
 

 

  شيريني پز شيريني هاي خشك: نام دوره

  7- 1/1/67/76: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي سيكل مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنندهم زنان و : جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 100ساعت آن آموزش نظري و  36ساعت است كه  136: مدت دوره- 3

ن شيريني را در اين دوره كارآموز تهيه شيريني هاي خشك با فر و بدون فر و همچنين قالب زدن و تزئي: محتواي دوره- 4

 . آموزش مي بيند

 شيريني پز شيرينيهاي بدون فر: دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .ئوري و عملي مي باشدآزمون به صورت ت. گواهينامه شيريني پز شيرينيهاي خشك مي گردد

 امكان تكميل مهارت در كليه رشته هاي آشپزي و شيريني پزي: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 در صورت مهارت الزم امكان راه اندازي قنادي: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 استخدام بعنوان شيريني پز ماهر در واحدهاي توليد شيريني: چشم انداز استخدامي دوره- 9

  .داشتن هنر ذوق و خالقيت كارآموز داراي اهميت مي باشد: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  

  



 

 

  

  آشپز مخصوص روز: نام دوره

  5- 2/1/31/31: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .دفرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باش: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 73ساعت آن آموزش نظري و  31ساعت است كه  104: مدت دوره- 3

  . ره كارآموز غذاهاي بين المللي و دسرهاي بين المللي و تزئين ميز شام را آموزش مي  بينددر اين دو: محتواي دوره- 4

 : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. رددگواهينامه آشپزمخصوص روز مي گ

 با دانش باال و كيفيت كار به سطح بااليي از مهارت دست مي يابد: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 ارائه محصول به رستورانهاي جهانگردي: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 استخدام در هتلهاي جهانگردي: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 .داشتن هنر ذوق و خالقيت كارآموز داراي اهميت مي باشد: عات مهم و ضروريساير اطال-10

  

  



 

 

  

  

  1آشپز كشتي درجه : نام دوره

  5- 1/1/50/31: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي سيكل مي باشد: اقل مدرك تحصيليحد -

 .هم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 142ساعت آن آموزش نظري و  48ساعت است كه  190: مدت دوره- 3

رآموز تهيه انواع پيتزاها، خوراك ها، ترشي ها، مرباها و شيريني را به طور كامل آموزش مي در اين دوره كا: محتواي دوره- 4

 .بيند

 : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. مي گردد 1ه گواهينامه آشپزكشتي درج

 .با كار مفيد و دانش باال، سطح مهارت بااليي بدست مي آورد: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 خود اشتغالي: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

   استخدام در رستورانهاي زنجيره اي و فست فودها: چشم انداز استخدامي دوره- 9

  رعايت نكات ايمني و بهداشتي: عات مهم و ضروريساير اطال-10

  



 

 

  

  

  دسرساز سنتي: نام دوره

    7- 2/1/35/76: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .يلي ديپلم مي باشدحداقل مدرك تحص: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 77ساعت آن آموزش نظري و  19ساعت است كه  96: مدت دوره- 3

در مراسم ختم و مراسم مذهبي استفاده ميشود را به در اين دوره كارآموز تهيه انواع دسرهاي سنتي كه : محتواي دوره- 4

 .طور كامل آموزش مي بيند

 : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .رت تئوري و عملي مي باشدآزمون به صو. گواهينامه دسرساز سنتي مي گردد

 امكان برگزاري كالس ها ودوره ها: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 ارائه محصوالت به سوپر ماركت ها و تاالرها: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 خود اشتغالي: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 رعايت نكات ايمني و بهداشتي: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

 

  

  

  دسرساز بين المللي: رهنام دو

    7- 1/1/37/76: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند هم زنان و هم مردان در: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 116ساعت آن آموزش نظري و  34ساعت است كه  150: مدت دوره- 3

به طور  در اين دوره كارآموز تهيه انواع دسرهاي بين المللي و تزئين آن و چيدن آن در ميز ناهار و شام را: محتواي دوره- 4

 .كامل آموزش مي بيند

 دسر ساز سنتي: دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه دسرساز بين المللي مي گردد

 امكان برگزاري كالس ها ودوره ها: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 ارائه محصوالت به سوپر ماركت ها و تاالرها: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 خود اشتغالي: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 رعايت نكات ايمني و بهداشتي: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

 

  

  

  آشپز غذاهاي فوري: نام دوره

    5- 2/1/95/31: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .انند شركت كنندهم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي تو: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 50ساعت آن آموزش نظري و  28ساعت است كه  78: مدت دوره- 3

در اين دوره كارآموز تهيه انواع غذاهاي فست فود و پيتزاها به صورت خانگي و صنعتي را به طور كامل : محتواي دوره- 4

 .آموزش مي بيند

 : هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانوادهدوره - 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه آشپز غذاهاي فوري مي گردد

 .يت مفيد در بازار سطح مهارت بااليي بدست مي آورددر صورت يك سال فعال: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 خود اشتغالي در ارائه خدمات: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 استخدام در فست فودها و رستورانهاي زنجيره اي: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 رعايت نكات ايمني و بهداشتي و دانش و دقت باالي فرد: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

 

  

  

  )قهوه سرا(متصدي كافي شاپ: م دورهنا

    5- 2/1/33/31: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنندهم زنان و : جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 50ساعت آن آموزش نظري و  32ساعت است كه 82: مدت دوره- 3

ور كامل آموزش در اين دوره كارآموز تهيه انواع نوشيدني سرد و گرم و انواع بستني ها وفراپه ها را به ط: محتواي دوره- 4

 .مي بيند

 : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه متصدي كافي شاپ مي گردد

 امكان همكاري با كافي شاپها و قنادي ها: ل مهارتمسير ارتقاء و تكمي- 7

 در صورت مهارت راه اندازي كافي شاپ: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 راه اندازي كافي شاپ: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 رعايت نكات ايمني و بهداشتي: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

 

  

  

    كيك ساز و ترساز: نام دوره

    7- 2/1/36/76: رتي و آموزشيكد استاندارد مها

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 66ساعت آن آموزش نظري و  24ساعت است كه  90: مدت دوره- 3

در اين دوره كارآموز تهيه انواع كيك هاي عصرانه، كيكهاي تولد و خامه اي را بطور تخصصي و حرفه اي : محتواي دوره- 4

 .آموزش مي بيند

 : و يا هم خانواده دوره هاي آموزشي مرتبط- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه كيك ساز و تر ساز مي گردد

 امكان راه اندازي واحدهاي توليدي: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 خود اشتغالي: شم اندازهاي شغلي دورهچ- 8

 امكان استخدام در كارگاهها و قنادي ها: چشم انداز استخدامي دوره- 9

  داشتن خالقيت و آشنائي با تزئينات - رعايت نكات ايمني و بهداشتي: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

 

  

  

    ساالد ساز و اردورساز: نام دوره

    5- 1/1/99/31: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي سيكل مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 ندارد: ش نيازمهارت و دانش پي- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 50ساعت آن آموزش نظري و 20ساعت است كه  70: مدت دوره- 3

در اين دوره كارآموز تهيه انواع ساالدها،اردورها و سس ها را بطور كامل آموزش مي بيند و با ابزار و مواد : محتواي دوره- 4

 .اوليه آشنا مي شود

 : م خانوادهدوره هاي آموزشي مرتبط و يا ه- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 .آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه ساالدساز و اردورساز مي گردد

 امكان همكاري با رستورانها: مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 در صورت مهارت الزم امكان راه اندازي كارگاههاي كوچك: ي شغلي دورهچشم اندازها- 8

 امكان استخدام در آشپزخانه ها و واحدهاي توليدي: چشم انداز استخدامي دوره- 9

  داشتن خالقيت و آشنائي با تزئينات - رعايت نكات ايمني و بهداشتي: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

 



 

 

  

  

  سفره آرا :نام دوره

  5- 2/1/2/99:نداردكد استا

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز- 1

  دست و چشم سالم :حداقل شرايط جسماني فرد-

  سوم راهنمائي: حداقل مدرك تحصيلي-

  زن/ مرد :جنسيت-

  زمينه كار هنري :مهارت ودانش پيش نياز- 2

  102:مدت دوره- 3

  مانواع تزئينات مربوط به سفره و ميز در كليه مراس: محتواي دوره- 4

  :دوره هاي آموزشي مرتبط ويا هم خانواده- 5

  1گواهينامه مهارت درجه:مدرك اعطائي- 6

در صورتي كه كارآموز مايل باشد مي توانددر دوره آموزشي تزئينات جهت ارتقاء مهارت : : مسير ارتقاء وتكميل مهارت- 7
  شركت كند

اقدام ...... ن ومراسم نسبت به تزئين سفره ميزميوه وكار آموخته مي تواند در هتلهاو يا جش: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
  نمايد

مهارت آموخته مي تواند به عنوان استاد ماهرتزئينات در رستورانها وسا لنها بر حسب : چشم انداز هاي استخدامي دوره- 9
  كارخود  در آمد حاصل كند

نوك تيز همراه است و امكان وقوع حادثه وجود  از آنجائيكه در اين دوره از ابزار وظروف: ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  دارد رعايت دقت دراين كار بسيار مهم است

  



 

 

 

  


