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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به جديد بودن رشته تعميركارپكيج شوفاژگازي مخصوصا در شهرستانهاي كوچكي مانند تويسركان والزام
استفاده از اين دستگاه درپروژههاي سا ختماني به خصوص واحدههاي آپارتماني وكمبود امكانات شغلي
درشهرستان باصحبتهاي انجام شده با چندتن از دوستان وآشنايان كه در اين زمينه اطالعاتي داشتند براين
شديم تادر اين زمينه به فعاليت بپردازيم كه اولين قدم در اين راه آموزش تخصصي رشته مورد نظر ميباشد كه با
مراجعه به مركز فني وحرفه اي شهرستان ومساعدت وهمكاري رئيس مركز ومشاوره پس از جلسه توجيهي كه
برگزار گرديد به كارگاه تاسيسات معرفي ومشغول به آموزش شديم.

نام طرح  :تعمیركارپكیج شوفاژ گازي

-2چگونه يا توسط چه كسي بامركز آموزش فني وحرفهاي معرفي شده ايد؟
ازطريق تبليغاتي كه درسطح شهر به صورت بنر وبرگه هاي تبليغاتي نصب شده بود به مركز فني حرفه اي مراجعه وپس از
صحبتهاي اوليه كه با رئيس مركز ،مشاور ومربي كارگاه انجام گرفت .انگيزه شركت دردوره مربوطه رابه اطالع اين عزيزان
رساندم.كه با تشويق وترغيب اين عزيزان روبرو شده وبه كارگاه معرفي شدم

-2براي انتخاب كارگاه آموزشي چگونه عمل كرديد آيا به كمك مشاور يا ديگران توضيح دهيد؟
درابتداي ورود ومراجعه به پذيرش مشخص گرديد كه در حال حاضر كارگاه مورد نظر درحال آموزش استاندارد ديگري ميباشد
باصحبتهاي انجام شده با مشاور مركز وهماهنگي هاي انجام شده با رئيس مركز ومربي كارگاه وباتوجه به اينكه افرادديگري نيز
خواهان برگزاري اين رشته ميباشند تاريخ مراجعه جديدي به ما اعالم گرديد تادر دوره آموزشي.مورد درخواست شركت
نمائيم.
-8ازآموزشهاي كه ديده ايد راضي هستيد؟
بله :از همان ابتداي كار مربي محترم تمامي مراحل آموزش را توضيح داده وبا برگزاري كالسهاي تئوري ابتدا مارا با اصطالحات
وقسمتهاي فني كار آشناكرد ودر جلسات بعدي به عيب يا بي وتعمير ونصب دستگاه آشنا شديم.
-9كارگاه آموزشي شما از تجهيزات كامل برخورداربود.
در كارگاه تعمير پكيج عالوه بر وجود كليه ابزارآالت مربوط به اين رشته انواع مختلفي از مدلهاي پكيج نيزموجود بود كه به
تريب با راه اندازي ونصب وتعمير آنها آشنا شديم.وكارگاه هيج گونه كمبود وكسري نداشت.
 -1تجهيزات كارگاه آموزشي شما با تكنولوژي بازار كار متناسب بود توضيح دهيد؟
در رابطه با كارگاه تعمير پكيج كه بنده شركت نموده ام بايد گفت كه تمامي اطالعات ووسايل وتجهيزات كه در اين رشته با
توجه به بازاركارمورد نياز است موجود ميباشد وانصاف مربي محترم كارگاه نيز از هرگونه در اختيار دادن وسايل واطالعات
وآموزش كم نگذاشته وبيش ازحد انتظار بوده است.
 -7آيا از شغل خودراضي هستيد؟
درابتداي فعاليت شغلي سواالت زيادي در مورد آينده كاري خود داشتيم كه آيا ما ميتوتنيم از اين طريق فعاليت نموده وآينده
كاري خودراتضمين نمائيم يابا مشكالت بيشتري روبروخواهيم شود.كه بالطف خداوند وآموزشهاي كه د رفني وحرفه اي ديده
ايم روز به روز كارمان رونق بيشتري پيدا كرده است.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
درابتداي امر با اجاره كرد ن مغازه كوچكي وتهيه تعداد محدودي دستگاه پكيچ واتصاالت مربوطه شروع به كار كرديم وبه
صورت فروشنده مشغول به كار شديم .اما پس ازآشنايي با مركز فني وحرفه اي وشركت در دورهاي لوله كشي ونصب وراه
اندازي وتعمير پكيج توانستيم كسب وكار خود را توسعه داده وبا بكارگيري چند تن ازدوستان وآشنايان ومعرفي آنها به مركز
فني وحرفه اي وطي دورههاي آموزشي مورد نيازدرحال حاظر به صورت گسترده در امر خريد وفروش ونصب وانجام كليه
مراحل از لوله كشي سرد وگرم تا نصب وراه اندازي سيستمهاي گرمايشي به فعاليت مشغول مي باشيم.

