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 ساختمانبرق  

 
 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

با عالقه و استعدادی که در رشته برق داشتم موفق به گذراندن دوره برق ساختمان که پیش نیاز برق صنعتی بود شدم و بعد از 

آن در دوره های برق صنعتی و سیم پیچی الکتروموتور های تک فاز و سه فاز شروع به آموزش کردم تا بتوانم به صورت کامل   

در بازار کار به صورت مسلط و با اطالعات کام  در برق صنعتی و تابلوهلای کالاورزی و    و جامع با گذراندن آموزشهای مربوطه

 .  پمپ آبها و کلیه اصول کار با برق تک فاز و سه فاز موفق باشم 

 عالقله بله رشلته بلرق ملب را بله       .چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید -1

و با مراجعه به ایب مرکلز و  دنبال آموزش اصولی ایب حرفه کااند با اطالع یافتب از کالسهای آموزشی در مرکز فنی و حرفه ای 

 .در ایب مرکز شروع به گذراندن دوره های آموزشی نمودم (آقای اسماعیلی ) راهنمایی مربی رشته 

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

با عالقه به رشته برق و مااوره با مربی ایب رشته در کارگاه برق ساختمان شروع به آموزش کردم و بعلد از گذرانلدن ایلب دوره    

 .صنعتی موفق شومدر رشته برق  به سهولت که پیش نیاز برق صنعتی بود توانستم

 

اصوال آملوزش در کارگاههلای مزهلز و کامل  بلا مربیلان کلار        بله  .آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید -3

آزموده و حرفه ای کمک بسیار زیادی در راستای یاد گیری اصولی کار و مطالب فنی رشته برای هر شخصی باالخص مب بلوده  

 .کاملتری در کار خود موفق بود  تا بتوان با تسلط و آگاهی

 

 .کارگاه آموزشی شما از تزهیزات کام  برخوردار بود؟ توضیح دهید -4

کارگاههای مزهز به ابزار االت و تزهیزات کام  کمک بسزایی در یاد گیری اصولی تر را برای کار آملوز فلراهم میکنلد کله     بله 

 .کارگاه ما از ایب تزهیزات برخوردار بود 

 
  .تزهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید -5

است و هر روز با جدید تریب و پیالرفته تلریب ابلزار و تچهیلزات روبله رو میالویم کارگلاه         تکنولوژی در زمان رو به پیارفت

 . آموزشی ما هم از تکنولوژی روز بازار برخوردار بود و ایب باعث آموزش بهتر میاود

 

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

 .با داشتب عالقه به شغ  و حرفه خود بی شک رضایت کام  از شغ  خود را خواهید داشت و در آن شغ  موفق خواهید بود 

 



 

 

باعث با نور شده و نوردهی مستقیم در ساختمان باعث دید مستقیم چام  اید؟ داشته کارتان و کسب در یهایی نوآور چه -7

چام  آسیب احتمالیمیتوان نور مکان را تامیب کرده و از( نور مخفی ) اذیت کردن چام میاود که با طراحی نور پردازی 

 .جلوگیری به عم  آورد 

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

 .رمز موفقیت هر شخص باشد  دمیتوانتسلیم نادن در برابر هر ماکلی  وگذر کردن از ماکالت 

. 

 داشتید؟ مرتبطی تزربه کار، شروع در آیا-9

 .عبور از هر ماک  یک تزربه است .تزربیات در کار بدست می آید و در ابتدا ی هر کار تزربه کاملی وجود ندارد 

 

 داشتید؟ سال چند کار به شروع زمان در -11

 .بی توانستم وارد بازار کار شوم و یازده سال هست که ماغولمسالگی در همان دوران آموزش با کمک مر 33در سب  

  

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

 واند ماکالتی را در آن  شغ  ایزاد نماید کار کردن افراد بی تزربه و بدون آموزش در راستای هر شغ  میت 

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

از تزربیات دیگران میتوان در کار خود کاری رکب اصلی آن بوده با آموزش درست و جامع و استفاده آموزش صحیح در هر

 .موفق بود و کار آفریب موفق شد 

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟ -13

 .میاود و موثر نیز خواهد بود حرفه داشتب علم در هر کاری باعث رشد و موفقیت در آن 

 

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

ام و با ایستادگی در برابر سختی ها شگست میتواند سر آغاز پیروزی باشد با لطف و عنایت خداوند تا کنون در کارم موفق بوده 

 .شکست معنایی ندارد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ویرنمونه تص



 

 

 
 

 
 


