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تویسممرکا  -تولیممدا انمموا
لباس و شلوار زنانت

نام و نام خانوادگی :امنه ابریاک
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

شرح انتخاب حرفه آموزشی برشکار مستقیم روی پارچه

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اینجانب با توجت با اینکت مدرک فوق دیپلم را کسب کردم ونتوانستم در بازار کار موفق باشم براا کسب یک هنمر مانمدگار کمت
هم زما وهم در امد م را تحت شعا قرار دهد در رشتت مانتو دوزا بت مرکز فنی وحرفت اا مراجعت اطالعات کافی را کسب
ودر یک دوره 445ساعتت ای دوره را گذراندم وبت شکر خدا با کسب موفقیت توانستم در تولیدیها بت عنوا دوزنده مشموو بمت
کار شوم5عالوه بر انجام کارهاا مربوطت تجربیات زیادا در مورد مدلهاا دیگر کسب کردم کت بت پیشرفت مم بسمیار کممک
کرد
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مرکز آموزش فنی و حرفت اا معرفی گردیدم در واحد مشاوره و پذیرش بعد از مشاوره و معرفی دوره هاا مورد نیازم از طمر
ایشا  ،ثبت نام کردم و هنگام شرو دوره با اطال رسانی از طر مرکز در ای دوره ها شرو بمت مهمارت آمموزا نممودم وبما
توکل بر خدا و پشتکار خودم دوره اموزشی را با وجود مربی ذلسوز ومجرب گذراندم وتقریبا بت مهارت رسیدم
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بلت از لحاظ آموزشی بسیار راضی هستم با توجت بت اینکت م بیکار بودم وفاقد هنربودم ولی بعد از مراجعمت بمت مرکمز و شمرو
دوره با وجود مربی بسیار خوب ودلسوز توانستم خود را بت مرحلت مناسب اموزشی برسانم و بمت نرمر خمودم بسمیار ایم دوره
اموزشی مثمر ثمر بوده برسانم
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزات کارگاهی تجهیزات کافی براا آموزش در ای کارگاه وجود داشت و حدودا ده عدد چرخ زانومت یمک دسمتگاه
چرخ راستت دوز ویک عدد چرخ اوروک تعدادا اتو کت اکثریت کارآموزا نیز بت کمک مربی دوره بسیارا از تجهیزات کت بسیار
گرا قیمت و شاید غیر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشاهده و با آنها آشنا کردیدنمد کمت تمالش هماا
مربی دوره در ای زمینت قابل ستایش میباشد

نام طرح :تولیدی مانتوولباسهای مردانه وزنانه
همانطور کت قبال هم گفتم از لحاظ درآمد نیز شرکت موقعیت مناسبی دارد و جوابگوا مخارج می باشد کت بسمیار راضمی
کننده میباشد ودر منز میتوانم کوس دوزا سرویس اشپز خانت و لباس زنانت را مدلسازا ودوخت نماییم
 شرح تجربیات و موفقیت ها
یاد گیرا و آموزش همیشت و در تمامی مراحل کارا نیاز است و بنده نیز از ای موقعیت استفاده بهینت نمودم و آموزشمهایی
را بسیارا از آنهارا فراگرفتت بودم ضم یادآمورا بت مهارت خود در کارم افزودم و تشمکر ویم ه از مسمیولی و مربیما مرکمز
آموزش فنی و حرفت اا دارم کت ای فرصت را براا افراد بیکار جامعت و نیز ارتقاء مهارت شاغلی فراهم مینماینمد و ایشما را
بت علم روز کار آشنا می نمایند

