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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 
با توجه به عالقه اینجانب به پرورش زنبور عسل به برخی از زنبورداران شهرستان مراجعه کردم و با توجه بهه االالعهات تجربهی    

و توسط یکهی از زنبهور داران شهرسهتان بهه     نیاز به شرکت در دوره پرورش زنبور عسل را حس کردم  ،از آنان دریافت کردم هک

فنی و حرفه ای شهرستان مطلع شدم و بال فاصله در این کالسها شرکت کرده و آموزش وجود کالسهای پرورش زنبور در مرکز 

و االن بصورت حرفه ای و علمی کار پرورش زنبهور عسهل را   . همزمان کار عملی زنبور عسل را شروع کردم  کندو با تعداد شش

 .بال میکنم دن

  

  .چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید -0

 توسط یکی از دوستان 

 
 .توضیح دهید،برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران  -1

 به کمک مربی مرکز 

 

 .اید راضی هستید؟ توضیح دهیدآیا از آموزشی که دیده  -7

 برای ایشان الزم و ضروری میباشد به نظر من هر کس بخواهد وارد این حرفه شود آموزشهای فنی و حرفه ای بله  

 

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

 .بله همه لوازم مورد نیاز کار آموزان موجود بود 

 
  .کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهیدتجهیزات  -0

 .زنبور موجود نیست پرورش تا حدودی برخی از وسایل روز 

 

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

 .و من به این حرفه عالقه مندم .روحی و هم اقتصادی مفید بوده است  لحاظبله زیرا هم از

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-3

 .اما هنوز به اهداف واالتر و موفقیتهای بیشتر فکر میکنم .تا حدودی بله

 



 

 

 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-8

 خیر نداشتم

 ؟ و چند ساله که به این شغل مشغولید داشتید؟ سال چند کار به شروع زمان در -01

 .سال است در این رشته فعالیت میکنم  4سال داشتم و  11

  

 دارد؟ وجود شما ی حرفه در موانعی و مشکالت چه-00

 و کمبود نقدینگی جهت هزینه های مرتبط نزمستا برودت هوا در 

 
 دارید؟ مطرح شوند، کارآفرین یک عنوان به دارند که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-01

فنی و حرفه ای و آموزش در رشته مورد عالقه خود و انجام کار به صورت عملی هر چه بیشتر  آموزش با حضور در کالسهای

 .در راه موفقیت قدم بردارند و سپس به انجام کار در بازار اقدام کنند 

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟ -07

 .اما آموزشهای فنی و حرفه ای بیشتر ین تاثیر را داشته است  ،خیر

 

 ؟اید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خورده آیا تا به امروز درکارتان شکست  -04

امون و  در سال اول  به دلیل کم تجربگی چند تا از کندوهایم با مشکل مواجه شدند که با مشورت با مربی مربواله آقای بزم

 . همچنین مطالعه کتابهای آموزشی میتوانستیم آن را بر الرف کنم 

 ویرنمونه تص.

 
 

 


