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نام و نام خانوادگی :اکرم بیاتی نیا
مدرک تحصیلی  :دیپلم

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
با توجه به عالقه رشته مورد نظر را از میان کالسهای آموزشی مرکز فنی و حرفه ای کبودراهنگ انتخاب و آموزش الزم را دیده
و به آن ادامه دادم.

نام طرح  :نقاشی روی سفال
 -4چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
از طریق اطالع رسانی سازمان فنی و حرفه ای از شروع کالسها مطلع شده و در طی یک دوره  2ماهه آموزش الزم جهت ایت
کار را دیدم
 -1برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگرا توضیح دهید.
با توجه به آموزشی که در رابطه با ای رشته دیدم و رضایتی که از کار خود داشتم تصمیم به ایجاد کارگاه در ایت زمینته و بتا
همکاری دوستان اقدام نمودم و کارگاهی راه اندازی کرده و مقدمات کارگاه از قبیل سفال و رنگ تهیه نمودم و شروع به کار بتا
همکاری عده های از کسانی که در ای رشته آموزش دیده بودند نمودیم..
 -9آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله با توجه به محیط آموزشی و مربی کار آزموده از آموزش خود رضای کامل را دارم.
 -1کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله کالسها با توجه به تجهیزاتی که در اختیار کارآموزان قرار گرفته اس می توانند به نحو قابل قبولی رشته متورد عالقته
خود را یاد بگیرند.
 -4تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله با توجه به رشته ما همه تجهیزات مورد استفاده برای کار در اختیار ما قرار گرف از قبیتل کتوره و پمتو هتوا و انتواع
رنگهای لعابی و سیا قلم که در اختیار کارآموزان قرار میگیرد.

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله در صورت حمای از کارگاه های صنایع دستی و مشاغل خانگی و با توجه به محیط کار و کارگاه

 شرح تجربیات و موفقی ها
در طی یکسال دایر شدن کارگاه در نمایشگاه هایی از قبیل نمایشگاهی در فرمانداری شهرستان و از طتر صتنایع دستتی در
سال سینما و اداره ارشاد در شهرستان کبودراهنگ دایر نمودم.

