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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

شده و پس از بازدید از کارگاههای مرکز به رشته  آموزش فنی وحرفه ای با راهنماییهایی که از طرف دوستانم داشتم وارد مرکز

 . و این رشته را انتخاب نمودم  مند چوب عالقه

 

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

بها مشهاور مرکهز در     توسط آشنایان به مرکز آموزش فنی حرفه ای معرفی شدم و بعد با راهنمایی و کالس های مشاوره ای کهه 

وارد این حیطهه   سپس .تحقیق کردم ه ودر موردشدر نظر گرفترا بود  امرشته ای که مورد عالقه  مورد تمامی رشته ها داشتم،

 .کاری شدم

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

پهس از   و معرق شده بودند وارد کار طریق آموزش این حرفه از کسانی که از وعزیز و راهنمایی دوستان و آشنایان  مربیتوسط 

 .تحقیقات بسیار در این حرفه کارگاه تأسیس نمودم

 

 .آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید -3

 .راهنمایی شده ایمنائل شویم  مراحل که باید به نحو احسن باشد و به آن هدف و انگیزه ای که می خواهیم  یتمامبرای -بله

 

 .برخوردار بود؟ توضیح دهید کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل -4

 .بوده استکارهای دستی و چوبی  با تجهیزات کامل جهتکارگاه -بله

 
 .تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید -5

تکنولوژیههای جدیهد    در حد آموزش با تکنولوژی بازار کار متناسب بوده ولیکن درهر حرفه ای  مهدام بایهد بهه روز بهود واز    -بله

 .استفاد نمود

 

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

 .بازار کار فروش داشته باشد کارهای هنری بله البته اگر دیگران استقبال کنند و



 

 

 

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

ست دارندسعی استقبال می کنند و چه چیزهایی را دو از چه چیزهاییو اینکه مردم  نیازو ، امروزی بودن کارها، طرح جدید

 .مین کنمکردم نیاز آنها را تأ

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-8

 . ای که به این رشته دارم موفق هستم  پشتکار و عالقهبا -بله

 

 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

تا تجربه  دیگر که در رشته چوب تجربه داشتند راهنمایی و مشاوره گرفتم اتیدفنی و حرفه ای و اس مربی با راهنمایی-خیر

 .کسب کنم

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ سال چند کار به شروع زمان در-11

 .کار هستماین که مشغول به  است سال8و ساله بودم شروع به کار کردم  26

 

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

 .و ارزش آن را نمی دانند هنرن یمردم قدر ا.کار به نحو احسن اجرا می شود ولی بازار کار به آن صورت که باید باشد نیست

 
 دارید؟ مطرح شوند، کارآفرین یک عنوان به دارند که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-12

 .و به مراتب باال و باالتر می رسند.خود را دنبال کنند حتما به نتیجه ای میرسند و موفق می شوند اگر رشته مورد عالقه

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 .صرفا تجارب کاری در این حرفه مؤثر بوده است-خیر

 

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

 خیر

 ویرنمونه تص

 
 
 
 
 

 


