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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

مشذاو   آشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای زمانی بود که جهت ثبت نام به واحد پذییرش مرکذم مراج ذه کذردم و     

ه اشتیاق بذه  شذته زراذرا     قو بی شک  اولین جر نده های آموزشی  ا به من م رفی کردبا صبر و متانت یک به یک  شت مرکم

د  نتیجه با شناخت بازا  کا  و رالقمنذدی  . کا ی  ا ایشا  به ذهن من خطو نمودند و موجب شد تا این  شته  ا انتخاب نمایم

متذر مربذب بذه کشذت زراذرا  بمذردازم و        0011خودم و لطف حق ت الی موجب شد د  حذا  حارذر  د  زمینذی بذه م ذافت      

 . د و فروش خوبی داشته ام خوشبختانه تاکنو   تولی

 

 .چگونه یا توسط چه ک ی به مرکمآموزش فنی وحرفه ای م رفی شده اید؟ توریح دهید -0

وب د از تحقیق دوستا  مرا زرارا  کا ی آغاز شد  آموزشیدو ه با رالقه به فراگیری آشنایی من با آموزش های فنی وحرفه ای 

 .وحرفه ای تشویق نمودند به مراج ه به مرکم آموزش فنی

 
 .توریح دهید،برای انتخاب کا گاه آموزشی چگونه رمل کردید؛ به کمک مشاو  مرکم یا دیگرا   -0

 .با کمک مشاو  مرکم ن بت به  تمامی کالس ها شناخت پیدا کردم  وسمس انتخاب کردم. بله 

 

 .آیا از آموزشی که دیده اید  اری ه تید؟ توریح دهید -3

ه زودتذر شذرکت   به کا بردی بود  کالس ها و مختصر و ماید بود  آنها ب یا   اری بذودم و فرذر میرذنم اگذر هذر چذ      با توجه 

بارذ  ایجذاد   ایذن امذر   کا  و باال برد  اطالرات بهتر بود  و به م نای واق ی با محیط واق ی کا  آشذنا شذده و   برای بازا  میرردم

 .انگیمه د  من شد

 

 .تجهیمات کامل برخو دا  بود؟ توریح دهیدکا گاه آموزشی شما از  -4

گات چنانچه هر حرفه ای د  کا گاه و به صو ت  می توا از آنجایی که سیرل تغییر سرفصل های آموزشی ب یا  طوالنی است 

 رملی آموزش داده شود می تواند بروز سانی شود و شاهد ه تیم که د  کا گاه ها افراد با هذر د جذه از تجربذه و تحصذیالت و    

الزم است که همه کا آموزا   تا نتیجه حاصذل شذود   .موق یتی حضو  می یابند چراکه حضو  د  فضای تولیدی ب یا  مهم است

 .با خاک و بیل و بیلچه آشنا شود



 

 

 .حضو  د کا گاه و انجام بازدید های خا ج استانی می تواند به شروفایی است داد ها و ایجاد انگیمه کمک شایانی داشته باشد

 
 .تجهیمات کا گاه آموزشی شما با ترنولوژی بازا کا  متناسب بود؟ توریح دهید -5

 

کا گاههای مرکم نیاز به  وز  سانی دا د تا بتوا  افراد با هر د جه از تجربه و تحصیالت و موق یتی حضو  یابند چراکذه حضذو    

 . ع پیدا نمایدو هم اینره کا آموز از نیازهای بازا  اطال.د  فضای تولیدی ب یا  مهم است

 

 .آیا از شغل خود  اری ه تید؟ توریح دهید -6

خداونذد  ا   کذنم با توجه به اینره توان ته ام به لحاظ شغلی و جایگاه اجتماری موق یت مناسبی  ا به سبب حرفه خذود ک ذب   

ایط ایذده آ  کنذونی ام   شاکرم و توکل به خداوند، جدیت د  کا  و البته همراهی هم رم  ا  مم موفقیت خود د   سید  به شر

 .می دانم و کامال از شغل خود  اری ه تم

 

 اید؟ داشته کا تا  و د ک ب نوآو یهایی چه-7

 .نداشته ام

 

 چی ت؟ موفقیتتا   مم دانید؟ می موفق فرد یک  ا خودتا  آیا-8

 .،رالقه و پشترا  و حمایتهای هم رم می دانم خداوند  توکل به مم موفقیتم  ا  بله

 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کا ، شرو ع د  آیا-9

برای شرو ع کا  ابتدا د  باغچه منم  ام پیازچه زرارا   ا کاشتم و به تولیذدکم قذانب شذدم تذا بذدین طریذق توانذایی خذودم  ا         

هرچنذد د   . مو دآزمایش قرا دادم که خوشبختانه با س ی و تالش به ثمر  سید و میما  برداشتم د  حد  فب نیذاز خذودم بذود    

 .بتدا برداشت کمی داشتم اما انگیمه ادامه این شغل د  من شروفا گردیدا

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ سا  چند کا  به شرو ع زما  د -01

 .سابقه کا  دا م  سا  0 به  نمدیکو سن داشتم سا   39

 

 دا د؟ وجود شما ی حرفه د  موان ی و مشرالت چه -00

 .خدا مشرل خاصی نداشته ام  تا اال  که به لطف

 

 دا ید؟ مطرح شوند، کا آفرین یک رنوا  به دا ند که دوست کا ی تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-00

دوسذتا  مذو د ارتمذاد وکمذی حوصذله و صذبو ی خواهنذد توان ذت          و با مشذا کت با حداقل سرمایه ای که دا ند شرو ع کنند 

  .کا آفرین موفق باشند

 

 خیر تحصیالت شما د  کا تا  موثر بوده است؟آیا -03

 

 خیر؟اید؟ به نظرتا  دالیل شر ت شما چه موا دی بوده است هم خو دهآیا تا به امروز د کا تا  شر ت -04

 

 



 

 

 نمونه تصویر


