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آدرس هركس

تلفي هركس

داراى خیاباى گلستاى شْذا خیاباى هْارت هركس فٌي ٍحرفِ اي شوارُ24

59442275

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
هیشاى تحصیالت پایاى دٍرُ راٌّوایی
دارا تَدى تَاًایی جسوی هتٌاسة تا ضغل

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
کوک تِ اقتصاد خاًَادُ ٍ رضذ ٍ تَسعِ سایز هحصَالت سًثَرعسل
تستِ تٌذی عسل تِ ضکل ّای هختلف جْت ارسال تِ تاسارّای فزٍش
ایجاد یک دراهذ جاًثی در کٌار سایز کارّای کطاٍرسی
داضتي ٍیضگی دراهذ سایی ٍ صادراتی تَدى عسل
سٍد تاسدُ تَدى هحصَل ٍداضتي تاسارداخلی ٍ خارجی هحصَالت سًثَرعسل

معرفی دوره های آموزشی

هشخصات عوَهي شغل :
فزآٍر ٍ تستِ تٌذ خاًگی عسل ضغلی است اس هطاغل صٌاتع غذایی کِ تزًاهِ ریشی خزیدذ ٍ ًگْدذاری ٍ آهدادُ
ساسی فزاٍری ٍ تستِ تٌذی تا ضکل ّای گًَاگَى تزچسة سًی ٍ فزٍش را اًجام هی دّذ ٍ تا هطاغل سًثَرداری ٍ
فزٍضٌذگاى ایي هحصَل در ارتثاط هی تاضذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
 اکستزاکتَر چٌگال پَلک تزدار کاردک پَلک تزدار اّزم ارُ چکص قاب خالی کٌذٍ طثق ضثکِ هاًع هلکِ -خزک عسل گیزی رط گیز

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تزًذ ساسی یکی اس راّْای هَفقیت در ایي حزفِ هی تاضذ  .یادگیزی کسة ٍ کار ّای ًَ ٍ تاسار یاتی ًیش هی
تَاًذ در ارتقاء ٍ افشایص در آهذ در ایي حزفِ کوک کٌذ .در صَرتی کِ تتَاى در تستِ تٌذی اس هتذ تِ رٍس ٍ
هطتزی پسٌذ استفادُ کزد .افزادی کِ در ایي هَارد فعال تاضٌذ هی تَاًٌذ درآهذ ٍ ارسش افشٍدُ خَتی کسة
ًوایٌذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ّن اکٌَى ایي حزفِ (پزٍرش سًثَرعسل) یکی اس هطاغل سٍد تاسدُ هی تاضذ ٍ تا استفادُ اس سلیقِ تاسار ٍ سفارش
هطتزیاى(سایز هحصَالت سًثَرعسل صلِ رٍیال گزدُ گل تزُ هَم )..هی تَاى آى را را تِ عٌَاى یکی اس هطاغل
پزدرآهذ ٍ تا سزهایِ اًذک اًتخاب کزد.
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نام حرفه آموزشی :فراور و بسته بندخانگی عسل

