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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
مدرک دانشگاهی اینجانب کامپیوتر بوده است و در شغل تعلیم رانندگی مشغول به کار بودم ولیکن دوست داشتم شغلی داشته
باشم که در کنار خانواده و بچه هایم و در منزل باشم .تا این که یکی از دوستان مرکز آموزش فنی وحرفه ای را به من معرفی
کرد و از این طریق تا کنون چندین گواهینامه مهارتی از این مرکز کسب کرده ام و خیلی راضی هستم.
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
از طریق یکی از دوستان نزدیک که قبال در مرکز آموزش فنی وحرفه ای آموزش دیده بود.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران ،توضیح دهید.
به کمک مشاور مرکز بعد از مراجعه به مرکز و با راهنماییهای مشاور مرکز دوره کیف دوز را انتخاب نمودم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله کامال دوره هایی که در مرکز گذراندم مرتبط بود و هر کدام مکمل هم بودند .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله  -فضای کارگاه برای آموزش هنرجویان از تجهیزات کامل برخوردار بود.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله خوب بود تجهیزات کارگاه با بازار کار منطبق بود .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله در منزل کار میکنم و از اینکه شغلی دارم که در کنار اعضای خانواده هست راضی هستم.
-7چه نوآور یهایی در کسب و کارتان داشته اید؟

از سلیقه خودم و ابتکاراتم هم در کار استفاده کردم ونتیجه خوبی گرفتم.
-8آیا خودتان را یک فرد موفق می دانید؟ رمز موفقیتتان چیست؟
بله.عالقه،پشتکار وتمرین زیاد در این کار موجب موفقیت اینجانب شده است.
-9آیا در شروع کار ،تجربه مرتبطی داشتید؟
نه اصال شناختی نداشتم و کم کم به کمک مربی تجربه کسب کردم.
-11در زمان شروع به کار چند سال داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟
34سال داشتم و االن  5سال است که مشغول بکار هستم.
-11چه مشکالت و موانعی در حرفه ی شما وجود دارد؟
نبود وسایل و ابزار و یراق جدید و به روز درشهر اراک.
-12چه پیشنهادهایی برای افراد تازه کاری که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند ،دارید؟
عالقه و اشتیاق در کار و پشتکار و داشتن اعتماد به نفس در کار،الزمه شروع وپیشرفت در هر حرفه ای می باشد.
-13آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟
اینجانب مدرک کامپیوتر دارم ولی به کارهای هنری عالقه بیشتری دارم.ولیکن با الگو گرفتن از طرحهای موجود در اینترنت
میتوان گفت تحصیالت من خیلی هم بی ربط نبوده است وبعنوان یک ابزار جانبی می باشد.
-14آیا تا به امروز درکارتان شکست هم خوردهاید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است؟
خدارا سپاس میگویم که تا کنون شکست نخوردم و از این بابت خوشحالم.
محل درج تصویر

