بسمه تعالی

رپوژه آموزشی "رتبیت بهدا شتیار دام عشاری"

تهیهکنندگان:
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور
سازمان امور عشایری

آذر 8931

مقدمه:
حیات اجتماعی در ایران از گذشته متأثر از روابط متقابل سه جامعه شهری ،روستایی و
عشایری بوده است .در این میان جامعه عشایری همواره نقشی بارز و تعیینکننده در سرنوشت
اقتصادی و سیاسی کشور داشته است .از دیرباز پهنه وسیعی از ایران در قلمرو زیستی و فعالیت این
جامعه بوده که اکنون نیز کماکان اینچنین است .گرچه امروزه جمعیت عشایری نسبت محدودی از
جمعیت کشور را شامل میشود ولی به اقتضا شیوه زندگی ،قلمرو وسیعی از کشور جزء فضاهای
زیستی عشایر است .تمرکز عمده عشایر غالباً در نیمه غربی و جنوبی کشور به ویژه حول محور رشته
کوهها و دشتهای زاگرس میباشد.
زندگی عشایر به سبک کوچندگی میباشد و با توجه به عدم یکجانشینی و پیمودن مسیر
ایلراههای مربوطه در هر سال در زیست بومهای عشایری که بعضاً بین استانهای مختلف صورت
میپذیرد و حضور در مناطق ییالقی و قشالقی که معموالً صعبالعبور میباشند و با توجه به معیشت
این جامعه که عمدتاً متکی بر دام است ،ارائه خدمات دامپزشکی برای این بخش از جامعه بسیار
ضروری به نظر میرسد.
راهکارها مناسب برای مصون نگه داشتن دام عشایر از بیماریها و عوامل خطرزای محیطی،
کمک شایان توجهی به پویایی اقتصاد عشایر خواهد نمود .براین اساس و با رویکرد اثرگذاری مثبت
بر حفظ دام و اقتصاد عشایر ،برنامه آموزشی تربیت بهداشتیار دام عشایر تدوین گردید .بهداشت-
یاران دام عشایر ،افرادی هستند که بر اساس ویژگیهای شخصی و اجتماعی ،انتخاب و آموزشهای
مهارتی ویژهای طبق سرفصلهای پیشبینی شده ،دریافت خواهند نمود .افرادی که موفق به اخذ
گواهینامه مهارت میشوند ،قادر خواهند بود به عنوان بهداشتیاران دام جامعه عشایری نکات
بهداشتی را به افراد آموزش و برخی عملیات مرتبط با حوزه بهداشتی دام را نیز اجرایی
نمایند.
هدف کلی:
آموزش عشایر منتخب در راستای افزایش سطح آگاهی ،مهارت و توانایی در زمینه
الف)پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم انگلی دام ب) پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم
مشترک و واگیر دام و ج) واکسیناسیون ،تزریقات و کمکهای اولیه در مواقع اضطرار؛
جهت اجرا و انتقال مهارتهای مذکور به سایر عشایر همجوار
 )8اهداف اختصاصی پودمان پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم انگلی دام
در پایان دوره /پودمان آموزشی از فراگیران انتظار میرود توانایی اجرا یا انتقال موارد ذیل را داشته
باشند:
 -1حمام دادن دامها

 -2آماده کردن سم و سمپاش و محلولهای ضدعفونی دام
 -3پاکسازی و سمپاشی جایگاه دام
 -4سمپاشی دامها
 -5استفاده از داروهای ضد انگل
 -6امحاء بهداشتی اندامهای آلوده
 -7ثبت و گزارش موارد بیماری و کارهای انجام شده
 سرفصلهای آموزشی پودمان پیشگیری و کنترل بیماریهای انگلی دام
الف)حیطه دانشی :به مدت  7ساعت
-

شناخت انگل های خارجی دام
شناخت انگل های داخلی دام
دانستن اصول بهداشت جایگاه دام
شناخت سمهای رایج مورد استفاده در دامپزشکی و موارد استفاده
تشخیص داروهای ضد انگلی رایج مورد استفاده در دامپزشکی
دانستن شیوه سم پاشی و حمام دادن دام ها
دانستن شیوه سم پاشی جایگاه دام
آشنایی با نحوه خوراندن دارو و مکمل تغذیه ای

ب) حیطه بینشی :به مدت  9ساعت
 دقت در انتخاب محل و آماده سازی حمام ضد کنه دقت در تهیه محلول ضد کنه دقت در حمام دادن دام ها دقت در آماده سازی سم و دستگاه سم پاش دقت در پاکسازی جایگاه دام دقت در سم پاشی جایگاه دام دقت در سم پاشی دام ها دقت در تهیه محلول های دارویی و مکمل های تغذیه ای دقت در خوراندن محلول های دارویی و مکمل های تغذیه ای به دام ها احتیاط در روند آماده سازی و استفاده از سم و سم پاشج) حیطه مهارتی :به مدت  02ساعت
 انتخاب محل و آماده سازی حمام ضد کنه آماده سازی محلول ضد کنه -حمام دادن دام ها

 آماده سازی سم آماده سازی سم پاش جهت کار پاکسازی جایگاه دام سم پاشی جایگاه سم پاشی دام ها تهیه محلول های دارویی و مکمل های تغذیه ای استفاده از پوشش مناسب و ایمن ( لباس کار ،چکمه و )...تجهیزات ،ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای آموزش مهارتی
ردیف

عنوان تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  51نفر
کارآموز

5

دستگاه سم پاش

مناسب سم پاشی

1

ردیف

عنوان ابزار

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  51نفر
کارآموز

5

لباس کار

یکسره

 51دست

2

چکمه

ساق بلند

 51جفت

3

ماسک

یکبار مصرف

 51عدد

4

دستکش

التکس

 51جفت

ردیف

عنوان مواد مصرفی

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  51نفر
کارآموز

5

سم

2

داروی ضد انگلی خوراکی

3

مکمل تغذیهای

4

کیسه های زباله ای پالستیکی

 51لیتر

محکم

 51عدد

 )2اهداف اختصاصی پودمان پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم مشترک و واگیر دام
در پایان پودمان آموزشی از فراگیران انتظار میرود توانایی اجرا یا انتقال موارد ذیل را داشته باشند:
 -1شستشو و ضد عفونی زخم
 -2پاکسازی و ضدعفونی جایگاه دام

 -3امحاء بهداشتی الشه آلوده یا اندامهای مبتال با توجه به نوع بیماری
 -4ثبت و گزارش موارد بیماری و کارهای انجام شده
 -5جلوگیری از گسترش بیماریهای مشترک و واگیر دار در گله
 -6جلوگیری از انتقال بیماریهای زئونوز در گلههای همجوار عشایر
 سرفصلهای آموزشی پودمان پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم مشترک و واگیر
دام
الف) حیطه دانشی :به مدت  1ساعت
 شناخت بیماری های مهم دامی (تب برفکی ،لمپی اسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک) شناخت بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام (بروسلوز ،تب خونریزی دهنده کریمهکنگو ،شاربن وهاری)
 اطالع از راههای کنترل و پیشگیری بیماریهای دامی مهم در دام دانستن راههای کنترل و پیشگیری بیماریهای مشترک مهم در دام -شناخت راههای کنترل و پیشگیری بیماریهای مشترک مهم در انسان

ب) حیطه بینشی :به مدت  2ساعت
 دقت در شناخت نشانه های بیماری های مشترک دام و انسان تمایل به شناخت راههای کنترل بیماری های مشترک دام و انسان دقت نظر در شناخت بیماریهای انسانج) مهارتی :به مدت  22ساعت
-

تشخیص عالئم بالینی بیماری های مهم دامی در دام (در صورت وجود عالئم)
تشخیص عالئم بالینی بیماری های مهم مشترک در دام (در صورت وجود عالئم)
تشخیص عالئم بیماری های مهم مشترک در انسان
اقدام مناسب در مواجهه با دام بیمار
اقدام مناسب در ارتباط با فرد بیمار
ارائه توصیههای مناسب جهت کنترل و پیشگیری بیماری های مهم دامی در دام
ارائه توصیههای مناسب جهت کنترل و پیشگیری بیماری های مشترک مهم در دام
ارائه توصیههای مناسب جهت کنترل و پیشگیری بیماریهای مشترک مهم در انسان

 )9اهداف اختصاصی واکسیناسیون ،تزریقات و کمکهای اولیه در مواقع اضطرار
در پایان این پودمان آموزشی از فراگیران انتظار میرود توانایی اجرا یا انتقال موارد ذیل را داشته
باشند:
 -1مقیدسازی دامهای مختلف
 -2روش مناسب حمل و نگهداری واکسن را به روش مناسب حمل و نگهداری
 -3انجام واکسیناسیون
 -4خوراندن دارو و انواع تزریقات را در دامهای مختلف
 -5امادهسازی مکملهای غذایی
-6خوراندن مکمل غذایی را به دام
 -7مقابله با شوک ناشی از واکسیناسیون
 سرفصلهای آموزشی پودمان واکسیناسیون ،تزریقات و کمکهای اولیه در مواقع
اضطرار
الف) حیطه دانشی :به میزان  7ساعت
-

انواع واکسن ها و کاربرد آنها در انواع دام
انواع تزریق برای واکسن ها
مشخصات ظاهری و اطالعات برچسب انواع واکسن ها
شرایط مناسب جهت نگهداری و حمل واکسن ها
لوازم و تجهیزات الزم جهت واکسیناسیون
چگونگی آماده سازی واکسن
چگونگی آماده سازی دام جهت واکسیناسیون
چگونگی تزریق واکسن
شوک ناشی از واکسیناسیون و اقدامات الزم در موارد وقوع شوک

ب) حیطه بینشی :به میزان  9ساعت
 دقت در انتخاب واکسن مناسب و دارای استاندارد الزم دقت در نگهداری و حمل واکسن ها دقت در آماده سازی واکسن دقت در انتخاب دام مناسب واکسیناسیون و آماده سازی دام جهت تزریق واکسن دقت در انجام واکسیناسیون دقت در شناسایی عالئم شوک ناشی از واکسیناسیون -احتیاط در روند آماده سازی و تزریق واکسن به دام به منظور حفظ ایمنی واکسیناتور

ج) حیطه مهارتی :به میزان  22ساعت
انتخاب واکسن مناسب و دارای استاندارد الزم برای تزریقانتخاب دام واجد شرایط واکسیناسیون برای هر واکسننگهداری و حمل مناسب واکسننحوه آماده سازی واکسن و دام جهت واکسیناسیوننحوه واکسیناسیون داماقدام مناسب در موارد شوک ناشی از واکسیناسیوناستفاده از پوشش مناسب و ایمن ( لباس کار ،چکمه و )...دفع /ضد عفونی مناسب تجهیزات استفاده شده در عملیات واکسیناسیوندفع مناسب لوازم یکبار مصرف استفاده شده توسط فرد واکسیناتورتجهیزات ،ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای آموزش مهارتی
ردیف

عنوان تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  15نفر
کارآموز

1

سرنگ اتوماتیک

مناسب تزریق واکسن

5

2

کیف حمل واکسن

مناسب حمل واکسن

5

3

کیسه یخ

مناسب حمل واکسن

25

ردیف

عنوان ابزار

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  15نفر
کارآموز

1

لباس کار

یکسره

 15دست

2

چکمه

ساق بلند

 15جفت

3

ماسک

یکبار مصرف

 15عدد

4

دستکش

التکس

 15جفت

5

سرنگ

جهت تزریق

 33عدد

ردیف

عنوان مواد مصرفی

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  15نفر
کارآموز

1

واکسن

بر حسب بیماری های
مورد نظر

 15ویال

ردیف

عنوان مواد مصرفی

مشخصات فنی

تعداد به ازاء  15نفر
کارآموز

2

داروی ضد شوک

آدرنالین

 5ویال

3

پنبه

بسته بندی

 3بسته

4

الکل

 73درصد

 3لیتر

5

کیسه های زباله پالستیکی

محکم

 15عدد

برش استانی

ردیف

استان

پودمان پیشگیری

پودمان پیشگیری و

پودمان واکسیناسیون،

و کنترل

کنترل بیماریهای

تزریقات و کمکهای

بیماریهای مهم

مهم مشترک و

اولیه در مواقع اضطرار

انگلی

واگیر دام

جمع

تعداد
فراگیر

نفر روز

تعداد
فراگیر

نفر روز

تعداد
فراگیر

نفر روز

نفرروز

1

خوزستان

33

153

33

153

33

153

453

2

لرستان

33

153

33

153

33

153

453

3

جمع

63

333

63

333

63

333

033

دستورالعمل اجرایی پروژه آموزش و تربیت بهداشتیار دام عشایر
- 8مخاطبان طرح :
 افراد منتخب و معرفی شده از سوی اتحادیه عشایری استانهاـ عشایر برگزیده (ترجیحاً جوانان) ساکن و داوطلبان فعالیت بین جامعه عشایری
 زنان و دختران عشایری (حداقل  23درصد) از کل مخاطبان دورهـ سایر اعضای تعاونیها و اتحادیههای عشایری واجد شرایط
- 2شرایط فراگیران
ـ توانایی جسمی و سالمت روان
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل سیکل (در صورت نبود داوطلب ،فرد انتخاب شده حداقلدارای سواد خواندن و نوشتن باشد)
 داشتن حداقل  16سال سن -دارای مقبولیت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی

 -9دستاندرکاران پروژه:
 سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه آموزش و ترویج کشاورزی) سازمان دامپزشکی کشور سازمان امور عشایر ایران مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانـ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان
 اداره کل دامپزشکی استان اداره کل امور عشایر استان اتحادیه و شرکتهای تعاونی عشایری استان- 4مجری برنامه آموزشی:
مسئولیت اجرای برنامه آموزشی ،بر عهده مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان میباشد که با هماهنگی کارگروه استانی نسبت به اجرای برنامه اقدام مینمایند.
- 5عناوین دورههای آموزشی:

عناوین دورههای آموزشی در قالب سه پودمان الف)پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم انگلی
دام ب) پیشگیری و کنترل بیماریهای مهم مشترک و واگیر دام و ج) واکسیناسیون ،تزریقات و
کمکهای اولیه در مواقع اضطرار (تربیت واکسیناتور دام عشایری) میباشد.

- 6زمان اجرا:
دورههای آموزشی با توجه به اقتضا و شرایط هر استان (زمان کوچ و استقرار عشایر و زمان
حضور بهداشتیار دام عشایر) ،بر اساس نظر کارشناسی در کارگروه استانی تعیین و به مورد
اجرا گذاشته خواهد شد.
- 7مکان اجرا
مکان اجرای دوره با توجه به تعداد فراگیران و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن به تشخیص
کارگروه استانی با رویکرد تسهیل در دسترسی فراگیران میتواند در مراکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان ،واحدهای آموزشی تابعه ،مراکز جهاد کشاورزی دهستان،
مناطق عشایری و روستایی با توجه به امکانات موجود در دو استان ذکر شده باشد.
- 1گردش کار اجرایی
 تصویب کلیات برنامه آموزش مهارتی در سطح ملی در کارگروه مربوطه ابالغ برنامه اجرایی از سوی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان دامپزشکیو سازمان امور عشایری و به واحدهای متناظر استانی
 تدوین برنامه عملیاتی به منظور اجرا در سطح دو استان توسط دفتر آموزش بهرهبرداران ومشاغل کشاورزی
 تدوین و اعالم تقویم اجرایی به دبیرخانه کارگروه ملی (دفتر آموزش بهرهبرداران و مشاغلکشاورزی) از سوی کارگروه استانی
 فراخوان توسط ادارات کل دامپزشکی با همکاری ادارات کل امور عشایر استانهای مذکور معرفی فراگیران از سوی ادارات کل امور عشایر و اتحادیههای عشایری به سازمان دامپزشکیکشور و سازمان امور عشایر ایران
 اجرای دورههای آموزش مهارتی طبق استانداردهای تعریف شده در برنامه توسط واحدهایاستانی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

 تهیه گزارش عملکرد و ارایه به مراجع ذیربط توسط دست اندرکاران پروژهـ ثبت تمامی فرایندهای اجرایی دوره (نیاز سنجی ،برنامهریزی و اجرا) در سامانه آموزش
بهرهبرداران کشاورزی (سابک)
-3نقش و وظایف دستاندرکاران پروژه
ردیف

موضوع

متولی انجام

1

معرفی فراگیران بر اساس شاخصهای مدون
شده در بند  1این دستورالعمل

سازمان امور عشایر ،اتحادیهها و
تعاونی های عشایری

2

تهیه بانک اطالعاتی از فراگیران شامل نام و
نامخانوادگی ،نام پدر ،سن ،سطح سواد،
شماره موبایل ،محل اسکان ،مدت زمان
اسکان در جامعه عشایری

سازمان امور عشایر

3

گروه دامپزشکی موسسه آموزش و
تعیین سرفصلها ،محتوا و مطالب آموزشی
ترویج کشاورزی و سازمان دامپزشکی
(تولید محتوا)
کشور

4

مهندسی پیامهای آموزشی-ترویجی (ارسال
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با
پیامک در مواقع خاص و اضطرای ،ارسال
همکاری بخش ها و دفاتر تخصصی
پیامهای آموزشی-ترویجی (پیامهای توجیهی
ذیربط
و آماده سازی) ،تهیه رسانههای نوشتاری و
غیرنوشتاری و )...

5

اجرای پودمانهای آموزشی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان از طریق
هماهنگی با دفتر آموزش بهرهبرداران
و مشاغل کشاورزی

6

نظارت بر حسن اجرای دورههای آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان یا نماینده
مطابق با چک لیست نحوه انجام دوره (این
کارگروه استانی
چک لیست ضمیمه شیوهنامه میباشد)

7

انتخاب مربی بر اساس شاخصهای صالحیت
حرفهای

سازمان دامپزشکی (ادارت کل
استانی)

8

لوازم و ابزار تسهیلکنندهی فعالیت بهداشت-
یار حین و پس از اتمام دوره آموزشی نظیر
واکسن ،دارو و ...

سازمان دامپزشکی (ادارت کل
استانی)

لوازم ،ابزار و تجهیزات مصرفی مورد نیاز برای
آموزش گروه مخاطب
0
13

ارزشیابی اثربخشی و سودمندی آموزش

دفتر آموزش بهرهبرداران و مشاغل
کشاورزی

پیگیری آموزش و برگزاری دورههای تکمیلی

سه دستاندرکار اصلی پروژه

- 82منبع تامین اعتبار
هزینه اجرای دوره به شرح زیر تامین میشود.
الف ) تأمین اساتید بر عهده سازمان دامپزشکی خواهد بود.
ب) تامین خودرو به منظور اجرای دوره بر عهده کارگروه استانی میباشد.
ج )  53درصد از هزینه های مربوط به اسکان و پذیرایی توسط سازمان دامپزشکی و مابقی
توسط موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان امور عشایر تأمین خواهد شد.
- 88نحوه نظارت
نظارت بر حسن اجرای برنامه در سطح ملی به عهده کارگروه ملی و در سطح استان بر عهده
کارگروه استانی میباشد (بر اساس چک لیست پیوست)

 -82اعضای کارگروه ملی:
 معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی مدیرکل بهداشت دام سازمان دامپزشکی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر مدیرکل دفتر تعاونیها و نظامهای بهرهبرداری سازمان امور عشایر مدیرکل دفتر آموزش بهرهبرداران و مشاغل کشاورزی موسسه آموزش و ترویج معاون علمی و فناوری موسسه آموزش و ترویج -مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان عشایر کشور

 -89اعضای کارگروه استانی:
 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان -مدیرکل دامپزشکی استان

 مدیرکل امور عشایر استان رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان رئیس اداره آموزش بهرهبرداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان رئیس اتحادیه عشایر استانتبصره :در صورت عدم امکان حضور هریک از اعضا کارگروه ملی یا استانی ،نماینده تام االختیار
ایشان در جلسه حضور خواهند داشت.
*این دستورالعمل در  13بند تنظیم و از تاریخ ابالغ الزماالجرا میباشد.

چک لیست ارزیابی دوره های آموزشی
این چک لیست کمک می کند تا مجری دوره آموزشی ،مولفه های مختلف اجرای آموزش را بررسی
کرده و نقاط قوت و ضعف را قبل و بعد از دوره شناسایی نماید.
شرح

 -8نیازهای دوره:
میزان تطابق مطالب آموزشی با نیاز فراگیران
استفاده از روش های مناسب برای نیازسنجی
اولویت بندی مناسب نیازها
 -2اهداف دوره:
میزان روشنی و صراحت اهداف دوره
قابل وصول بودن اهداف دوره
-9محتوای دوره:
متناسب بودن محتوا با اهداف دوره
متناسب بودن اهداف با نیازهای شرکت کنندگان
متناسب بودن محتوی با ویژگی های کاری شرکت
کنندگان
-4کادر آموزشی دوره:
میزان دانش و تخصص مدرس
تجربه مدرس
تبحر در ارایه مطلب
 -5روش های تدریس مورد استفاده:
متناسب بودن روش های تدریس با ویژگی شرکت
کنندگان

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

شرح

 -6طول دوره و مدت زمان برگزاری دوره
کافی بودن طول دوره
متناسب بودن زمان دوره با اهداف دوره
متناسب بودن زمان دوره با محتوای دوره
مناسب بودن زمان برگزاری دوره
-7امکانات و تجهیزات دوره
مناسب بودن تجهیزات ،ابزار و امکانات آموزشی دوره
تناسب بودجه مورد نظر برای اجرای دوره
-1زمینه های اجرایی
سازماندهی اجرای دوره
اطالع رسانی به موقع اطالعیه های برگزاری دوره
دراختیار قراردادن منابع آموزشی و جزوات به فراگیران

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

