بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :کشاورزی

رشته :علوم دامی

نام درس:پرورش ملکه و تلقیح مصنوعی

تعداد واحد2 :

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف :در طول ترم

گرایش :پرورش زنبورعسل
(ا واحد عملی و  1واحد نظری)

درس یا دروس پیش نیاز :ندارد

تاریخ امتحان1400/04/ 23 :

روز ،ساعت و مکان کالس:چهارشنبه ،ساعت (  80:30تا  – )10:30برگزاری به صورت مجازی

گردش علمی و بازدید :ندارد

هدف کلی درس:
رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

1399/12/13

اهمیت و تاریخچه پرورش ملکه

دوم

1399/12/20

وضعیت تولید ملکه در ایران و جهان

سوم

1399/12/27

زمان و شرایط مناسب پرورش ملکه

چهارم

1400/01/04

روش های مختلف پرورش ملکه و طبقه بندی ملکه از لحاظ کیفیت

پنجم

1400/01/11

روش های مختلف پرورش ملکه و طبقه بندی ملکه از لحاظ کیفیت

ششم

1400/01/18

سازماندهی کندوها برای پرورش ملکه و تقسیم بندی آنها

هفتم

1400/01/25

مدیریت ،تغذیه و نگهداری کندوهای پرورش ملکه -معرفی ملکه

هشتم

1400/02/01

نحوه ارائه ملکه تولیدی به کلنی های جدید

نهم

1400/02/08

تاریخچه ،اهداف ،معایب و مزایای تلقیح مصنوعی

دهم

1400/02/15

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولیدمثلی زنبورهای نر و ماده

یازدهم

1400/02/22

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولیدمثلی زنبورهای نر و ماده

دوازدهم

1400/02/29

آشنایی با ابزار آالت پرورش ملکه

سیزدهم

1400/03/05

چهاردهم

1400/03/12

تلقیح مصنوعی در زنبور عسل (اسپرم گیری – تلقیح)

پانزدهم

1400/03/19

تلقیح مصنوعی در زنبور عسل (اسپرم گیری – تلقیح)

شانزدهم

1400/03/26

آشنایی با جدیدترین متدهای پرورش ملکه –

هفدهم

1400/04/02

آشنایی با جدیدترین متدهای پرورش ملکه – ارائه سمینار درسی

هیجدهم

1400/04/09

ارائه سمینارهای درسی

امتحان میان ترم

نحوه ارزشیابی 12 :نمره پایان ترم 4 ،نمره میانترم و  4نمره فعالیت کالسی و پروژه
منابع درسی :پرورش ملکه زنبور عسل (غالمحسین طهماسبی) -تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل (غالمحسین طهماسبی)
)- Queen rearing essentials (Connor

وسایل کمک آموزشی :اسالیدهای آموزشی – فیلم – مواد و وسایل زنبورداری مرتبط پرورش ملکه و تلقیح مصنوعی
تاریخ تنظیم1399/12/10 :

