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

استاندارد آموزش شغل
کاربر فرآوري محصوالت زنبور عسل

گروه شغلي
امور دامي و ماکیان

کد ملي آموزش شغل

0 6 3 0 8 6 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1931/4/11 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

6 1 2 3
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل216961291021111 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور دام و ماکیان
نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

ردیف

ناصرعیوضیان کاری

دکتری تخصصی

حشره شناسی کشاورزی

2

داود محمدی

دکتری تخصصی

حشره شناسی کشاورزی

عضو هیات علمی دانشگاه – رئیس
کار گروه آفت کش های بیولوژیکی
وزارت صنایع و معادن
عضو هیات علمی دانشگاه

 10سال

 10سال

3

هوشنگ رفیعی
دستجردی

دکتری تخصصی

حشره شناسی کشاورزی

عضو هیات علمی دانشگاه

 10سال

4

منا سادات مقدسی

دکترا

حشره شناسی

مدرس

 12سال

5

داوود سعادت کیش

فوق لیسانس

دامپروری

مدرس

 15سال

6

سهراب طوسی

فوق لیسانس

دامپروری

مدرس

 12سال

7

محمد رضا یوسف پور

فوق لیسانس

دامپروری

مدرس

 12سال

فوق لیسانس

دامپروری

9

معصومه کریمی راد

فوق لیسانس

دامپروری

10

سید محسن جاللی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

11

ارژنگ بهادری

فوق لیسانس

برنامه ریزی درسی

1

8

سید مهدی اسماعیل
زاده

مدرس

مدرس
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
کشاورزی
معاون منابع آموزشی

 12سال
 12سال
 12سال
 23سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  31/4/1با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي امور دام و ماکیان برگزار گرديد استاندارد آموزش
شغل تکنسین فرآوري محصوالت زنبور عسل با کد  914691291191111بررسي و تحت عنوان شغل کاربر فررآوري محصروالت
زنبور عسل با کد  216961291021111مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

22609260

تلفن

22609260

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد حرفوهای نیوز گتتوه
میشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی یادگیری برای رسیدن به شایستگیهای موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهای از وظایف و توانمندیهای خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار میرود اطالق میشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی ،مسو ولیتهوا،
شرایك کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.
ويژگي کارآموز ورودي :
حداقل شایستگیها و تواناییهایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میرود.
کارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت میگیرد و ضرورت دارد
که در آ ن مشاغل خاص محیك واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت ت وریوك
با استتاده از عکس میآموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیگردد).
ارزشیابي :
فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر ،که شامل سه بخش عملی ،کتبی عملی و اخالق حرفوهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشی و حرفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میرود.
شايستگي :
توانایی انجام کار در محیكها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که میتوانود شوامل علووم پایه(ریاضوی،
فیزیك ،شیمی ،زیست شناسی) ،تکنولوژی و زبان فنی باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی .معموالً به مهارتهای عملی ارجاع میشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فنی و اخالق حرفهای میباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیك کار میشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك زیست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
کاربر فرآوري محصوالت زنبور عسل
شرح استاندارد آموزش شغل:
کاربر فرآوری محصوالت زنبور عسل شغلی است که دارای شایستگی هایی از قبیل بررسی محصوالت زنبور عسل،
برداشت و بسته بندی عسل ،برداشت ،فرآوری و بسته بندی موم ،برداشت ،فرآوری و بسته بندی ژله رویال ،برداشت،
فرآوری و بسته بندی زهر زنبور عسل ،برداشت ،فرآوری و بسته بندی گرده گل ،برداشت ،فرآوری و بسته بندی بره موم
و اعمال مدیریت صحیح در زنبورستان برای تولید اصولی محصوالت زنبور عسل می باشد و با مشاغلی همچون پرورش
دهندگان زنبور عسل و فروشندگان زنبور عسل در ارتباط است .
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 641ساعت

ر زمان آموزش نظري

:

 119ساعت

ر زمان آموزش عملي

:

 194ساعت

ر زمان کارورزي

:

ساعت

ر زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %66 : عملي %26: اخالق حرفهاي %11:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس علوم دامی یا دامپروری یا پرورش زنبور عسل با حداقل یك سال سابقه کار مرتبك
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

کاربر فرآوری محصوالت زنبور عسل شغلی است که دارای شایستگی هایی از قبیل بررسوی محصووالت زنبوور عسول،
برداشت و بسته بندی عسل ،برداشت ،فراوری و بسته بندی موم ،برداشت ،فراوری و بسته بندی ژلوه رویوال ،برداشوت،
فراوری و بسته بندی زهر زنبور عسل ،برداشت ،فراوری و بسته بندی گرده گل ،برداشت ،فراوری و بسته بندی بره موم
و اعمال مدیریت صحیح در زنبورستان برای تولید اصولی محصوالت زنبور عسل می باشد

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
User of processing of honey bee products

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-پرورش دهنده زنبور عسل

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين
نظري

عملي

جمع

1

بررسی محصوالت زنبور عسل

9

10

19

2

برداشت و بسته بندی عسل

8

13

21

3

برداشت ،فرآوری و بسته بندی موم

8

11

19

4

برداشت ،فرآوری و بسته بندی ژله رویال

20

22

42

5

برداشت ،فرآوری و بسته بندی زهر زنبور عسل

18

18

36

6

برداشت ،فرآوری و بسته بندی گرده گل

15

17

32

7

برداشت ،فرآوری و بسته بندی بره موم

20

22

42

8

نظارت زنبورستان برای تولید اصولی محصوالت زنبور عسل

15

21

36

119

194

641

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بررسي محصوالت زنبور عسل

نظری

عملی

جمع

9

10

19

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

انواع محصوالت قابل استحصال از زنبور عسل
انواع عسل ،گرده گل ،زهر زنبور ،موم ،بره موم ،ژله رویال

فیلم آموزشی
ویدئو پروژکتور

اهمیت اقتصادی محصوالت زنبور عسل

وایت برد

مهارت:

ماژیك

بررسی انواع عسل ،گرده گل ،زهر زنبور ،موم ،بوره مووم ،ژلوه

کلنی زنبور
انواع محصوالت زنبور

رویال
ارزیابی اقتصادی تولید انواع محصوالت زنبور عسل

نگرش:
اهمیت اقتصادی تولید انواع محصوالت زنبور عسلرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت:
-ندارد

توجهات زیست محیطی:
-دفع مناسب ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت و بسته بندي عسل

نظری

عملی

جمع

8

13

21

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

خصوصیات عسل طبیعی و کاربرد های آن

فیلم آموزشی

نحوه برداشت عسل

ویدئو پروژکتور

نحوه فراوری عسل

اکستراکتور

نحوه بسته بندی عسل

صافی عسل

مهارت :
برداشت عسل و بکارگیری اکستراکتور
صاف کردن عسل
بسته بندی عسل
نگرش:
دقت در برداشت عسلرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس کار و رعایت نکات ایمنی در حین کارتوجهات زیست محیطی :
-دفع مناسب ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت ،فرآوري و بسته بندي موم

نظری

عملی

جمع

8

11

19

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

خصوصیات و کاربرد موم زنبور عسل

فیلم آموزشی

نحوه برداشت موم زنبور عسل

ویدئو پروژکتور

نحوه خالص سازی و آج کردن موم زنبور عسل

موم زنبور آعسل

نحوه بسته بندی موم زنبور عسل و نگهداری آن

موم آج کن

مهارت :
برداشت موم زنبور عسل
خالص سازی موم های زنبور داری
آج کردن موم جهت استتاده در زنبورستان
بسته بندی موم

نگرش:
دقت در اجرای عملیات برداشت موم و آج کردن آنرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس کار مناسب در حین کارتوجهات زیست محیطی :
-دفع مناسب ضایعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت ،فرآوري و بسته بندي ژله رويال

نظری

عملی

جمع

20

22

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

نحوه برآورد ارزش اقتصادی و موارد استتاده از ژله رویال
نحوه تولید ژله رویال در زنبور عسل ،ترشحات غدد شویری در
زنبور

فیلم آموزشی
ویدئو پروژکتور
ژله رویال

نحوه انتخاب کلنی تخمگذار مناسب جهت تولید ژله رویال
نحوه تهیه شان مناسب جهت تخمگذاری ملکوه و تولیود ژلوه
رویال
نحوه انواع شربت به عنوان غذای کمکی کلنوی در تولیود ژلوه
رویال
نحوه تدارک اتاق پیوند جهت تولید ژله رویال
نحوه انتقال الرو به سلول های مخصوص تولید ژله رویال
نحوه تصتیه ژله رویال و اهمیت آن
نحوه بسته بندی ژله رویال
مهارت :
انتخاب کلنی های مناسب برای تولید ژله رویال
تهیه سلولها و شان های مناسب برای تولید ژله رویال
عملیات انتقال الرو به سلول برای تولید ژله رویال
تصتیه و بسه بندی ژله رویال
نگرش :
دقت در عملیات تولید ژله رویال و آسیب نزدن به کلنیرعایت اخالق حرفه ای9

کلنی فعال زنبور

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

برداشت ،فرآوري و بسته بندي ژله رويال

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
-رعایت موارد ایمنی و بهداشت در تولید ژله رویال

توجهات زیست محیطی :
-دفع صحیح ضایعات

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت ،فرآوري و بسته بندي زهر زنبور عسل

نظری

عملی

جمع

18

18

36

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :
نحوه ارزیابی کلنی های واجد شرایك بورای تولیود زهور زنبوور

صندلی
فیلم آموزشی

عسل

ویدئو پروژکتور

قتس های الکتریکی استحصال زهر زنبور عسل

دستگاه زهر گیر

نحوه جدا سازی زهر زنبوور عسول (روش فوالری ،اسوتتاده از

لباس زنبور داری

موچین و الم ،استتاده از جریان الکتریسیته ،روش های صنعتی

کلنی فعال

استخراج زهر زنبور
نحوه بسته بندی و نگهداری زهر زنبور عسل و رعایوت نکوات
اصولی در آن
مهارت :
بررسی کلنی فعال مناسب برای استخراج زهر
انجام روش های استخراج زهر زنبور عسل
بسته بندی و نگهداشت زهر
نگرش :
دقت در عملیات استخراج زهر از زنبور عسلرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
استتاده از لباس کار مناسب در حین کارتوجهات زیست محیطی :
-دفع صحیح ضایعات

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت ،فرآوري و بسته بندي گرده گل

نظری

عملی

جمع

15

17

32

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

گرده افشانی در گیاهان وشناخت انواع گرده

فیلم آموزشی

اهمیت گرده گل در زندگی زنبور عسل

ویدئو پروژکتور

روش تهیه کیك گرده برای زنبور عسل

تله گرده گیر

نحوه جمع آوری گرده توسك تله گرده کندو
فرمول های جایگزین گرده
نحوه آماده سازی گرده گل جمع آوری شده و بسته بندی آن
مهارت :
تهیه کیك گرده برای زنبوران عسل
بکارگیری فرمول های جایگزین گرده
بکارگیری تله گرده گیر در کندو
بسته بندی اصولی گرده جهت جلوگیری از فساد آن
نگرش :
دقت در هنگام کار با تله گرده گیر ،توجه به آسیب نزدن به کلنیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کارتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات-

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برداشت ،فرآوري و بسته بندي بره موم

نظری

عملی

جمع

20

22

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :

صندلی

اهمیت اقتصادی تولید بره موم در زنبورداری

فیلم آموزشی

کاربرد های بره موم در کلنی زنبور عسل

ویدئو پروژکتور

نحوه آماده سازی کندو جهت تولید بره موم

پارچه

درختان مطلوب برای تولید بره موم ،میزان بره موم کلنی های

توری سیمی
کندوی زنبور عسل

گیاهی
روش های جمع آوری بره موم ،استتاده از پارچه ،توور سویمی،
دریچه در دیواره جانبی ،بزرک کردن دریچه پورواز ،کنودوهای
چوبی درزدار ،استتاده از درب روی کندو
نحوه تصتیه و قالب بندی بره موم ،عالیم ظواهری بوره مووم
تقلبی
نحوه ذوب بره موم و قالب بندب آن ،دود اندود کردن بره موم،
تعیین درجه خلوص بره موم
زمان جمع آوری بره موم ،تاریر شرایك محیطی بر جموع آوری
بره موم
مهارت :
آماده سازی و انتخاب کنودوی مناسوب جهوت عملیوات جموع
آوری بره موم
جمع آوری بره موم بروش های مختلف
تصتیه و قالب بندی بره موم

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

برداشت ،فرآوري و بسته بندي بره موم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در هنگام عملیات تولید بره موم در کلنیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشت در حین کارتوجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح ضایعات-

14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظارت صحیح در زنبورستان برای تولید اصولی محصوالت
زنبور عسل

نظری

عملی

جمع

15

21

36

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز

دانش :
نحوه تهیه کارت عملکرد کندو ،تهیه شناسنامه برای کندوها
آفات و بیماری های زنبور عسل و پیشگیری و مبارزه با آنها
مشخصات اقلیمی و پوشش گیاهی منطقه و تاریر آن بر تولیود
محصوالت زنبور عسل
روش بازاریابی محصوالت زنبور عسل
مهارت :
تهیه کارت عملکرد کندو و شناسنامه انترادی کندوها
پیشگیری و درمان بیماری ها و مبارزه با افات زنبور عسل
پتانسیل گیاهی محل استقرار زنبورستان
نحوه بازاریابی و امکان سنجی اقتصادی برای تولید محصوالت
زنبور عسل
نگرش :
نظارت صحیح زنبورداری جهت تولید محصوالت مختلف زنبوررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
-رعایت نکات ایمنی و بهداشت در زنبورستان

توجهات زیست محیطی :
دفع صحیح ضایعات15

صندلی
فیلم آموزشی
ویدئو پروژکتور

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کلنی زنبور عسل

قوی

1

2

جعبه کندو

استاندارد

2

3

طبق کندو

استاندارد

2

4

قاب کندو

چوبی

20

5

موم دوز

استاندارد

1

6

موم آج کن

استاندارد

1

7

اکستراکتور

استاندارد

1

8

دستگاه زهر گیر

استاندارد

1

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  16نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادتوضیحات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

موم آجدار

استاندارد

 3کیلو

2

انواع دارو

استاندارد

از هر کدام

3

شکر

استاندارد

 10کیلو

4

سیم گالوانیزه

بدون پوشش

 20متر

5

ظروف بسته بندی عسل

استاندارد

 20عدد

6

لباس کار زنبور داری

استاندارد

 15دست

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  16نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ظروف غذا خوری و شربت خوری

استاندارد

5

2

اهرم زنبور داری

استاندارد

5

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

16

توضیحات

