معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
استحصال كننده زهر زنبور عسل

گروه شغلي
امور دام وماكیان
كد ملي آموزش شغل
6123/7/1

1
نسخه

0 6 3 0 3 8 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 90/6/1 :

شناسه شغل

شناسه گروه

2

6 1 2 3

سطح

Isco-08

مهارت

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
كد ملي شناسایي آموزش شغل :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته كشاورزي :
مدير گروه برنامه ريزي درسي كشاورزي ( امور دامي و آبزيان )  :سيد محسن جاللي

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان-

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهای كشور  ،پالك
250
دورنگار

66044116

تلفن 66560099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه كار

آدرس  ،تلفن و ایميل

مرتبط
تلفن ثابت :

1

تلفن همراه :

مسئول تحقيقات زنبور
عبدالحليم كر

كارشناسي

علوم دامي

عسل جهاد كشاورزی

29سال

ایميل :
آدرس :

استان گلستان

تلفن ثابت :

2

تلفن همراه :
حسن تازیكه

كارشناس

شاغل

زنبور داری

29سال

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

9

تلفن همراه :
خانم حسيني

كارشناس

شاغل

زنبورداری

6سال

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

4
سيده مهسا ره انجام

كارشناس ارشد

مدیریت
دامپروری

مسئول تحقيقات زنبور
عسل جهاد كشاورزی

تلفن همراه :
2سال

استان گلستان

5

ایميل :
آدرس :

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
عبدالعار ف شجاعي

كارشناسي ارشد

مدیریت آموزشي

كارشناس آمورش

 4سال

6

ایميل :
آدرس :

تلفن ثابت 91612226560 :
تلفن همراه 90110619296 :
ایميل :
فرهاد شادكام

كارشناسي

فيزیك

كارشناس پژوهش و
برنامه ریزی

 12سال

6

آدرس  :گرگان بلوار حسام اداره كل آموزش فنيي و
حرفه ای گلستان

تلفن ثابت 91612226560 :
تلفن همراه 90111616991 :
ایميل :
آرمين كاظمي طالچي

كارشناسي ارشد

مهندسي مواد

كارشناس آموزش

2

 2سال

آدرس  :گرگان بلوار حسام اداره كل آموزش فنيي و
حرفه ای گلستان

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بع اي از ماوارد اساتاندارد ررفاه اي نياف و تاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودی :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريك با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شاامل ساه بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
ررفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كاه ماي تواناد شاامل علاوم پاياه (
رياوي  ،فيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاط ي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق ررفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالرظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شغل: 1
استحصال كننده زهر زنبور عسل
شرح استاندارد آموزش شغل :
استحصال كننده زهر زنبور عسل شغلي است از مشاغل روزه كشاورزي شاغالن اين شغل داراي شايستگي هايي از
قبيل ارزيابي كلني هاي واجد شرايط براي توليد زهر  ،طراري و ساخت ق س الكتريكي استحصال زهر  ،استحصال زهر
با است اده از جريان الكتريسته و بسته بندي و نگهداشت زهر زنبور عسل مي باشند  .اين شغل با مشاغلي مانند پرورش
دهند زنبور عسل  ،داروساز و دامپفشك و  . . .در ارتباطند .
ویژگي های كارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمتي كامل جسمي و روحي و عدم حساسيت به زهر زنبور عسل
مهارت های پيش نياز  :پرورش دهنده زنبور عسل با كد استاندارد 6-20/26/1/9
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 199ساعت

ي زمان آموزش نظری

:

 45ساعت

ي زمان آموزش عملي

:

 69ساعت

ي زمان كارورزی

:

 --ساعت

ي زمان پروژه

-- :

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 25 : عملي % 65 : اخالق حرفه ای % 19 :صالحيت های حرفه ای مربيان :

 -كارشناسي زنبور داري با  2سال سابقه يا كارشناسي دامپروري با  5سال سابقه در روزه زنبور داري

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

استحصال كننده زهر زنبور عسل شغلي است از مشاغل روزه دام پروري و كشاورزي كه شاغالن اين شغل با مديريت و
پرورش زنبور عسل و با انجام روش هاي مختلف اقدام به تهيه  ،استحصال و نگهداري زهر زنبور عسل مي نمايند .

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Manufacturer bee venom extraction

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
كليه رشته های حوزه دامداری و زنبور داری
پرورش دهنده زنبور عسل
تكنسين اصالح نژاد زنبور عسل
تكنسين فرآوری محصوالت زنبور عسل

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

الف  :جزو مشاغل عادی و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................


5

استاندارد آموزش شغل
 شايستگي ها :عناوين

رديف

1

ارزیابي كلني های واجد شرایط برای توليد زهر زنبور عسل

2

طراحي و ساخت قفس الكتریكي استحصال زهر زنبور عسل

9

جدا سازی زهر زنبور عسل به روش روش F.Flurry

4

استخراج زهر به وسيله موچين و الم

5

استحصال زهر با استفاده از جریان الكتریسته

6

توليد و استحصال زهر زنبور عسل باروش های صنعتي

6

بسته بندی و نگهداشت زهر زنبور عسل

9
0
19
11
12
19
14
15

6

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارزیابي كلني های واجد شرایط برای توليد زهر زنبور

نظري عملي

عسل

9

دان

7

جمع
61

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

توجهات زيست محيطي مرتبط
دان

مصرفي و منابع آموزشي
لباس كار ،كااله تاوري ،

:

 -انواع نژاد زنبور عسل ( خصوصيات و ويژوي ها)

2

دسااتگاه دودي،،مكمااه ،

 -نحوه رشد جمعيت كلني ها

6

دستك

 -فيفيولوژي بدن زنبور عسل

2

منبااع  :راهنماااي كاماال

 -انواع زنبور عسل در كلني از ريطه كاركرد

6

پاارورش زنبااور عساال ،

 -وظائف زنبوران كارور در سنين مختلف

6

مسعود هاشمي

جمعيت زنبوران مدافع كلني در جمعيت

6

-روش هاي اففاي

-روش هاي ارزيابي كلني هاي واجد شرايط براي توليد زهر

6

مهارت :
زن)

6

جمعيت زنبور عسل در مواقع وروري

6

 -طبقه بندي و ت كيك كلني هاي پرتوليد در زنبورستان

6

 -توليد زنبوران كارور مدافع كلني

6

 -ارزيابي كلني هاي واجد شرايط براي توليد زهر

3

 ارزيابي و تعيين نژاد هاي پر توليد (ني -اففاي

نگرش :
 به شناسايي نژاد هاي برتر و مناسب براي زهر ويريايمني و بهداشت :
 است اده از لوازم ايمني در محيط كار(دودي،كاله توري ،مكمه ،دساتكاست اده لوازم محرک زنبورعسل وترک موقت كلني در شرايط ناآرامي شديد
توجهات زيست محيطي :
 -ندارد

7

ولبااس كار)،عادم

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراحي و ساخت قفس الكتریكي استحصال زهر زنبور
عسل

نظري عملي
1

دان

8

جمع
61

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

توجهات زيست محيطي مرتبط
دان

مصرفي و منابع آموزشي
لباااس كااار ،كاااله تااوري

:

تاريخچه ساخت دستگاه زهگيري زنبور عسل

6

،دساااتگاه دودي،،مكماااه

ويژوي ها و مختصات دستگاه زهگيري زنبور عسل

6

،دستك

–م تاول هااي

ابفار ها و منابع مورد است اده در ساخت زهگيري زنبور عسل

6

مسي – نوار شيشه اي –

فرايند ساخت دستگاه زهرويري زنبور عسل

6

موب – سيم – باطري يا

تعريف بار الكتريكي و ميدان مغناطيسي

6

جريان برق – تيغ تيف

روش هاي نصب و ايجاد بار الكتريكي

6

مهارت :
تهيه و كاربري ابفار ها و منابع مورد است اده

1

نصب و ايجاد جريان الكتريسيته

2

ساخت دستگاه زهگيري زنبور عسل

2

نگرش :
ايجاد خالقيت در طراري و ساخت ق س الكتريكي استحصال زهر
ايمني و بهداشت :
 -است اده از لوازم ايمني در محيط كار(كاله ،مكمه ،دستك

ولباس كار)

 رعايت نكات ايمني در هنگام كار با دستگاه الكتريكيتوجهات زيست محيطي :
 جمع آوري زباله هاي راصل از طراري و ساخت ق س الكتريكي استحصاال زهار ازمحيط كار

8

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

جدا سازی زهر زنبور عسل به روش F.Flury

نظري عملي
1

دان

جمع

61

22

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

توجهات زيست محيطي مرتبط
دان

مصرفي و منابع آموزشي
لباااس كااار ،كاااله تااوري

:

تاريخچه است اده از روش F.Fluryجهت استحصال زهر

6

،دساااتگاه دودي،،مكماااه

ابفار هاي مورد است اده در روش روش F.Flury

6

،دستك

فرايند استحصار زهر در روش F.Flury

6
6

مفايا و معايب استحصار زهر در روش F.Flury
روش هاي صحيح است اده از اتر در روش F.Flury

6

تكنيك جمع آوري و خشك كردن زهر ها در روش F.Flury
مهارت :

6

تهيه ابفار ها و كاربري مورد است اده در روش F.Flury

1

تعيين ميفان مناسب اتر در روش F.Flury

2
1

استحصال زهر با روش F.Flury
جمع زهر ها در روش F.Flury
خشك كردن زهر ها در روش F.Flury

2
2

نگرش :
توجه به اصول زهر ويري در روش  F.Fluryبه منظور كاه

ميفان مرگ وير زنبور ها

ايمني و بهداشت :
 -است اده از لوازم ايمني در محيط كار(دودي،كاله توري ،مكمه ،دستك

ولباس كار)،

عدم است اده لوازم محرک زنبورعسل وترک موقت كلني در شرايط ناآرامي شديد-است اده از ماسك و دستك

در هنگام است اده از اتر

توجهات زيست محيطي :
عدم است اده بي رويه از اتر در فرايند استحصال بطوري كه آسب جدي به محيط زيست نفند .

9

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان  :استخراج زهر به وسيله موچين و الم

زمان آموزش
نظري عملي
5

دان

62

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

65

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط
دان

جمع

مصرفي و منابع آموزشي
لباااس كااار ،كاااله تااوري

:

تاريخچه است اده از مومين و الم جهت استحصال زهر

6

،دساااتگاه دودي،،مكماااه

ابفار هاي مورد است اده در روش مومين و الم

6

،دستك  -مومين – الم

فرايند استحصار زهر با است اده از مومين و الم
مفايا و معايب استحصار با است اده از مومين و الم

6

– اس نج –

6

منبع  :جفوه پيوست

تكنيك جمع آوري و خشك كردن زهر ها با است اده از مومين و
الم

6

مهارت :
تهيه و كاربري ابفار هاي مورد است اده در مومين و الم

1

استحصال زهر با است اده از مومين و الم
جمع زهر ها با است اده از مومين و الم

1
2
2

خشك كردن زهر ها با است اده از مومين و الم
نگرش :
توجه به اصول ورفته زنبور با مومين بطوري كه زنبور زير فشار وارده نميرد
ايمني و بهداشت :
 است اده از لوازم ايمني در محيط كار(كاله توري ،مكمه ،دستكتوجهات زيست محيطي :
 -ندارد

11

ولباس كار)

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

زمان آموزش

عنوان توانایي :

نظري عملي

استحصال زهر زنبور عسل با استفاده از جریان الكتریسته

7

دان

61

جمع
23

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زيست محيطي مرتبط
دان

دستگاه

:

الكتروشوک

 -تاريخچه است اده از جريان الكتريسته جهت استحصال زهر

6

(زهروير) و منبع تغذيه –

 -ابفار هاي مورد است اده در روش است اده از جريان الكتريسته استحصال زهر

6

سيم – اس نج – ظرف

 -روش هاي تنظيم ميفان بار الكتريك با است اده جريان الكتريسته

6

شيشه اي

6

منبع  :راهنماي كامل

 -فرايند استحصار زهر با است اده از جريان الكتريسته

6

پرورش

عسل

 -مفايا و معايب استحصار با است اده از جريان الكتريسته

6

،مسعود هاشمي  -ساخت

 -تكنيك جمع آوري و خشك كردن زهر ها با است اده از جريان الكتريسته

6

دستگاه استحصال زهر

 -روش هاي كاه

آسيب در روش است اده از جريان الكتريسته جهت استحصال زهر

مهارت :

زنبورعسل  ،فخيم زاده و

 -تهيه و كاربري ابفار هاي مورد است اده در روش جريان الكتريسته

1

 -تنظيم ميفان بار الكتريكي با است اده جريان الكتريسته

2

 -كاه

2

آسيب ها در روش است اده از جريان الكتريسته جهت استحصال زهر

 -استحصال زهر با است اده از جريان الكتريسته

1

 جمع زهر ها با است اده از جريان الكتريسته -خشك كردن زهر ها با است اده از جريان الكتريسته

2
2

نگرش :
 -يادويري روش هاي مختلف استحصال زهر زنبور به منظور اففاي

بهره وري بيشتر

ايمني  :است اده از لوازم ايمني در محيط كار(دودي،كاله توري ،مكمه ،دستك
توجهات زيست محيطي  :كاه
زيست نق

زنبور

ولباس كار)

مرگ و مير زنبور ها در هنگام زهر ويري در بقائ فلوروياهي محيط

مثبت دارد .

11

همكاران

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان توانایي :

زمان آموزش

توليد و استحصال زهر زنبور عسل باروش های صنعتي

نظري عملي
8

دان

8

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

61

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زيست محيطي مرتبط
دان

جمع

دستگاه

:

الكتروشوک

 -روشهاي اوليه و سنتي استحصال زهر زنبور عسل.

6

(زهروير) و منبع تغذيه

 -روشهاي جديد و مدرن استحصال زهر زنبور عسل

6

منبع  :راهنماي كامل

-ابفار و روش هاي مورد نياز براي زهر ويري

6

پرورش

عسل

 -انواع دستگاههاي مختلف استحصال زهر زنبور عسل و ويژويهاي آن

6

،مسعود هاشمي  -ساخت

 -روش هاي بكارويري دستگاه هاي زهر وير

6

-فصول فعاليت كلني هاي زنبور عسل جهت توليد زهر

6

-دفعات زهرويري از كلنيها در روز  ،ه ته  ،ماه

6

-مدت زمان زهر ويري در هر مررله

6

دستگاه استحصال زهر
زنبورعسل  ،فخيم زاده و
همكاران

مهارت :
-راه اندازي دستگاه زهر وير

2

-نصب شوک الكتريكي در مكان مناسب در كندو

6

-تعيين زمان مناسب شوک دهي

6

-تعيين زمان اتمام عمليات زهرويري

6

-جمع آوري زهر ها

6

-تعيين دفعات زهر ويري در روز  ،ه ته  ،ماه

6

-انجام عمليات زهرويري در مدت زمان معين

6

12

زنبور

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان توانایي :

زمان آموزش

توليد و استحصال زهر زنبور عسل باروش های صنعتي

دان

نظري عملي

جمع

 ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زيست محيطي مرتبط
نگرش :
 يادويري روش هاي مختلف استحصال زهر زنبور به منظور اففاييادويري اصولي كه به كاه

بهره وري بيشتر عالقمندي به

مرگ و مير زنبور ها در هنگام زهرويري شود.

ايمني :
 -است اده از لوازم ايمني در محيط كار(دودي،كاله توري ،مكمه ،دستك

ولباس كار)،عادم اسات اده

لوازم محرک زنبورعسل وترک موقت كلني در شرايط ناآرامي شديد
توجهات زيست محيطي  :كاه
زيست نق

مرگ و مير زنبور ها در هنگام زهر ويري در بقائ فلوروياهي محيط

مثبت دارد .

13

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان توانایي :

زمان آموزش

بسته بندی زهر زنبور عسل

نظري عملي
4

دان

4

جمع
9

 ،مهارت  ،نگرش ،ايمني

تجهيفات  ،ابفار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي
ظروف

دان :
 -انواع ابفار ها و لوازم بهداشتي مورد نياز در امر استحصال زهر

1

كاردک

-روش هاي است اده از لوازم تميف و بهداشتي در امر توليد زهر

1

 -روش هاي صحيح نگهداري از زهر هاي جمع آوري شده

1

 -روش هاي بسته بندي زهر زنبور عسل

1

ساخت دستگاه استحصال
زهر زنبورعسل  ،فخيم
زاده و همكاران

مهارت :
 -بسته بندي زهر استحصال شده

1

 -بهداشتي نمودن لوازم مورد است اده

1

 -جمع آوري زهر درظروف تميف و بدون وايعات

1

 -خالقيت در بسته بندي انواع زهر

1

نگرش :
داشتن رويكرد خالقانه در بسته بندي مناسب زهر زنبور عسل
ايمني :
زهر زنبور عسل در زمان جمع آوري خشك شده و قسمتي از آن بصورت پودردر هواپخ
همين منظور است اده از ماسك وعينك در محيط كاري الفامي است.

توجهات زيست محيطي :
-

14

مي شود به

مورد

است اده،

 بروه استاندارد تجهيفاتمشخصات فني و دقيق

تعداد

نام

ردیف
1

كلني زنبور

با جمعيت متوسط

يك كلني براي  2ن ر

2

جعبه كندو

موبي مربع شكل

يك جعبه براي  2ن ر

9

طبق كندو

موبي يا رلبي

يك طبق براي  2ن ر

4

قاب

جوبي

 62عدد براي هر ن ر

5

مادر برزنتي

 1ن ره

يك مادر براي  2ن ر

6

واز پيك نيك

 5كيلويي

 6دستگاه براي كارواه

6

مراغ قوه

با نداره متوسط

يك مراغ براي  2ن ر

9

موم دوز

فلفي استيل

2عدد براي كارواه

0

منگال

استيل

2عدد براي كارواه

19

انبردست

سالم

2عدد براي كارواه

11

موم وير

استيل

2عدد براي كارواه

12

دودي

در سايف متوسط

يك دودي براي  2ن ر

19

تخته موم دوز

ابعاد استاندارد

2عدد براي كارواه

14

الكترو شوک

برقي

6دستگاه براي كارواه

15

انواع ظروف براي بسته بندي

شيشه اي يا پالستيكي

هر نوع ظرف براي  2ن ر

توجه :
 -تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

15

توضيحات

 بروه استاندارد موادنام

ردیف
6

موم آجدار

2

انواع دارو ها

3

شكر

مشخصات فني و دقيق

تعداد

س يد رنگ

5كيلو

متناسب با دستور دام پفشك

2نمونه از هركدام

در بسته هاي  62كيلويي

622كيلو ورم

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .

16

توضيحات

 بروه استاندارد ابفارنام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

تعداد

موبي

652عدد
5

6

قاب

2

ظروف غذاخوري

پالستيكي

3

موم آجدار

س يد رنگ

5كيلو

1

لباس كار

در سايف افراد

65دست

5

دستك

مرمي

در سايف هاي مختلف

 65ج ت

1

دستك

الستيكي

در سايف هاي مختلف

 65ج ت

7

دستك

پارمه ايي

در سايف هاي مختلف

 65ج ت

8

مكمه

در سايف هاي مختلف

 65ج ت

9

كاله توري

در سايف هاي مختلف

 65عدد

62

موم دوز

استيل

5عدد

66

منگال

استيل

5عدد

62

انبردست

سالم

5عدد

63

موم وير

استيل

5عدد

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

17

توضيحات

 منابع و نرم اففار هاي آموزشي ( اصلي مورد است اده در تدوين و آموزش استاندارد )سال نشر

محل نشر

ناشر یا توليد كننده

مترجم

ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

مولف

1969

دانشگاه صنعتي

دانشگاه صنعتي

1

مطالعه تاثير استحصال زهر

غالميان  ،اسماعيل

روی برخي از خصوصيات

اصفهان -دانشكده

اصفهان -دانشكده

رفتاری و عملكرد توليدی

كشاورزی

كشاورزی

عسل كلني های زنبور عسل

2
9

ساخت دستگاه استحصال

فخيم زاده ،كامران و

زهر زنبورعسل

بحریني ،رسول

راهنمای پرورش زنبورعسل

مسعود هاشمي

1964

،موسسه تحقيقات

،موسسه تحقيقات

علوم دامي كشور

علوم دامي كشور

تهران

نگار

1969

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جفوه

سال نشر

مولف  /مول ين

مترجم/

محل

مترجمين

نشر

1

پرورش زنبورعسل

1992

رحيم عبادی

تهران

2

زنبور عسل و پرورش آن

1960

نعمت اهلل

تهران

9

پاور پوینت آموزشي  ،پرورش

ناشر

شهرستاني
عبدالحليم كر

گرگان

زنبور عسل ،

،مركز تحقيقات
كشاورزی ومنابع
طبيعي استان
گلستان

4

پاور پوینت آموزشي ،مدیریت

،دكتر رحيم

كلني های زنبور عسل

عبادی ،

اصفهان

دانشگاه صنعتي
اصفهان

18

توويحات

فهرست سايت هاي قابل است اده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

http://www.booj.blogfa.com

2

http://www.biotech.uiuc.edu

3

http://www.zistsabz.blogfa.com

4

https://www.dadant.com

5

http://www.mellifera.ir

6

http://honeybarbod.com

7
8
9
10

19

