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 آموزشگاه طالوجواهرسازیتأسیس                                                                

 
 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

داشتم بعنوان آزمون گرر  با توجه به اینکه آموزشهای کارگاهی در این خصوص در آموزشگاههای آزاد مربوط به فنی وحرفه ای 

از سوی دیگرر  .انتخاب شدم این حرفه از سوی اتحادیه طال وجواهر سازی برای کارآموزان ثبت نام شده سازمان فنی وحرفه ای

برا   شرده اسرت    4831تا سال 4831با آموزش کارآموزان المپیادی در رشته طال وجواهر سازی که منجر به کسب مدال از سال

 .اقدام نمودم آموزشگاهاستان مرکزی جهت تأسیس آموزش فنی وحرفه ای  تشویق های اداره کل
 

 .چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید -4

شررکت  موزش فنی وحرفه ای درجه یک اراک جهرت  توسط رئیس محترم مرکز آ.سازی بودمچون آزمون گر رشته طالوجواهر 

 .تخصصی هدایت گردیدماد وتأسیس آموزشگاه پیالمدر 

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

  شهرستان اراک فنی حرفه ای آموزش مرکز رئیس با راهنمائی

 

 .آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید -8

ولی ترر کرار   صر در حرفه خود تقویرت شرده وا   اموزشگاههای آزاد بوده است ولی در نتیجه این آموزشها البته آموزش من در.بله

 کردم

 

 .کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید -1

 .در حد متوسط بود

 
 .تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید -1

داشته واز استانهای دیگر گشور جهت آمروزش بره ایرن     نجانب اکنون مجهزترین آموزشگاه را از لحاظ تجهیزات وآموزشبله وای

 .آموزشگاه مراجعه می نمایند

 .آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید -6

 خیلی زیاد در واقع عاشق این شغل هستم

 

 اید؟ داشته کارتان و کسب در یهایی نوآور چه-7



 

 

تأسیس آزمایشگاه تعیین عیار طال در شهرستان .حرفه احتیاج به خالقیت وابداع دارد وباید با طرحهای جدید وبروز باشداین 

 .اراک از جمله این ابداعات هست

 

 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-3

ولیکن به جرأت .جهانی در این حرفه راه بسیار استدرصد ورسیدن به مدال طالی  411به نظر من تا رسیدن به موفقیت

 .میتوانم بگویم که با عالقه وپشتکاری که در این حرفه داشته ام آموزشگاهم نیز موفق بوده است

 

 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار  شروع در آیا-3

 عضو اتحادیه طال وجواهر سازی بودمبله 

 

 ساله که به این شغل مشغولید؟ داشتید؟و چند سال چند کار به شروع زمان در-41

 هست که به این حرفه مشغولم سال21و سال21

 

 دارد؟ وجود شما ی حرفه در موانعی و مشکالت چه-44

ودر بحث قاچاق طال که مانع رونق تولید .عدم شناخت اصول بازاریابی ومشکالت فروش محصوالتاز جمله مشکالت بوده است

 .ازطرف دیگر نیازمند حمایتهای تولید از سوی دولت می باشیم.صورت گرفته استبوده است اقدامات خوبی از سوی دولت 

 

 دارید؟ مطرح شوند  کارآفرین یک عنوان به دارند که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-42

ر کشوری ابتدا با از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی ه.ادامه هر مسیری موانعی دارد لذا احتیاج به تحمل  صبوری وتالش دارد

 .آموزش صحیح وسپس تولید وخود کفایی می باشد

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-48

 .چون دیپلم این رشته را دارمبله 

 

 ؟اید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -41

 بازار طال وجواهر وبحران تولید بوده استبله عمده شکست من در زمینه 

 

 ویرنمونه تص

 
 
 
 
 

 


