندوق بیمـه محصـوالت کشـاورزي          -تاریخچه بیمه کشاورزي و آبزیان در دنیـا و ایـران     -

سـردابی و میگـوي    –آیین نامه اجرایی بیمه مـزارع پـرورش ماهیـان گرمـابی       -مصوب مجلس و اساسنامه صندوق
بررسـی و مطالعـه عوامـل خطـر و       -) عوامل غیـر مـدیریتی   (نحوه شناسایی عوامل خطر قهري و طبیعی   -پرورشی 

مدیریت مزارع و ایجاد بستر مناسب به منظور تطبیق شرایط مزرعه بـا شـرایط     -ضرایب احتمال وقوع عوامل خطر  
  مزرعـه در قبـل و بعـد از وقـوع خسـارت     ) جـرم زنـده  ( نحـوه محاسـبه بیومـاس     - آیین نامه اجرایی بیمـه آبزیـان  

 داخت غرامت به پرورش دهنده   نحوه محاسبه غرامت و اصول پر -

  
  :شرایط فراگیران

  آبزي پروران داراي مدرك تحصیلی حداقل دیپلم
  
  :مکان اجرا  

  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  
دوره ي  مدرسین 
با بیمه  آشنائی 

  آبزیان
  
  
  

 محل کار  نام مدرس

  اژدر شیري
  سیاوش میردریکوند

  سعید بابائی 

  آبزي پروري توسعه تهران ـ معاونت 
  شیالت استان لرستان- خرم آباد

  شیالت استان کرمانشاه –کرمانشاه 
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  )ي اشخاص و اموال ها بیمه(  ي غیر محصول جامعه آبزي پروريها آشنایی با بیمه:  عنوان دوره
  

  :ساعات آموزشی 
  ساعت  14: کل جمع     ساعت  14: تئوري     

  
  

ي هـا  ي پیرامـونی آبـزي پـروران وسـایر زیـربخش     هـا  آشنایی بانحوه پـیش گیـري از خطـرات و ریسـک     :اهداف
  تأثیرگذار

  
  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 

مسـئولیت آبـزي پـروران، مسـئولیت     : ي مسـئولیت شـامل  هـا  بیمه -ي بازرگانی ها آشنایی با اصول و مباحث بیمه -
حمـل و نقـل محصـوالت آبـزي ، وسـائط نقلیـه       : ي بـاربري شـامل   هـا بیمـه  –... و ها وسایر رشتهاي ین شیالت حرفه

 بیمـه  -...  طوفان، سیل، زلزله،  رانش زمین و: ي آتش سوزي و بالیاي طبیعی شاملها بیمه -... موتوري و شناوري و 
ي مـازاد  هـا  بیمـه  -... س انـداز و  عمر و حوادث عمر و پـ ) فوت به هر علت (عمر زمانی : ي عمر و حوادث شامل ها

ي آبـزي پـروري   هـا  ي بازرگانی که مورد نیاز بخشها بیمه صادرات و سرمایه گذاري و سایر بیمه -درمان تکمیلی  
ي بیمه اي وانجام مقدمات اخذ خسارت وارده به همراه پخش ها رنامهها و اظ ها آشنایی با تکمیل پرسشنامه - باشد

  فیلم و پاورپوینت
  

  :ط فراگیران شرای
  آبزي پروران با تجربه حداقل یک دوره پرورش

  
  :مکان اجرا

  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  

  : مجري
  ها شیالت استان
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  آشنایی باعملیات آبزي پروري خوب: نوان دورهع
  

  :             ساعات آموزشی 
                       6:  ساعت عملی                                   

  روز 3: جمع کل           12: ساعت تئوري            
  

  :  اهداف 
  آشنایی آبزي پروران بااستاندارد نوین عملیات آبزي پروري خوب  - 
  ارتقاء دانش دست اندرکاران این بخش باضوابط نوین آبزي پروري بهداشتی ودریافت گواهی نامه هاي مربوطه  -  
  
  

    :طبقه فراگیران 
  مدیران وکارشناسان  -
  

  :سرفصل هاي درسی 
، پروبیوتیک )واکسیناسیون(موادبیولوژیک ( موادشیمیایی مورداستفاده درسایت  اصول مدیریت سایت ،  - 

گاه اخالقی مرتبط باآبزي دید ، ایمنی وسالمت شغلی  ،  بهداشت وپیشگیري ازبیماري ها   ، ) منواستیمولندها هاوای
لوازم (تجهیزات وابزار ، منابع آبی وبهداشت ، مدیریت محیط زیست وآبزي پروري  ،  تغذیه آبزیان پروري ، 

برداشت  ، یابی  باقیماند هاي دارویی وشیمیایی مستندسازي وقابلیت رد ، نمونه برداري وآزمایش  ، ) روتابل پ
  .عرضه آبزیان پرورشی  ، وجابجایی 

  
  : شرایط فراگیران 

  مدیران مزارع ، کارشناسان فنی مزارع ، کارشناسان شیالتی مرتبط باموضوع، کارشناسان مراجع ذیصالح نظارتی  
  

  :امکانات موردنیازکمک آموزشی 
  ویدئوپروژکتور، بروشورآموزشی ، امکانات نمونه برداري آزمایشگاهی عملی ، تمپلتجزوات آموزشی ، 

  
  پیشنهادي  مدرسین  دوره 

، دکترحسین زاده ، دکترنظام آبادي، دکترقربانزاده، دکترعلی اسدزاده ، )سازمان دامپزشکی (آقاي دکترعبدي  
  ی دکتربنادرخشان ، دکترپورزاهدي ، کارشناسان دفترصنایع شیالت
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   :تهیه کننده

  گروه بهبود کیفیت    - بهبودکیفیت ، فرآوري وتوسعه بازارآبزیان  دفتر  
  
  

  آشنایی با عملیات آبزي پروري خوبمدرسین  دوره 
    

 محل کار  نام مدرس

  مجتبی فوقی
   

   افسانه توکلی
  

  دکتر مرتضی بازقلعه

  اصفهان شیالت استان  – اصفهان
  

  اصفهان شیالت استان  –اصفهان 
  

  اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن –رشت 
                                          09113314765                



    210  ...........................................................................  1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال 
 

  

  مدیریت عرضه به بازار ماهیان پرورشی: عنوان دوره
                                 

  ساعت 7: تئوري      
  )روز 2( ساعت 14: کل                          :ساعات آموزشی

  ساعت  7: عملی             
 : اهداف

 جایی عرضه و فرآوري ماهیان پرورشیه آشنایی فراگیران با مدیریت صحیح جاب 

  
  : ي درسیها سرفصل/ عناوین 

رات پس از صـید و برداشـت   تغیی - مدیریت صحیح برداشت ماهیان پرورشی -بیولوژي و ترکیب شیمیایی ماهی  -
 ،ي فـرآوري ماهیـان پرورشـی شـامل    روش هـا مـروري بـر    -  جایی ماهیه سازي و جاب ي خنکروش ها - در ماهی 

ــازي،       ــرو س ــاهی و کنس ــاد م ــتیک، انجم ــه و اس ــد فیل ــته تولی ــدي بس ــی    - بن ــان پرورش ــت ماهی ــیابی کیفی   ارزش
سـازي مـاهی،    سـازي و خنـک   اجراي عملیات آماده  ؛کار عملی شامل- بازاریابی و مدیریت عرضه ماهیان پرورشی -

فیلم حفظ کیفیـت مـاهی، فـیلم نحـوه فیلـه       ؛نمایش فیلم شامل -چگونگی ارزشیابی کیفی ماهی، تولید فیله و استیک
  کردن ماهی 

 
  : شرایط فراگیران

  داشتن سواد خواندن و نوشتن،حمل و نقل کنندگان ماهی، عرضه کنندگان ماهی، پرورش دهندگان ماهی
 

  :مکان اجرا
  پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیاني آبزي ها مجتمع

  

  : مجري
  ها شیالت استان

  

ي  مدیریت عرضه به بازارماهیان پرورشی مدرسین دوره ِ  
    
 محل کار  نام مدرس

  مهرداد نریمانی  
  محمدعلی دهقانی 
  امیرکاظم جاذب نیکو  
 مهدي سبحانی  

  شیالت استان لرستان - خرم آباد 
  شیالت استان یزد- یزد 

  شیالت استان گیالن - بندر انزلی 
 شیالت استان گیالن- بندر انزلی 
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  براي تغذیه آبزیان آشنایی با پرورش انواع غذاي زنده: نوان دورهع
                                       

  ساعت 5/3: عملی        
   )روز 2(ساعت  14: کل                                        :ساعات آموزشی

     ساعت  5/10: تئوري         
  

  : ي درسیها سرفصل/ عناوین 
 ارائـه جـداول ارزش غـذایی انـواع ارگانیسـم      - )بصورت مروري بر منـابع (اهمیت انواع غذاي زنده در آبزي پروري

مـروري بـر    - نده کـه امکـان پـرورش آن وجـود دارد    ي زها معرفی ارگانیسم - يها ي غذایی به صورت مقایسها
ي مختلـف بـراي ارتقـاء    روش هـا معرفـی  -)  بصورت مروري بر منابع( پروري استفاده از انواع غذاي زنده در آبزي 

مـروري بـر بیوتکنیـک پـرورش انـواع      -ي عمل آوري و فرآوري ها مروري بر روش-ي غذایی  ها کیفیت ارگانیسم
 غذاي زنده 

 
  :شرایط فراگیران

  )بخش غذاي زنده( پرورش آبزیانشاغلین در مراکز تکثیر و  -
 دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم جهت متقاضیان -

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  
  پرورش انواع غذاي زنده جهت تغذیه آبزیان مدرسین دوره ي  آشنایی با

  
    
 محل کار  نام مدرس

  صمد درویشی 
  سیامک مهینی 

  علی یوسفی  
  کریم سلطانزاده 

  مرکز بهشتی شیالت استان گیالن-بندر انزلی 
  شیالت استان آذربایجان شرقی -تبریز 
  شیالت استان بوشهر-بوشهر
 شیالت استان مازندران-بابلسر 
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  ي آبزي پروريها آشنایی با مکانیزاسیون در فعالیت: عنوان دوره 
  

  ساعت  14: کل  جمع         ساعت    14:  تئوري        :آموزشی ساعات 
  

  :اهداف
  توسعه آبزي پروري با استفاده از مکانیزاسیون

  

  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 
ي روش هـا  - آشنایی با تجهیـزات و ادوات مکانیزاسـیون   - معرفی مکانیزاسیون و آشنایی با اهداف مکانیزاسیون -

معرفـی کـاربري    - ي هـوادهی روش ها - ي هوادهها دستگاه - غذادههاي  دستگاه -ادوات مکانیزاسیون بکارگیري
ي هـا  دسـتگاه  -... )و  ها، هشداردهندهها ، شمارندههادهنده رقم بند، انتقال(ي مدیریت تولید ها دستگاه - هوادهی

 آشـنایی بـا   - ي مکانیزاسیونها از دستگاه برنامه ریزي استفاده چگونگی – )کنترل کمی - کنترل کیفی(کنترل آب 
  )فنی و اقتصادي(توجیه مکانیزاسیون  - ...)اي ، مقطعی و الیه(ي تولید ها برنامه

 
  :شرایط فراگیران 

  سال سابقه  2ي عمومی و تکمیلی با حداقل ها گذراندن دوره، مدرك تحصیلی حداقل دیپلمدارندگان 
 

  :مکان اجرا
  مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ي آبزي پروري وها مجتمع

  

  :مجري
  ها شیالت استان

  
  مکانیزاسیون در فعالیت هاي آبزي پروري مدرسین دوره آشنایی با

 محل کار  نام مدرس    

  سید بیژن سیدعلیخانی
  محمدرضا عباسی
  علیرضا افشاري 

  
  احمد ابراهیم گل 

   احسان نصر

  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
  شیالت استان اصفهان  -اصفهان 
ــل سیســتان و بلوچســتان  شــیالت اســتان   -زاب

  آبهاي داخلی
  شیالت استان مرکزي  –اراك 

  اداره شیالت شهرستان نیر –اردبیل 
09144555998 – 04533257182  
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  آشنایی با کاربرد و نگهداري ادوات ،: عنوان دوره 
  پروري ي مورد استفاده در آبزيها دستگاه تجهیزات و 

  ساعت  7: عملی                                      
  »روزه2«ساعت  14: کل                                     :     ساعات آموزشی

  ساعت  7: تئوري  
  تأثیر ادوات در تولید  –آشنایی با نحوه و زمان بکارگیري ادوات  –شناخت ادوات مورد نیاز :  اهداف

  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 
ادوات مربـوط بـه    -ادوات شمارش تخـم و بچـه مـاهی     -ادوات تفریخ تخم -ادوات حمل و نقل تخم و بچه ماهی  -

ادوات مربـوط بـه اعـالم خطـر و      -شـیمیایی آب   –ادوات مربوط به  آزمایش فیزیکی  -عملیات بهداشتی و قرنطینه
ادوات  -اکسـیژن دهـی    –ادوات هـوادهی و تهویـه آب    -هیادوات غـذاد  -ادوات رقم بندي و جداسازي  -هشدار 

  ادوات حمل و نقل ماهیان پرواري  -ادوات صید  -ادوات تصفیه آب  -برگشت آب
  : شرایط فراگیران

  آبزي پروران با تجربه حداقل دو دوره پرورشی ، ي عمومی و تکمیلیها گذراندن دوره 
  :مکان اجرا

  تکثیر و پرورش آبزیاني آبزي پروري و مراکز ها مجتمع
  :مجري

  ها شیالت استان 
  

  تجهیزات آبزي پروريو مدرسین دوره ي آشنایی باکاربردونگهداري ادوات 
  
  
  
  

  
  
  

  

  مدرسین دوره ي  تخصصی اصول بازاریابی آبزیان پرورشی

 محل کار  نام مدرس

  مهرداد نریمانی  
  مهدي سبحانی ثانی  
  مهرداد مرادي 

  شیالت استان  لرستان-خرم آباد
  شیالت استان گیالن-بندر انزلی 
 جهاد کشاورزيسازمان  -خرم آباد

 محل کار  نام مدرس

  نریمانی  مهرداد 
  امیرکاظم جاذب نیکو 
  مهدي سبحانی ثانی  

  شیالت استان  لرستان-خرم آباد
  شیالت استان گیالن-بندر انزلی 
 شیالت استان گیالن- بندر انزلی 
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  و نقش آن در توسعه آبزي پروري ها دهی تشکل سازمان: عنوان دوره 
  :اهداف

  فراهم نمودن بستر مناسب مشارکت و همیاري مردم
  :ساعات آموزشی 

  ) تئوري (ساعت  10)            روز2(ساعت  14: کل               
  )عملی (ساعت  4                                                            

  :ي درسی ها سرفصل/ عناوین 
 ها مشارکت، همیاري و ارتباط آن -ي مثبت آن در برنامه توسعه  دها، تعاریف، ضرورت و کارکرتشکل ها -مقدمه 

مشارکت سـازمان یافتـه و پـذیرش مسـئولیت در      -دینه کردن مشارکت در برنامه توسعه شیالت هان -تشکل ها  با 
اصـول توسـعه    –مدیریت مشـارکتی   - ي مشارکت و همیاري مردمها چگونگی فراهم ساختن زمینه - برنامه توسعه

سـازماندهی و   - تشـکل هـا  نحوه ایجـاد شـبکه ارتبـاطی بـین      - آبزي پروري يتشکل هاتوانمند سازي  -مشارکتی 
موانـع مشـارکت    -ي آبزي پـروري  تشکل هاعوامل موثر بر فعالیت ثمربخش  -  تشکل هانظارت بر فرایند تشکیل 

   تشکل هانقش ترویج در جهت ساماندهی  -ي آبزي پروري تشکل هاي زهانیا -ي آبزي پروري ها تشکلو توسعه 
  :شرایط فراگیران 

  ي آبزي پروريها کلیه آبزي پروران عالقه مند، مدیران و شاغلین تعاونی
  :مکان اجرا

  و مراکز آموزشی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ،ي آبزي پروريها مجتمع
  :مجري

  ها استانشیالت 
  
  

  توسعه آبزي پروري مدرسین دوره ي  سازماندهی تشکل ها ونقش آن در
  

  
  
  
  
  
  
  

 محل کار  نام مدرس

  نادرحقیقی 
  محمدعلی دهقانی  
  خسروشیرقاضی 
  رامین استواري 
  سعید بابایی  

  

  شیالت استان فارس-شیراز
  شیالت استان یزد-یزد

  شیالت استان خراسان رضوي -مشهد
  شیالت استان زنجان -زنجان 

 شیالت استان کرمانشاه–کرمانشاه 
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   زینتیمدیریت تکثیر و پرورش ماهیان : عنوان دوره 
  ساعت 14: عملی                                    

    )روز 3 (ساعت 21: کل                                  :ساعات آموزشی
  ساعت 7: تئوري                           

  : اهداف 
  آشنایی با تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 

  :ي درسیها سرفصل/ عناوین 
  

 عنوان تئوري عملی

همراه با نشان دادن 
تصاویر یا خود ماهی 
و مشخصـــات نـــر و 

  ماده 
نشان دادن عکـس  

 ن اهایا خود گی

  ن و ایران جهاتاریخچه مختصر در  – 1
  آب شیرین و آب شور  : اختصاصات ماهیان زینتی – 2
ي ماهیان زینتی موجـود در ایـران و   ها  مهمترین گونه – 3

   ها تشخیص جنسیت آن
  ن آبزي آکواریومیاهامختصري در مورد گی – 4
  ن جهاي ماهیان زینتی در ها مهمترین زیستگاه – 5

شناخت 
ــان  ماهی
 زینتی

همراه با تصاویر یا 
  خود ماهی 

  همراه با تصاویر 
بازدید از کارگاه هـا  
  .و یا نمایش تصویر
 بازدید از کارگاه 

بندي ماهیان زینتی از لحاظ تکثیـر، تخمگـذار و    دسته – 1
  زا  زنده

  ي تکثیر طبیعی ماهیان زینتی در طبیعت روش ها – 2
طبیعـی،  ( ي تکثیر ماهیان زینتـی در کارگـاه   ها روش – 3

  . و شرایط اختصاصی هر ماهی) تجاري
  .ي پرورش ماهیان زینتی در پرورشگاهها روش – 4
 ي سایز نمودن و سورت ماهیان زینتی ها روش – 5

تکثیـــر 
و 

 پرورش
ماهیان 
  زینتی 
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  :تغذیه و بهداشت مرکز ماهیان زینتی
  

 عنوان تئوري عملی

بازدیــــــد از 
   گاه پرورش

بازدیــــــد از 
   گاه شرپرو

  
ــان دادن  نشـ

  عکس 
ــان دادن  نشـ

 نمونه غذا

   ها انواع غذاي مورد استفاده آن: تغذیه مولدین – 1
  انواع غذاي مورد استفاده و شیوه تغذیه : تغذیه بچه ماهیان – 2
   : انواع غذا براي ماهیان زینتی – 3

  : غذاي زنده) الف
  غذاي زنده وتکثیر و پرورش ي تهیهروش ها

   : غذاي آماده) ب 
  ي ایرانی و خارجی اهاغذ
  غذاي منجمد ) ج  
  روش ساخت غذا و آنالیز آن ) د 
 محاسبه میزان غذاي مورد نیاز روزانه  – 4

ــه  تغذیـ
ــان  ماهی

  زینتی 
  
  
 

تصــــــــاویر 
ــه  ــوط بـ مربـ

   ها بیماري
ــان دادن  نشـ

و  هـــــا دارو
تعریــــــــف 
فرمول بـراي  

  درمان 
بـــه صـــورت 
عملـــی و یـــا 

  تصاویر 

  گاه ي بهداشتی و مدیریت آب تکثیر گاه و پرورشها مراقبت – 1
دماي مناسب، اکسیژن مورد : شرایط فیزیکو شیمیایی آب – 2

  مناسب، شوري، سختی آب، مواد آالینده و پاتوژن pHنیاز، 
  :میزان الزم و یا خطرناك  -

  آمونیاك، نیترات، نیتریت، ازت 
  : ي شایع ماهیان زینتیها بیماري – 3

  .مهمترین بیماري هاي شایع
  استرس و نقش آن در ایجاد بیماري  – 4
  ي پیشگیري و درمان بیماري ها ها روش – 5
  قرنطینه و شیوه هاي استفاده  – 6
  ي صید و حمل و نقل و خالی نمودن ماهی هاي زینتی ها روش – 7

بهداشت 
و 

 بیمـــاري
ــا ي هــــ

ــان  ماهیـ
  زینتی 
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   :آشنایی با ساخت یک مرکز تکثیر و پرورش ماهی زینتی
 عنوان تئوري عملی

  
ــات -  مشخصـــــ

ــز   ــواع مراکــ انــ
تکثیر و پـرورش  
و بازدیـــــــــد از 

  امکانات 
  
  
مکــانیزم فیلتــر  -

ــواع آن  و انـــــــ
نمایش خود پمپ 

  . و ساختمان آن

مشخصات اولیه یک مرکـز تکثیـر و پـرورش     – 1
  ماهیان زینتی 

انواع مرکز تکثیر و پـرورش ماهیـان زینتـی و     – 2
   ابعاد آن ها

سیسات مورد نیاز مرکز تکثیـر و  أامکانات و ت – 3
  :زینتی پرورش ماهیان

  آکواریوم براي تکثیر و پرورش ) الف 
  براي پرورش  :استخر و حوضچه ) ب
  UV –فیلتراسیون ) ج 
  .کشی هوا ي لولهها پمپ هوا و انواع هواده و روش) د 
  ) بخاري سالن –آکواریومی  –بخاري  (انواع گرماده ) ه 
  نور سالن و وسایل نور پردازي ) و
  برآورد هزینه براي ساخت یک مرکز ماهی زینتی – 4

ــا   ــنایی بــ آشــ
ــک   ــاخت یـ سـ
مرکــز تکثیــر و 
پــرورش مــاهی 

  زینتی

هـاي مرکـز تکثیـر و      آشنایی با انـواع هزینـه   – 1 
  پرورش ماهیان زینتی

مـدیریت  : یت مرکز مـاهی زینتـی  اصول مدیر – 2
  تکثیر، مدیریت پرورش، مدیریت فروش 

 هـا  تعداد نفرات مورد نیاز براي انواع کارگاه  - 3
  و مراکز ماهی زینتی 

  بازاریابی و روابط تجاري در کشور و جهان  – 4
نحـــوه محاســـبه درآمـــد ســـاالنه و ارزیـــابی  – 5

 وري و راندمان تولید و گردش مالی مرکز بهره

ــک   ــدیریت ی م
ــد   ــز تولیـ مرکـ

  ماهیان زینتی 
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  :شرایط فراگیران
دارا   -  دارنده پروانه بـراي پـرورش مـاهی زینتـی     -فروشنده ماهی زینتی -  لید کننده ماهی زینتی آب شیرینتو -

    بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم 
  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
  
  

  مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی مدرسین  دوره 

 ام مدرسن  حل کارم

  مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاري  –رشت 
  سازمان جهاد کشاورزي البرز -کرج 
  شیالت استان فارس- شیراز

  معاونت توسعه آبزي پروري –تهران 
  02636801499تلفن            
                    09123486224  

  علی علیزاده نجد 
  محسن صادقیان 
  می  هاسیامک س 

  محمد حسن الهی
  مریم نمائی کهل
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  آشنایی با طراحی و تزیین آکواریوم: عنوان دوره
  ساعت            -: تئوري                                     

   »هیک روز«ساعت  7: کل                              :ساعات آموزشی
  ساعت  7: عملی       
  : اهداف

  آشنایی و فراگیري نحوه طراحی، ساخت و تزیین آکواریوم 
  :ي درسیها سرفصل / عناوین

 عنوان تئوري عملی

  مختصري در مورد تاریخچه پیدایش آکواریوم )1 
  کواریوم در ایرانآمختصري در مورد پیدایش  )2
 کواریوم چیست؟آ )3

ــناخت  شـــ
  آکواریوم 

  
ساخت یک 

   وآکواریوم 
نمـــــــایش 
مخــــازن و 

 اهتصویر آن

  انواع مخزن آکواریوم 
  )رلیککا، ها هشیش(

  حجم مخزن آکواریوم و ارتباط آن با نوع کاربري و قطر شیشه 
  جدول ابعاد استاندارد

  هاي مجاز براي آکواریوم  چسب
  اکرلیک ،هروش ساخت آکواریوم، شیش

 مربع، مستطیل، استوانه، چند ضلعی و محدب : اشکال مختلف اکواریوم

ــاخت  ســــ
  آکواریوم 

ــایش  نمـــــ
تصــــــــویر 

  مربوطه 
ــایش  نمـــــ
 تصـــــــاویر

  ربوطهم

  محل مناسب استقرار آکواریوم  - 
  . پایه، هود، کنسول، قاب: دکورهاي مختلف براي آکواریوم - 
  : انواع کاربري براي آکواریوم - 
کواریــوم مـــاهی هـــا،آکواریوم خشــک خزنـــدگان، آکواریـــوم   آ
  .هرباریم آکواریوم گیاهان وزیستان،د

ــتقرار  اســـ
  آکواریوم 
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  :ي درسیها سرفصل / عناوینادامه 
 عنوان تئوري عملی

  کلیات و تعاریف: آکواریوم هاي خانگی  - 
تجاري و نمایشگاهی  –کارگاهی : کلیات تعاریف : آکواریم هاي عمومی  - 
  دلفیناریوم –موزه اي  –

 

   :تجهیز آکواریوم
 عنوان تئوري عملی

مشاهده هریـک  
از وسایل و طـرز  

  استفاده 
نمـــایش اجـــزاء 
  فیلتر و انواع آن

به همراه تصاویر 
و مشاهده وسیله 
   و طرز استفاده

 نمایش تصاویر 

  کارگاهی ) خانگی ، ب) الف:پمپ هوا، انواع وسایل هواده )  1
  فیلتر مکانیکی، : فیلتر کف، ب: الف:فیلترهاي آکواریوم) 2
  فیلتر بیولوژیکی : فیلتر شیمیایی د: ج
  نقش فیلتر در آکواریوم )  1– 2
  کواریوم آچرخه نیتروژن در ) 2 – 2
  واتر پمپ و نقش آن  در فیلتر آکواریوم )  3 – 2
  گرمایش و تهویه آکواریوم ) 3

لر یچ: بخاري در داخل و خارج آکواریوم ج کاربرد: انواع بخاري ب : الف
  و نقش آن در آکواریوم 

 انواع المپ ها و نورپردازي آکواریوم  :انواع آکواریوم) 4

وســــایل و 
  ادوات 

مورد نیـاز  
  براي 

آکواریــوم 
و تجهیــــز 

  آکواریوم 
 

مشاهده تصـویر  
و خــود وســیله و 

 طرز استفاده 

 -     اسـکیمر  -   یـووي   - : لوازم جانبی و ادوات مورد نیاز آکواریوم)  5
سـیفون و   -    تـوري   –بـادکش و بسـط    -    Co2کپسـول   -      ازنایزر
 غذاده اتوماتیک –تایمر  -   پاك کن  ربا و شیشه آهن

 

مشاهده تصـویر  
و خــود وســیله و 

 طرز استفاده 

  :آکواریومآب دستگاههاي آزمایش کیغیت  ) 6
  تست کیت ها -الف
  ي پرتابلها دستگاه –ب 
   دماسنج و انواع آن -ج
 )شوري سنج (-د
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  :تزیین و دکور بندي آکواریوم
 عنوان تئوري عملی

مشاهده و نحوه 
، ها کاربرد آن

سازي و  مشابه
ساخت به صورت 

  عملی

 صخره  ،ها هشن، سنگ رودخان: مواد تزئینی طبیعی – 1
ي هـا  مرجان، چوب و کنده درخت، سـنگ   ي دریایی،ها

  ن آبزي اهافسیلی و گی
  شــن مصــنوعی رنگــی،  : یعمــواد تزئینــی مصــنو   -2

ي مصــنوعی، مرجــان مصــنوعی، هــا و حجــم هــا  صــخره
  ن مصنوعی اهاگی
 ي فـانتزي اهـا ي بـادکور مصـنوعی و نم  ها  آکواریوم -3
انواع پس زمینه به صورت مسطح، حجمی، نـورپردازي  (

  )ي پس زمینهرهاو انواع پوست

مواد و 
  وسایل

  راه اندازي

نمایش تصاویر و 
مشابه سازي در 

  آکواریوم
  

  پالستیکی و سفالی : لوازم زینتی دکوري
  ي پرباران آمازون ها و جنگل رهامناظر آبگی) الف 
  ي آب سرد و جریان دار ها  مناظر رودخانه )ب
  ي آفریقارهاو آبگی ها  مناظر رودخانه )ج
  ي آب شیرین آفریقا ها و دریاچه ها  رودخانهمناظر  )د 
  ي آسیا رهاو آبگی ها مناظر تاالب) هـ
  ي مانگر و آکواریوم لب شورها و جنگل ها  مصب) ي 

و  اهانم
ي ها زیستگاه
 و دنیا طبیعی
 يساز  مشابه
 در آن

  آکواریوم

هم دمایی و 
معرفی ماهی بطور 

 عملی

معرفــی مــاهی آمــاده ســازي و راه انــدازي آکواریــوم و 
 راه اندازي نهاها، هفتگی و م مراقبت از آکواریوم و کنترل روزانه
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  : شرایط فراگیران
  دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم  -پرورش دهندگان و فروشندگان ماهیان آکواریومی 

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  
  

  
 طراحی و تزیین آکواریومآشنایی با  مدرسین  دوره  

 محل کار  نام مدرس

  دکتر آرمان واعظی
  

  محمد بدلی وند
  

  سیامک مهینی
  
  

  ایمان حیاتی
  
  

  مریم نمائی کهل

  اردبیل شیالت استان 
  

  اردبیل شیالت استان 
  

مدیریت جهاد کشاورزي استان آذربایجان  –تبریز 
  09141049894شرقی ، تلفن    

  
  02636801499:       تلفن

                09198991388  
  

  02636801499:        تلفن
                09123486224  

  
   



 1399آیین نامه و تقویم دوره هاي آموزشی آبزي پروران سال ............................................................................ 223
 

  مدیریت تغذیه ماهیان زینتی  :عنوان دوره 
  ساعت  -:عملی                                  
   )یک روزه(ساعت 7: کل                  :ساعات آموزشی

       ساعت  7: وريئت             
  

   :درسیي ها سرفصل/ عناوین 
تقسیم بنـدي خـوراك براسـاس خـوراك زنـده و غیرزنـده             -)  گیاهی جانوري (براساس منشأ  اهامعرفی انواع غذ -
ي رایـج براسـاس انـواع    هـا   گونـه تقسیم بنـدي   -ي مختلف رشد ها دوره ي تغذیه ماهیان زینتی براساسروش ها -

معرفـی   -ي غـذایی  هـا   معرفی مواد تشـکیل دهنـده جیـره    -گاه گوارش ماهیان زینتی رایج آشنایی با دست - تغذیه
مین مـواد غـذایی مـورد نیـاز     أي تروش هامعرفی  -ي مختلف رشد ها ي رایج براساس دورهها  ي غذایی گونهزهانیا

مـدیریت بهداشـتی در تغذیـه     -در تغذیه ماهیـان زینتـی    ها و نحوه کاربرد آن ي غذاییها مکمل - ي رایجها   گونه
  ماهیان زینتی 

  
  :شرایط فراگیران

شاغلین درمراکـز  ،  گذراندن دوره مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم 
  تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 

  
  :مکان اجرا

  پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیاني آبزي ها مجتمع
  

  : مجري
  ها شیالت استان

  
  مدرس دوره ي مدیریت تغذیه ماهیان زینتی

  
  
  

  
  

  

 محل کار  نام مدرس

 سازمان جهاد کشاورزي البرز  محسن صادقیان  
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  ي ماهیان زینتیها مدیریت بهداشت و بیماري: عنوان دوره 
                                      

  ساعت 7: عملی
  )روز  2(ساعت  14: کل                 :ساعات آموزشی

      ساعت  7: تئوري                
  

  : ي درسیها سرفصل/ عناوین
محیطی در آکواریـوم و عـوارض ناشـی از عوامـل      عوامل-رفتارشناسی مرضی و طبیعی -اصول معاینه ماهی   :تئوري

ي هـا  در ماهیان آکواریومی   بیمـاري  هعوارض ناشی از اختالالت تغذی -ي در ماهیان آکواریومیرهامحیطی و ساختا
     :عملـی      در ماهیان آکواریومی ها روش درمان، کنترل و پیشگیري از بیماري -انگلی شایع در ماهیان آکواریومی 

 ضـی انـدام  کالبد گشایی و بررسـی مر  -عدسی چشم   -بررسی ظاهري ماهی، تهیه الم مرطوب، خونگیري، مطالعه -
ي انگلـی  هـا   مشاهده نمونه -نمونه برداري جهت عملیات آزمایشگاهی پاتولوژیک و میکروبیولوژیک  -ي داخلی ها

  ي دارودادن در ماهیروش هاي دارویی و ها حمام -و قارچی شایع در ماهیان آکواریومی 
  

  : شرایط فراگیران
کذرانـدن دوره مـدیریت   ، مدرك تحصیلی فوق دیپلم به باالداراي ، شاغلین در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

 تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان

  مدرسین دوره ي مدیریت بهداشت و بیماري هاي ماهیان زینتی
  
  
  
  

  
  
  

 محل کار  نام مدرس

  سیامک مهینی 
  
  

   حیاتی ایمان

مدیریت جهاد کشاورزي استان  –تبریز 
  آذربایجان شرقی 

   09141049894:               تلفن 
  09198991388:                تلفن 

                          02636801499 
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  آب شیرین مدیریت تکثیر مصنوعی میگوي: عنوان دوره 
)Macrobrachium Rosenbergii(  

  ساعت 14: عملی                            
   )روز 3(ساعت  21: کل                               :ساعات آموزشی

       ساعت  7: تئوري              
  

   :درسیي ها سرفصل /عناوین
 - )تئـوري و عملـی   (فیزیولـوژي و مرفولـوژي   -) تئـوري (زیست شناسی ماکرو براکیوم رزنبرگی و پراکندگی آن  -

مـدیریت الروي   -   )تئوري و عملی( ملزومات و تسهیالت هچري میگوي آب شیرین  -) وريئت (انتخاب محل تکثیر 
وري ئـ ت( ي تکثیـر میگـوي آب شـیرین    روش هـا سایر  -) وري و عملیئت (مدیریت پست الروي  -) تئوري و عملی( 

مـدیریت آب در تکثیـر    -) وري وعملـی ئـ ت( تغذیـه   –) تئوري وعملـی (بندي و حمل و نقل بچه میگو بسته -  )وعملی
 )وري وعملیئت(و مشکالت  ها  ناخواسته -) تئوري وعملی (میگوي آب شیرین 

  
  :شرایط فراگیران

دارا بودن مدرك تحصیلی حـداقل فـوق   ، متقاضیان تکثیر میگوي آب شیرین،  پرورش دهندگان میگوي آب شیرین
 دیپلم براي متقاضیان 

  
  : مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان
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  آب شیرین مدیریت پرورش میگوي: عنوان دوره
)Macrobrachium Rosenbergii(  

  ساعت 14: عملی                                    
   )روز 3(ساعت  21: کل                  :ساعات آموزشی

       ساعت  7: وريئت      
  

  :درسیي ها سرفصل/ عناوین 
ــرورش میگــوي آب شــیرین    - ــدگی پ ــت و پراکن ــدگی جمعی ــت ( ،  زیســت شناســی و پراکن ــوژي و -) وريئ فیزیول

مـدیریت پـرورش میگـوي    -) وريئـ ت(انتخاب محل براي پرورش میگوي آب شیرین  -) وريئعملی و ت (مرفولوژي 
وري و ئـ ت( مدیریت آمـاده سـازي اسـتخر    -) وري وعملیئت( آب و هوادهی مدیریت -)  وريئعملی و ت (آب شیرین 

 -) وري وعملـی ئـ ت( مدیریت صـید میگـو و عملیـات بعـد از صـید       - )وري وعملیئت(مدیریت تغذیه میگو  -)  عملی
ي پـرورش  رهاي اسـتخ ها بیماري مدیریت بهداشت و -) وري وعملیئت( مالحظات بهداشتی در آماده سازي استخر 

بـازار و  -  )وريئـ ت( ي پرورش میگـوي آب شـیرین   روش هاسایر  - )وري وعملیئت (نرسري داري  -) وريئت (و میگ
  )وريئت (بازاریابی وعمل آوري محصول 

  
  : شرایط فراگیران

  کلیه پرورش دهندگان میگوي آب شیرین-
  متقاضیان پرورش میگوي آب شیرینـ 
  .براي شرکت کنندگاندارا بودن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم ـ 
  

  : مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  :مجري

  ها شیالت استان
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  تکثیر و پرورش میگوي آب شیرین مدرسین دوره 
  

 نام مدرس  محل کار

  مرکزتحقیقات شیالت استان گیالن–بندرانزلی
  شیالت استان خوزستان   –اهواز 

  سازمان شیالت ایران -کرمانشاه 
  شیالت استان کرمانشاه-کرمانشاه 

  د کشاورزيجهامعاونت اقتصاد و برنامه ریزي وزارت  -تهران 

  جواد صیادفر
  ورش میرزایی ک

  اکرم همتی
  ديوساسان شاه محم

 رضا ابتکاري
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  ي میگوي آب شیرینها مدیریت بهداشت و بیماري: عنوان دوره
)Macrobrachium Rosenbergii(  

  
  ساعت 14: عملی                                     

  روز  3ساعت  21: کل                        :ساعات آموزشی 
       ساعت  7: تئوري           

  
  : درسی ي ها سرفصل / عناوین

پـرورش   -سیسـتم هـاي مختلـف پـرورش      - محل هاي مناسب براي پرورش -   وصیات زیستی و پراکنش اکولوژیکخص -
       مدیریت بهداشتی، پیشگیري و کنتـرل بیمـاري هـا     -مدیریت پرورش   -مدیریت آماده سازي  - تک گونه اي، چند گونه اي

هـا در    کنتـرل شـکارگران و آفـت    -بیماري هاي معمول در پرورش میگـوي آب شـیرین و راهکارهـاي مقابلـه بـا آن هـا         -
 . پرورش

  
  : شرایط فراگیران

 دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم ،  ي مدیریت تکثیر و پرورش میگوي آب شیرینها دورهگذراندن 

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  : مجري
  ها شیالت استان

  
  مدرس دوره ي مدیریت بهداشت بیماري هاي میگوي آب شیرین

  
  

  
  

    

 محل کار  نام مدرس

  مرکزتحقیقات شیالت استان گیالن –بندرانزلی  جواد صیادفر 
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  آشنایی با تکثیر و پرورش جلبکهاي دریایی: عنوان دوره

  
  ساعت       16: نظري  

  "روزه 3"ساعت   24: کل       :ساعات آموزشی
  ساعت         8: عملی 

  
  :اهداف

جلبکهاي دریایی،  روشهاي آشنایی با زیست شناسی گونه هاي تجاري مهم جلبکهاي دریایی، کاربرد  -
 پرورش جلبک هاي دریایی درکشور و تکثیر و پرورش، توجیه اقتصادي تکثیر

  
  :سرفصلهاي درسی

  معرفی جلبکهاي دریایی -
 رده بندي جلبکها -

 کاربرد جلبکهاي دریایی در صنایع مختلف -

 روشهاي تکثیر و کشت جلبکهاي دریایی -

 شرایط مناسب رشد جلبکها -

 تولید و بازار جهانی  -

 فیکوکلوئیدهاي موجود در جلبکهاي دریایی -

 ...)روشهاي تولید، کاربرد، کشورهاي تولید کننده و (معرفی آگار، کاراجینان و آلژینات  -

 بازار مصرف و راندمان تولید فیکوکلوئیدها -

 جلبکهاي مورد استفاده در تغذیه انسانی -

 کشت توأمکاربرد جلبکهاي دریایی در آبزي پروري و  -

 نقش پاالیندگی جلبکهاي دریایی -

 معرفی گونه هاي اقتصادي بومی -

 برآورد اقتصادي تکثیروپرورش جلبک هاي دریایی  -

  
  :شرایط فراگیران

  )بویژه پرورش دهندگان میگو(کارشناسان مرتبط شاغل در سازمان شیالت و استانها و متقاضیان بخش خصوصی 
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  :مکان اجرا
  و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ي آبزي پروريها مجتمع

  
  : مجري

  ها شیالت استان
  
  

  جلبکهاي دریاییتکثیر و پرورش آشنایی با مدرس دوره ي  
  

  
   

 محل کار  نام مدرس

  
  فرزانه شوقعلی نیري

  

  
   09355819198:              تلفن
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  پروريدر آبزي  آشنایی با مخاطرات بهره برداري از منابع دریایی:  عنوان دوره 
  

  : ساعات آموزشی
  ساعت  15: ساعت                 عملی  10: ساعت                  تئوري  25

  
  : اهداف 

  آشنایی فراگیران با عوامل خطرآفرین بیولوژیک درآبزي پروري دریایی  -
  آشنایی فراگیران باعوامل خطرآفرین اکولوژیک درآبزي پروري دریایی  -
  هاي انسانی فعالیت ناشی از و) طبیعی(قهري  باعوامل خطرسازآشنایی فراگیران  -
  

 : سرفصل هاي درسی 
  خصوصیات زیستی و اکولوژي در تکثیر پرورش میگو -1
  :تهد یدات بیو لوژیک  -2
  HABتهدیدات بیو لوژیک طبیعی مانند بلوم کشند مضر   -
  )انسانی (تهدیدات بیو اوژیک عیر طبیعی  -
  فیزیکی مانند آلودگی هاي حرارتی ناشی از نیروگاههاي حرارتی و اتمیآلودگی هاي  -
  پسابهاي پاالیشگاه ها) غرق شدن کشتی ها ( آلودگی هاي شیمیایی   -
  آلو دگی هاي نفتی  -
  آلودگیهاي شهري و خانگی -
  آلو دگی هاي کشاورزي  -
  آلودگی هاي پساب مزارع پرورشی -
  :  تهدیدات اکولو ژیک - 3 

  سونامی  -زلزله –دیدات اکولوژیک طبیعی مانند طوفانهاي دریایی ته  -
  تهدیدات اکو لوژیک ناشی از فعالیت هاي انسانی  -
  ایجاد بندر گاه و اسکله ها   -
  الیروبی بندر گاه ها و اسکله هاي پهلوگیري  -
  توسعه شهر سازي و تغییرات بافت ساحلی  -
  توسعه فعا لیت هاي توریستی  -
  )تردد شناورها( ش فعالیت هاي ناو بري افزای -
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  تخلیه آب توازن کشتی ها  -
  غرق شدن شناور ها و کشتی ها -
  )باکتریایی و قارچی -انگلی - ویروسی(  بیماریها  - 4 
  ...... ) سیالب و  –گل آلودگی –با رندگی ( تغییرات اقلیمی مانند گرم شدن  یا سردئ شدن هوا  - 5 

  جلبکهاي ریسه اي و ماکروسکو ژي در استخر هاشکوفایی و رشد   -6
                      

  : شرایط فراگیران 
  داراي تجربه درزمینه تکثیروپرورش میگو "کارشناس دررشته هاي شیالت ، بیولوژي دریا، آلودگی دریا ترجیحا

  
  
  

  :مکان اجرا
  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع

  
  : مجري
  ها استان شیالت

  
  آشنایی با مخاطرات بهره برداري از منابع دریایی در آبزي پروريمدرسین  دوره 

  
  

   

 محل کار  نام مدرس

  دکتر فاطمه نظر حقیقی کیساري
  

  دکتر مرتضی بازقلعه

  اردبیلشیالت استان 
  

  اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن -رشت
                                        09113314765   
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  تکثیر و پرورش زالوي طبی: نوان دورهع
                                    

      :ساعات آموزشی
  ساعت 6: عملی       ساعت  7: تئوري      

  
  :اهداف 

  آشنایی عالقمندان به راه اندازي مزارع زالو و موارد کاربرد آن -

  : ي درسیها سرفصل
شرایط فیزیکوشیمیایی آب مزارع تکثیـر و  (آب و دما ) 4محیط زیست زالو ) 3فیزیولوژي ) 2آناتومی زالو  )1

فـارم  ) 9فارم سـیار  ) 8فارم تنگی ) 7فارم موقت کیسه اي ) 6محل و تجهیزات داخل فارم ) 5) پرورش زالو
مدیریت مـزارع تکثیـر و پـرورش زالـو     ) 13تکثیر زالو ) 12تغذیه زالو ) 11مزرعه پرورش زالو ) 10بتنی 

هزار قطعـه زالـو    100طرح توجیهی زالو براي تولید ) 16مجوز پرورش زالو ) 15بازار و صادرات زالو ) 14
بیماریهایی که تاکنون توسط پزشکان از طریـق زالـو   ) 18نکات بهداشتی مهم در تکثیر و پرورش زالو ) 17

 .معالجه شده است

  
  :شرایط فراگیران

 سیکل براي فراگیران مدرك تحصیلی داشتن حداقل  -

  
  :مکان اجرا

  ي آبزي پروري و مراکز تکثیر و پرورش آبزیانها مجتمع
  

  :مجري
  ها شیالت استان
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  مدرسین دوره ي  تکثیر و پرورش زالوي طبی
  

  
   

 محل کار  نام مدرس

  حمیدرضا بیدمال
  

  محمدرضا مهدیزاده
  مهران یعقوبی

  
  رضا ایزدي کهنوئی

  
  دکتر محمد قدمی

  
  
  

  فرزانه شوقعلی نیري
  سیامک مهینی

  

  شرکت پارسیان زالو تندیس –گلستان 
   09123078335تلفن 

  شیالت استان خراسان رضوي -مشهد 
  مرکز رشد شهید بخشی –ساري 
  09130009976تلفن 

  :شماره تماس
                       09354842273  

  شرکت خدمات مهندسی دشت فدك قم –قم 
  :شماره هاي تماس

                       02537710208  
                      09123535399  

   09355819198:              تلفن
مـدیریت جهـاد کشـاورزي آذربایجـان      -تبریز

  :شرقی تلفن
09141049894 
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  تولید سیست و بیومس آرتمیا در کشور شیوه هاي متداول: عنوان دوره 
  ...)خاکی، بتونی و گلخانه اي و استخرهاي (

  
  :             ساعات آموزشی 

  )روز 3( ساعت  16: ساعت                      ساعت تئوري 8: ساعت عملی                                   
  

  :اهداف 
  بهره برداري بهینه از ظرفیتها و پتانسیل هاي اراضی و منابع شور مستعد کشور  - 
  تامین نیاز تغذیه اي مراکز تکثیر میگو، ماهیان دریایی، خاویاري و ماهیان زینتی به سیست و بیومس آرتمیا  - 
جلوگیري از ورود محصوالت آلوده به کشور، خودکفایی، ، اشتغالزایی، تامین نیازبهبود کمی و کیفی محصول،  - 

 ... و جلوگیري از خروج ارز

  
  :     طبقه بندي فراگیران 

  × متقاضیان         oکارگران             ×مدیران وکارشناسان        ×مالکین ومدیران   
  

  :سرفصل هاي درسی 
  معرفی آرتمیا  - 1
  بیولوژي، اکولوژي و طبقه بندي آرتمیا - 2
  دالیل استفاده از آرتمیا - 3
  پراکنش آرتمیا در ایران و جهان - 4
  نحوه تولید مثل آرتمیا - 5
  در آرتمیانحوه تغذیه  - 6
   محصوالت قابل عرضه حاصل از تولید و فرآوري آرتمیا - 7
  نیاز کشور به سیست آرتمیا  به عنوان یک محصول استراتژیک - 8
  نیاز آبزي پروري کشور به سیست آرتمیا - 9

  دریاچه بزرگ نمک امریکا از دیدگاه تولید آرتمیا  - 10
  salt lake  Great زمان و نحوه برداشت سیست آرتمیا از - 11
  (Artemia Franciscan) آنالیز سیست دریاچه بزرگ نمک  - 12
  جدول تعداد ناپلی در هر گرم سیست در کیفیتهاي متفاوت  سیست گونه فرانسیسکانا- 13
 معرفی پتانسیل هاي مستعد پرورش آرتمیا درکشور - 14
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ارومیه، مهارلو، بختگان، طشک، (وضعیت و سوابق دریاچه هاي طبیعی آب شور کشور از دیدگاه تولید آرتمیا  - 15
 ...) دریاچه نمک قم و حوض سلطان، میقان و 

 مجوزهاي صادر شده براي تولید آرتمیا - 16

 قیمت سیست و بیومس آرتمیا  - 17

 شیوه هاي رایج تولید آرتمیا در کشور - 18

آب و هوا، توپوگرافی، ترکیب و ساختار استخرها، نحوه آبگیري ( ش آرتمیا در استخر هاي خاکیپرور نیمبا - 19
 )و فیلتراسیون و آماده سازي استخرها

  آرتمیا تولید در نیاز مورد فاکتورهاي ملزومات و - 20
اخذ مجوز، تشخیص کیفیت و کمیت اراضی، ساخت و ساز استخرها، جانمایی : فرآیند تولید آرتمیا مشتمل بر  - 21

 تولید تا عرضه محصول... استخرها، آماده سازي، کوددهی، آبگیري، تفریخ، ذخیره سازي و 

 )شرایط و ملزومات تفریخ(عملیات تفریخ  - 22

 :فرآیند مدیریت پرورش مشتمل بر - 23

 شرایط محیطی و تولید غذا در استخر کنترل -

 )ثبت فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی(اعمال کنترلی در پرورش  -

 استفاده از غذاي مکمل یا دستی -

 شناسایی فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها -

 نگهداري / قوطی زنی/ بسته بندي / رفع دیاپوز / فرآوري /  خالص سازي/ برداشت / فرآیند تولید  - 24

  )، گلخانه اياستخرهاي بتونی( درمحیط محصور تورالعمل تولید بیومس آرتمیادس - 25
  اهداف و دالیل  تولید بیومس در محیط محصور - 26
  ویژگی هاي سیستم گلخانه اي - 27
  شرح عملیات تولید بیومس در استخرهاي سیمانی و گلخانه اي   - 28
  توجیه اقتصادي تولید سیست و بیومس آرتمیا در استخر خاکی   - 29
  توجیه اقتصادي تولید بیومس آرتمیا در محیط گلخانه اي - 30

  
  

  : شرایط فراگیران 
... برخورداري از مدارك کارشناسی در رشته هاي مرتبط اعم از شیالت، محیط زیست، دامپروري، زیست شناسی و  

  و براي متقاضیان حداقل مدرك تحصیلی دیپلم 
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  :امکانات موردنیازکمک آموزشی 

شوري سنج، نمک بدون امکانات نمایش و ارائه پاورپوینت، لوپ، پمپ هوادهی، سیست آرتمیا، دماسنج، آکواریوم، 
، تجهیزات هچینگ و نوررسانی ...ید، ظروف و تجهیزات آزمایشگاهی همچون پتري دیش، بشر، پیپت، سمپلر و 

  )زوك، مهتابی و پایه و ملزومات ، شلنگ آکواریومی، سنگ هوا(
  

   : پیشنهادي مدرسین  دوره 
  حمید طالبی، امیر شعاع حسنی 
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 هزینه هاي تولید آبزیان در کشورروش هاي کاهش   :عنوان دوره 
  

  :             ساعات آموزشی 
  6: ساعت تئوري                                  

  
 :اهداف 

 افزایش بهره وري مزارع

 اقتصادي کردن تولید آبزیان 

  کاهش قیمت شده آبزیان
  

  :     طبقه بندي فراگیران 
  oمتقاضیان                    oکارگران                xمدیران وکارشناسان               xمالکین ومدیران 

  
  :سرفصل هاي درسی 

، عوامل موثر در تولید و سهم هریک از این موارد ، )  جهان ، ایران–مروري بر وضعیت اقتصاد آبزیان ( مقدمه 
کاهش واسطه ها، اتحادیه ها  - بندي  رتبه ( عرضه و فروش در بررسی عوامل موثر در بازار آبزیان و سهم هریک 

سود  کشورهاي موفق در زمینه اقتصاد ابزیان و ارائه راهکارها ، و بازار در ایران -، مقایسه روشهاي تولید )  ...و
، ریسک  آوري آبزي پروري از دیدگاه تجارت، بازار و بازاریابی، انتخاب روش هاي تولید از دیدگاه اقتصادي

  آبزي پروري و ارزیابی اقتصادي در آبزي پروريپذیري مشاغل 
  

  : شرایط فراگیران 
  داراي مدرك کارشناسی و باالتر -
  آشنایی با حسابداري  - 
  

  : مدرس
  شیالت استان لرستان  –دکتر حدیث منصوري طایی 

  
  
  


