
 

 

:نام طرح   

 

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

 ماکو روبروی هالل احمر نصب و تعمیر آسانسور برق 3131 مرکزی مسعود دورقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت تعمیرکار و نصاب آسانسور                                                              

 
 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

چون رشته تحصیلی اینجانب برق بود وتجربیاتی در مورد آسانسور ونصب آن داشتم به بررسی وتحقیق در این زمینه پررداتتم  

بنرابراین در ر را   .به یادگیری و تخصص الزم در تصوص نصب وتعمیر آسانسور دانسرتم  وایجاد شغل در این تصوص را منوط

 .مشخص کرده ودنبال نمودم

 

 .چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی ش ه ای ؟ توضیح ددی  -1

شررکت در دوره درای آموزشری فنری وحرفره ای      ،مررا بره   توسط یکی از آشنایان که در زمینه آسانسور و تعمیر فعالیت داشت 

 .تشویق نمود

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

 با رادنمایی کسانی که در حرفه نصب وتعمیر آسانسور تجربه داشتن  وسپس مربی مرکز آموزش فنی وحرفه ای

 

 .دی ه ای  راضی دستی ؟ توضیح ددی آیا از آموزشی که  -3

در رضایت مرن از ایرن    بله دوره دای فنی و حرفه ای بسیار کامل بود و مربی توبی داشتم  و دمچنین عالقه به کار دم تیلی 

 .تاثیر گذار بودآموزش 

 

 .کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برتوردار بود؟ توضیح ددی  -4

 .دپیشرفت دارتجهیز و گرفت توب بود و باز دم جای  ه در کارگاه صورت مینسبت به کارایی انجام ش ه ک

 

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

 درص  متناسب با نیاز بازار است 87الی 07در ح ود 

 

 .آیا از شغل تود راضی دستی ؟ توضیح ددی  -6

کرارگر درم از ایرن کرار      از کارم لذت میبرم و ت ارو شکر چنر   ،کنم موفقم  م و در کاری که میبله چون تودم دست بکار زد

 .حقوق دریافت می کنن  وبه نوعی اشتغالزایی صورت گرفته است

 



 

 

 

 ای ؟ داشته کارتان و کسب در یهایی نوآور چه-0

 .نش ه استنهایی  دنوزدر تاباو برق دا و پنل دای استفاده ش ه طرح دایی داشته ام ولی 

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانی ؟ می موفق فرد یک را تودتان آیا-8

 .وامی  به پیشرفت رمز موفقیت بوده است پشتکار و اراده.بله

 
 داشتی ؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 یکی از آشنایان کمک زیادی کرد ولی تجربه کاری ن اشتم

 

 ساله که به این شغل مشغولی ؟داشتی ؟و چن   سال چن  کار به شروع زمان در-17

 به این کارم مشغول است که سال 1سال و  37تقریبا

 

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

 ابزار آالت و تجهیزات باال رفتن قیمتمشکالتی از قبیل تطرات احتمالی برای کارگر سرویس کار و 

 
 داری ؟ مطرح شون ، کارآفرین یک عنوان به دارن  که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهاددایی چه-12

 . اینکه دمت داشته و ترس از شکست ن اشته باشن

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 تیر ولی تا ح ودی این رون  را تسریع کرد

 

 ؟استای ؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده  دم تورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 عمل کردم ب ون تجربه و تحقیقدر مورد کاری .بله 

 

 ویرنمونه تص

 
 
 
 
 

 


