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  :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

دوره آموزشی و دیدن کارگاههای مختلف در  به مرکز فنی و حرفه ای آشنا شده و پس از مراجعه آموزشاز طریق اقوام  با مرکز

 .و سفالگری با چرخ ثبت نام نمودمسفال نقش برجسته 

 

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

 آموزشی موجود شدم و رشته ی دلخواه را انتخاب کردم مختلف از طریق یکی از اقوام با مرکز آشنا شدم و پیگیر رشته های 

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

صحبت کردم و راهنماایی هاای مزم    کارگاه آموزشی سفالگری با چرخبا مربی  حرفهبا توجه به عالقه شخصی ام نسبت به این 

 .نمودمرا از ایشان دریافت و نسبت به ثبت نام اقدام 

 

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

 .بله مربیان شاغل در مرکز تمام توان خود را جهت آموزش به طور کامل نسبت به هنرجویان انجام داده اند

 

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

  .نیاز هنرجو بود تجهیزات کامل خیر ، اما وسایل و تجهیزات موجود جوابگوی

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

 بله تا حدودی

 

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

باه  بله راضی هستم چون حرفه ای است که به آن عالقه دارم و از انجام آن لذت می برم بنابراین سبک کار کاردن تفاریح هام    

 .شمار می آید

 

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



 

 

 استفاده از طرح ها و رنگ های نوآورانه طوری که با سلیقه افراد همخوانی داشته باشد

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

ایط موجود  پشتکار خود را دیگر که باعث می شود در تمام شر ی و گزینه، پشتکار است مهم ترین رمز پیشبرد اهداف-بله 

 .محرفه داریآن  دادن حفظ کنی عالقه ای است که به انجام

 

 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 خیر

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

  .هستم این حرفه است که مشغولساله بودم و اکنون سه سال  26

 

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

 .مهم ترین مشکل عدم درک و شناخت هنر و صنایع دستی از سوی مردم جامعه است

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

در ( مخصوصا به عنوان یک زن)مهم ترین آیتم محسوب می شود زیرا قدم گذاشتن در چنین مسیری جسارت انجام کار 

 .جامعه کنونی ما معموم با موانع و بازخورد های منفی همراه است

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

یک رشته فنی محسوب می شود تحلیل و گاهی تصویرسازی را افزایش می دهد که کمک  اینجانب چون رشته تحصیلی

  .حرفه من نموده استشایانی به این 

 

 ؟اید؟ به نظرتان دمیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -14

مسیر را کند تر می کند که آن هم به دلیل عدم تجربه  شکست نه اما در خیلی موارد مشکالتی پیش می آید که حرکت در

 کافی و پیش بینی های مزم در انجام کار می باشد و گاهی هم مشکالت به بازار کار بر می گردد که از دسترس ما خارج است

 

 ویرنمونه تص

 
 

 
 

  


