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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

سیس یک بنگاه زود بازده کوچک افتادم تا اینکهه بها توجهه بهه     داشتم به فکر تأ تجربهبا توجه به اینکه اینجانب د ر رشته برق 

در این شغل با مراجعهه بهه مرکهم آمهوزی فنهی و حرفهه ای بهرادران         باقی ماندن بازار خوب  خدمات پکیچ شوفاژگازی و برای

و راهنمای های مشاور مرکم آموزی فنی و حرفه ای در دوره تعمیر کار پکیچ شو فاژکهازی شهرکو و پهس از قیهو ی و      محالت

ه تعمیهر کهار پکهیچ    خدمات  هوازم خهانگی از جم ه    وچک خود را راه اندازی کردم ودر زمینهمهارت، بنگاه ک گواهینامه دریافو

 .فعا یو می نمایم

 

قهیالدر  با توجه به اینکهه اینجانهب   .چگونه یا توسط چه کسی به مرکمآموزی فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید -1

ایهن فکهر   دوره برقکار صنعتی مرکم آموزی فنی و حرفه ای شرکو کرده بودم وبا توجه به بازار نسیتا خوب خدمات پکهیچ بهه   

 .افتادم که در این حرفه شرکو نمایم

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

باتوجه به نیازبازارکارباکمک بستگان و آشنایان خصوصا کارشناس مشاوروهدایو شغ ی مرکمآموزی فنی وحرفه ای این حرفهه  

 .راانتخاب نمودم

 

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

 

 .ب ه راضی هستم بد یل اینکه تاحدزیادی دراین رشته مهارت کسب کردم

 

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

 

 .آری ازتجهیمات کامل درزمان آموزی اینجانب برخورداربوده اسو

 
 .آموزشی شما با تکنو وژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید تجهیمات کارگاه -5

 .ب ی متناسب بوده اسو

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

 .ب ی بد یل درآمدنسیتا خوب راضی هستم

 

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

 

 .باشددرحدامکان کیفیو کارورضایو مشتری راج ب می نمایمنصب و تعمیرمی  توجه به اینکه کاراینجانب خدماتبا

نام و نام 

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

 تعمیرکارپکیچ شوفاژگازی فوق دیپلم 32/01/0231 مرکزی سعید تکلو
 محالت خیابان آیت اله مقدسی سه راه گوشه

14382334681 



 

 

 
 چیسو؟ موفقیتتان رمم دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا -8

 

 .عامل موفقیو می باشدب ی،تالی و کوشش های فراوان وارتقاء مهارت 

 
 داشتید؟ مرتیطی تجربه کار، شروع در آیا -9

 

 .فنی وحرفه ای گردیده امب ی دررشته برق موفق به اخذگواهینامه 

 

 داشتید؟و چند سا ه که به این شغل مشغو ید؟ سال چند کار به شروع زمان در -11

 

 .سال اسو که دراین رشته مشغول به کارمی باشم8سال،قریب به21

 

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

 .وفاقداطالعات بروزمی باشنددرسطح شهرستان فعا یو می نمایند  وجودافرادفاقدتخصص دراین حرفه که

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

 .بامراجعه به مراکمآموزی فنی و حرفه ای تخصص خودرابروزنمایندوباسرمایه کافی وارداین شغل وحرفه شوند

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده اسو؟ -13

 .ب ی،اطالعات ع می باالمی توانددرکیفیو وخدمات دهی موثرباشد

 

 ؟اسواید؟ به نظرتان دالیل شکسو شما چه مواردی بوده  هم خورده آیا تا به امروز درکارتان شکسو  -14

 

 شدهب ی ،ارائه خدمات به مشتریان و عدم دریافو همینه خدمات ارائه 

 

 نمونه تصویر

 

 

  


