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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 612320630590001 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 : كشاورزي )امور دام و ماكيان(ريزي درسي  اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف

 سال  9 مربي تغذيه دام كارشناس ارشد مهدي اسماعيل زاده 1

 سال 10 كارشناس دامپروري فوق ليسانس سهراب طوسي 2

 سال 16 مربي گرايش طيوردامي علوم  فوق ليسانس معصومه كريمي راد 3

 عسلعلوم دامي گرايش زنبور ليسانس ماميسيد مهدي ا 4
كارشناس و مربي پرورش 

 زنبورعسل
 سال 45

 سال 11 آموزشي جهاد كشاورزي مجتمع عسلعلوم دامي گرايش زنبور فوق ليسانس محمدرضا بصيري 5

 عسلعلوم دامي گرايش زنبور ليسانس محمود ثالثي 6
كارشناس پژوهشي زنبورعسل 

 مركز تحقيقات علوم دامي
 سال 20

 عسلعلوم دامي گرايش زنبور ليسانس سيد مظاهر سيدي 7
كارشناس واحد زنبور عسل مركز 

 تحقيقات كشاورزي
 سال 20

 فوق ليسانس عليرضا عباسيان 8
علوم دامي گرايش تغذيه 

 زنبور عسل

عضوهيئت علمي مركز تحقيقات 

 كشاورزي
 سال 20

 گرايش تغذيه دام فوق ليسانس سيد حسن موسوي 9
ناس و مربي آموزش فني و كارش

 حرفه اي
 سال 9

 توليدات دامي ليسانس سرخوش فرهنگ 10
كارشناس و مربي پرورش 

 زنبورعسل 
 سال 9

 سال  10 رئيس اداره آموزش  برق  كارشناس ارشد  عارف نجفي نژاد   11

 مديريت آموزشي كارشناس ارشد سيد محسن جاللي 12
دبير كارگروه برنامه ريزي درسي 

 (امور دام و ماكيانرزي )كشاو
 سال11

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد (  امور دام و ماكيانكشاورزي)با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  20/2/1396طي جلسه اي كه در تاريخ 

پرورش دهنده زنبور عنوان شغل بررسي و تحت  6123-63-001-2با كد   پرورش دهنده زنبور عسلاستاندارد آموزش شغل 

 مورد تائيد قرار گرفت .  612320630590001با كد  عسل

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پيگرد قانوني است.

 ريزي درسي امهطرح و برن، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خيابان خوش نبش ، تهران، خيابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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 :   تعاريف
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي   مجموع ب

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 رد عملكرد مورد نياز شغل. شرايك راري و استاندا

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي رارورزي صرها در مشاغلي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي آموزد و ضرورت با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   توانمندي رداقل

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي شايستگي يا تواناييهاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك  اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  ي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از رهتارهاي عاطت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

   رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 پرورش دهنده زنبور عسل

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

بررسي طرح توجيهي و پرورش دهنده زنبور عسل شغلي است از حوزه دامپروري كه داراي شايستگي هايي از قبيل 

 ،بررسي ساكنين كندو و ارزيابي وضعيت كلوني  ، بررسي گونه ها و نژادهاي زنبور عسل ،اقتصادي پرورش زنبور عسل 

ادغام كردن  ،ل زنبور عسكندوهاي  تكثير ،تثبيت برگ آج موم و شان در قاب ،استفاده از وسايل و ابزار آالت زنبورداري 

 مديريت در پرورش و،مديريت بيماري ها و آفات زنبور عسل  ،بررسي محيط هاي مورد بهره برداري زنبور  ،كندوها 

و با مشاغلي از قبيل پرورش دهنده ملكه  بازاريابي و فروش محصوالت ،برداشت محصوالت  ،نگهداري زنبور عسل 

 .زنبور عسل در ارتباط است

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 (پايان دوره راهنماييپايان دوره متوسطه اول )حداقل ميزان تحصيالت : 

 مت كامل جسماني و رواني داشتن سال:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد  : نياز هاي پيش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   200   آموزش                    :   طول دوره

 ساعت      78 ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت      122ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     -:           كارورزي                 زمان ـ 

  ساعت    -  ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشيابي) به درصد (  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي : اخالق حرفه -

 اي مربيان : هاي حرفه صالحيت

 سال سابقه كار مرتبط 2دامپروري با  فوق ديپلم
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 تاندارد)اصطالحي( : تعريف دقيق اس ٭

زنبوردار بايستي بتواند از عهده زنبورداري برآمده و همچنين دست آوردهاي كاري خود را به توليد رسانده و توليد خود را 

 .به بازار عرضه نمايد

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Honeybee breeder  

 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  رشتهترين استانداردها و  مهم ٭

 6-1/1/18/29تكنسين پرورش ملكه زنبور عسل  

 6-1/1/24/29تكنسين اصالح نژاد زنبورعسل  

 

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب ٭

 .................طبق سند و مرجع .....................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 



 5 

 

 

 

 

  استاندارد آموزش شغل

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 13 5 8 بررسي طرح توجيهي و اقتصادي پرورش زنبور عسل 1

 18 12 6 بررسي گونه ها و نژادهاي زنبور عسل              2

 17 10 7 بررسي ساكنين كندو و ارزيابي وضعيت كلوني                3

 21 13 8 وسايل و ابزار آالت زنبورداري                             استفاده از  4

 15 10 5 تثبيت برگ آج موم و شان در قاب                           5

 16 11 5                      زنبور عسلكندوهاي  تكثير 6

 12 8 4                                             هاكندوادغام كردن  7

 8 5 3 بررسي محيط هاي مورد بهره برداري زنبور                       8

 17 10 7 مديريت بيماري ها و آفات زنبور عسل                       9

 18 12 6                                عسل  مديريت در پرورش و نگهداري زنبور 10

 21 12 9 صوالت                                                         محبرداشت  11

 24 14 10 بازاريابي و فروش محصوالت  12

 200 122 78 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بررسي طرح توجيهي و اقتصادي پرورش زنبور 

 عسل

 زمان آموزش

 جمع يعمل نظري 

8 5 13 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محيطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 -ماژيک -ويژواليزر-وايت برد  دانش :

طرح خام  -رايانه و پرينتر

 كتب آموزشي -كسب و كار
    مجاري اخذ مجوز-

    ينه هاي ثابت و متغير به ازاي هر كلونيهز-

حداقل تعداد كندوهاي موجود در يک بنه كه توجيه اقتصادي -

 دارد

   

    طرح كسب و كار در كشاورزي و تعاريف آن-

    روش تحليل بازار و ارزيابي ريسک-

چارچوب هاي قانوني و عوامل اجتماعي ، محيطي در تددوين  -

 كسب  و كار

   

  مهارت :

    شاورزيتدوين مستقل طرح كسب و كار ك -

-    

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه اي -

 رعايت نظم و ترتيب در كار -

 ايمني و بهداشت : 

 بهداشت فردي و عمومي  رعايت -

 رعايت اصول ارگونومي -

 محيطي : توجهات زيست

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اي زنبور عسل بررسي گونه ها و  نژاده
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 12 18 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 ملكه زنبور  دانش :

 قفس پستي ملكه

قفس محبوسي قابي ملكه 

 رملكه گي

 توري انگشتي

 سوزن پيوند

 قاشقک پيوند

 

-بددون نديش  ر عسدل  زنبو) مختلف زنبور در جهان نژادهاي-

زنبدددور كدددارنيوالن ) –اسدددكاتالتا  -كاينسدددس –مصدددري 

ندژاد   -قفقازي –ايتاليايي ليگوستيكا  -زنبور سياه -(خاكستري

 –زنبور عسل بدون نيش  –ور هندي زنب -نژاد سوريه –ايراني 

زنبدور   –مونتيگدوال   –ميلفدرا   – يليسيس -سيبري – يلوتانآ

 انيترميسا به نام تلين( ميلفرا

   

    نژادهاي دورگه يا هيبريد-

    انواع گونه هاي زنبور عسل-

    كنترل رنگ و نوع نژادهاي مختلف از نظر اقتصادي-

    القيمعيارهاي انتخاب منطقه مناسب جهت انجام ت-

    معيارهاي مناطق ايزوله-

  مهارت :

ردار ي طق مختلف جهت بهره بد ور مناسب در مناانتخاب زنب-

 عسل بيشتر

   

    انتخاب ملكه از نژاد خوب-

    نتقال زنبوران به مناطق بكر و ايزولها-

    قي بين دو نژاد مختلف زنبور و توليد هيبريدهاالانجام ت-

 نگرش :

 دقت در حفظ و كنترل نژادها -

 دقت در مراقبت از نژادهاي خاص و كمياب-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بررسي گونه ها و  نژادهاي زنبور عسل 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 داري و دستكش و لباس زنبورداري, چكمه و برسه زنبورالاستفاده از ك -

 استفاده از اهرم و دودي جهت آرام نمودن زنبورها -

 توجهات زيست محيطي :

 عدم آسيب رساندن به زنبورها و ملكه در حين كار -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زيابي وضعيت كلونيبررسي ساكنين كندو و ار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 10 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ه زنبورداريالك  دانش :

 لباس زنبورداري

 دستكش زنبورداري

 دودي

 اهرم

 كندو

 طبقه

 شان داخل كندو

 مومشان با برگ 

شان كامل اكستراكتوري قفس 

 ملكه

 ملكه گير

    انواع نوزادان زنبورعسل-

    انواع بالغين در كندو-

    معيارهاي يک ملكه خوب-

    كارگرسالم بودن زنبور-

    نحوه فعاليت-

    وجود زنبور نر در كندو-

    عمر طبيعي زنبورها-

    تعداد زنبور در هر كندو-

    اليت زنبور عسل كارگر در خارج و داخل كندوعف-

  مهارت :

    ملكه مادر ارزيابي-

    تخم گذاري ارزيابي-

    اساير زنبوره ارزيابي-

    كندو از شروع و يادداشت كردن گزارش كار تا پايان ارزيابي-

 نگرش :

 دقت در كنترل زنبورها -

 ايمني و بهداشت : 

 ه زنبورداري و دستكش و لباس زنبورداريالاز ك استفاده -

 استفاده از اهرم و دودي جهت آرام نمودن زنبورها  -

 آسيب نرساندن به زنبورها-

 توجهات زيست محيطي :

 جلوگيري از مورد تهاجم قرار گرفتن و گزش توسط زنبورها -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زنبورداريو ابزار آالت وسايل ز استفاده ا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 13 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ساب چوب  دانش :

 چكش

 اره

 ميخ

 رنگ

 قلم مو

 سمباده

 انبردست

 ميخ كش

 چسب چوب

 پرواز ويكش

 مک هاي اوليهجعبه ك

 ليسه

 كاردک

 بتونه

 روغن بذرک

    (بومي-مدرن )انواع كندو-

    محسنات كندوي مدرن-

    نحوه بكارگيري لوازم مورد نياز در زنبورداري-

  مهارت :

    كندو قابساختن -

    ملكه گير كار با -

    توري انگشتي كار با -

    (فشاري –قفسه ملكه )بستي  كار با -

    تله گرده گيريبا  كار -

    قفس قابي كار با  -

    طبقه كندو-

    ابعاد كندو-

    آماده سازي كندوي خام )رنگ كردن(-

 نگرش :

 كاربرد صحيح ابزار آالت -

 ايمني و بهداشت : 

 ابزار آالترعايت موارد ايمني در هنگام استفاده كندو از  -

 محيطي :توجهات زيست 

 جلوگيري از پخش شدن ضايعات رنگ )شيميايي( در طبيعت -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 در قابشان موم و  تثبيت برگ آج
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد، ابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ج دارآموم   دانش :

 سيم گالوانيزه

 تخته موم دوز

 موم دوز

 موم بر

 موم چسبان

 قاب

 دريل

 مته

 موم ريز

 چراغ گاز

 موم ذوب كن برقي

 موم ذوب كن دستي

 تابيفموم ذوب كن آ

    آج مومنحوه ساخت -

    كاربرد شان در كندو-

    انواع موم ذوب كن-

-    

  مهارت :

    كنترل ساختن شان-

    بكارگيري موم-

    كامل نمودن شان-

    تصفيه كردن موم توسط تنگ موم ذوب كن-

    هاي خراب و كهنه ذوب كردن شان-

 نگرش :

 دقت در انجام كار -

- 

 ايمني و بهداشت : 

 مراقبت و مواظبت در تميز نگه داشتن شانها -

- 

 ات زيست محيطي :توجه

شدانها در   خلگيري شان ها در كندو تا سبب ذوب موم هواي دا مواظبت در نحوه قرار -

 هواي گرم نشود

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تكثير كندوهاي زنبور عسل 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 11 16 

 نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 كندو   دانش :

 طبقه

 شان اكستراكتوري 

 شان ناقص 

 ملكه زنبور عسل 

 قفس ملكه 

 شكر 

 ظرف شربت خوري 

 

    تكثير كندو به صورت بر طبيعي-

    تكثير كندو به صورت بر مصنوعي-

    مفهوم بچه دادن-

    نحوه جلوگيري از بچه دهي-

شماره زني بدر روي  )معيارهاي تهيه شناسنامه براي هر كندو -

 – مده  - شدرجي بدودن   -سرما -گرما -وضعيت جوي -كندو

آب  وجود -آبروهاي تند -مسير سيل –طوفان –بادهاي شديد 

 ه ( تميز در منطق

   

    مراحل بررسي كندوهاي ملكه دار و بدون ملكه-

    زنبورستان در فصول مختلف سيبرر-

    قيالقي و قشالزمان كوچ زنبور به مناطق يي-

    رمول گرده گل مصنوعي يا كيک گردهف-

    روش هاي غذادهي به كندو-

    انواع ظرف غذاخوري و موارد استفاده آن-

    شربت خوري سريع يا تند-

    شربت خوري آهسته يا كند-

  مهارت :

    )درصورت ازدياد جمعيت) طبقه دادن به كندو-

    شربت دادن به كندو-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تكثير كندوهاي زنبور عسل 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    از كندو( بر)گرفتن بچه كندو -

    تغذيه دادن به برهاي گرفته شده طبيعي-

    تغديه دادن به برهاي گرفته شده مصنوعي-

    جلوگيري از غارتگري برهاي گرفته شده-

    ارعايت فاصله و نكات مهم جهت استقرار كندوه-

    اصله چيدن كندوها از يكديگرمحاسبه ف-

    گرفتن بچه مصنوعي و معرفي ملكه به آن-

    گرفتن بچه مصنوعي مخلوط و دور كردن آن از زنبورستان-

درخدت  بدري كده بدر    )ق طبيعدي  يد گرفتن بچه مصدنوعي از طر -

 د(نشينمي

   

    گرفتن بچه مصنوعي-

    تهيه شناسنامه كندو-

 نگرش :

 ر مراقبت از برهاي گرفته شدهدقت د -

 ايمني و بهداشت : 

 ه زنبورداري و دستكش و لباس زنبورداري, چكمه و برسالاستفاده از ك -

 ضد عفوني نمودن كندو جهت جلوگيري از شيوع بيماري در كندوهاي جديد -

 توجهات زيست محيطي :

گرسنگي آنهدا و مدرگ و   ري از دادن تغذيه به موقع به كندوهاي تكثير شده جهت جلوگي-

 مير زنبوران

 كنترل ساير زنبوران كارگر و زنبور نر در كندو-

 عدم آسيب رساندن به زنبورها و ملكه -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاكندو ادغام كردن
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 12 

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 زنبورداري الهك  دانش :

 دستكش

 لباس زنبورداري

 اهرم

 كاردک

 برس نرم

    كندو دومعيارهاي ادغام نمودن -

    شرايط و زمان ادغام-

    روش هاي ادغام-

    روش ادغام زنبورهاي نرزا-

    املكه به آنه ف قبوالنيدنتلمراحل مخ-

  مهارت :

    بي ملكه كردن كلني مورد نظر-

    كردن با مواد معطر هم بو-

    كردن با استفاده از پاشيدن شربت هم بو-

    ريختن و ادغام كردن بچه كندو بر روي كندوي مادري-

    استفاده از سردخانه-

    ادغام كردن با استفاده از كاغذ روزنامه-

    ملكه به آنها النيدنادغام زنبورهاي نرزا و قبو-

 نگرش :

 دقت در انجام كار -

 ايمني و بهداشت : 

 بكارگيري موارد ايمني در حين كار -

 توجهات زيست محيطي :

 عدم آسيب رساندن به زنبور ها -

 



 15 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  رگهب -

 عنوان : 

 هاي مورد بهره برداري زنبور محيط ررسيب
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 5 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

    هاي شهدزا هاي گرده زا و گل گل-

    دن گل و تمام شدن آنباز ش-

    آفات گياه-

    علل بيمار شدن انواع گل و گياه-

    سالم بودن گياهان-

  مهارت :

    خارج نمودن شهد از خرطوم زنبور عسل

    

    

    

    

 نگرش :

 دقت در انجام كار -

 

 ايمني و بهداشت : 

-  

 

 توجهات زيست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 فات زنبور عسل ها و آ مديريت بيماري
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 10 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميكروسكوپ  دانش :

 اانواع داروه

 شكر

 شان

 قابهاي اكستراكتوري

 شعله افكن

 مواد ضدعفوني كننده

 -نوزما – آكارين -بيماري پتي سمي)نواع بيماري در كندو ا-

 - موميت بونينوگمس –اسهال  -فلچي پاراليزيز -مالپي كامي

  آمريكاييک بيمواري لو - يلوس البيشپش زنبور عسل برو

((AFB  -بيماري لوک اروپايي (EFB) -و كيسه ايالر – 

 – بيماري موروثي يا هم خووني –الروگچي  – الروسنگي

 ( كنه وارو

   

    ها نحوه پيشگيري و مبارزه با انواع بيماري-

    نحوه جلوگيري از شيوع بيماري به ساير كندوها-

    نحوه جلوگيري و كنترل بيماري در زنبورستان-

    اي پيشگيرينحوه مهار كردن بيماري از طريق داروه-

    عوامل مهم بيماري-

  مهارت :

    ضدعفوني كردن لوازم كار-

    قرنطينه كردن كلني هاي جديد-

    جلوگيري از غارت گري-

    كنترل كوچ كردن-

    خارج نمودن شان هاي اضافي-

    افشرده نگه داشتن كندوه-

 نگرش :

 دقت در انجام كار -
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 اندارد آموزش است

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها و آفات زنبور عسل  مديريت بيماري
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

بورداري و دستكش و لباس زنبورداري, چكمه و برس ضدد عفدوني   ه زنالستفاده از كا  -

 نمودن وسايل

 جايگزين نمودن شان هاي آلوده و بيمار با شان هاي سالم -

 توجهات زيست محيطي :

 عدم آسيب رساندن به زنبورها و ملكه -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پرورش و نگهداري زنبور عسل مديريت در
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 12 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ملكه زنبور  دانش :

 قفس پستي ملكه

قفس محبوسي قابي ملكه 

 ملكه گير

 توري انگشتي

 سوزن پيوند

 قک پيوندقاش

 آمپول

 لباس كار

 دستكش

 كاله توري

 دودي

 برس

 انواع دارو

 انواع شربت مصنوعي

 شكر

 عسل

    بهترين زمان خريد كندوي زنبور عسل-

    آماده سازي زنبورستان جهت شروع فصل فعاليتروش -

    نكات مهم در انتقال كندوهاي زنبور عسل-

    دوهاكن انتخاب مكان مناسب در استقرارروش -

    نكات مهم در بازديد از كندوها-

    نكات مهم در زمستان گذراني-

    كنترل بچه دهي در زمان افزايش جمعيت-

    افزايش توليد عسل-

بيماريها و آفات مهم زنبور عسل و شيوه هاي مناسب كنترل -

 پيشگيري از آنها و

   

    اصالح ژنتيکانتخاب ملكه مناسب اصالح شده براي روش -

  مهارت :

    انتخاب ملكه خوب اصالح شده-

    بيهوش كردن ملكه-

    توليد انبوه زنبور نر از طريق همان ملكه-

    نژادهاي مختلف زنبور عسل بررسي-

    انتقال كندوها به مناطق بكر و ايزوله-

    عالئم انواع بيماري ها و آفات  بررسي-

    دن شان از كندوها در زمان بازديدخارج نمو-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مديريت در پرورش و نگهداري زنبور عسل
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 شيمصرفي و منابع آموز

     مهارت:

    وسايل نقليه براي انتقال كندوها-

    وسايل الزم جهت بازديد از كندوهاو ابزار  استفاده از-

    ها داروها و كاربرد هركدام از آن بررسي-

    ساكنين كندو بررسي-

 نگرش :

 ملكه وساكنين كندواز  مواظبت  -

 بازديد از كندوها در زمان مناسب-

 ي و بهداشت : ايمن

 استفاده از كاله و دستكش و لباس زنبورداري  -

 استفاده از اهرم و دودي جهت آرام نمودن زنبورها

 توجهات زيست محيطي :

گرسنگي آنها و مدرگ و  دادن تغذيه به موقع به كندوهاي تكثير شده جهت جلوگيري از  -

 مير زنبوران

 عدم آسيب رساندن به زنبورها و ملكه -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محصوالتبرداشت 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 12 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اكستراكتور   دانش :

 فيلتر تصفيه عسل

 برس 

 ک عسل گيريخر 

چنگال عسل گيري قابهاي  

 اكستراكتوري

 شيشه 

 حلب 

 كاردک 

 اهرم 

 طشت عسل گيري  

 پولک بردار 

 ماشين پولک

 

    حوه شناخت عسل طبيعي از مصنوعين-

    علل رس كردن عسل-

    عسلک -توليد عسل-

    فصول مختلف زنبورداري-

    هاي مختلف برداشت عسل روش-

    س (رسيده و نار -پاييزه بهاره و) عسلانواع -

    غلظت عسل-

    زمان توليد عسل-

    واكنش تغيير نسبت قندها-

    روش هاي نگهداري عسل-

  مهارت :

    زدهباز كردن عسل رس -

    خارج نمودن شان عسل از كندو-

    هاي عسل هاي الرودار و شان كنترل دقيق شان-

    اكستراكتور به روش تماس دستي كار با-

    كار با اكستراكتور برقي-

    كار با اكستراكتور شعاعي برقي-

    اكستراكتور كردن شان عسل-

    ها به وسيله اكستراكتور استخراج عسل از داخل شان-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محصوالتبرداشت 
 

 موزشزمان آ

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 دقت در خارج نمودن شانهاي عسل  -

 مواظبت از ملكه كندو در هنگام خارج نمودن شانها-

 ايمني و بهداشت : 

 زنبورداري و دستكش و لباس زنبورداري, چكمه ه الاستفاده از ك -

 استفاده از اهرم و دودي جهت آرام نمودن زنبورها - 

 توجهات زيست محيطي :

 عدم آسيب رساندن به زنبورها و ملكه -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محصوالت بازاريابي و فروش 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 14 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 عسل  دانش :
 گرده گل
 ژله رويال

 موم
 بره موم
 شكر

 دستگاه زهرگير
دستگاه گرده خشک كن 
دستگاه مكش ژله رويال 

 ساكشن
 قاشقک برداشت ژله دستگاه

 موم ذوب كني اجاق گاز
دستگاه بسته بندي عسل 

 دستگاه شيلنگ
 شيشه

ظروف بسته بندي در ابعاد 
 مختلف

 صافي و فيلتر تصفيه عسل
 دستگاه هم زن

 دستگاه عسل پركن
 

بدره   –مدوم  -ژله رويدال  -گرده گل)ت زنبور عسل المحصو-

 )پروتئين الرو –زهر زنبور عسل  – موم

   

    نبور و انسانكاربرد گرده گل جهت ز-

    نگهداري عسل-

    نگهداري گرده گل-

    تقسيم بندي انواع عسل-

    (بي رنگ-قرمز-عسل زرد)عسل هاي رنگ دار -

    عسل هاي بي رنگ-

    انواع ظروف بسته بندي-

    تالنحوه نگهداري محصو-

    (برطبيعي-برمصنوعي-پاكتي)هاي فروش انواع زنبور  تفاوت-

  مهارت :

    ژله رويال آماده سازي-

    الروپروتئين  آماده سازي-

    بكارگيري بره موم-

    بكارگيري زهر زنبور عسل-

    بكارگيري موم-

    آماده كردن شيشه جهت بسته بندي-

    آماده ساختن درب شيشه جهت بستن آن-

    سته بندي عسلب-
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 ش استاندارد آموز

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محصوالت بازاريابي و فروش 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

    توزين موارد-

    بستن نوار دور درب شيشه-

    فروش كندو با ملكه-

    ( قاب زيه)هاي زنبور عسل  فروش قاب-

    الروفروش پروتئين -

    فروش زهر زنبور عسل-

 نگرش :

 الت دقت در ساخت و بكارگيري محصو  -

 دقت در تميز بودن بسته بندي-

 ايمني و بهداشت : 

 بكارگيري موارد ايمني در حين كار -

 كار و لباس تميز بودن محيط -

 توجهات زيست محيطي :

-  
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 5 چوبي ميز كارآموزي 1

  عدد 15 موجود در بازار صندلي كارآموزي 2

  عدد 15 موجود در بازار ظرف شربت خوري 3

  عدد 10 وبي به اندازه استانداردچ كندو 4

  عدد 10 چوبي به اندازه استاندارد طبقه 5

  عدد 100 چوبي به اندازه استاندارد شان داخل كندو 6

  عدد 15 موجود در بازار كشاب پرواز 7

  عدد 15 بوش درل يا مته دستي 8

  عدد 3 چدني و سربي دستگاه آج موم 9

  عدد 3 بازار موجود در تنگ موم صاف كني 10

  عدد 3 موجود در بازار موم ذوب كن آفتابي 11

  عدد 5 موجود در بازار خرک عسل گيري 12

  عدد 5 موجود در بازار طشت عسل گيري 13

  عدد 3 موجود در بازار ترازو 14

  عدد 2 معمولي باسكول 15

  عدد 2 موجود در بازار فرقان 16

  عدد 15 موجود در بازار شبكه محافظ 17

  عدد 15 موجود در بازار شبكه يا صفحه مانع ملكه 18

  عدد 15 موجود در بازار قفس فشاري ملكه 19

  عدد 15 موجود در بازار قفس محبوس قابي ملكه 20

  عدد 15 موجود در بازار قفس ملكه 21

  عدد 15 موجود در بازار ملكه گير 22

  عدد 10 ازارموجود در ب دستگاه عالمت گذاري ملكه 23

  عدد 10 موجود در بازار قالب حجره مصنوعي ملكه 24

  عدد 5 موجود در بازار چراغ پيوند 25

  عدد 5 موجود در بازار دستگاه تلقيح مصنوعي ملكه 26

  عدد 5 موجود در بازار ميكروسكوپ 27

  عدد 5 موجود در بازار co2كپسول گاز  28

  عدد 5 موجود در بازار انكوباتور 29
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 10 موجود در بازار دستگاه مكش ژله رويال 30

  عدد 10 موجود در بازار دستگاه زهرگير 31

  عدد 10 موجود در بازار تله گرده گير 32

  عدد 5 جود در بازارمو دستگاه گرده خشک كن 33

  عدد 2 موجود در بازار تانكر 34

  عدد 10 موجود در بازار جعبه ابزار 35

  عدد 10 معمولي جعبه كمک هاي اوليه 36

  عدد 5 موجود در بازار بشكه 37

  عدد 10 موجود در بازار آب پاش 38

  عدد 3 موجود در بازار چادر زنبورداري 39

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15اي يك كارگاه به ظرفيت تجهيزات بر -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  جفت 15 پالستيكي دستكش زنبورداري 1

  عدد 15 موجود در بازار لباس زنبورداري 2

  فتج 15 موجود در بازار چكمه 3

  كيلو 15 24-22-20شماره هاي  سيم گالوانيزه 4

  عدد 15 موجود در بازار تخته موم دوز 5

  عدد 15 موجود در بازار برگ موم آجدار 6

  عدد 10 موجود در بازار حلب 7

  عدد 3 موجود در بازار عسل بهم زن 8

  عدد 10 موجود در بازار شيشه عسل 9

  عدد 2 موجود در بازار زنبيل 10

  عدد 15 موجود در بازار توري انگشتي 11

  عدد 10 موجود در بازار توري 12

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -       

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 15 توري كاله زنبورداري 1

  عدد 15 موجود در بازار دودي يا اسموكر 2

  عدد 10 موجود در بازار اهرم 3

  عدد 5 10شماره  كاردک 4

  عدد 10 پالستيكي برس 5

  عدد 10 موجود در بازار موم دوز 6

  عدد 10 ازارموجود در ب موم چسبان 7

  عدد 5 موجود در بازار ظرف موم ريز 8

  عدد 5 موجود در بازار موم بر 9

  عدد 5 موجود در بازار پارو 10

  عدد 5 موجود در بازار صافي يا فيلتر 11

  عدد 10 موجود در بازار چنگال پولک بردار 12

  عدد 5 موجود در بازار پولک بردار اتوماتيک 13

  عدد 15 جود در بازارمو فنجانک 14

  عدد 15 موجود در بازار سوزن پيوند 15

  عدد 10 موجود در بازار آجري 16

  عدد 15 موجود در بازار قلم مو 17

     

     

     

     

     

     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 

 

  

 

 


