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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 016261021421116کد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 ریزی درسی : امور دام و ماکیان اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

1 
رئیس  –عضو هیات علمی دانشگاه  حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی ناصرعیوضیان کاری

کار گروه آفت کش های بیولوژیکی 
 وزارت صنایع و معادن

 سال 10

 سال 10 عضو هیات علمی دانشگاه حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی داود محمدی 2

هوشنگ رفیعی  3
 دستجردی

 سال 10 عضو هیات علمی دانشگاه حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی

 سال 12 مدرس حشره شناسی دکترا منا سادات مقدسی 4

 سال 15 مدرس دامپروری لیسانسفوق  سعادت کیشداوود  5

 سال 12 مدرس دامپروری لیسانسفوق  طوسیسهراب  6

 سال 12 مدرس دامپروری لیسانسفوق  رضا یوسف پورمحمد  7

8 
مهدی اسماعیل سید 

 زاده
 دامپروری لیسانسفوق 

 مدرس
 سال 12

 سال 12 مدرس دامپروری لیسانسفوق  کریمی رادمعصومه  9

 مدیریت آموزشی  فوق لیسانس سید محسن جاللی 10
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 کشاورزی
 سال 12

 سال 23 معاون منابع آموزشی برنامه ریزی درسی فوق لیسانس ارژنگ بهادری 11

 

 

 

 بازنگري استانداردهاي آموزش :فرآيند 

برگزار گرديد استاندارد آموزش  امور دام و ماکیانبا حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي  1/4/79طي جلسه اي که در تاريخ 

با  پرورش دهنده ملکه زنبور عسل بررسي و تحت عنوان شغل  016261021421111با کد  پرورش دهنده ملکه زنبور عسلشغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  016261021421116کد 

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

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            00662066دورنگار       

                    00662066         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ای نیوز گتتوه    های مورد نیاز برای عملکرد موورر در محویك کوار را گوینود در بعضوی از مووارد اسوتاندارد حرفوه         ها و توانمندی مشخصات شایستگی

 شود. می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل.  ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی نقشه

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق می های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می و توانمندیای از وظایف  به مجموعه

 شرح شغل : 
هوا،   ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگور در یوك حووزه شوغلی، مسو ولیت      ای شامل مهم بیانیه

 غل. شرایك کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز ش

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی. 

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 رود.  هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می ها و توانایی حداقل شایستگی

 کارورزي:
گیرد و ضرورت دارد  نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت میکارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش 

که در آن مشاغل خاص محیك واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت ت وریوك  
 گردد.( واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان با استتاده از عکس می

 ارزشیابي : 
ای  کتبی عملی و اخالق حرفوه ، عملیبخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان :  صالحیت حرفه
 رود. ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می و حرفه های آموزشی  حداقل توانمندی

 شايستگي : 
 ها و شرایك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد.  توانایی انجام کار در محیك

 دانش : 
، توانود شوامل علووم پایه)ریاضوی     می های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی که ای از معلومات نظری و توانمندی حداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فنی باشد. ، زیست شناسی، شیمیفیزیك

 مهارت : 
 شود.  های عملی ارجاع می حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی. معموالً به مهارت

 نگرش : 
 باشد.   ای می های غیر فنی و اخالق حرفه یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتای از رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در  مجموعه

 ايمني : 
 شود. مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیك کار می

 توجهات زيست محیطي :

 زیست وارد گردد. مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیك
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 شغل : استاندارد آموزش نام 

  عسل زنبور ملکهدهنده  پرورش

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

تشخیص انواع نژادهوای  پرورش دهنده ملکه زنبور عسل شغلی است از گروه امور دام و ماکیان و شامل وظایتی از قبیل 

 ملکوه  پرورش وسایل ساخت و تهیه ،بررسی فیزیولوژی و تولید مثل ملکه زنبور عسل،نگهداری زنبور عسل ،زنبور عسل

 عملوی  انجوام  ،(دهنوده  خاتمه و کننده شروع)پرستار های کلنی تشکیل،پدری و مادری های کلنی انتخاب ،عسل زنبور

  جتتگیوری  کنودوهای  در هوا  ملکوه  آمیوزش  شورایك  نموودن  فراهم ،شده ساخته های سلول به عسل زنبور الرو پیوند

 می باشد و با مشاغلی از قبیل فروشندگان محصوالت زنبور عسل در ارتباط است.

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 پايان دوره اول متوسطه ) پايان دوره راهنمايي(حداقل میزان تحصیالت : 

 حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سالمت کامل جسماني و رواني 

 مهارت هاي پیش نیاز  : ندارد

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    116طول دوره آموزش :         

 ساعت     46زمان آموزش نظري :        

 ساعت     90زمان آموزش عملي :        

 ساعت      -زمان کارآموزي:                 

 ساعت     -        زمان پروژه:            

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %66کتبي :  - 

 %06عملي : -

 %11اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 مرتبكکار سال سابقه  2 با حداقللیسانس علوم دامی 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

ملکه زنبور عسل را با موفقیت مي گذراند مي تواند  از عهده کار در دهنده فردي که دوره آموزشي پرورش 

 .زنبورستان و پرورش ملکه برآيد

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Technicians breeding queen bees 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 پرورش دهنده زنبور عسل  -

 تکنسین فرآوري محصوالت زنبور عسل-

 

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار : ٭

 ..................طبق سند و مرجع ....................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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  استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 15 10 5 تشخیص انواع نژادهای زنبور عسل 1

 16 10 6 نگهداری زنبور عسل 2

 15 10 5 بررسی فیزیولوژی و تولید مثل ملکه زنبور عسل 3

 13 9 4 عسل زنبور ملکه پرورش وسایل ساخت و تهیه 4

 15 10 5 پدری و مادری های کلنی انتخاب 5

 16 10 6 )دهنده خاتمه و کننده شروع ( پرستار های کلنی تشکیل 6

 15 10 5 شده ساخته سلولهای به عسل زنبور الرو پیوند عملی انجام 7

 13 7 6 جتتگیری کندوهای در ها ملکه آمیزش شرایك نمودن فراهم 8

 116 90 46 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تشخیص انواع نژادهای زنبور عسل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

    زنبوران مختلف خارجی -

    نژاد ایرانی انزنبور -

    یا دورگه خارجیزنبوران هیبرید  -

    زنبوران بدون نیش -

  مهارت :

 -زرد ایتالیووایی -قتقووازی) زنبوووران خووارجی  شووخیصت -

 (هندی -کارنیوالن
  

 

انتخاب نژاد مناسب در مناطق مختلف با افوزایش بهوره وری   -

 تولید
  

 

    انتخاب ملکه سالم ، مناسب، آرام و پرتولید -

    مناطق ایزوله تعیین معیارهای-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در حتظ و کنترل نژادها-

 قت در مراقبت از نژادهای خاص و کمیابد-

 توجه به اصالح نژاد مناسب و علمی -

 ایمنی و بهداشت : 

 داری جهت جلوگیری از شیوع بیماری در کندوچه هاضدعتونی ابزار و تجهیزات زنبور -

 داری و چکمهاستتاده از لباس سرهم زنبور -

 توجهات زیست محیطی :

 احتراز از تالقی های غیر اصولی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نگهداری زنبور عسل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 10 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 شربتخوری  دانش :

 قتس حبس ملکه

 ملکه گیر

 لباس زنبور داری

 دودی

 اهرم

 کندو

 کاله توری

 پوکه ستید

 شان حاوی گرده

 طبقه

 شان حاوی عسل

 ورقه موم عاج دار

 کشاب پرواز

    تکثیر کندو به روش طبیعینحوه  -

    تکثیر کندو به روش مصنوعینحوه  -

    انواع بچه دادن و عوامل آن-

    ادغام کردن دو یا چند کندوروش  -

    کوچ دادن ، انتقال و جابجایی در داخل زنبورستانهای  روش-

، 1بوه 1، 1بوه 2های تغذیه و زمان استتاده با انواع شربت هوای)  روش-

 ( 2به1
 

  

    های مختلف سال مدیریت کندوها در ماهنحوه -

  مهارت :

  گرفتن بچه طبیعی -
  

  تقسیم دوتایی و چند تایی بچه مصنوعیانجام -
  

باز کردن کشاب پرواز و پیاده کردن آرام کندوها در محل عملیات -

 جدید

 

 

 

  سرعت و دقت در ادغام کندوهای ضعیف در قویاجرای -
  

  آماده سازی کندوها برای زمستان گذرانی -
  

پیمانه آبجوش ولرم(جهت  1پیمانه شکر و 2شربت ) آماده سازی -

 ذخیره غذایی زمستانی

 

 

 

پیمانه آبجوش ولرم(جهت  1پیمانه شکر و 1شربت ) آماده سازی -

 تحریك تخمگذاری ملکه
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نگهداری زنبور عسل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

پیمانوه آبجووش ولرم(جهوت    2پیمانوه شوکر و   1شربت ) آماده سازی -

 تحریك کارگران به پرورش نوزادان و الروها

 

 

  

 نگرش :

 دقت در انجام کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 استتاده از لباس و کاله زنبور داری-

 توجهات زیست محیطی :

 جلوگیری از آسیب رساندن به کندوها و ختگی در کوچ دادن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 فیزیولوژی و تولید مثل ملکه زنبور عسل بررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ملکهقتس حبس   دانش :

 ملکه گیر

 لباس زنبور داری

 دودی

 اهرم

 کندو

 کاله توری زنبورداری

 پوکه ستید

 شان حاوی گرده و عسل

 طبقه

    تتاوت تخمدان ملکه و کارگر و عمر طبیعی آنها -

    تغذیه توسك زنبوران جوان به وسیله ژله رویال  -

    زنبور نرساختمان نیش در زنبور کارگر،ملکه و  -

    جتتگیری ملکه و عالمت زفافنحوه -

    تولید تخم در فصول مختلف سالنحوه -

  مهارت :

  تخمگذاری کارگران در حجره بررسی -
  

  استتاده ازحجره نرها در کندوی خاص در زمان پرورش ملکه-
  

اجرای عملیات سرپوش برداری الروهای نر در موارد خواص  -

 مدیریتی

 

 

 

اضوطراری و بوی   ای عملیوات از بوین بوردن شواخونهای     اجر-

 کیتیت

 

 

 

اجرای عملیات تغذیه مصنوعی جهت تحریك و تقویت کلنی -

 به تخمگذاری بیشتر

 

 

 

 نگرش :

 دقت در باز کردن درب کندو در دمای مناسب از ساعات روز-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 استتاده از دستکش و لباس کار مناسب -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عسل زنبور ملکه پرورش وسایل ساخت و تهیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 7 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چوب جهت ساخت کندو  دانش :
 شاخونفنر 

 8توری نمره 
 سیم متتول
 دریل و مته

 عینك محافظ چشم
 شعله افکن دستی

 کاله توری
 ماشین آالت نجاری

 اره آهن بر
 اره مویی

 میخ
 سمباده
 چگش

 چسب چوب
 رنگ

 کشاب پرواز
 ورقه گالوانیزه

 جعبه کمك های اولیه

    ملکه پرورش وسایل -

    ملکه پرورش وسایل تهیه روش -

    پیوند سوزن ساخت روش -

    ملکه های سلول ساخت روش -

  مهارت :

  اجرای عملیات ساخت سوزن پیوند
  

  ملکهاجرای عملیات ساخت قتس حبس 
  

  اجرای عملیات ساخت قتس حبس شاخون ملکه
  

 5اجوورای عملیووات سوواخت کندوچووه هووای پوورورش ملکووه )  

 قابی(3قابی,

 

 

 

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 استتاده از مواد مصرفی مناسب و ارزان قیمتدقت در طراحی وساخت و همچنین  -

 ایمنی و بهداشت : 

رعایت موارد ایمنی در هنگوام سواخت لووازم و تجهیوزات ، اسوتتاده از عینوك جهوت         -

 محافظت از چشم

 توجهات زیست محیطی :

 استتاده از مواد فاقد آلودگی محیطی و بازیافت و دوست دار طبیعت -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پدری و مادری های کلنی انتخاب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 فیلم آموزشی  دانش :

    عسل زنبور های کلنی در ملکه کیتیت - ویدئو پروژکتور

    برتر های کلنی انتخاب روش -

    نر زنبوران پرورش و تولید روش -

  مهارت :

    کلنی پر تولید و آرام شخیصت -

    ، بارور و جوان استتاده از  ملکه سالم بی عیب-

    استتاده از  زنبوران نر سالم و قوی و بالغ-

    استتاده از کلنی های قوی و برتر جهت تکثیر-

 نگرش :

 دقت در انجام کار -

 ایمنی و بهداشت : 

 استتاده از لباس ، دستکش و کاله توری -

 توجهات زیست محیطی :

 فع مناسب ضایعاتد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دهنده( خاتمه و کننده پرستار )شروع های کلنی تشکیل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 10 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز و صندلی  دانش :

    ملکه پرورش های روش - ویدئو پروژکتور

    مناسب( جمعیت،ملکه)تغذیه پرورش محیطی شرایك-

    تجارتی ملکه پرورش روش-

    پرستار های کلنی به دهی سازمان و تشکیل روش-

  مهارت :

    تغذیه کلنی های پرستار و خاتمه دهنده -

 هواپکینز ، بورش   دولیتل، پرورش ملکه )جنتر،انجام عملیات -

 (کمانی
  

 

 نگرش :

 دقت در انجام کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شده ساخته سلولهای به عسل زنبور الرو پیوند عملی انجام

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سوزن پیوند آلمانی  دانش :
 سوزن پیوند دستی
 سوزن پیوندخودکار

 قاشق پیوند
 چراغ مطالعه

 سلول مصنوعی
 پایه فنجان
 فنجانك

 زهواره مومی
 صابون

 بوته ذوب موم

    پیوند عمل کاربرد روش-

    پیوند اتاق شرایك در ملکه سلولهای به الروها پیوند روش-

مشاهده  و پرستار کلنی به الرو حاوی سلولهای انتقالروش -

 آنها
 

  

    دهنده خاتمه های کلنی به کننده شروع های کلنی روش -

  مهارت :

    پیوند زدن با سوزن پیوند خودکارعملیات -

    ساعت 36عملیات انتقال الرو کمتر از -

اجرای عملیات انتخاب کلنی شوروع کننوده و مراقبوت هوای     -

 الزم

 
 

 

    اجرای عملیات آماده سازی کلنی های خاتمه دهنده-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ساعت 36انتقال الرو کمتر از  در  دقت -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در حین کار -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح ضایعات -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 جتتگیری کندوهای در اه ملکه آمیزش شرایك نمودن فراهم

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 7 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قیچی مناسب  دانش :

 مارکر

 قتس حمل ملکه

 ملکه گیر

 لباس و دستکش

 کاله توری مناسب

 اهرم

 برس

 کندوچه

 کندو

 دستگاه تلقیح مصنوعی

 بیناکوالر

 چراغ قوه با نور سرد

 دفترچه یادداشت

    جتتگیری های کندوچه تشکیلنحوه  -

    مصنوعی تلقیح دستگاه از استتادهنحوه  -

    ملکه تلقیح مصنوعی جهت نر زنبوران کردن فراهمنحوه  -

    جتتگیری کندوهای به ملکه انتقالنحوه  -

    کندو از گزارش تهیهنحوه  -

    نر زنبور و ملکه حمل وسایل از استتاده نحوه -

  مهارت :

    مناسب   ریزی استتاده از ملکه با تخم -

ملکوه   پشت بر گذاری عالمت یا و زنی انجام عملیات شماره-

 و مهار کردن اصولی

 
 

 

    ملکه سال و تعیین چینی انجام عملیات بال-

    ها ملکه آمیزش مناسب زمان تعیین-

 نگرش :

 دقت در بال چینی و شماره زنی -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

  رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار  -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد1 استاندارد زنبور در استتاده مخصوص مصنوعی تلقیح دستگاه 1

  عدد1 استاندارد باال نمایی بزرگ با بیناکوالر 2

 نوع کوالر بینا و مصنوعی تلقیح دستگاه مابین رابك 3
 متداول

 استاندارد
 عدد2

 

 100 ها حجره از الرو کردن خارج جهت مطالعه چراغ 4
 وات

 استاندارد
 عدد5

 

  عدد 1 استاندارد کیلوگرمی 5 آن رابكبا  CO2 گاز کپسول 5

  دستگاه 5 استاندارد کامپیوتر 6

  دستگاه 1 استاندارد تلویزیون 7

  عدد5 استاندارد متداول نوع رویال ژله ذخیره و نگهداری جعبه 8

  دستگاه 1 استاندارد یخچال 9

دوربین فیلم برداری و عکسبرداری از حرکت و  10
 کارهای تلقیح مصنوعی ملکه

 استاندارد
 عدد5

 

  عدد10 استاندارد ملکه مخصوص توری قتسه 11

  عدد10 استاندارد قتس حبس شاخون 12

  عدد3 استاندارد شعله 2 گاز اجاق 13

  عدد10 استاندارد توری زنبورداری کاله 14

  عدد5 استاندارد فلزی دودی 15

  عدد10 استاندارد فلزی اهرم 16

  عدد25 استاندارد چوبی مخصوص شان 17

  کندو2 استاندارد نر زنبور تولید 18

  عدد15 استاندارد زنبورداری مخصوص دستکش 19

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  16تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد15 استاندارد چوبی انگشتی 1

  عدد4 استاندارد جداره دو موم ذوب ظرف 2

  عدد25 استاندارد پیوند سوزن ساختن مخصوص فلزی های میله 3

  کیلو3 استاندارد خالص و ورقه مومی عاج دار موم 4

5 
 5زنبور   جمعیت با ملکه بدون عسل زنبور کلنی

 قابه
 استاندارد

 کندو2
 

  عدد25 استاندارد قابی 3قابی و  5کندوچه  6

  عدد15 استاندارد سوزن پیوند خودکار 7

  عدد10 استاندارد قتس فشاری ملکه 8

  عدد10 استاندارد ملکه گیر 9

  عدد4 استاندارد ماژیك عالمت زن ملکه 10

  عدد2 استاندارد انکوباتور 11

  عدد50 استاندارد فنجانك با پایه 12

  عدد4 استاندارد بوته ذوب موم دو جداره 13

  عدد15 استاندارد زهواره چوبی 14

  عدد25 استاندارد فنر شاخون 15

  عدد5 استاندارد موم ذوب کن 16

 

 توجه : 

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

 

 

 


