
با فراگیری هنر مدرن پخت غذا و شیرینی 
متفاوت بودن را تجربه کنید.

از شــرکت در دوره هــای  پــس  هنرجویــان می تواننــد 

از  بــا مجــوز رســمی  آموزشــگاه گنــدم طالیــی کــه 

ــد،  ــت می کن ــه ای فعالی ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم س

بــرای دریافــت مــدارک یــا گواهینامه هــای آشــپزی 

و شــیرینی پزی در آزمون هــای ایــن ســازمان شــرکت 

کننــد. ايــن گواهينامه هــا دارای کــد ملــی آمــوزش شــغل 

ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن و در ســایت رســمی ســازمان آم

قابــل اســتعالم هســتند و می تــوان بــا آن هــا  بــرای 

دریافــت تســهیالت از بانک هــای کشــور اقــدام کــرد. 

ــد  ــودن ک ــت دارا ب ــه عل ــن ب ــا همچنی ــن گواهینامه ه ای

بین المللــی در ســازمان جهانــی کار )ILO( در 186 کشــور 

ــد. ــار دارن ــا اعتب دنی

ــه  ــه ب ــا ك ــمی، از آنج ــگاه  غیررس ــایر آموزش ــدارک س م

صــورت رســمي توســط سيســتم ســازمان آمــوزش فنــي 

وحرفــه اي صــادر نمي شــود، فاقــد اعتبــار کافــی بــوده و 

ــل اســتعالم نیســتند. قاب

امــروزه می تــوان طــرز تهیــه بســیاری از غذاهــا و شــیرینی ها 

ــا هــر  ــدا کــرد. ام ــت پی ــا جســتجویی ســریع در اینترن را ب

ــرای بی نقــص بــودن، ریزه کاری هایــی دارد کــه  ــری ب هن

فقــط می تــوان آن هــا  را زیــر نظــر اســاتید بــه صــورت کامــال 

ــوان در  حرفــه ای آموخــت، در ایــن صــورت اســت کــه می ت

آشــپزی متفــاوت بــود.

آموزشــگاه گنــدم طالیــی از مربیــان برجســته ای بهــره 

می بــرد کــه ســابقه درخشــانی در زمینــه مربیگــری، داوری 

جشــنواره های غذایــی، کارشناســی آشــپزی و شــیرینی پزی  

در مجــالت غذایــی و حضــور در برنامــه بــه خانه برمــی گردیم 

ــپزی،  ــون روز آش ــه فن ــاتید ب ــن اس ــد. ای ــون دارن در تلوزی

شــیرینی پزی، ســفره آرایــی، دســر، پیــش غــذا و ... کامــال 

تســلط دارنــد و می تواننــد رمــوزی را بــه هنرجویــان آمــوزش 

دهنــد کــه هرگــز نمی تــوان آن هــا  را در کتاب هــا یــا دنیــای 

مجــازی فراگرفــت.
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امــروزه آشــپزی و پخــت شــیرینی بــه 

حرفــه و هنــری کامــال مــدرن و جدیــد 

تبدیــل شده اســت. یادگیــری ایــن هنر 

متمایــز و امروزیــن، عــالوه بــر پولســاز 

ــراه  ــه هم ــاط را ب ــد نش ــودن می توان ب

آورده و ســالمتی روح و جســم انســان 

را تضمیــن کنــد.

آموزشــگاه گنــدم طالیــی بــا مجــوز رســمی از ســازمان فنــی 

و حرفــه ای، فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــای هنــر مــدرن 

آشــپزی و شــیرینی پزی  بــا اســتفاده از مــواد طبیعــی و بــا 

کیفیــت آغــار بــه کار کــرد. ایــن آموزشــگاه در تــالش اســت تــا 

ــان  ــری از مربی ــا بهره گی ــیرینی پزی  را ب ــپزی و ش ــر آش هن

برجســته و به نــام در فضایــی کامــال حرفــه ای و مــدرن 

ــت  ــن تربی ــا ضم ــد ت ــوزش ده ــی آم ــان گرام ــه هنرجوی ب

هنرجویانــی نــوآور و خــالق، بــه تغییــر ذایقــه مــردم و گرایش 

ــد. ــل آی ــر نای ــالم تر و اصیل ت ــای س ــه غذاه ــا  ب آن ه

این رشته شامل آموزش 

موارد زیر از مبتدی تا 

حرفه ای 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

این رشته برای هنرجویان زیر مناسب خواهد بود:

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

مدرک امکان پذیرش خود را باال می برند.

2. بانوانی که به دنبال تنوع غذایی هستند.

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

ایــن رشــته شــامل آمــوزش مــواردی اســت کــه می تواند 

ــد و  ــه را دارن ــن زمین ــد کار در ای ــه قص ــی ک ــرای بانوان ب

می خواهنــد مدل هــا و شــیوه های جدیــد را آمــوزش 

ــد، مناســب اســت. ببینن

۱ شیرینی های تر، خشک و مدرن

2 کیک های تولد

3 کیک های عصرانه

4 چیز کیک ها

5 بستنی

6 تارت ها

7 شکالت

مـــقـدمــه
آشـــپـزی 
مــــــدرن

شیرینی پزی  
نــــوآورانــه


