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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

بعد از اخذ دیپلم با انگیزه ایجاد یک شغل مستقل جهت امرار معاش ،تحقیقات انجام دادم و در مدتی که به فکر ایجااد شاغلی   

 .مناسب بودم تصمیم به فراگیری تعمیرات برق خودرو که همیشه نیاز است گرفتم

 

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

، مرا جهت آموزش این حرفاه در  گذرانده بودندهای آموزشی را فنی و حرفه ای دوره  اموزش توسط دوستانی که قبال در مراکز

 .اه میشد راهنمایی نمودندمراکز آموزش فنی وحرفه ای که منجر به گواهینامه مهارتی جهت اخذ مجوز تعمیرگ

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

 .دوره ها را بررسی نموده ودوره اموزشی برق خودرو را انتخاب نمودم به کمک مشاروه با مرکز  و دوستان

 

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

  .استفاده می کنم مدر کار فرا گرفته و از مهارت واطالعات نمودهاشتغال ایجاد  خودم برای بله چون از این طریق

 

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

 در حد اطالعات مورد نیاز من خوب بود بله

 
 .ازارکار متناسب بود؟ توضیح دهیدتجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی ب -5

 بله تجهیزات کاملی در کارگاهها وجود دارد

 

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

بیکاری معضلی است که جامعه امروزی ما با آن رودر رو میباشد واز اینکه شغلی ایجاد کرده ام وکساب درآماد دارم راضای    -بله

 وخوشحالم

 

 اید؟ داشته کارتان و کسب در یهایی نوآور چه-7

 تا کنون نوآوری نداشته ام

 



 

 

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

البته با فکر و استفاده از مشاوره سعی وتالش  واقدام موجب موفقیت است ،اول توکل به خدا و بعد هم  –تا حدودی بله 

 .نیز باید استفاده نمود وتجربیات خانواده و دوستان

 
 داشتید؟خیر مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 

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

 به این حرفه می باشم ساله و یک سال است که مشغول21

 

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

 کنون نداشته امتا شکر خدا مشکلی 

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

ریسک پذیری همراه با احتیاط وآگاهی واستفاده از تجربیات دیگران وسعی وپشتکار وجدیت در هر کاری منجر به ایجاد شغل 

 می شود

 

 موثر بوده است؟آیا تحصیالت شما در کارتان -13

 .بله تحصیالت و دانش علمی در هر رشته ای مفید می باشد واگر مرتبط با حرفه انتخابی باشد بهتر است

 

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

 حرفه خیرشکر خدا در این 

 ویرنمونه تص

 


