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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
امروزه با توجه به پیشرفت صنایع مختلف ماننده  :صنایع خودرو سازی – نظامی  -دریائی  -هوائی و  .....و سرعت بسیار
باالی تغییر وتحول در تولیدات  ،روشهای سنتی جوابگوی تامین قطعات قالبها و دستگاههای مورد نیاز صنایع نبوده وناگزیر
باید به استفاده از روشهای نوین تولید روی آورند.در همین راستا ،استفاده از دستگاهها و ماشین آالتی هه توس هامپیوتر (
) هنترل می گردند در روند تولید از جایگاه ویژ ه ای برخوردار گردیده اند CNC.

نام طرح :طراحی وتولید انواع قالبهای صنعتی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توس اقوام و دوستان هه قبال از امکانات آموزشی سازمان فنی و حرفه ای بهره مند شده بودن به این سازمان معرفی شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
باتوجه به عالقه شخصی خودم به رشته ماشین افزار و فعالیت در صنعت وهمچنین به جهت باال بردن اطالعاات خاودم در ایان
زمینه با راهنمایی و مشاوره مربی محترم هارگاه  CNCمرهز شماره یک شهرستان همدان ای هارگاه رای ارتقای علمای خاودم
انتخاب هردم .هه تالش های مربی دوره در این زمینه قابل ستایش میباشد
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله از لحاظ آموزشی بسیار راضی هستم .بعد از مراجعه به مرهز و شروع دوره متوجه گردیدم در بسیاری از زمیناه هاا نیااز باه
آموزش دارم و در این دوره بسیاری از موارد آموزشی برایم تازگی داشت و از این لحاظ بسیار راضی و خوشحالم هه این دوره را
با همال رضایت انتخاب نمودم و باعث دید بازتر در شغل و پیشرفت هاری و همچنین آموزشهای جدید برای بنده گردید
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزات هارگاهی تجهیزات هافی برای آمو زش در این هارگاه وجود داشت و اهثریت هارآموزان نیاز باه هماک مربای
دوره بسیاری از تجهیزات هه بسیار گران قیمت و شاید غیر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محی هار واقعی مشاهده و باا
آنها آشنا هردیدند هه تالش های مربی دوره در این زمینه قابل ستایش میباشد

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تجهیزات هارگاه CNCاز تمامی جهات بسیار عالی و بروز بود ولی هامپیوترهای موجو د نیاز به ارتقا دارناد و همچناین از
لحاظ صندلی هارآموزی مواد مصرفی هارگاه جای هار بیشتری داشت و میتوان مواد و مناسابتری در اختیاار ایان هارگااه
قرار داد.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیارراضیموعالقهمندوتمامتالشمرا درجهتپیشرفتکارممینمایم و از لحاظ درآمد نیز الحمداله موقعیت مناسبی دارم.
شرح تجربیات و موفقیت ها
به لطف آموزشها و مدارک آموزش فنی و حرفه ای از هارگر تراشکار به تولید هننده در این زمینه تبادیل شاغل داده و
خودم هارگاه تولید انواع قطعات صنعتی و هشاورزی و ....تاسیس نموده و شروع به فعالیت نمودم
باتوجه به اینکه بعد از دوره آموزشی از لحاظ هارآفرینی برای  2نفر از مهارت آموختگاان نیاز ایجااد اشاتغال نماودم و
ایشان هم راضی میباشند برای بنده بسیار لذت بخش میباشد گاهی هارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افرادی هه جویاای
هار هستند انسان راهمال ارضاء شغلی میرساندو شکرخدا از این لحاظ نیز موفق بوده ام وبسیارراضی .
همانطور هه قبال هم گفتم از لحاظ درآمد نیز هارگاه موقعیت مناسبی دارد و جوابگاوی مخاارم مای باشاد هاه بسایار
راضی هننده میباشد.

