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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی

 

آشنایی اولیه من باآموزش های فنی و حرفه ای زمانی بود که جهت ثبت نام به واحد پذیرش مرکز مراجعه کردم و مسئول پذذیرش  

نقشذه کشذی   با صبر و متانت یک به یک رشته های آموزشی را به من معرفی کرد ندو بی شک  اولین جرقه اشتیاق مذن بذه رشذته    

در نتیجه با شناخت بذازار کذار و قمقمنذدی    . ساختمان را ایشان به ذهن من خطورنمودند وموجب شد تا این رشته را انتخاب نمایم

 .خودم و لطف حق تعالی موجب شد در حال حاضر  در شهرداری خمین بعنوان معاونت قمرانی مشغول به کار هستم 

  

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

آشنایی من با آموزش های فنی و حرفه ای بعد از گذراندن دوره های نفشه کشی ساختمان آغاز شد اما به دلیل اینکه به این رشته 

 فنی و حرفه ای گذراندم مرکز نیز دربعد از آن دوره های بنای سفت کار درجه یک و دو را .قمقمند بودم  تاکنون موفق بوده ام 

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

 .با کمک مشاور مرکز با دوره های مختلف آموزشی آشنا شدم

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

 .ی قمقمند بودم هم اکنون مشغول کارم و از لحاظ اقتصادی مایحتاج زندگی ام را تأمین می کنمبله  راضی ام زیرا در رشته ا

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

از آنجایی که سیکل تغییر سرفصل های آموزشی بسیار طوالنی است به نظر می رسد باید گفت که چنانچه هر حرفه ای در کارگذاه   

و به صورت قملی آموزش داده شود می تواند بروزرسانی شود و شاهد هسذتیم کذه در کارگذاه هذا افذراد بذا هذر درجذه از تجربذه و          



 

 

حضور درکارگاه و انجام بازدیذد هذای خذارج    .راکه حضور در فضای تولیدی بسیار مهم استتحصیمت و موقعیتی حضور می یابند چ

 .استانی می تواند به شکوفایی استعداد ها و ایجاد انگیزه کمک شایانی داشته باشد

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

 

سانی دارد تا بتوان افراد با هر درجه از تجربه و تحصیمت و موقعیتی حضور می یابند چراکه حضور در کارگاههای مرکز نیاز به روز ر

 .و هم اینکه کارآموز از نیازهای بازار اطمع پیدا نماید.فضای تولیدی بسیار مهم است

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

و جایگاه اجتماقی موقعیت مناسبی را به سبب حرفذه خذود کسذب کذرده ام خداونذد را      با توجه به اینکه توانسته ام به لحاظ شغلی 

شاکرم و توکل به خداوند، جدیت در کار و البته همراهی همسرم را رمز موفقیت خود در رسیدن به شرایط ایده آل کنذونی ام، مذی   

 . دانم و کامم از شغل خود راضی هستم

 
 اید؟ داشته کارتان و درکسب نوآوریهایی چه-7

 اشتم دنوآوری  خاصی ن

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

قلت اینکه تمام مطالب و درسهائی را که در فنذی و حرفذه ای و دانشذگاه خوانذده     چون  و بله رمز موفقیتم پشتکار وتمش می باشد

 در کارم پیشرفت فراوانی داشتم و هم اکنون از کارم راضی هستم گیری نمودم،بودم را به خوبی به کار

 داشتید؟خیر مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 

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

 دارم سال سابقه خدمت2سال و29 

 

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

 .االن مشکل نداشته امتا 

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

 

فنی وحرفه ای و امید به خدا و جدیت هدفشان را در زندگی و آینده اشان مشخص نمایند آموزش با کسب مهارتهای الزم در مراکز 

 .باشندو به دنبال کار و کسب مناسب 

 بله خیلی زیاد آیا تحصیمت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 

 خیر ؟اید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خوردهآیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 

 

 


