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 تلفن-آدرس محل کار گواهینامه مهارتی مدرک تحصیلی تاریخ تولد نام استان نام و نام خانوادگی

 انتهای بازار–آشتیان  برق صنعتی فوق دیپلم 6611 مرکزی عباس سعیدی

 

 

 

 

 
 شرح انتخاب حرفه آموزشی

با انگیزه ایجاد شغلی مناسب ودرآمدزا که احتیاج به سرمایه زیادی نداشته باشد،چون تجربیااتی در صواوت تیریاراو زاواز       

صانگی داشتم توریم به فراگیری وتکریل تجربیاتم در این صووت نراود  و متوهاه شاد  کاه دوره آاای آموزشای در ایان        

  .ووت توسط آموزش فنی وحرفه ای برگزار می گرددص

 

 چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای میرفی شده اید؟ توضیح دآید -1

  .آموزش فنی وحرفه ای را در سطح شهر رؤیت نرود  اطالعیه پذیرش کارآموز مرکز

 
 .توضیح دآید،برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عرل کردید؛ به کرک مشاور مرکز یا دیگران  -2

دوره آماوزش را   زمینه تیریر وساایل ازکتریکای صاانگی   چون  قبال در این کار کری کار کرده و تجربه داشتم ترایل داشتم در 

 .رائیهای مشاور در دوره آموزشی مربوطه ثبت نا  کرد به مرکز آموزش فنی وحرفه ای مراهیه نرود  وبا راآن.سپری نرایم

 

 .آیا از آموزشی که دیده اید راضی آستید؟ توضیح دآید -3

 در سطح صوب برگزار گردیدبه زحاظ فنی توانا بود  و آموزش  مربی این دوره اموزشی چون –بله 

 

 .کارگاه آموزشی شرا از تجهیزاو کامل برصوردار بود؟ توضیح دآید -4

 عازی بود–ه بل

 
 .تجهیزاو کارگاه آموزشی شرا با تکنوزوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دآید -5

 .برطرف می کرددر صووت کار عرلی من را  یآموزش نیاز آای –بله 

 

 .آیا از شغل صود راضی آستید؟ توضیح دآید -6

 مد مورد نظر  را دارا نیستمه شغلی دار ، وزی از سوی دیگر  درآچون از یک طرف راضیم باالصر -تقریبا

 

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

 .در صووت وسایل هدید ورفع نواقص فنی اطالعاو صوبی به دست می آور از اینترنت 

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



 

 

 عالقه وپشت کار رمز موفقیت من است –بله 

 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 .قبال کار کرده بود  وتجربه داشتم سیساو برق  ساصتران تأدر زمینه –بله 

 داشتید؟و چند سازه که به این شغل مشغوزید؟ سال چند کار به شروع زمان در-11

 آست که به این حرفه مشغوزم سال7 -بود  سازه23

 

 دارد؟ وهود شرا ی حرفه در موانیی و مشکالو چه-11

 .که منجر به آزینه شده وزمان بر می باشدقطیاو وزواز  کار از دیگر شهرآا  نبود تسهیالو و ززو  تهیه

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

 .تجربیاو عرلی صود را بسط وتوسیه دآندتا  فنی و حرفه ای استآموزشی پیشنهاد  استفاده از کالس آای 

 

 آیا تحویالو شرا در کارتان موثر بوده است؟-13

 بله

 

 ؟اید؟ به نظرتان دالیل شکست شرا چه مواردی بوده است آم صورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 .صورد بود در زمینه تئوری به مشکل بر نری مرتبط با شغلم  مرشته دانشگاآی اگر –بله 

 تواویر نرونه

 

 


