معرفی دوره های آموزشی

هركس آهوزش فني و حرفه اي  51هرنذ

نام دوره آهوزشي :آشپض سىتی

كذ هلي استانذارد002323073303330:

طول دوره آهوزشي 090:ساعت

آدرس هركس

تلفن هركس

هرنذ بلوار دانشگاه هركس آهوزش فني و حرفه اي هرنذ

34040434330

شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حذاقل میضان تحصیالت  :پایان ديسٌ ديسٌ ساَىمایی پیش ویاص وذاسد
حذاقل تًاوائی جسمی ي رَىی  :داشته سالمت کامل جسماوی ي سياوی

اهویت حرفه هورد نظر :
استفادٌ اص مًاد سالم ي سىتی ي عذم استفا دٌ اص مًادی چًن پىیش پیتضا ي َم چىیه آب پض شذن ي پخته ي عذم
سشخ کشدن ي استفادٌ کمتش سيغه باعث می شًد کٍ ایه حشفٍ اص لحاظ ایمىی ي سالمتی اص اَمیت صیادی بشخًسداس
باشذ.
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هشخصات عووهي شغل  :عذم يجًد محذيدیت سىی  -مًسد استفادٌ دس سففشٌ خاوفٍ َفای سفىتی – مفًسد
استفادٌ دس سستًسان َا ي بشخًسداسی اص ایمىی يسالمت دس صىایع غزایی

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه  :گاص فشداس – َمضن – کباب
پض – گًشت مشغ – سبضیجات – حبًبات – شکش – وشاستٍ – صعفشان – خالل بادام – خالل پستٍ – مغفض گفشدي –
بشوج – سيغه

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت  :ایه سشتٍ پیش ویاص وذاشتٍ يلی بشای استقاء ي تکمیل مُاست بفٍ سشفتٍ َفایی
َمچًن آشپض مخصًص سيص ي آشپض دسجٍ  2ویاص می باشذ.
وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه  :اص مضایای اشتغال بٍ ایه حشفٍ عبفاست
است اص آشىا شذن ي تًاوایی پخت اوًاع غزاَای سىتی ي اص مضایای اشتغال  ،پخت غزاَای سىتی بٍ صًست اوبًٌ ي
حشفٍ ای ي بیشن بش بشای کساوی کٍ اص تمکه مالی کمتشی بشای تجُیض کاسگاٌ بشخًسداسوذ ي دس مىضل اشفتغال صایفی
می ومایىذ.
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نام حرفه آموزشی :
آشپس سنتی
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