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

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
کوک تِ اقتصاد خاًَادُ ٍرضذ ٍتَسؼِ هحصَالت غیر ًفتی
ایجاد یک ضغل تا ّسیٌِ کن ٍ دراهذ تاال
ایجاد یک دراهذ جاًثی در کٌار سایر کارّای کطاٍرزی
داضتي ٍیصگی دراهذ زایی ٍ صادراتی تَدى هحصَالت زًثَرػسل
زٍد تازدُ تَدى هحصَل ٍداضتي تازارداخلی ٍ خارجی هحصَالت زًثَرػسل
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هشخصات عوَهي شغل :
پرٍرش دٌّذُ زًثَرػسل کسی است کِ تَاًایی تررسی ساکٌیي کٌذٍ ،ارزیاتی ٍضؼیت کلٌی ،استفادُ از ٍسایل ٍ
اتساراالت زًثَرداری  ،تکثیر کٌذٍّای زًثَرػسل ،ادغام کردى زًثَرػسل هذیریت تیواریْا افات را داضتِ تاضذ ٍ
تا هطاغلی از ًظر پرٍرش هلکِ زًثَرػسل در ارتثاط است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
 دٍدی ،کالُ .دستکص کالُ طَری اّرم ،ارُ ،چکص ،قاب خالی -کٌذٍ ،طثق ،ضثکِ هاًغ هلکِ

 -آجری پیوند ،سوزن پیوند قفس حمل ملکه

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ترای ارتقا ایي هْارت تایذ توام رضتِ ّای هرتَط تِ ایي تایذ تا تؼذاد کٌذٍی کن ضرٍع کردّ ٍ ،ن زهاى هی تَاى
تا استفادُ از اهَزش ّای فٌی حرفِ ای ٍ کار اهَزی در هحیط کار ّر چِ سریؼتر تِ اّذاف اقتصادی دست پیذا
کرد ٍ اگر تتَاى تستِ تٌذی تِ ًحَُ جذیذ ٍ ترًذ هؼتثر اًجام داد هی تَاى تِ ًتایج خَتی دست پیذا کرد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ّن اکٌَى ایي حرفِ (پرٍرش زًثَرػسل) یکی از هطاغل زٍد تازدُ هی تاضذ ٍ تا استفادُ از سلیقِ تازار ٍ سفارش
هطتریاى(سایر هحصَالت زًثَرػسل ،شلِ رٍیال گردُ گل ،ترُ هَم )..هی تَاى اًرا را تِ یکی از هطاغل پردراهذ ٍ
تا سرهایِ اًذک اًتخاب کرد.
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نام حرفه آموزشی :پرورش دهنده زنبورعسل
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