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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیشاى تحصیالت پایاى سَم راٌّوایی تاضذ.اس سالهت کاهل ٍ تَاًایی جسوی تزخَردار تاضذ.

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
کسة هْارت السم جْت کسة ٍ کار خاًگی – آهادُ ضذى فزد جْت کارآهَسی در رستَراى ٍآضپشخاًِ-آهَسش
السم ٍ یادگیزی ًکات خاًِ داری
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هشخصات عوَهي شغل :
آضپش درجِ  5اس هطاغل حَسُ ی صٌایغ غذایی است کِ ٍظایف پخت غذاّایی چَى پلَ –خَرضت-آش-سَج –
دسز ٍ ..سزٍ ٍ آهادُ ساسی هیش غذا را تِ ػْذُ دارد ٍ تا هطاغلی ّوچَى هذیز سزٍ –پستْای کار در آضپشخاًِ-
تکٌسیي تاسیسات آضپشخاًِ ٍ هذیز تذارکات در ارتثاط است

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
اجاق گاس فزدار-یخچال-فزیشر-چزخ گَضت-اًَاع قاتلوِ-اًَاع ظزٍف-في ٍ َّاکصّ-وشى تزقی-آسیاب تزقی-
تزاسٍ -تزًج –خطکثار-اًَاع سثشیجات-تخن هزؽ-گَضت-

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تا گذراًذى دٍرُ ّای درجِ  ٍ 1تکویلی هیتَاًٌذ تؼٌَاى هذرس هطغَل تکار ضذُ ٍ یا تا سزهایِ گذاری هطغَل تِ
کار ٍ پذیزش اًَاع سفارضات ضًَذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
در ضْزستاى هثارکِ رٍس تِ رٍس ضاّذ تؼذاد تیطتز ٌّزجَیاى جْت یادگیزی هْارت هی تاضین ٍ اًطااهلل تا
حوایت هالی ٍ پیطزفت فزٌّگ خاًن ّا ًیش تتَاًٌذ در ایي ػزصِ در جاهؼِ تزای کسة ٍ کار اقذام ًوَدُ ٍ فؼال
تاضٌذ .اس ًظز آیٌذُ ضغلی قاطؼاًِ هیتَاى تیاى کزد کِ اس ًظز اقتصادی تْتزیي درآهذ سایی تزای یک حزفِ است
چزاکِ تْتزیي هَادغذایی اس ًظز هزدم تاػث جلة اػتواد ٍ در ًتیجِ درآهذ ضغلی تزتز هی تاضذ.
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ًام حزفِ آهَسضی :
آضپش درجِ 5

