
 سرفصل ها و منابع آزمون مسؤولین فنی دامپروري
 

 جداول اطالعات آزمون مسؤولین فنی -الف
 
 و ضرایب  مسؤولین فنی دامپروري دروس امتحانی آزمون  -1جدول  

 عناوین دروس امتحانی: 
 *دام و طیور پرورش  -4تغذیه دام و طیور  -3ساختمانها و تاسیسات  -2مدیریت و اقتصاد  -1

 آزمونگرایش 
 ضرایب دروس امتحانی

 پرورش دام و طیور -4 تغذیه دام و طیور -3 ساختمانها و تاسیسات -2 مدیریت و اقتصاد - 1
 4 3 2 2 )دام (سبک و سنگین

 4 3 2 2 (گوشتی و تخم گذار)طیور
زنبور عسل و پرورش ملکه 

 کرم ابریشم
2 2 3 4 

 3 4 3 2 تولید خوراك دام و طیور
 فیزیولوژي تولید مثل است. ها وو بیماريبهداشت  -اصالح نژاد  -پرورش دام و طیور شامل مباحث پرورشی  *
 
 االت آزمون به تفکیک دروسؤتعداد س -2جدول   

 گرایش آزمون

 دروس امتحانی االتؤتعداد س

و  مدیریت-1
 اقتصاد

ها و ساختمان -2
 تاسیسات

دام و  تغذیه -3
 طیور

 *دام و طیور پرورش -4
تعداد کل 

االت هر ؤس
 طیور دام گرایش آزمونی

پرورش ملکه 
زنبور عسل و 
 کرم ابریشم

دام (سبک و 
 سنگین)

20 25 25 30 - - 100 

(گوشتی و  طیور
 تخم گذار)

20 25 25 - 30 - 100 

پرورش ملکه 
زنبور عسل و 

 کرم ابریشم
20 25 25 - - 30 100 

تولید خوراك 
 دام و طیور

20 25 25 15 15 - 100 

 فیزیولوژي تولید مثل است. و بیماریها وبهداشت  -اصالح نژاد  -پرورش دام و طیور شامل مباحث پرورشی  *
 
 



 
 آزمون مسؤولین فنی دامپروري پیشنهادي منابع -ب    

 
  (دکتر صوفی سیاوش و دکتر جانمحمدي) (مکدونالد) انتشارات عمیدي –تغذیه دام 
 انتشارات جهاد دانشگاهی –(دکتر زالی و همکاران)  –چرچ) -خوراك و خوراکدهی حیوانات اهلی (کلمز 

  انتشارات ترجمان  خرد –(دکتر کرمانشاهی و همکاران) –راهنماي جامع تکنولوژي و فرآوري خوراك دام, طیور و آبزیان 
 (دکتر مهدي دهقان و همکاران) انتشارات  جهاد دانشگاهی  -اصول کاربردي پرورش گاوهاي شیري 
 (دکتر مجید خالداري) انتشارات جهاد دانشگاهی -اصول پرورش گوسفند و بز 
 نشر انتشارات  -داوود سیدي) -هوشنگ لطف الهیان -حسین علی نصیري -مجتبی ایاز -راهنماي پرورش شترمرغ (سید مسعود موسوي

 آموزش کشاورزي

 
 

 گلخانه و قارچ خوراکیسرفصل ها و منابع آزمون مسؤولین فنی 
 

  گلخانهدروس امتحانی آزمون مسؤولین فنی  -3جدول 

 تعداد سؤواالت آزمون هاي آزمون گلخانهسرفصل ردیف
 10 ...)قارچ خوراکی ، دستورالعمل مسؤولین فنی گلخانه و 472(نشریه  قوانین و مقررات 1

 18 سازه، پوشش و تجهیزات 2

 18 تغذیه و مدیریت آبیاري 3

 18 آفات و بیماریها 4

 18 بازاریابی و فروش 5

 18 اصول پرورش و تولید 6

 

  قارچ خوراکیدروس امتحانی آزمون مسؤولین فنی  -4جدول 

 تعداد سؤواالت آزمون سرفصلهاي آزمون قارچ خوراکی ردیف
 10 ...)قارچ خوراکی قوانین و مقررات(دستورالعمل مسؤولین فنی گلخانه و  1

 15 با کمپوستآشنایی  2

 60 سالن داري(مدیریت پرورش، آشنایی با آفات و امراض، آشنایی با ماشین آالت و مکانیزاسیون) 3

 15 برداشت و بسته بندي(قارچ چینی) 4
 



 

 

 و قارچ خوراکی واحدهاي گلخانهآزمون مسؤولین فنی پیشنهادي منابع 

 انتشارات مولف/ مترجم منابع پیشنهادي ردیف

مهندس تقی زرجینی، مهندس مریم  مبانی علمی کشت گیاهان گلخانه اياصول و  1
  انوري نصرت، مهندس مهدي محمدیان

  دکتر ولی اهللا بنی عامري جزوه مدیریت تلفیقی آفات گلخانه 2

دستورالعمل فنی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زاي  3
عامريدکتر ولی اهللا بنی  خیار گلخانه اي بر پایه کنترل بیولوژیک   

برنامه مدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت زاي  4
  دکتر ولی اهللا بنی عامري محصوالت گلخانه اي

  دکتر ولی اهللا بنی عامري روشهاي ضدعفونی خاك و بسترهاي کشت در گلخانه 5
 مرز دانش  مهندسی سازه و مدیریت گلخانه 6
 خوراسگاندانشگاه آزاد   فنون پیشرفته در مدیریت گلخانه 7
 آموزش وترویج کاورزي  اصول و مبانی احداث ومدیریت گلخانه 8
 حق شناس  سازه هاي گلخانه اي 9

هیدروپونیک راهنماي عملی براي پرورش دهندگان  10
 دانشگاه شیراز  بدون خاك

 سخن گستر  طراحی سیستم هاي کشت هیدروپونیک 11

گوجه راهنماي جامع و کاربردي کشت گلخانه اي  12
 مرز دانش  فرنگی و خیار

 ها گلخانه توسعه ضوابط و مبانی 13
  472نشریه  )472، نشریه ها گلخانه اجرایی مقررات و دستورالعمل(

مهندس تقی زرجینی، مهندس مریم  مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی 14
 انوري نصرت، مهندس مهدي محمدیان

مبانی علمی پرورش قارچ 
 خوراکی

 


