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سیکل

عنوان گواهینامه مهارت

عنوان شغل مرتبط با دوره
آموزشي

مهارت
پرورش دهنذه زنبور عسل

پرورش ملکه

آدرس محل كار
فریذونشهر –برف انبار-خمسلو

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
چگونگي انتخاب حرفه آهوزضي ته تفصیل ضرح داده ضود
عالقٍ تٍ رضتٍ پريرش زوثًر عسل تاعث ضذ تحقیقات خًد را تراي كار يتازار فريش يقثل از آمًزش يمراجعٍ تٍ مركس
آمًزضُاي فىي يحرفٍ اي جُت ضريع تٍ ایه كار ,تٍ كارگاَُایي كٍ در ایه رضتٍ فعال تًدوذ مراجعٍ يدر مًرد ایه رضتٍ
تحقیقات كردم ياطالعات خًد را جُت پريرش ي تًلیذ ي فريش فرايردٌ َاي اوُا اضىا ضذم
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نام طرح :زنبوردار
 -1نحوه آضنايي خود تا آهوزش های سازهاى و هركس آهوزش فني و حرفه ای را ضرح دهیذ؟
نحوه آضنايي تنذه توسط تثلیغات هركس آهوزش فني وحرفه ای و آضناياى كه طي هراجعه ته هركس فني وحرفهه ای
فريذونطهر و ضركت در رضته ههارتي ترگسار ی دوره در روستا
 -2نقص هرتي و هطاور هركس در توفیق ضوا در راه انذازی كسة و كار چه توده است ؟
نقص هرتي تسیار ههن توده چرا كه آهوزش تا كیفیت ايطاى تاعث تهتر يادگیری هیطود ودادى اعتواد ته نفس تهه
ههارت اهوز تاعث تقويت اعتواد ته نفس ههارت اهوز ضذه كه خود اهر ههوي تهرای اياهاد انگیهسه تهرای اضهتغا
ايناانة توده است
 -3چگونگي راه انذازی كسة و كار و اضتغا خود را ته صورت هفصل ضرح دهیذ.
اتتذا تا ده تا كنذو ضروع كردم وتا راهنوايي هرتي وتعذ ازهذتي و ارائه كار خوب تصوین ته زيهاد كهردى تاهیهسات
گرفتن وحاال تا تعذاد  151كلني ته كار هطغو هستن
 -4هیساى سرهايه اولیه ضوا جهت راه انذازی كسة و كار ته چه هیساى توده است؟
سرهايه اولیه تستگي ته تازار خريذ دارد ,حذود تیست هیلیوى توهاى
-5در هورد تعذاد ته كارگواردگاى در اتتذای راه انذازی كسة و كار و هیساى افسايص تعذاد نیروی انسهاني سهس از
ضروع فعالیت تاكنوى توضیح دهیذ؟
تا زياد كردى تعذاد كلني های زنثور ته 3نفر نیاز است
 شرح تجربیات :


تٍ وظر تىذٌ در ضغلُاي مُارتي صثحت ايل امًزش فرد يتجرتٍ فرد میثاضذ َماوطًر كٍ در اتتذا تا كمتریه

كلىي ضريع ضذ يتا كسة تجرتٍ ي تاال رفته مُارت تعذاد كلىي َا را افسایص دادم
 شرح شکست ها :


تا ضکستي وثاضذ مًفقیت وخًاَذ تًد تازاریاتي مًفق ي وثًد مطتري عسلل تاعلث كملي عقلة رفتگلي یلا ضکسلت
میثاضذ

 شرح موفقیت ها :مطتري مذاري تًلیذ عسل طثیعي ي خالص
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وام ي وام خاوًادگي :مُذي وقذي
عىًان ديرٌ آمًزضي  :پريرش دَىذٌ زوثًر عسل
عىًان ضغل/حرفٍ  :پريرش زوثًر عسل
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