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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حذالل هذرن تحصیلی هَرد ًیاز دیپلن هی تاضذ وارآهَز تایذ تا رٍق ٍ سلیمِ تاضذ تا تتَاًذ تا آهَزش در ایي
رضتِ هَفك ضَد دارای حذالل تَاًایی جسوی تاضذ– دٍرُ پیص ًیاز ًذارد

اهویت حرفه هورد نظر :
اّویت ایي حرفِ در خاًِ داری ٍ در لٌادی ّا هطخص هی ضَد ٍ در تَلیذ ضیریٌی ٍ ویه ّای سٌتی واترد دارد
.
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هشخصات عووهي شغل :
ویه ساز ٍ ترساز وسی است وِ از عْذُ تْیِ اًَاع ویه ٍ تسئیٌات ٍ ًگِ داری آى ترآیذ ضوٌاً تتَاًذ طثك اصَل
صحیح تا اتسارّا ٍ دستگاّْای هَرد استفادُ ترای تْیِ ویه ٍ تسئیٌات آى وار وٌذ .

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
گاز فردار ٍ تایوردار – یخچال – فریسر – ترازٍ – ّوسى ترلی – آسیاب ترلی – ظرٍف پالستیىی – سیٌه ظرف
ضَیی – تختِ ٍایت ترد – في ٍ َّاوص – ضىر – آرد – تىیٌگ پَدر – لالة ویه – ٍاًیل – تادام – پستِ – گردٍ
– هَز -آًاًاس – ضیر – خاهِ – سیة – شلِ – ًوه – پٌیر – هاسَرُ – ورُ – تخن هرغ – رًگ خَراوی – پَدر
ًارگیل – پیواًِ ّای اًذازُ گیری – ظرٍف استیل

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
وارآهَزاى هی تَاًٌذ در اداهِ ایي رضتِ تمیِ رضتِ ّای هثل ضیریٌی پسی درجِ  6 ٍ 4ضروت ًوَدُ ٍ هْارت
وافی ترای لٌادی را تِ دست آرٍد .

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
وارآهَزاى ایي رضتِ هی تَاًٌذ در هٌسل تِ پختي ویه ّا ٍ لثَل سفارضات الذام وٌٌذ ٍ ّوچٌییي هیی تَاًٌٌیذ
ترای خَد وارگاُ وَچه لٌادی تسًٌذ ٍ تِ چرخِ تَلیذ ووه وٌٌذ .
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نام حرفه آموزشی :
ویه ساز ٍ ترساز

