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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حذاقل سي  40سبل  -حذاقل هیشاى تحظیالت پبیبى دٍرُ راٌّوبیی – کبرآهَس ببیذ حذاقل تَاًبیی جسوی ،
سالهت کبهل جسوبًی ٍ رٍاًی را دارا ببشذ

اهویت حرفه هورد نظر :
اّویت ایي حزفِ در خبًِ داری ٍ در رستَراى ّب ٍ ّتل ّب هشخض هی شَد ٍ استفبدُ بْیٌِ اس هَاد غذایی ،
آشٌبیی بب خَاص هَاد غذایی  ،طزفِ جَیی در استفبدُ اس هَاد خبم ٍ فزٌّگ سبسی بزای استفبدُ اس غذاّبی
سٌتی
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هشخصات عووهي شغل :
آشپشی سٌتی شغلی اس هشبغل حَسُ طٌبیغ غذایی است کِ شبیستگی ّبی راُ اًذاسی ٍ تٌظین ابشار ٍ تجْیزشات
آشپشخبًِ  ،آهبدُ سبسی سبشیجبت ٍ سیفی جبت  ،تَسیي یب پیوبًِ کزدى هَاد هختلف  ،پخت غذاّبی سفزُ خبًزِ
،تْیِ اػضب ٍ اجشاء گَسفٌذ یب گَسبلِ  ،پخت اًَاع کَکَّب ٍ شبهی ّب  ،تْیِ اًَاع پلَّزب ٍ للَّزب  ،تْیزِ اًزَاع
خَرشت ّب  ،تْیِ اًَاع ک َفتِ ٍ دلوِ  ،تْیِ اًَاع آش  ،تْیِ اًَاع دسزّب را اًجبم هی دّذ ٍ بزب هشزبغل هزذیز
رستَراى  ،هسئَل اًببر ٍ فزٍشٌذُ در ارتببط شغلی هی ببشذ .

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
اجبق گبس – فز – لزخ گَشت – هخلَط کي – ّوشى – هیش – طٌذلی – ظزٍف – قببلوِ

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
کبرآهَساى هی تَاًٌذ در اداهِ ایي رشتِ بقیِ رشتِ ّبی هثل آشپشی درجِ  6 ٍ 4شزکت ًوَدُ ٍ هْبرت کبفی بزای
آشپشی را بِ دست آرٍد .

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
کبرآهَساى ایي رشتِ هی تَاًٌذ در هٌشل بِ پختي غذاّبی خبًگی ٍ قبَل سفبرشبت اقذام کٌٌزذ ٍ ّونٌزیي هزی
تَاًٌذ بزای خَد رستَراى بشًٌذ ٍ یب در ّتلْب ٍ رستَراى ّب هشغَل بِ کبر شَد .
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