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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

 

زی رشتته مماتاری مراهمته کترد      راز طریق مدرسه برای کاروآشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای زمانی بود که 

سپس  کم کم با رشته های مختلف آشپزی که در مرکز اهرا می شد آشنا شد  و عالقاند به شرکت در این کالستاا  رردیتد    

در نتیجه با عالقاندی خود  و لطتف حتق امتالی موهت  شتد در حتا        .هات ثبت نا  به واحد پذیرش مرکز مراهمه کرد  و 

 .شغو  به کار ررد  در قنادی شیرین بانو واقع در شارستان خاین محاضر  

 

 .چگونه یا اوسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای ممرفی شده اید؟ اوضیح دهید -1

و سپس به دلیل عالقه آغاز شد ممااری بمد ازرذراندن دوره  و از طریق مدرسه بود آشنایی من با آموزش های فنی وحرفه ای 

 . ناود شرکت  دوره های مربوطهکه به کار آشپزی و قنادی داشتم در بیشتر 

 .اوضیح دهید،برای انتخاب کارراه آموزشی چگونه عال کردید؛ به کاک مشاور مرکز یا دیگران  -2

 .با کاک مشاور مرکز نسبت به  ااامی کالس ها شناخت پیدا کرد   وسپس انتخاب کرد 

 .ا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ اوضیح دهیدآی -3

ه زوداتر شترکت   و فکر میکنم ارتر هتر چت    هستم  با اوهه به کاربردی بودن کالس ها و مختصر و مفید بودن آناا بسیار راضی

و به ممنای واقمی با محیط واقمی کار آشنا شده و باعث ایجاد انگیزه در متن   ار و باال بردن اطالعات باتر بودکبرای بازارد  میکر

 .شد

 .کارراه آموزشی شاا از اجایزات کامل برخوردار بود؟ اوضیح دهید -4

 .امکانات مورد نیاز کارراه مجاز و کافی بود آموزش فنی وحرفه ای بله با حاایت های رئیس مرکز و مدیرکل محتر  

 .راه آموزشی شاا با اکنولوژی بازارکار متناس  بود؟ اوضیح دهیداجایزات کار -5

 . باشد اجایزات آن نیز متناس  بااکنولوژی بازار کار بوده استاز آنجایی که آموزشاای ارائه شده در این مرکز به روز می بله 



 

 

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

با مساعدت مربی محتتر  ختانم عطاریتان     ابه سو  کشوری شو  و در این رشتهحائز ر رشتهاین با اوهه به اینکه اوانسته ا  در

 .سپاسگزار خداوند می باشم ،برای خود  شغلی محیا ناایم و منبع درآمدی برایم بوده

  اید؟ داشته کاراان و درکس  نوآوریاایی چه-7

 .در اولید شیرینی از لحاظ طرح ومزه خالقیت داشته ا 

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

 .و زحاات مربی دلسوز  می دانم خود  حاایتاای والدینم و عالقه و پشتکاررمز موفقیتم را  بله

 داشتید؟ مرابطی اجربه کار، شروع در آیا-9

بله مادر  با متانت و بردباری ااا  اجربیات اولیه را به من آموخت اما با ورود به مرکز آموزش فنی و حرفه ای اجربیاام کامتل   

 .شد 

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

 .سابقه کار دار  ماه  3 به  نزدیکو سن داشتم سا   19

 دارد؟ وهود شاا ی حرفه در موانمی و مشکالت چه -11

 باال رفتن هزینه های مواد اولیه

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

 .داشته باشنداستمدادهای خود را بسنجند و به عالئق خود پاسخ دهند و سمی کنند هات رسیدن به هدفشان  پشتکار 

 آیا احصیالت شاا در کاراان موثر بوده است؟-13

آشتپزی را  صنایع غذایی واکنون دانشجوی ممااری هستم درصدد هستم امسا  اغییر رشته دهم و رشته  با اوهه به اینکه خیر

 .انتخاب ناایم

  خیر؟مواردی بوده استاید؟ به نظراان دالیل شکست شاا چه  هم خوردهآیا اا به امروز درکاراان شکست -14

 

 ناونه اصویر

 


