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 تلفن-آدرس محل كار گواهينامه مهارتي مدرک تحصيلي تاریخ تولد نام استان نام و نام خانوادگي

 سيکل 71/9/7631 مركزی دلشاد حيدری
لوله كش گاز خانگي و 

 تجاری

شهریورنرسيده به  71محالت ،نيم ور خيابان 
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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

خانگی و گاز  یب وسایل بهداشتی فعالیت داشتم بدلیل بازار خوب لوله کشاینجانب در زمینه لوله کشی و نص با توجه به اینکه 

ثبهت   حرفهه  مرکز آموزش فنی و حرفه ای محالت جهت تکمیل ارتقاء مهارت خود در این سیساتتجاری و راهنمایی مربی تأ 

 نام نمودم

 

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

مراجعه و پس از راهنمائیههای   سیسات مرکز آموزش فنی و حرفه ای محالت به مرکز آموزشاینجانب بدلیل آشنایی با مربی تأ

 .ثبت نام نمودممشاور مرکزدر این حرفه 

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

مرکز آقهای  آقای رئیس محمدی وکارشناس مشاوره  سیسات حرفه و آشنایی با مربی کارگاه تا به اینبا توجه به عالقه اینجانب 

 شفیعی این حرفه را انتخاب نمودم

 

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

 اینجانب نموده استارتقاء مهارت مک زیادی به کبله تجربیات و کار عملی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای محالت 

 

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

 بلی کارگاه از تجهیزات  و مواد مصرفی کامل برخوردار  بوده است

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

 در زمانی که اینجانب آموزش دیده ام تجهیزات بروز بوده است

 

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

 .نمایم میباشم بدلیل اینکه از دسترنج خودم استفاده میازشغل خود راضی  

 

  اید؟ داشته وکارتان درکسب نوآوریهایی چه-7



 

 

اینجانب با توجه به تکنولوژی روز کار میکردم و ایده های خود را مطابق با علم روز انجام میدادم چرا که لوله کشی گاز قبال 

 .دفنی انجام میشوددر حال حاضر روکار بوده است و 

 

 چیست؟ میدانید؟رمزموفقیتتان فردموفق رایک آیاخودتان-8

 بلی تالش و پشتکار و جدیت در کار 

 

 داشتید؟ مرتبطی کار،تجربه آیادرشروع-9

 .بنگاه اقتصادی کوچک راه اندازی نمودم یکبلی تا حدودی تجربه داشتم که با ارتقاءمهارت کسب و کار  خود را رونق دادم  و

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ کارچندسال به شروع درزمان-11

 .باشم مشغول می حرفهسال در این  17سال و حدود  18

 

 شماوجوددارد؟ ی درحرفه وموانعی مشکالت چه-11

 مشکالت مالی

 
 مطرح شوند،دارید؟ کارآفرین یک عنوان دارندبه کاریکه دوست افرادتازه برای یشنهادهایی چه-12

 .خواهدقدم به این حرفه بگذارد باید در درجه اول عالقه فراوانی داشته باشد می هر فردی که

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 .صیل بدهم موفق تر خواهم بودحبله در صورتی که ادامه ت

 

 

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

 

 
 نمونه تصویر

 

 


