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همدان میدان سپاه بلوار بیدع الزمان
باالتر از نمایندگی بهمن تعمیر گاه فتحی

نام و نام خانوادگی :احد فتحی
مدرک تحصیلی :دیپلم مکانیک

شرح انتخاب حرفه آموزشی:

عکس

من در دوران راهنمایی در سال سوم راهنمایی با کمک مشاور مدرسه وبا توجه به عال قه ای کهه داته و وک هت رتجهه ج ه
ان خاب رت ه های فنی در هنر س ان  ،در هنرس ان در رت ه مکانیک ثج نام نمودم .ودر دوران هنرس ان با مطالت پایه رت ه
مکانیک آتنا گردیدم وسپس برای ارتقاء م ارت ودریاف گواهینامه فنی وحرفه ای ج دریافه موهوب بها تو هیه دوسه ان
وتحقیاتی که خودم انوام دادم به مرکز آموبش فنی وحرفه ای ت رس ان ب ار اب توابع اس ان همدان مراجع نمهودم  .کهه پهس
اب مشورت با واحد مشاوره وبابدیدی که اینوانت آن وق اب کارگاه مکانیک انوام دادم  .مالحضه نمهودم کهه تو یهزات کارگهاه
مکانیک وهمچنین مربی کارگاه مربوطه می تواند کمک تایانی به اینوانت ج تکمیل م هارت ودریافه گواهینامهه م هارت
بنماید .این بود که تصمیو گرف و به واحد پذیرش مراجعه کنو ودر کارگاه مکانیک ثج نام کهنو وبعهد اب ثجه نهام در موعهود
مقرر که اب طرف واحد پذیرش به ما اعالم گردید به کارگاه آموبتی مربوطه مراجعه نمودم .وبا توجهه بهه اینکهه مهن اطالعهات
قجلی در مورد رت ه مکانیک دات و .ولی در کارگاه مربوطه تمام آی و های که طجق اس اندارد آموبتی رته ه مکانیهک تعیهین
تده بود گذرانیدیو اب قجیل آتنایی وکار با وسایل وتو یزات کارگاهی واندابه گیری  ،فلز کاری وسپس در بحث موتور عملکرد
کار موتور ونحوه کارکرد وعیت یابی ق م ای مخ لف موتور به نحوه که توانایی باب وب ه کردن ق م ای مخ لف یک موتهور
را ک ت نمودیو وسپس در پایان دوره م ارت در آبمون تهرک نمهودیو وپهس اب آبمهون ت هوری وعملهی موفهق بهه دریافه
گواهینامه مروبوطه گردیدم .وهو اکنون نیز به کمک خداوند بزرگ یک مغابه تعمیرات مکانیک سجک که آدرس آن در باال یهاد
آوری گردیده اف اح نمودیو وک ت در آمد می نمایو .

نام طــرح :تعمیرات اتومبیلهای سبک بنزینی
 -4چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟
اب طریق دوس ان
 -7برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با مراجعه به واحد پذیرش و همچنین مشاوره آموبتی وبابدید اب کارگاه آموبتی مربوطه
 -7از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟
بله راضی ه و هماب اطالعات اب مربی مربوطه دریاف نمودم وهماب تو یزات کارگاه مربوطه

 -1کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ مشکل تو یزات ندات یو.
 -1تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟بلهه تو یهزات کارگهاه مربوطهه بها اسه انداردهای
اموبتی که اب طرف سابمان آموبش فنی وحرفه ای تعیین گردیده مطابق دات
 -2آیا از شغل خود راضی هستید؟ خدا را تکر میکنو که هرروب به پیشرف های چشمگیری دس پیدا میکنو.البم اسه
اب مربی م ولی پذیر و آگاه و اب مشاور مح رم و ودل وب مرکز و اب م ولین مرکز که همگی در چشو انداب و ایوهاد اته غال
اینوانت نقش ب زایی رادات ند تشکرکنو.
شرح تجربیات به ورت کلی کارآفرینی و ات غال بایی اینوانت در حوبه مکانیک بوده اس  .انوام آموبش در بمینه مکانیک
اب یک طرف و اجرای کار های تعمیرات مکانیک اب طرف دیگر سرلوحه کاری کارگاه اینوانت بوده اس .
در بمینه آموبش نیز دوره آتنایی با نرم افزار تنظیو موتور وتکنولوژی ای جدید را مطالعه وگذرانده ام وچون االن در بهابار کهار
می باتو وکارهای تنظیمات موتوری اب طریق نرم افزاری وتعمیرات سخ افزاری را نیز انوام میدهو اطالعهات کهاری مهن تها
حدودی پیشرف دات ه و می وانو جوابگوی اکثر نیابهای مراجعه کنند گان باتو
ودر بمینه درآمد با توجه به سابقه وتوربه ای که هرسال به آن اضافه می تود وبه حول خداوند هر سال به در آمد من بیشه ر
میشود واین باعث رونق کارگاه وپیشرف کاری برای اینوانت می گردد.
موفقیت ها :تعدادی اب این توربیات موفق به ترح بیر اس :
آتنایی با سی و جدید خودرو که تاب ه وارد بابار کار میشوند .تنظیو های نرم افزاری سی و خودرو ،گرف ن کار ورب در طول
سال وان قال م ارت ودانش مکانیک خودرو به آن ا،ک ت در آمد بیش ر ورونق کارگاه

