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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

 

فنی حرفه ای با دوره های حسابداری و رایانه  شروع شده ولی باتوجه به اینکه دانشجوی  آشنایی اولیه من با آموزش های

حسابداری )رشته حسابداری بودم به منظور باال بردن سطح علمی و تجربیاتم تصمیم به گذراندن دوره های حسابداری متعدد 

سابداری مالی، تنظیم اسناد مالی و کاربر نرم افزار عمومی پیشرفته ،مالیاتی،حقوق و دستمزد،کاربر امور بانکی،رایانه کار ح

در مرکز آموزش فنی حرفه ای خواهران خمین شدم براین اساس در دوره حسابداری مرکز آموزش فنی حرفه ای (  اداری 

 .خواهران شهر خمین شرکت کردم

آموزشی و عملی این رشته که مبتنی  کیفیت باالی آموزشهای ارائه شده در مرکز که ناشی از مربیان توانمند و سرفصل های

 .شد گذراندن این دوره ها به  اینجانب باعث عالقمندی، بر مهارت آموزی و روش صحیح  آموزش و  مهارت محوربود

مربی توانمند در این مرکز و تالش و عالقمندی خودم موجب شد که همزمان با اتمام دوره  در نتیجه زحمات و تشویق

ه سرعت وارد بازار کار شده و هم اکنون در کارخانه تولید ظروف چینی بعنوان حسابدار مشغول به کار می لیسانس از دانشگاه ب

باشم ضمن آنکه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیزدر راستای انجام وظیفه در این واحد تولیدی باعث نگرشی علمی 

حد تولیدی متعلق به کشور چین است ولی تحقیقات  اولیه و تکنولوژی این وا.و کاربردی اینجانب در این خصوص شده است

تن در 033این واحد تولید کننده انواع ظروف چینی با ظرفیت .مطالعات و آزمایشات آن توسط متخصصین ایرانی انجام شده 

 .نفر شده است  113سال تا کنون  باعث راه اندازی شغل برای

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



 
کار با بازارآشنایی من با فنی حرفه ای توسط دوستان و ترغیب پدر و مادر برای یادگیری عملی و کاربردی حسابداری متناسب 

به گذراندن این ه است که با اطالع رسانی و راهنمایی مشاور مرکز تصمیم این رشته  بودو همچنین یادگیری نرم افزارهای 

 . گرفتمدوره های آموزشی 

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

 .با کمک مشاور مرکز نسبت به  تمامی کالس ها شناخت پیدا کردم  وسپس انتخاب کردم

 .آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید -0

 ه زودتر شرکت میبا توجه به کاربردی بودن کالس ها و مختصر و مفید بودن آنها بسیار راضی بودم و فکر میکنم اگر هر چ

کار و باال بردن اطالعات بهتر بود  و به معنای واقعی با محیط واقعی کار آشنا شده و باعث ایجاد انگیزه در من کردم  برای بازار

 .شد

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

تا حدودی تجهیزات مربوط به رشته در کالس مهیا بود اما الزم است که حتما توجه بیشتری در بروز رسانی و ارتقا  نرم افزار 

 .این رشته همراه با گذر زمان انجام شود 

 .وضیح دهیدتجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ ت -5

 .اگر سیستم ها بروزتر و متناسب تکنولوژی روز بود آنوقت آموزش خیلی مثمر ثمرتر بود -تا حدودی

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

رشته مورد عالقه خود تا مقاطع باالی تحصیلی پیشرفت داشته باشم و به لحاظ شغلی و جایگاه با توجه به اینکه توانسته ام در

و تشویق کارخداوند را شاکرم و توکل به خداوند، جدیت در کنماجتماعی موقعیت مناسبی را به سبب حرفه خود کسب 

 .کامال از شغل خود راضی هستموالدینم را رمز موفقیت خود در رسیدن به شرایط ایده آل کنونی ام می دانم و 

 اید؟ داشته کارتان و درکسب نوآوریهایی چه-7

 نرم افزارهمکار سیستم–استفاده از نرم افزار های اکسل به ویژه فرمولهای اکسل برای بخش حقوق و دستمزد 

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

 .دانممی تحمل و حمایتهای والدینم  -صبوری-پشتکار- شجاع بودن–رمز موفقیتم را امید به خداوند مهربان  بله

 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

و ایجاد انگیزه می  ،زیرا ترکیب این دو عامل موفقیت همراه با تحصیل علمی به صورت عملی نیز خودم را درگیر کار کرده 

حال باید از نقطه ای شروع کرد ادامه داد و به آینده برد به هرخطا ترس از کار را ازبین می حالت آزمون وقرارگرفتن درباشد و

 .جویان و دانشجویان توصیه میکنمدر مقاطع باالتر را به تمانی هنرکردن به همراه تحصیل کار.امیدوار بود

 که به این شغل مشغولید؟داشتید؟و چند ساله  سال چند کار به شروع زمان در-13

 .سابقه کار دارم ماه  9 به  نزدیکو سن داشتم سال  22

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

وارد  انجام دهم کل حساب ها مختل می شود و ضرر مالی جبران ناپذیری به شرکتو حقوقی اگر رقمی کم و زیاد بحث  مالی 

 .همچنین موجبات عدم  اعتماد کارفرما به من حسابدار خواهد گردید شده،

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

 .باشند و امیدشان به خدا باشد  تر بدنبال تجربه متناسب با بازارکاراز ریسک پذیری نترسند و بیش



 
 تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟آیا -10

 خیلی زیاد بله

 

 ؟اید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خوردهآیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 .است نکوهش و سرخوردگی را بدنبال داشته گاهی کار که عدم دقت در -2کافی نداشتن تجربه  -1بله 

 
 

 نمونه تصویر 


