
 

 

:نام طرح   
 

نام و نام 

 خانوادگی
 تلفن-آدرس محل کار گواهینامه مهارتی مدرک تحصیلی تاریخ تولد نام استان

 فوق دیپلم 42/24/2732 مرکزی سجاد سلمانی

تعمیرسیستم 

کالج،گیربكس ومیل 

 گاردان

زمینهای 4خمین،فازابتدای جاده 

 19279993392اصناف

 

 
 

 

  های سواری اتومبیل رتعمیرگا 

 
 :شرح انتخاب حرفه آموزشی

ارتقاءمهاار  درحرفاه تيريرسيماتم ،گيربياربک        سر رشته داشتم به فکر اتومکانيك با توجه به اینکه اینجانب د ر رشته 

سي  بنگااه اقتااادي   تأاقدام به ميل باردان افتادم  بانظرپدر ،ارشناس مشا ره   هدایت شغلی مر،زآموزش فنی   حرفه اي 

 .نرودم حرفه در این،وچك 

 

 .توضيح دهيدچگونه یا توسط چه ،می به مر،زآموزش فنی  حرفه اي ميرفی شده اید؟  -1

نظر پدر   ،ارشناس مشا ره   هدایت شغلی مر،ز جهت ارتقاءمهاار  در   باجهت دریافت جواز ،مب در حرفه مکانيك خودر  

  .این حرفه شر،ت نرودم 

 .توضيح دهيدربراي انتخاب ،ارباه آموزشی چگونه عرل ،ردید؛ به ،رك مشا ر مر،ز یا دیگران  -2

درحرفه مکانيك خودر  دریافت مجوزازاتاق اصناف به مر،زآموزش فنی  حرفه اي مراجياه نراودم   الزام ارتقاءمهار  باتوجه به 

نيازبازار،اربا،راك بماتگان   آشانایان خاوصاا     . بيدازمشا ره  ميرفی د ره هاي موردنيازم ازطارف ایشاان ت ات ناام نراودم     

 .رودم،ارشناس مشا ر هدایت شغلی مر،زآموزش فنی  حرفه اي این حرفه راانتخاب ن

 

 .آیا از آموزشی ،ه دیده اید راضی همتيد؟ توضيح دهيد -3

 

   مهارتهاي زیادي را ،مب نرودمبله راضی همتم 

 

 .،ارباه آموزشی شرا از تجهيزا  ،امل برخوردار بود؟ توضيح دهيد -4

 

 بلی ر تجهيزا  در خاوص اتوم يلهاي سواري بنزینی ،امل بود

 
 .ا تکنولوژي بازار،ار متناسب بود؟ توضيح دهيدتجهيزا  ،ارباه آموزشی شرا ب -5

 

 .متناسب بوده است تا حدي  بلی

 

 .آیا از شغل خود راضی همتيد؟ توضيح دهيد -6

 راضی همتم. بلی 



 

 

 

 چيمت؟ موفقيتتان رمز دانيد؟ می موفق فرد یك را خودتان آیا -7

 

 .عامل موفقيت می باشدبلیرتگش   ،وشش هاي فرا ان  ارتقاء مهار  

 
 داشتيد؟ مرت طی تجربه ،ارر شر ع در آیا -9

 

 .بلی دررشته برق موفق به اخذبواهينامه فنی  حرفه اي بردیده ام

 

 داشتيد؟  چند ساله ،ه به این شغل مشغوليد؟ سال چند ،ار به شر ع زمان در -11

 

 .سال است ،ه دراین رشته مشغول به ،ارمی باشم8سالرقریب به21

 

 دارد؟  جود شرا ي حرفه در موانيی   مشکگ  چه -11

 . فاقداطگعا  بر زمی باشند. جودافرادفاقدتخاص دراین حرفه ،ه درسطح شهرستان فياليت می نرایند

 
 دارید؟ مطرح شوندر ،ارآفرین یك عنوان به دارند ،ه د ست ،اري تازه افراد براي پيشنهادهایی چه -12

 .تخاص خودرابر زنرایند باسرمایه ،افی  ارداین شغل  حرفه شوندبامراجيه به مرا،زآموزش فنی   حرفه اي 

 

 آیا تحايگ  شرا در ،ارتان موتر بوده است؟ -13

 .بلیراطگعا  علری باالمی توانددر،يفيت  خدما  دهی موترباشد

 

 ؟استاید؟ به نظرتان دالیل شکمت شرا چه مواردي بوده  هم خورده آیا تا به امر ز در،ارتان شکمت  -14

 

 بلی رارائه خدما  به مشتریان   عدم دریافت هزینه خدما  ارائه شده

 

 نرونه تاویر

 


