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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

از طریق مراجه به مراکز فنی وحرفه ای ومشاوره از طرف مشاور مرکز وعالقه که در خوود دیو ه بوودا باعو  شو  ایو  حرفوه        

 راانتخاب کنم 

 

 .وحرفه ای معرفی ش ه ای ؟ توضیح دهی چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی  -1

 آموزش وپرورش و مراجعه حضوری به مرکز اموزش فنی وحرفه ای شاغل در اداره توسط اقواا

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

 وعالقه خودا   ی مشاور مرکزمشاوره وراهنمای

 

 .آموزشی که دی ه ای  راضی هستی ؟ توضیح دهی  آیا از -3

 .،آموزش دوره فنی وحرفه ای مکمل تجربیات قبلی بوده استهابه آشنائی با دوره  به نوعی باتوجه-بله

 

 ت کامل برخوردار بود؟ توضیح دهی کارگاه آموزشی شما از تجهیزا -4

 روز رسانی داردبولی نیاز به  متوسط، بله به صورت

 

 .شغل خود راضی هستی ؟ توضیح دهی  آیا از -5

 به حرفه خود عالقه من  هستمبله 

 

 ای ؟ داشته کارتان و کسب در یهایی نوآور چه-6

 EF7تعمیرات برقی ومکانیک )انجاا یکسری تعمیرات که درشهرستان انجاا نمی شود 

 405انجاا بوش پیچ سرسیلن ر پزو 

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

 ص اقت در کار–بله در حرفه خود

 



 

 

 داشتی ؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-8

 نی وحرفه ای وآموزش در صنوف هم کار میکرداآموزش فقبل ازشروع به کار مستقل درمرکز -بله

 

 داشتی ؟و چن  ساله که به ای  شغل مشغولی ؟ سال چن  کار به شروع زمان در-9

 .است که به ای  حرفه مشغول می باشم سال10وسال 23

 

 دارد؟ وجود شما ی حرفه در موانعی و مشکالت چه-10

بی کیفیتی ابزار آالت وقطعات لوازا ی کی  وتجهیزات –مغازه یا تعمیرگاه  اجاره باالبودن ونبود فضای کافی درشهرستان 

 کارگاهی در شهرستان 

 
 داری ؟ مطرح شون ، کارآفری  یک عنوان به دارن  که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-11

 در کنار کار تجربی حتما بح  تئوری رادنبال کنن  وگذران ن دوره های زبان خارجی 

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-12

 خیر

 

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

 خیر 

 

 نمونه تصویر

 


