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

 81501358595سیار جوشکاری لیسانس جوشکاری 5631 مرکزی حسین میرزاخانی

 

 
 

 

 

 
 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

بیا  -بازرسیی بوسییله ارات ماناسی یی   -بازرس کنترل قطعات–بازرسی بوسیله مایعات نافذ -بازرسی قطعات فلزی و جوشکاری

توجه به نیاز بازار کار به افراد با تجربه وماهر در این حرفه واز سرفی متناسب بودن آن با تخصص آکادمیک ونییاز بیه فرارییری    

 .آموزش های عملی در این خصوص،دوره آموزشی مربوسه را انتخاب نمودم

 

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

 .درمرکز فنی و حرفه ای آستانه به عنوان سرباز مربی مشاول به کار بودم و به این واسطه با اموزش ها اشنا شدم

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

 .بخصوص مربیان محترم مرکزآستانه که برای اینجانب زحمات فراوان کشیدند مشاور مرکزبه کمک 

 

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

 .ه استب با بازار کار ارائه رردیدآموزشها در سطح خوب و مناس-بله

 

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

 .تجهیزات کامل بود و مواد مصرفی بر اساس نیاز تهیه و در اختیار ما قرا ر می ررفتآموزشی با توجه به استاندارد -بله

 
 .بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهیدتجهیزات کارراه آموزشی شما با تکنولوژی  -5

 .خرین تجهیزات روز بازار خریداری ودر اختیار کاراموزان قرار ریردآسعی شده بود -بله

 

 .آیا از شال خود راضی ه تید؟ توضیح دهید -6

 .ی می باشمب یار راض بله باتوجه به مرتبط بودن با رشته تحصیلی و همچنین میزان درامد آن که در سطح مطلوبی قرار دارد

 

 اید؟ داشته وکارتان درک ب هایی نوآوری چه-7



 

 

براساس تجربه بتوانم در اینده من هم یک ابداع رر  ولی امیدوارم یعنی در حال حاضر نواوری خاصی وجود نداشته  نمی دانم

 .باشم

 
 چی ت؟ میدانید؟رمزموفقیتتان فردموفق یک ار آیاخودتان-8

 

 .رمز موفقیت اینجانب بوده است و ک ب مهارت مشاوره و راهنمایی ررفتن از افراد موفقپشتکار و تالش فراوان وهمچنین -بله

 
 داشتید؟ مرتبطی کار،تجربه آیادرشروع-9

 .با ورود به آموزشهای فنی و حرفه ای ک ب تجربه نمودم نداشته ام خیر

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شال مشاولید؟ کارچندسال به شروع درزمان-11

 .سال مشاول به این شال ه تم5-سال27

 

 وجوددارد؟ شما ی درحرفه وموانعی مشکالت چه-11

 .بودن هزینه تعمیرات باال بودنرران بودن وسایل و تجهیزات و

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

 .و حرفه ای را جدی بگیرند هررز در کار خود ناامید نشوند وآموزشهای فنی

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 .استمفیدتر  چون محیط کار عملی و واقعی می باشد موزشهای فنی و حرفه ایبله ولی آ

 

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

 خیر 

 
 
 

 


