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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

اینترنت  ییرترفته و حبتابیاری بتوده     )آشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای با دوره های کارآفرینی و سپس رایانه 

در نتیجه شناخ  بازار فروش محصوالت و تالش و عالقمنیی خودم موجب شیه اس  در حال حاضر به عنوان حبتابیار  .اس  

 هرستان خمین به کار مرغول گردم وانجام امور رایانه در امور صنفی کارگران ش

 .چگونه یا توسط چه کبی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شیه ایی؟ توضیح دهیی -1

آشنایی من با آموزش های فنی و حرفه ای از گذرانین دوره کارآفرینی و بعی  اینترن  ییررفته آغاز شتی امتا بته دلیتن این ته      

حبابیاری بود برای ت مین تجربیاتم متناسب با بازار کار و همچنتین بتاال بتودن کیفیت  آموزشتی      رشته تحصیلیم در دانرگاه 

 . در این دوره ها شرک  نمایم  رت مهارت جه  اشتغال الزم بودمربیان در این مرکز و اعتبار کا

 
 .دهییتوضیح ،برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمن کردیی؛ به کمک مراور مرکز یا دیگران  -2

در آغاز که مراجعه کردم به مرکز با حضور در یذیرش و راهنمایی مراور مرکز با همه رشته ها که در مرکز ارائه می گردد آشنا 

 . شیم و رشته مورد عالقه ام را انتخاب نمودم 

 .آیا از آموزشی که دییه ایی راضی هبتیی؟ توضیح دهیی -3

فرینی و تبلیغات روش صحیح کار را به من آموخ  ببیار مرتاق هبتم کته در دوره  با توجه به این ه شرک  در دوره های کارآ

های بعیی و م من نیز شرک  کنم و ف ر می کنم اگر سال هایی را که صرف تحصیالت ت میلی کردم به آموزش های فنتی و  

توانم از همه دوره های فنی و حرفه حرفه ای می یرداختم االن یک آچار فرانبه به معنای واقعی بودم و خیلی متاسفم که نمی 

 .ای استفاده کنم

 .کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامن برخوردار بود؟ توضیح دهیی -4

 .بله تجهیزات خوب بود  

 .تجهیزات کارگاه آموزشی شما با ت نولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهیی -5

 تلفن-آدرس محل کار گواهینامه مهارتی مدرک تحصیلی تاریخ تولد نام استان نام و نام خانوادگی

 حسابداری مالیاتی-اینترنت پیشرفته-کارآفرینی لیسانس حسابداری 81/90/47 مرکزی ناهید براتی زاده
امورصنفی –خ شریعتی -خمین

 کارگران



 

 

افراد با هر درجه از تجربه و تحصیالت و موقعیتی حضور یابنی چراکته حضتور   کارگاههای مرکز نیاز به روز رسانی دارد تا بتوان 

 .موز از نیازهای بازار مطلع می شودو هم این ه کارآ.در فضای کار ببیار مهم اس 

 

 .آیا از شغن خود راضی هبتیی؟ توضیح دهیی -6

م لحاظ مالی و اقتصادی تأمین گترد  فراهم نمایم و ازبا توجه به این ه توانبته ام در رشته مورد عالقه خود م شغلی برای خودم 

 . هبتمبه لطف خیا و حمای  ییرو مادرم راضی 

 ایی؟ داشته کارتان و درکبب نوآوریهایی چه-7

 .نیاشته امتا کنون 

 چیب ؟ موفقیتتان رمز دانیی؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-8

 .عالقه و جیی  و یرت ار می دانمرمز موفقیتم  بله

 داشتیی؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

عامن موفقی   و ایجتاد انگیتزه متی    ،همراه با تحصین علمی به صورت عملی نیز خودم را درگیر کار کرده  زیرا ترکیب این دو  

شروع کرد ادامته داد و بته آینتیه     از یک جاحال بایی برد به هرخطا ترس از کار را ازبین می حال  آزمون وقرارگرفتن درباشی و

 .جویان و دانرجویان توصیه می نمدر مقاطع باالتر را به تمانی هنرکردن به همراه تحصین کار.امییوار بود

 داشتیی؟و چنی ساله که به این شغن مرغولیی؟ سال چنی کار به شروع زمان در-11

 
 .سابقه کار دارم  ی بال به  نزدیکو سن داشتم سال  21

 دارد؟ وجود شما ی حرفه در موانعی و مر الت چه -11

 

انجام دهم کن حباب ها مختن می شود و ضرر متالی جبتران نایتذیری بته شترک       و حقوقی اگر رقمی کم و زیاد بحث  مالی 

 .همچنین موجبات عیم  اعتماد کارفرما به من حبابیار خواهی گردیی

 داریی؟ مطرح شونی، کارآفرین یک عنوان به دارنی که دوس  کاری تازه افراد برای ییرنهادهایی چه-12

 .باشنی و امییشان به خیا باشی  تر بینبال تجربه متناسب با بازارکاراز ریبک یذیری نترسنی و بیر

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده اس ؟-13

 خیلی زیاد بله

 

 خیر؟دالین ش ب  شما چه مواردی بوده اس ایی؟ به نظرتان  هم خوردهآیا تا به امروز درکارتان ش ب  -14

 

 

 

 

 



 

 

 نمونه تصویر

 

 

 
 
 
 

 
 


