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 :انتخاب حرفه آموزشی شرح 

به دلیل تجربیاتی که به صورت استاد شاگردی در این حرفه داشتم ،جهت راه اندازی یک کسب وکاار تمامیم باه شارکت در     

 .دوره های آموزشی این حرفه نمودم

 

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

 موزش داشتمآ خودم در این رشته قبالخودم چون 

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

با مربی ومشاور مرکز صحبت نمودم وآنها راهنمائی الزم را جهت شرکت در  خودم بر اساس تجربه قبلی که دراین رشته داشتم

 .این دوره آموزشی ارائه نمودند

 

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

 خوب بوددر سطح  از نظر من آموزشها-بله

 

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

 .مورد نیاز در حد خیلی خوب بود مجهز بودن کارگاه و در اختیار بودن مواد ممرفی کافی-بله

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

 .تجهیزات متناسب با آموزشهای بروز بودکامال مناسب بود و -بله

 

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

 .وادامه داده ام بسیار راضی می باشم از ابتدا وارد این رشته شدمداشته و در این حرفه که تجربه قبلی به دلیل بله 

 

 اید؟ داشته وکارتان درکسب نوآوریهایی چه

 .وری باشدمی تواند موجب  نوآموفق دیگران  یو راهنمای کسب تجربه

 
 چیست؟ موفقیتتان دانید؟رمز می فردموفق رایک آیاخودتان



 

 

 .رمز موفقیت می دانممرتبط با شغل را  و از همه مهمتر کسب مهارت خودم و امیدپشتکار و تالش فراوان -بله

 
 داشتید؟ مرتبطی کار،تجربه آیادرشروع

 .من آشنایی مختمری با  این رشته داشتم.بله

 

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

 .سال هست که در این حرفه مشغولم 25-سال22

 

 وجوددارد؟ شما ی درحرفه وموانعی مشکالت چه

 اندک جهت اجاره مکان وخرید تجهیزاتکم بودن تجربه در ابتدای کار وسرمایه 

 
 مطرح شوند،دارید؟ کارآفرین یک عنوان به دارند که دوستی کار تازه افراد برای پیشنهادهایی چه

 .و کسب مهارت را جدی بگیرند تالش کنند سعی وو در کار خود ناامید نشوندهرگز 

 

 آیا تحمیالت شما در کارتان موثر بوده است؟

 .چون بنده تحمیالت سیکل دارم-خیر

 

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

 خیر

 

 
 
 
 

 


