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  :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

توسط آقای محبعلی نماینده فروش بوتان با این حرفه آشنا شده ام و بعد درکالسهای آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کررده و  

به صورت عملی و واقعا جامع و کامل بود توانستم به راحتی در این زمینه فعالیت کنم و هم اکنرون منبرع در   چون این کالسها 

 .آمد خوبی در این زمینه دارم

 

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

 آقای محبعلی نماینده فروش بوتان 

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

 . نتیجه گیری نمودم راهنمائی های ایشانو از مرکز اموزش فنی وحرفه ای به کمک مشاور

 

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

 عملی  همبصورت تئوری و همبله واقعا جامع و کامل بود  

 

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

رای آموزش استفاده ب شرکت سازنده یک مارکتجهیزات خیر چون عدم  امکانات مالی مرکز آموزشی باعث شده بود که تنها از 

 .شود 

 

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

  متناسب بود تا حدودی

 

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

 . اینجانب می باشدبله منبع در آمد خوبی برای 

 

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا -7

  .بوده است پشتکار فراوانرمز موفقیت اینجانب .بله

 

 



 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا -8

 .با این حرفه آشنایی داشتمبله تا حدودی 

 

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

 باشم  سال و یک سال است مشغول به کار می 35

 

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

 کمبود امکانات و نداشتن سرمایه کافی 

 

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

 .هدف خود را دنبال کنند تا موفق شوند 

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟ -13

 بله

 

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

 کم دلیل عدم موفقیت بوده استحمایت مالی و امکانات الزم جهت کار مربوطه و تجربه  فقدان .بله

 

 ویرنمونه تص

 

 
 
 


