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  :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

 

 .توضیح دهیدچگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟  -1

 . شدماینترنت با مرکز فنی و حرفه ای آشنا از طریق وبصورت اتفاقی وارد سایت شده 

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

 .  ی این حرفه را انتخاب نمودم زیادی داشتم علی رغم رشته تحصیلی دانشگاه عالقه  بدلیل اینکه به این رشته

 

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

 . از طریق رشته دانشگاهی خود هیچگونه فعالیتی نداشتم راضی هستم زیرا  خیلیبله 

 

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

   .زار آالت مورد نیاز را دراختیار داشتیمبله بطور کامل کلیه تجهیزات و اب

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

 . منطبق بوده البته این رشته تجهیزات پیچیده ای نداردبله کلیه لوازم با تکنولوژی جدید بازار 

 

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

 . که به کار مشغول هستم به آرامش رسیده ام روحیلحاظ خیلی راضی هستم زیرا هم درآمد زایی دارد و هم اینکه ازبله 

 

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

گرفته قرار زیادی استقبال مورد که ام داشته نوآوریهایی ام گرفته یاد مرکز این در که مهارتهایی دیگر با حرفه این تلفیق با  

 است

 

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

فکر میکنم این موفقیت به دلیل عالقه زیادی که به این رشته داشته ام بوده و کار کردن در این زمینه برایم لذت بخش بله 

 .می باشد 



 

 

 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 .ای در این زمینه نداشتم خیر هیچگونه تجربه

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ سال چند کار به شروع زمان در-11

 . سال است در این زمینه فعالیت می کنم  سهکه نزدیک به  1393سال داشتم از سال  33

 

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

 .فضای بیشتری هست و نیز سرمایه جهت راه اندازی کارگاه تخصصی برای تجهیز کردن کارگاه نیاز به 

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

پیشنهاد میکنم کسانی وارد اینکار شوند که عالقه داشته باشند و نیز هر شغلی سختیهایی دارد که اگر انگیزه کافی نداشته 

 . باشند منصرف میشوند 

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 .خیر اصال ارتباطی ندارد 

 

 ؟نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده استاید؟ به  هم خورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -14

اشتم و به این خیر من قبل از اینکار تدریس در رشته زبان و ادبیات عرب را داشتم که بدلیل عالقه به این رشته آنرا کنار گذ

 .حرفه ادامه دادم 

 ویرنمونه تص

 
 

 

 


