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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

با توجه به نیاز بازار کار  به تکنولوژی کامپیوتر، نرم افزار واتوماسیون ونیاز به افراد آموزش دیده  وباا تررباه در ایار حرفاه  اا      

 .تصمیم به فراگیری وکسب مهارت در ایر حرفه گرفتم

 

 .چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح د یدچگونه یا توسط  -1

 .وجود داشت جهت اموزش  ای فنی وحرفه ای ی کهاز طریق دوستان و تبلیغات

 
 .توضیح د ید،برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران  -2

فنی و حرفه ای ایر گارای  میتواناد    مرکز آموزش از بیر آموزشهای ارائه شده در .انتخاب کردم ایر حرفه را با توجه به شغلم

 .پایان نامه دانشگاه  باشدتهیه مناسب بازار کار و کار ای عمومی مثل 

 

 .آیا از آموزشی که دیده اید راضی  ستید؟ توضیح د ید -3

 .است ومرتبط با حرفه اینرانب می باشد مورد نیاز بوده ایر آموزشها در محل کارم-بله

 

 .کارگاه آموزشی شما از ترهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح د ید -4

 .داشتوجود  جهت آموزش برای  رنفر یا برای  ر دونفر یک سیستم کامپیوتر راضی بودم-بله

 
 .ترهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح د ید -5

 .کفایت میکردونصب نرم افزار ا بله چون رشته مر کامپیوتر بود در حد داشتر یک سیستم خوب 

 

 .آیا از شغل خود راضی  ستید؟ توضیح د ید -6

موزشهای فنی و حرفاه ای بنرارم   خوشبختانه با آ.شگا یم متفاوت بودچون مر به رشته کامپیوتر عالقه دارم ولی رشته دان-بله

از مه مهمتر در ایر آموزشها باا محایط کاار    . ثبت نام نموده کسب مهارت نمودمیتوان به  ر رشته ای که عالقه داشته باشی 

  .عملی آشنا می شویم

 

 اید؟ داشته وکارتان درکسب نوآوریهایی چه-7

 .ولی برای آینده برنامه  ایی دارم نوآوری نداشتمدر حال حاضر

 



 

 

 چیست؟ دانید؟رمزموفقیتتان می فردموفق رایک آیاخودتان-8

 

 .تمام سعی وتالش خود را جهت موفقیت  ر چه بیشتر به کار بسته ام فعالیت و عالقه به شغلم،به دلیل پشتکار -بله

 
 داشتید؟ مرتبطی کار،ترربه آیادرشروع-9

 .فقط عالقه مند به ایر حرفه بودم یچ ترربه ای نداشتم -خیر

 

 داشتید؟و چند ساله که به ایر شغل مشغولید؟ کارچندسال به شروع درزمان-11

 .مشغول به کار  ستم سال 3حدود -سال23

 

 شماوجوددارد؟ ی درحرفه وموانعی مشکالت چه-11

 مدور بودن محل زندگی و کار

 
 مطرح شوند،دارید؟ کارآفریر یک عنوان دارندبه که دوست کاری افرادتازه برای پیشنهاد ایی چه-12

 .شود و حتما کسب مهارتهای به روز را داشته باشند از افراد موفق حتما مشاوره بگیرند تا راه برایشان مشخص 

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 .و کارم غیر مرتبط  ستند دانشگا ی تا حدودی چون رشته

 

 ؟شکست شما چه مواردی بوده استاید؟ به نررتان دالیل   م خورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 .،ترربه،مهارت ودقت در  ر کاری احتمال خطا وشکست را تضعیف می نمایدخیر

 
 

 
 نمونه تصویر


