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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حساقل هیعاى تحصیالت زیپلن-اظحساقل تَاًایی جسوی ٍ شٌّی ٍ سالهت کاهل جسن ٍ ضٍاى تطذَضزاض تاضس

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تا یازگیطی ایي زٍضُ هیتَاى تصَضت ذاًگی ٍ صٌعتی ٍاضز تاظاض کسة ٍ کاض ضس ٍ اًَاع کیک صثحاًِ – تَلسٍ...
تصَضت جعیی ٍ کلی تَلیس ٍ تفطٍش ضساًسّ .وچٌیي تا یازگیطی زٍضُ پیططفتِ هیتَاى تصَضت هسضس یا استازکاض
زض قٌازی ضطٍع تکاض کطز.
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هشخصات عوَهي شغل :
کیک ساظ تطساظ کسی است کِ اظ عْسُ تْیِ اًَاع کیک ٍ تعییٌات ٍ ًگْساضی آى تطایس .ضوٌاً تتَاًس طثق اصَل
صحیح تا اتعاضّا ٍ زستگاُ ّای هَضز ًیاظ تطای تْیِ کیک ٍ تعییٌات آى کاض کٌس.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
گاظ فطزاض -یرچال -فطیعض-تطاظٍ -چطخ گَضت – ّوعى تطقی-آسیاب تطقی-کپسَل آتطٌطاًی – جعثِ کوک
ّای اٍلیِ – کَلط -في ٍ َّاکص -ضکط -آضز ترن هطغ -ضٍغيٍ -اًیل – تکیٌگ پَزض -اًَاع ضطتت – ضًگ ٍ
اساًس ذَضاکی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
طثد اًَاع کیک تا فط ٍ تسٍى فط تطای هصطف ضٍظاًِ زض ذاًِ ٍ ّوچٌیي فطٍش کیک –یازگیطی اًَاع زکَض کیک ٍ
اًَاع ضیطیٌی ّای تط تا استفازُ اظ اتعاضآالت صٌعتی ٍ ذاًگی-آضٌایی تا اًَاع ذاهِ – ضکالت ٍ ...تصَضت تجطتی
ٍ تعییي تَسیلِ اًَاع ضٍکص کیک –کاضآهَظی زض قٌازی جْت کسة هْاضت زض تعییي ٍ آضٌایی تا اًَاع ضیطیٌی
جات

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
زضچٌس سالِ اذیط هصطف ضیطیٌی ٍ قٌس آهاض ظیازی ضا تِ ذَز اذتصاظ زازُ است ٍ اًَاع کیک ٍ ضیطیٌی زض
هصاضف جطي ٍ ...هصطف تاالیی زاضز .ضْطستاى هثاضکِ ًیع اظ ضْطستاًْایی است کِ هطزم تِ سالهت ذَز ٍ
ذاًَازُ اّویت زازُ ٍ زٍست زاضًس تصَضت ذاًگی ٍ تا هَاز اٍلیِ کِ ذَز تْیِ هیکٌٌس تِ طثد ایي کیک ّا
ٍضیطیٌی جات تپطزاظًس کِ ایي حطفِ تاالتطیي اضقام ٌّطجَ ضا تِ ذَز اذتصاظ زازُ چطاکِ تا ایي یازگیطی ایي
حطفِ هیتَاًٌس اًَاع سفاضضات ضا پصیطفتِ ٍ تطای ذَز تِ عٌَاى یک حطفِ هعیي ٍ زضآهس ظا پططفت کٌٌس
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