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  : آموزشی حرفه انتخاب شرح

 و ایمنی رعایت قبیل از هایی قسمت شامل که است پوشاک صنایع به مربوط مشاغل از یکی لباس کار تعمیر - لباس تعمیرات

 و تنگ - لباس کردن بلند و کوتاه - اولیه دوخت - دوخت های ماشین داری نگه و سرویس- اندازی راه -کار محیط در بهداشت

 در .میگیرد بر در را شده تعمیر لباس مختلف های قسمت کاری اتو و لباس مختلط های قسمت تعویض - لباس کردن گشاد

 است ارتباط در دوزی شلوار و دوزی مانتو قبیل از یمشاغل با شغل این ضمن

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

 دوستان از یکی توسط

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

 .مرکز این دوره آموزشی را انتخاب نمودم مربی مشاور و با صحبت و کارگاه بازدید از طریق از و خودم عالقه به با توجه

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

 .است بوده مفید بسیار من برای آموزش - بله

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

 .است داشته وجود کارگاه در نیاز مورد تجهیزات کلیه - بله

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

 متناسب بوده است.بله

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

 
 ام خانواده و خود ما لی های نیاز میتوانم حاضر حال در و نمودم کسب را الزم های مهارت شرکت در این دوره آموزشی با -هبل

 کرده وامرار معاش نمایم تامین را



 

 

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-7

 هم خود مربی نظر از و .نمایم استفاده خوبی به ها آن از وتوانسته ام دارم زمینه این در زیادی هایی توانایی اینکه دلیل به بله

 باشم می کار در برجسته ای آموز کار

 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-8

 .دهم انجام ار کار واصولی درست توانم نمی ولی نه

 
 مشغولید؟ شغل این به که ساله چند داشتید؟و سال چند کار به شروع زمان در-9

 ام کرده خیاطی زمینه در فعالیت به شروع که میباشد ماه 4 حدود و دارم سال 32

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

 چرخ تعداد بتوانمتا  داشته خانگی مشاغل  نیاز به تسهیالت کنم می کار منزل در اینکه وجود با که است این من اصلی مشکل

 . کنم خریداری بیشتری های

 
 دارید؟ شوند، مطرح کارآفرین یک عنوان به دارند دوست که کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-11

 کنند کسب را مربوط مهارت ای حرفه و فنی سازمان از اول کنند فعالیت به شروع آفرین کار عنوان به خواهند می که افرادی به

 باشند داشته پیشرفت بتوانند تئوری نظر از هم و تجربه نظر از هم که

 

 است؟ بوده موثر کارتان در شما تحصیالت آیا-12

 برآییم رشته این محاسبات پس از بتوانیم تا باشد می مهم تحصیالت ما حرفه در زیرا بله

 

 خیراست؟ بوده مواردی چه شما شکست دالیل نظرتان به اید؟خورده هم  شکست درکارتان امروز به تا آیا-13

 
 

 تصاویر نمونه

 

 


