مــدرک رســمی
ســازمان آموزش
فنــی و حرف ـهای
هنرجویــان میتواننــد پــس از شــرکت در دورههــای
آموزشــگاه گنــدم طالیــی کــه بــا مجــوز رســمی از

مـــربیــان
حـــرفـهای
امــروزه میتــوان طــرز تهیــه بســیاری از غذاهــا و شــیرینیها
را بــا جســتجویی ســریع در اینترنــت پیــدا کــرد .امــا هــر
هنــری بــرای بینقــص بــودن ،ریزهکاریهایــی دارد کــه
فقــط میتــوان آنهـا را زیــر نظــر اســاتید بــه صــورت کامــا
حرف ـهای آموخــت ،در ایــن صــورت اســت کــه میتــوان در
آشــپزی متفــاوت بــود.
آموزشــگاه گنــدم طالیــی از مربیــان برجســتهای بهــره
میبــرد کــه ســابقه درخشــانی در زمینــه مربیگــری ،داوری
جشــنوارههای غذایــی ،کارشناســی آشــپزی و شــیرینیپزی
در مجــات غذایــی و حضــور در برنامــه بــه خانه برمــی گردیم
در تلوزیــون دارنــد .ایــن اســاتید بــه فنــون روز آشــپزی،
شــیرینیپزی ،ســفره آرایــی ،دســر ،پیــش غــذا و  ...کامــا
تســلط دارنــد و میتواننــد رمــوزی را بــه هنرجویــان آمــوزش
دهنــد کــه هرگــز نمیتــوان آنه ـا را در کتابهــا یــا دنیــای
مجــازی فراگرفــت.

ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای فعالیــت میکنــد،
بــرای دریافــت مــدارک یــا گواهینامههــای آشــپزی
و شــیرینیپزی در آزمونهــای ایــن ســازمان شــرکت
کننــد .ايــن گواهينامههــا دارای کــد ملــی آمــوزش شــغل
و در ســایت رســمی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای
قابــل اســتعالم هســتند و میتــوان بــا آنهــا بــرای
دریافــت تســهیالت از بانکهــای کشــور اقــدام کــرد.
ایــن گواهینامههــا همچنیــن بــه علــت دارا بــودن کــد
بینالمللــی در ســازمان جهانــی کار ( )ILOدر  186کشــور
دنیــا اعتبــار دارنــد.
مــدارک ســایر آموزشــگاه غیررســمی ،از آنجــا كــه بــه
صــورت رســمي توســط سيســتم ســازمان آمــوزش فنــي
وحرفــه اي صــادر نميشــود ،فاقــد اعتبــار کافــی بــوده و
قابــل اســتعالم نیســتند.
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با فراگیری هنر مدرن پخت غذا و شیرینی
متفاوت بودن را تجربه کنید.

مـــقـدمــه

آشـــپـزی
مــــــدرن

امــروزه آشــپزی و پخــت شــیرینی بــه
حرفــه و هنــری کامــا مــدرن و جدیــد
تبدیــل شدهاســت .یادگیــری ایــن هنر
متمایــز و امروزیــن ،عــاوه بــر پولســاز
بــودن میتوانــد نشــاط را بــه همــراه
آورده و ســامتی روح و جســم انســان
را تضمیــن کنــد.

این رشته شامل آموزش
موارد زیر از مبتدی تا
حرفهای است:
۱

آشپزی سنتی،

مجلسی ،روز و ...
2

پیش غذا

3

ساالد

4

دسرهای تک نفره و

مدرن
5

غذاهای فینگرفود

6

سفره آرایی

7

دیزاین غذا

آموزشــگاه گنــدم طالیــی بــا مجــوز رســمی از ســازمان فنــی

این رشته برای هنرجویان زیر مناسب خواهد بود:

و حرف ـهای ،فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــای هنــر مــدرن

 .1افرادی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند و با اخذ این

آشــپزی و شــیرینیپزی بــا اســتفاده از مــواد طبیعــی و بــا

مدرک امکان پذیرش خود را باال میبرند.

کیفیــت آغــار بـهکار کــرد .ایــن آموزشــگاه در تــاش اســت تــا

 .2بانوانی که به دنبال تنوع غذایی هستند.

هنــر آشــپزی و شــیرینیپزی را بــا بهرهگیــری از مربیــان

 .3افرادی که قصد افتتاح رستوران ،کترینگ و  ...را دارند.

برجســته و بهنــام در فضایــی کامــا حرفــهای و مــدرن
بــه هنرجویــان گرامــی آمــوزش دهــد تــا ضمــن تربیــت
هنرجویانــی نــوآور و خــاق ،بــه تغییــر ذایقــه مــردم و گرایش
آنهــا بــه غذاهــای ســالمتر و اصیلتــر نایــل آیــد.

شیرینیپزی
نــــوآورانــه
ایــن رشــته شــامل آمــوزش مــواردی اســت کــه میتواند
بــرای بانوانــی کــه قصــد کار در ایــن زمینــه را دارنــد و
میخواهنــد مدلهــا و شــیوههای جدیــد را آمــوزش
ببیننــد ،مناســب اســت.
1

شیرینیهای تر ،خشک و مدرن

۲

کیکهای تولد

۳

کیکهای عصرانه

۴

چیز کیکها

۵

بستنی

۶

تارتها

۷

شکالت

