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 آسانسورنصب وتعمیر                                                                

 
 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

چون تحصیالت آکادمیک اینجانب در زمینه برق بود به کارهای مرتبط با این رشته عالقه مند بوود  بدود از تحقیو  ر برر وی     

 .این حرفه داشتم این شغل را انتخاب نمود  رعالقه ای که به

 

 .چگونه یا تو ط چه کسی به مرکزآموزش فنی رحرفه ای مدرفی شده اید؟ توضیح دهید -1

حرفوه  این  خوبی کهربازار کار  به این حرفه فنی ر حرفه ای مراجده کرد  ر با نظر مشارر ر عالقهآموزش  مرکز به فراغت ارقات

 .م به فراگیری اطالعات رتخصص در این حرفه گرفتم،تصمی داشت

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

 .صحبت کرد  ر در طی کار هم مشورت را ادامه داد  دبا کمک مشارر آموزشی ر کسانی که در این رشته فدالیت داشتن

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

نموی تووان   دانشگاه هوا  اینکه درط ر عالقمند شد  ر بر خالف لفنی حرفه ای از نظر عملی کامال مساموزش مرکز  در. کامال بله

 .می توان کار را آموختخیلی راحت کار عملی یاد گرفت ربا محیط کار راقدی آشنا شد در این مراکز آموزشی 

 

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

 اضافه شوندتابلو برق ها بهتر ا ت داشت رلی الز  بود رجود موز مبتدی که برای آموزش یک کارآر یله ای هر بله

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

 .داشت رلی راضی کننده بودقرار  طح پایینتری از لحاظ تکنولوژی بازار کار در

 

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

بیشترین رضایت بنده به خاطر این موی  دارد اما  مثل هر حرفه ای این شغل نیز مشکالت خاص خودش را بله رضایت دار  رلی

د راشوتغالزایی صوورت گرفتوه    خیلی پیشرفت کرد  ر چندین آ انسور کار در کنار  مشغول بکار هسوتن  حرفهتو این باشد که 

 .ا ت

 

 اید؟ داشته کارتان ر کسب در یهایی نوآرر چه-7



 

 

 .شته ایم رلی کم کم در حال پیشرفت هستیمهنوز نوآرری آنچنانی ندا

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

 .مسیر خود را پیدا کردن ر اراده رمز موفقیت من بودهدف ر. بله بسیار زیاد

 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شررع در آیا-9

 .فقط تابلو برق تا حدی کار کرده بود 

 

 داشتید؟ر چند  اله که به این شغل مشغولید؟  ال چند کار به شررع زمان در-11

 .ا ت که در این حرفه مشغولم  ال14تقریبا  . ال35

 

 دارد؟ رجود شما ی حرفه در مواندی ر مشکالت چه-11

 .ا ت کرده کساد ا کمیخطرات احتمالی کابل ها ر کار با برق ر میشه گفت زیاد شدن کار در این حرفه کار بازار ر

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

 .د ت یابند دنهخوا که مید تا به هرهدفی فقط کافی یه مقدار همت داشته باشن

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده ا ت؟-13

 .می باشدمرتبط حدردی ر به آ انسور تا  می باشدمن برق تحصیالت آکادمیک بله 

 

 ؟دالیل شکست شما چه مواردی بوده ا تاید؟ به نظرتان  هم خورده آیا تا به امررز درکارتان شکست -14

 کنم عمل می طمحتا در کار دقت نموده ر خیلی کم چون همیشه

 

 ویرنمونه تص

 

 
 
 
 

 


