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 رح انتخابی حرفه آموزشی:ش

در رشته خیاطی هدایت نمود کسب  آموزی عالقه بنده به رشته خیاطی یکی از عوامل مهمی بود که من را به سمت مهارت

مهارت و تجربه کافی در مکانی بنام مراکز آموزش فنی و حرفه ای با توجه به پتانسیلی که دارد امکان پذیر است، امکانات کافی 

دم لی بیشتردر مراکز آموزش فنی و حرفه ای موجود است . زمانی که وارد کارگاه شمموجود در کارگاهها ، هزینه کم و آموزش ع

هیچ گونه اطالعاتی در خصوص خیاطی نداشتم ولی با گذراندن دوره آموزشی خود را در جایگاهی دیدم که از این طریق شغلی 

نفر نیروی کاری 6برای خود و چند نفر دیگر ایجاد کنم و با کسب مهارت های الزم در حال حاضر در رشته مورد عالقه خود با 

 ل به کار کردم.کسب درآمد میکنم و افرادی را مشغو

 چگونه یا توسط چه کسی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای آشنا شدید؟-1

شده  هتشناسایی ندارد و در سطح کشور شناخبا توجه به قابلیتی که مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند این مجموعه نیاز به  

 ت نموده بودند با این مجموعه آشنا شدم.شرکفنی وحرفه ای که در رشته های آموزشی است ولی من از طریق دوستانی 

 ان توضیح مختصردهید؟ربرای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،به کمک مشاورمرکز یا دیگ-2

با توجه به توانمدی و قابلیتی که دارد اقدام میکند درنتیجه من عالقه به خیاطی داشتم  هر شخصی اگر بخواهد کاری انجام دهد

 د را رشته خیاطی انتخاب کردم.از ابتدا هدف خو

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟-3

قطعا راضی هستم چرا که من وقتی وارد کارگاه شدم اصال اطالعات ابتدایی در این خصوص نداشتم ولی با ورود به کارگاه و با 

  ردی متخصص در این رشته شده امفراگیری مهارت الزم ف

 از تجهیزات کامل برخوردار بود؟آیا کارگاه آموزشی شما -4

چون مدارک مراکز آموزش فنی و حرفه ای جنبه بین المللی دارد پس کارگاههای این مراکز قطعا باید با تجهیزات و امکانات 

 امکانات عالی بود. امکانات موجود در کارگاه آموزشی که من شرکت کردم دارایو  کافی برخوردار باشند

 ی شما با تکنولوزی بازار کار مناسب بود؟تجهیزات کارگاه آموزش-5

 یزات کارگاه مدرن و به روز بود.آموزش های فنی و حرفه ای جنبه بین اللملی و جهانی دارد پس تجه همانطور که عرض نمودم 



 

 

 آیا از شغل خود راضی هستید؟-6

وهزینه کردم پس قطعا راضی هستم و   بله شغلی است که عالقه داشتم و با توجه به عالقه ای که داشتم وقت و زمان گذاشتم

 ی ادامه میدهمبا تمام انرژ

 چه نو آوری در کسب و کارتان داشته اید؟-7

خالقیت و نوآوری در ذات یک فرد کارآفرین است ویکی از عوامل پیشرفت در حرفه مورد نظر ابداع و نوآوری است که من هم 

  ورنالهای بروز و جدیدده از پارچه های مرغوب نوآوری کردم استفاده از ژبا اجرای الگوهای جدید که جامعه پسند است و استفا

 آیا خودتان را یک فرد موفق می دانید؟-8

خوب هیچ کس خودش را نادیده نمیگیرد ولی من با توجه به اینکه در حرفه خود موفق شدم و چند نفر دیگر را مشغول به کار 

 .ی میدانموفقپس خودم را شخص م انبوه دارم کردم و تولید

 داشته اید؟ طیآیا در شروع کار تجربه کافی و مرتب-9

 خیر بنده هیچ گونه تجربه ای دراین خصوص نداشتم

 چه مشکالتی و موانعی در حرفه شما وجود دارد؟-11

رداشته و بشخص کارآفرین باید مشکالت را پشت سر بگذارد تا موفق بشود پش مشکالت را باید با تفکر و پشتکار از مقابل خود 

همه آنها را رفع کرد مشکل موجوددر حرفه من در این است که لباس هایی که ما تولید میکنیم به شهرهای دیگر فرستاده 

 میشوند و با مارک زدن روی آنها با قیمت گرانتر به بازار عرضه میکنند.

 توصیه شما به جوانان چیست؟-11

است در هیچ حرفه ای بهترین جایگاه برای مهارت آموزشی و ایجاد اشتغال من به جوانان توصیه میکنم مراکزآموزش فنی و 

ی هستند رکه اغلب تئو می شود پس در کنار مدارک دانشگاهیو هزینه کم مهارت الزم آموزش داده ن جایی با امکانات عالی

رکت کنند و با کسب مهارت توصیه میکنم جوانان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در هر رشته ای که عالقه مند هستند ش

 فرهنگ مهارت آموزی را در کشور ترویج دهند. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


