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 آشپزيشته: ر                                                                   يآموزش يتم هايها و آ يين توانايعناو              1فرم شماره  

 

  مدت آموزش يآموزش يتم هايآ ازيمورد ن يهاين توانمنديعناو فيرد

  ساعت40 طعم و مزه-طرز تهیه پخت-آماده سازی مواد سوپ سوپ سبزیجات  1

  ساعت60 طعم و تزیین-یب موادترک-تهیه خمیر-آماده سازی مواد اولیه کیش قارچ و پیاز  2

  ساعت40 طعم و تزئین-تهیه سس-ترکیب مواد-آماده سازی مواد اولیه ساالد نیسواز  3

  ساعت60 طعم و تزئین-ترکیب مواد و ژله-آماده کردن کیک چیزکیک و با روکش ژله و میوه  4

  ساعت60 درت کردن خمیر و پخت و تزئین-آماده سازی موادو مایه خمیر نان فوکاسیا  5

  ساعت 60 پخت پاستا-پخت استیک-آماده سازی گوشت و مزه دار کردن آن استیک فلفل همراه با پاستا  6

7  
خوراک بوقلمون با سس پرتقال و 

 دورچین ها
  ساعت60 اتزئین کردن و دورچین ه-درست کردن خوراک و سس آن-آماده سازی بوقلمون

8      

9      

 مهارت ين الملليب و يمل دفتر مسابقات



 آشپزيرشته :        مهارت           يمسابقات ملدوره ن يهجدهم يمرحله کشور يآماده ساز ياردوها يبرنامه هفتگ                        2فرم 
 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 و ...( يزات ، ابزار و مواد مصرفيالزامات آموزش )تجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

  سوپ سبزيجات 1

 گوشکوب برقی-قاشق بزرگ-قابلمه-یخچال-اجاق گاز
-قارچ-استاک مرغ-رب گوجه-کدو-کلم-هویج-مواد مصرفی: سیب زمینی

 پیاز-جعفری-فلفل دلمه ای

      * آماده سازی مواد اولیه 1-1

     *  ترکیب مواد 1-2

    *   کیفیت پخت 1-3

   *    هطعم و مز 1-4

  *     تزئین نهایی 1-5

       سرعت عمل 1-6

       بهداشت عمومی 1-7

1-8        

 کيش قارچ و پياز 2

سرویس کفگیر و -قالب کیش-وردنه-یخچال -فرداراجاق گاز

 -مالقه
-ادویه جات-قرص مرغ-خامه-آرد-شیر-پیاز -قارچ -مواد مصرفی: کره

 یتزاپنیر پ-تخم مرغ-سبزیجات معطر

      * آماده سازی مواد اولیه 2-1

     *  ترکیب مواد 2-2

    *   طریقه گرفتن خمیر و بافت خمیر 2-3

   *    ترکیب مواد میانی 2-4

  *     پخت 2-5

       تزئین 2-6

       طعم و مزه نهائی 2-7

       بهداشت و ایمنی -سرعت عمل 2-8

 

 

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...( برنامه هفتگي وزشيآيتم هاي آم  رديف



 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

  ساالد نيسواز 1

 -اجاق گاز-قاشق چوبی-ظرف سرو ساالد-قابلمه
-سیب زمینی-فلفل دلمه ای-کاهو پیچ-سینه مرغ-تخم مرغمواد مصرفی: 

-خردل-روغن زیتون-سرکه-گوجه-لوبیا سبز-و ماهیکنسر-قارچ-زیتون سیاه

 ریحان-آبلیمو

      * آماده سازی مواد اولیه 1-1

     *  درصد ترکیب مواد 1-2

    *   تزئین ساالد 1-3

   *    طعم و مزه 1-4

  *     ترکیب و طعم سس 1-5

       ایمنی و بهداشت 1-6

       سرعت عمل 1-7

1-8        

 چيز کيک با روکش ژله و ميوه 2

کاسه -همزن برقی-اجاق گاز-یخچال فریزر-غالب کمربندی

 قابلمه-بزرگ
خامه -خامه قنادی-کره-بیسکوئیت پتی بور-مواد مصرفی: پنیر ماسکارپونه

 میوه برای تزئین-پودرژالتین-پودر قند-پودر ژله-پاکت صورتی

      * آماده سازی مواد کیک 2-1

     *  یت بافت کیکمرغوب 2-2

    *   آماده سازی مواد کرم 2-3

   *    ترکیب و کیفیت کرم 2-4

  *     طعم و مزه کرم 2-5

       تزئین نهائی 2-6

       طعم و مزه نهایی 2-7

       بهداشت و ایمنی-سرعت عمل 2-8

 

 

 

 

 



 آيتم هاي آموزشي  رديف
 برنامه هفتگي

 جهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(الزامات آموزش )ت
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

  نان فوکاسيا 1

اجاق گاز -توری فر-کاغذ روغنی-تخته کار-سینی فر-وردنه-کاسه

 -یخچال-فر دار
-روغن مایه-شکر-خمیر مایه-آب-آرد سفید-مواد مصرفی: آرد سبوس دار

ریحان -پنیر پارمسان-روغن زیتون-ر سیرپود-نمک-آویشن و اکلیل کوهی

 پونه کوهی-فلفل سیاه-خشک
 

      * آاده سازی خمیر 1-1

     *  بافت خمیر 1-2

    *   طعم و مزه 1-3

   *    تزئین 1-4

  *     خالقیت و ابتکار 1-5

       سرعت عمل 1-6

       بهداشت و ایمنی 1-7

1-8        

 ل با پاستااستيک فلف 2

کاسه -آبکش-قابلمه-قاشق و چنگال-مالقه-صفحه چدنی-اجاق گاز

 -کیسه فریزر-بیفتک کوب-بزرگ
-کره-پاستا-روغن زیتون-قارچ-گوشت فیله یا راسته گوسالهمواد مصرفی: 

 نمک و فلفل-فلفل دلمه ای-روغن مایع-سرکه سفید-سرکه بالزامیک-شیر

      * آماده سازی گوشت 2-1

     *  قه برش گوشتطری 2-2

    *   طعم و مزه 2-3

   *    پخت پاستا 2-4

  *     تزئین 2-5

       خالقیت و ابتکار 2-6

       سرعت عمل 2-7

       بهداشت و ایمنی 2-8

 

 

 

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...( برنامه هفتگي آيتم هاي آموزشي رديف



 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه هشنب

  با سس پرتقال و دورچين ها خوراک بوقلمون 1

قاشق -ماهی تابه-بزرگ و کوچک قابلمه-و فریزر یخچال-اجاق گاز

 -کارد تیز-دستگاه آب پرتقال گیری-ابزارسبزی آرایی-چوبی
-پیاز-روغن-نمک و فلفل-زعفران-مقداری ران و سینه بوقلمونمواد مصرفی: 

-قارچ-نشاسته ذرت-آرد-پرتقال-ادویه جات-برگه بو-تخم گیشنیز-آبلیمو

 کدو-هویج-خیار-گوجه-فلفل دلمه ای

      * آماده سازی گوشت 1-1

     *  طریقه مزه دار کردن 1-2

    *   طریقه آماده کردن سس 1-3

   *    طعم و مزه 1-4

  *     تزئین 1-5

       خالقیت و ابتکار 1-6

       سرعت عمل 1-7

       بهداشت و ایمنی 1-8

2  

 

2-1        

2-2        

2-3        

2-4        

2-5        

2-6        

2-7        

2-8        

 

 دفتر مسابقات ملي و بين المللي مهارت

 


