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نام و نام خانوادگی:ابراهیم احمدی
مدرک تحصیلی :اول دبیرستا
شرح انتخاب حرفه آموزشی :
من نتوانستم درس را ادام دهم  .خوب بیکار هم نمی شد بود  .البت کمی بیکار بودم  .خیلی دنبال این بودم ک بما توجم بم
سطح درسی ک خوانده بودم تعدادی از رشت ها را نمی توانستم کاری عالق ای ک بم رشمت خیمادی داشمتم و اینکم دیرمر
درس را ادام ندادم تصمیم گرفتم در این رشت فعالیت کنم .

نام طرح :خیاطی مانتو و البسه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
با توج ب عالق ب این خیادی ب فنی و حرف ای مراجع کردم و توانستم در کالسها شرکت کنم .کسی مرا معرفی نکرد.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با حضور در مرکز و توسط راهنمایی واحد پذیرش و مشاوره در این رشت ثبت نام کردم .خوب از قبل ممن عالقم بم خیمادی
داشتم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل از لحاظ آموزشی خوب بود .مشکل یا کمبودی نداشتیم .مربی برای ما ب دور واضح توضمیح ممی داد و مما همم در کارگماه
هما مطالب را تمرین می کردیم .من از آموزش سیار راضی هستم .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ب تعداد کسانی ک آموزش می دیدند وسایل وجود داشت و مشکلی نداشمتیم .تجهیمزا کاممل بمود .کمبمود و کمم و کسمری
نداشتیم .
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
در هنرام برگزاری دوره تعداد وسایل جدید ب کارگاه اضاف شد و این باعث شد کار با آنها را هم یاد بریریمو این موضمو
خیلی در کار بیرو ب من کمک کرد .

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بد نیست  .درآمدی داریم و زندگی را می گذرانیم.از شغل خودم راضی هستم و خدا را شکر می کنم .

شرح تجربیا و موفقیتها
با یاری خدا و حمایت خانواده و دوستا وداشتن مدرک فنی و حرف ای  ،توانستم کارگاه کوچکی را در محل زنمدگی ام
درست کنم و شرو ب فعالیت نمایم .خوب بعد از آموزش الزم بود کمی تجرب بیشتر پیدا کنم کم ایمن اممر همم انجمام
شد.خدا را شکر کارگاه کوچکی دارم و می توانم در محل زندگی ام کار کنم .

