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 :انتخاب حرفه آموزشی شرح 

آشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای از طریق دوستان با دوره های رایانه شروع شد  بندابراین  بدا هوبده بده سد         

آموزش مربیان در این مرکز و هزینه ان ک آن نسبت به آموزشگاههای آزاد در من انگیدزه ذرراند ن دوره هدای     م لوبکیفیت 

در نتیجه با شناخت بازارکار و بروز بودن علم رایانده  .  رشته های دیگر را بوبود آوردشاپ و در سالهای بعفتو-طراحی ذرافیکی

موبب ش ه است در حال حاضر در آموزشگاه آزاد رایانه ان یشه شهرستان خمین به هد ری  مشدلول ذدرد  و از ایدن طریدق      

 .کسب درآم  نمایم 

 .ه مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی ش ه ای ؟ هوضی  دهی چگونه یا هوسط چه کسی ب -1

آشنایی من با آموزش های فنی و حرفه ای از طریق دوستان و سپ  باراهنمایی های مشاوره مرکز هشدویق بده ذرراند ن دوره    

بدود کده رویده ا     شرکت کرده و از آن پد     -طراحی ذرافیکی-کاربرنر  افزار اداری:های کامپیوهر ش   بنابراین در دوره های 

 .هلییر کرد و به این رشته با نگاهی هازه نگریستم و انگیزه یافتن شلل درمن شکوفا ش 

 
 .هوضی  دهی ،برای انتخاب کارذاه آموزشی چگونه عمل کردی ؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران  -2

 .مرکز ابرا می شود آشنا ش    از طریق یکی از دوستان وراهنمایی های مشاورمرکز از رشته های مختلف که در این

 .آیا از آموزشی که دی ه ای  راضی هستی ؟ هوضی  دهی  -3

 

با هوبه به اینکه رشته هحصیلی مورد عالقه ا  ذرافیک بوده لرا عالوه بر رشته های رایانه در ص د هستم در رشته .بله راضی ا  

 .های صنایع دستی و هنری نیز شرکت نمایم 

 .شما از هجهیزات کامل برخوردار بود؟ هوضی  دهی کارذاه آموزشی  -4

 .مجهز بود سیستم ها.بخاری و –بله خوشبختانه فضای آموزشی مناسب بود از لحاظ نور و روشنایی کافی ، کولر 

 .هجهیزات کارذاه آموزشی شما با هکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ هوضی  دهی  -5

 

رد ها بتوان افراد با هر دربه از هجربه و هحصیالت و موقعیتی حضور یابن  چراکده حضدور   روز رسانی دابکارذاههای مرکز نیاز به 

 .و هم اینکه کارآموز از نیازهای بازار اطالع پی ا نمای .در فضای هولی ی بسیار مهم است



 

 .آیا از شلل خود راضی هستی ؟ هوضی  دهی  -6

 

د ها مقاطع باالی هحصیلی پیشرفت داشته باشم و  به لحاظ شللی و بایگاه با هوبه به اینکه هوانسته ا  در رشته مورد عالقه خو

ابتماعی موقعیت مناسبی را به سبب حرفه خود کسب کرده ا  خ اون  را شاکر  و هوکل بده خ اوند ، بد یت در کدار را رمدز      

 .موفقیت خود در رسی ن به شرایط ای ه آل کنونی ا ، می دانم و کامال از شلل خود راضی هستم

 ای ؟ داشته کارهان و درکسب نوآوریهایی چه-7

نوآوری ن اشتم ه ری  من درآموزشگاه آزاد بر اساس مهارههای که در مرکزآموزش فنی و حرفه ای خمین فدرا ذرفتده ا  مدی    

 .باش 

 چیست؟ موفقیتتان رمز دانی ؟ می موفق فرد یک را خودهان آیا-8

 .وال ینم می باش بله رمز موفقیتم راپشتکار و حمایتهای 

 داشتی ؟ مرهب ی هجربه کار، شروع در آیا-9

عالقه به هنر و ذرافیک در ذات من نهفته بود که با ورود به دانشگاه و سپ  ورود به مرکز آموزش فنی و حرفه ای بده مرحلده   

 .رش  و بالن ذی رسی   و انگیزه کار و هالش بیشتر را در من بوبود آورد 

 داشتی ؟و چن  ساله که به این شلل مشلولی ؟ سال چن  کار به شروع زمان در-11

 .ماه سابقه کار دار   6نزدیک به  و سال سن داشتم  25

 دارد؟ وبود شما ی حرفه در موانعی و مشکالت چه -11

 .دار  ومهارت کار  هجربه درها االن مشکل ن اشته ا  چون 

 داری ؟ م رح شون ، کارآفرین یک عنوان به دارن  که دوست کاری هازه افراد برای پیشنهادهایی چه-12

با کسب مهارههای الز  در مراکز فنی وحرفه ای و امی  به خ ا و ب یت ه فشان را در زن ذی و آین ه اشان مشدخ  نمایند  و   

 .به دنبال کار و کسب مناسب باشن 

 آیا هحصیالت شما در کارهان موثر بوده است؟-13

 بله خیلی زیاد

 

 ؟ای ؟ به نظرهان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خوردهبه امروز درکارهان شکست آیا ها -14

 خیر

 

 

 
 
 
 

 
 


