
 
 
 
 
 
 

کباب ماهی –جوجه چینی  –کباب کوبیده   11 کباب زن و تخته کار اول 

کباب ماهی با قارچ –کباب کوبیده  –کباب چوبی مرغ   دوم 

کباب کوبیده –ن جوجه کباب بااستخوا -کباب بختیاری  سوم 

 بهمن ماه – آزمون عملی رشته صنایع غذایی موارد

 موارد آزمونی گروه حرفه ردیف

1 

  1آشپزی درجه 

 دلمه فلفل سبز-ساالد کارنفل -کیش قارچ اول

 دلمه بادنجان -الزانیا-شامی پوک دوم

 خامه ای پنیراردور  -کیش قارچ-دلمه بادمجان سوم

2 

 2آشپزی درجه 

 ساالد سزار -گراتن مرغ و بادمجان -زرشک پلو اول

 کرم کارامل یخچالی-ساالد کاردینال –ته چین مرغ و بادمجان  دوم

 حلوا -شینسل مرغ  -لوبیا پلو )شود لوبیا ( سوم 

3 

 1شیرینی پز 

 کوکیز شکالتی –پای سیب  –کیثک آناناس برگردان  اول

 کوکیز ساده –پای آناناس  –کیک نامزدی  دوم

 کوکیز بادامی -ست کوچکبر –کیک تولد  سوم

4 

 2شیرینی پز 

 کرم باواریا  -نان کشمشی –کیک پرتغال  اول

 کرم ژله  –تارت میوه  –کیک گردویی  دوم

 کرم موز –بیسکویت مارمالد –کیک کوچک یزدی  سوم

5 

 کافی شاپمتصدی 

 چیز کیک -فراپه نسکافه -میلک شیک شکالت اول

 چیز کیک یخچالی –هات چاکلت  -میلک شیک آناناس دوم

 قهوه ترک –کیک شکالتی  –میلک شیک توت فرنگی  سوم 

8 

 حجیم و نیمه حجیم نانهای  نانهای

(2/1/37/76-7) 

 تخصص فردارماهر

(2/1/38/76-7) 

 تخصص خمیرساز ماهر

(7-76/39/1/2) 

 پیراشکی) غذایی سرخ کردنی ( -گیس شکم پر -شیرمال اول 

 نان سبزیجات  -پیراشکی )کرم دار سرخ کردنی ( –نان تست  دوم

 نان هندی –نام قالبی غذایی  -کروواسان سوم

 

یا سه مورد از حرفه را شرکت نموده  2در صورتی که هنرجو 

آزمونگر توجه داشته باشند که آموزشگاه موارد مختلف را جهت 

 آزمون عملی هنرجو انتخاب نمایید . 



 
 
 
 
 
 

 

 بهمن ماه – آزمون عملی رشته صنایع غذایی موارد

 موارد آزمونی گروه حرفه ردیف

1 

 سنتی آشپز

 آش شله قلمکار –خورش مرغ ترش  -عدس پلو اول

 حلیم بادمجان –مسمای مرغ  -رشته پلو دوم

 آش دوغ -خورش آلو اسفناج -کلم پلو سوم

2 

 آشپز غذاهای فوری

 پیرایشکی گوشت –استیک مرغ  -پیتزای نان تست اول

 کروکت مرغ –همبرگر  –پیتزای قارچ و مرغ  دوم

 فالفل -سمبوسه  –پیتزای مخلوط  سوم

3 

 طباخ آبزیان

 دوپیازه میگو –شینسل ماهی  -میگو پلو 

 ماهی شکم پر -بنیه میگو –قلیه ماهی  

 سس مخصوص غذای دریایی -میگو پلو –ماهی شکم پر  

4 

 کافی شاپ در هتل

 

ساالد میوه  –کیک شکالتی همراه با سس شکالت  -شیک میوه

 قهوه ترک –

 قهوه فرانسه -اسنک -کیک شکالتی –شیک آناناس  

 هات چاکلت –کاپ کیک شکالتی  -میلک شیک موز-کاپوچینو 
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