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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

اینجانب جهت شروع کار بایستی  از طریق شرکت پالر اصفهان جهت اخذ نمایندگی لوازم خانگی و غیره مجوز دریافت میکررد  

 مراکزآموزش فنی و حرفه ای انجام داد درم که شرکت فوق راهنمائیهای الزم  را جهت آموزش  

 

 .عرفی شده اید؟ توضیح دهیدچگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای م -1

 شرکت پالر اصفهان

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

 مشاوره و هدایت شغلی مرکز موثر کارشناس کمکهای 

 

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

 تا رضایت دارمبله 

 

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

 کامل بودبله 

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

 بازار کار متناسب بوده است تقریباٌ بابله 

 

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

 

 اید؟ داشته وکارتان درکسب نوآوریهایی چه-7

  .ساخته امهمچنین بخاری گرمایشی نیز .را طراحی وساختم  اینجانب توانستم آبگرمکن دیواری  با  نصب فر زیر آن 

 

 
 چیست؟ تان دانید؟رمزموفقیت می فردموفق رایک آیاخودتان-8

 .عامل موفقیت اینجانب بوده است تالش و کوشش زیادبله 



 

 

 
 داشتید؟ مرتبطی کار،تجربه آیادرشروع-9

 کم و بیش تجربه داشتم 

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ کارچندسال به شروع درزمان-11

 .مشغول کار میباشم است سال8سن داشتم وسال  23

 

 شماوجوددارد؟ ی درحرفه وموانعی مشکالت چه-11

 .تا کنون مشکلی وجود نداشته است

 
 دارید؟ه مطرح شوند کارآفرین یک عنوان دارندبه که دوست کاری افرادتازه برای پیشنهادهایی چه-12

 کار فنی بسیار خوب است پیشنهاد می نمایم افراد به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراجعه نمایند

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-13

 موثر بوده استزیادی تحصیالت تا حدودی 

 

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

 خیر

 نمونه تصویر

  
 


