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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حسالل هیعاى تحصیالت سیکل-اظحسالل تَاًایی جسوی ٍ شٌّی ٍ سالهت کاهل جسن ٍ ضٍاى تطذَضزاض تاشس

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تا یازگیطی ایي زٍضُ هیتَاى اًَاع آتعیاى ضا شٌاذت ٍ تِ طثد آى تا اًَاع سس ٍ  ...پطزاذت ّ .وپٌیي هیتَاى تِ
عٌَاى یک شغل ٍ حطفِ یاز گطفتِ ٍ تِ کسة زضآهس تپطزاظین.

هشخصات عوَهي شغل :
طثاخ آتعیاى کسی است کِ اظ عْسُ شٌاذت اًَاع آتعیاى هٌاسة طثد –تشریص سالهت آتعیاى جْت هصطف –
ایجاز شطایط تْیٌِ ًگْساضی ٍ آهازُ ساظی اًَاع آتعیاى جْت طثد – ضٍشْای هرتلف طثد آتعیاى ٍ تْیِ ٍ طثد
چٌس ًَع غصایی تطآهسُ ٍ اصَل تْساشت فطزی ٍ هحیط کاض ضا اجطا ًوایس.
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هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
اًَاع هاّی شوال ٍ جٌَب – هیعکاض -اًَاع کاضز-یرچال ٍ فطیعض -اًَاع ظطٍف -اًَاع لفاف تستِ تٌسی -اجاق
گاظ-اًَاع لاشك ٍ هاللِ-اًَاع ازٍیِ جات ضٍغي – ترن هطغ -اًَاع سثعیجات – اًَاع لثٌیات-

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تا یازگیطی ایي زٍضُ ٍ پس اظ آى زٍضُ پیشطفتِ هیتَاى تعٌَاى هسضس هشغَل تکاض شسّ .وچٌیي تا آهَظش صحیح
ٍ اصَلی تتَاى اًَاع آتعیاى ٍ هاّی ّا ضا تصَضت تجطتی شٌاسایی ًوَز تا تتَاى تعٌَاى یک ٍعسُ غصایی سالن
هرصَصاً تطای کَزکاى آهازُ کطز.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
زض گصشتِ تعلت علن پاییي هطزم زض هَضز هَاز غصایی زضیایی ٍ طثد غیط اصَلی ،عاللِ ظیازی تِ ذَضزى ایي
هَاز ٍ حتی آهَظش آى ضا ًساشتٌس .ذَشثرتاًِ زض چٌس سالِ اذیط هطزم تراطط یازگیطی اصَلی ٍ ضٍشْای صحیح
طثد تا عاللِ تِ یازگیطی ایي زٍضُ هی پطزاظًس .اظ هعایای آى ًیع هیتَاى تعٌَاى یک حطفِ تطای کسة زضآهس تِ آى
پطزاذت.
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