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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

به فکر تاسیس  ییب بنهیا     حرفه  لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی مهارت داشتم با توجه به اینکه اینجانب د ر 

خدمات پکسچ شوفاژگازی و برای ابقیا  در اییش شیبل بیا     زود بازد  کوچب افتادم تا اینکه با توجه به بازار خوب  

و راهنمای های مشاور مرکز آموزش فنیی و حرفیه ای در    مراجعه به مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران محالت

مهیارت  بنهیا    گواهسنامیه  ,‘شرکت و پ  از قبیولی و دریافیت   توانایی نصب و تعمسرات پکسچ شوفاژ گازی دور  

 .نمودمرا  اندازی  ه تاسسسات بهداشتی و تعمسرات پهسچ شو فاژگازیحرف کوچب خود را

 

 چهونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شد  اید؟ -1

آزمیون داد   حرفه لوله کش گاز خانهی و تجاری بصیورت ادواری  با توجه به اینکه اینجانب  قبالدر .توضسح دهسد 

 .ی تأسسسات و تعمسر کار پکسچ شرکت نمودمآموزش در دور جهت ارتقا  مهارت   بودم 
 

 .توضسح دهسد برای انتخاب کارگا  آموزشی چهونه عمل کردید؛ به کمب مشاور مرکز یا دیهران  -2

با توجه به اینکه کارگا  آموزشی تاسسسات  خصوصا تعمسرکار پکسچ شوفاژگازی از نظر بازار کار بهتر از  حرفه های 

 .دور  آموزشی ایش حرفه شرکت نمودممشاور مرکز در  راهنمائیدیهر بود  است با 

 

  .آیا از آموزشی که دید  اید راضی هستسد؟ توضسح دهسد -3

 .  استعلمی اینجانب بروز گردیدسطح بلی بدلسل اینکه 

 

 .کارگا  آموزشی شما از تجهسزات کامل برخوردار بود؟ توضسح دهسد -4

با توجه به اینکه بعضیی از تجهسیزات کامیل نبیود        ولسکش.در کارگا  وجود داشت هتجهسزات کافی برای ایش حرف

 .کار مسکردم نسز در کارگا  مدرن شهر بصورت کارورزی
 

 گا  آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ تجهسزات کار -5

 تا حدودی متناسب با بازار کار بود

 

  .آیا از شبل خود راضی هستسد؟ توضسح دهسد -6



 

 

 بلی بدلسل اینکه بازار کار فنی  خصوصا رشته تاسسسات از اولویت باالی برخوردار است 

 

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

 .در حسش کار مستوان از تجربسات بهتری جهت اجرا  استفاد  کردجه به اینکه حرفه خدماتی مسباشد توبا  
 

 چسست؟ موفقستتان رمز دانسد؟ می موفق فرد یب را خودتان آیا-8

 .وتجهسزات عوامل موفقست بود  اند بلی پشتکار و اراد  قوی و بروز رسانی  اطالعات و تجهسز بروز دستهاهها

 داشتسد؟ مرتبطی تجربه کار  شروع در آیا-9

 تا حدودی در رشته لوله کشی نصاب و سایل بهداشتی تجربه داشتم

 داشتسد؟و چند ساله که به ایش شبل مشبولسد؟ سال چند کار به شروع زمان در-11

 سال هم مشبول مسباشم 16و سش داشتم  سال 16

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

 .رکود کاری شد  است باعث در بعضی موارد و اشتبال بکار افراد نا کارآمد  به اشباع بازار کار در ایش حرفه توجهبا 

 دارید؟ مطرح شوند  کارآفریش یب عنوان به دارند که دوست کاری تاز  افراد برای پسشنهادهایی چه-12

 فنی و حرفه ای ارتقا  دهند و بروز نمایندمهارت خود را با توجه به آموزشهای مرکز آموزش  نهاد مسهرددپسش

 آیا تحصسالت شما در کارتان موثر بود  است؟-13

  بلی هر چقدر تحصسالت باالتر باشد مستوان در کار خود مهارت باالتر کسب کرد 

 

 ؟اید هم خورد  آیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 . با زیان مالی روبرو بود  ام بله بدلسل نوسانات بازار کار و قسمت دستهاهها

 

 

 

 نمونه تصویر

 


