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شرح انتخاب حرفه آموزشی :

باتوجت بت اینکت در بسیاری از مشاغل موجود اشباع شغلی بوجود آمده ولی بسمیاری از مشماغل تسمتند کمت بما
پشتوانت مالی و نیز کمک مسئولی

و کسب مهارت و تجربت کار مناسب میتوان مشغول بت کار شد.و بنده بت دلیمل

عالقت ای کت بت رشتت تای فنی وزنبورداری داشتم وازارزش مادی ومعنوی ای رشمتت کمت بمرای محمیس زیسم
وکشاورزی بسیار مفید میباشد بنابرای .بت مرکزفنی و حرفت ای رزن مراجعت کمرده وباشمرک

در دوره آموزشمی

زنبورداری وتمچنی بت کمک آموزشهای فنی و حرفت ای و نیز راتنمایی تای مشاوره مرکزجذب بمازار کارشمدم.
ضم اینکت افراد می بایس

آموزشهای مهارتی را تمراه با تجربت الزم و کافی کسب نمایند در کل میتموان گفم

کسب مهارت تجربی و عملی پیشنیاز تمامی مشاغل میباشد کت تمی مراکز آمموزش فنمی و حرفمت ای در حمال
حاضر ای کار را انجام میدتند.در آخر نیز از مسئولی و مربیان مرکز آمموزش فنمی و حرفمت ای شهرسمتان رزن
کمال تقدیر و تشکر را دارم.

نام طرح :پرورش دهنده زنبورعسل
 - 1چگونت یا توسس چت کسی بت مرکزآموزش فنی وحرفت ای معرفی شده اید؟ توضیح دتید.
باتوجه به رشته شغلی که دوست داشتم دراینده دران مشغول به کار شوم بنااباای رااورب باود تاا م اار زااب همم رازام
فاامیگافتم بناباای به ماکزفنی حافه اب ش استان مااجعه کادم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونت عمل کردید؛ آیا بت کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دتیمد.باتوجاه باه
ارمش مادب ومعنوب رشته منبوردارب کاه امببا میدانساتم وبامشاور ناانواده باه ماکزفنای و حافاه اب مااجعاه کاادیم
وبعدامصحبت اب مشاورماکز واشنایی بادوره زا وکارگاز ا ومابی محتام ای رشته،ثبت نام کاادم وزنگاام شااو دوره باااالع
رسانی امالاف ماکزدرای دوره زاشاو به م ار آمومب نمودیم.

 -3آیا از آموزشی کت دیده اید راضی تستید؟ توضیح دتید.
بله ام لحاظ آمومشی بسیار راری زستم .با توجه به ععبه اب که به شغ منباور دارب داشاتم.ولی م اار همم وکاافی درایا
ممینه نداشتم .و درای دوره متوجه شدم که در بسیارب ام ممینه زا نیام به آماومش دارم و در ایا دوره زاا بسایارب ام ماوارد
آمومشی باایم تامگی داشت و ام ای لحاظ بسیار راری و نوشحالم که ای دوره را با کمال ررایت انتخاب نمودم
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دتید.
ام لحاظ تج یزا کارگازی تج یزا کافی بااب آمومش در ای کارگاه وجود داشت و اکثایت کاارآمومان نیاز باه کماب مابای
دوره بسیارب ام تج یزا رااستفاده کادند ومابی محتام بااب آمومش ویادگیاب کافی وب تا کارامومان اممنبورساتان اب منقهاه
زم استفاده میکاد
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دتید.
 ،تج یزا وامکانا منبوردارب ای کارگاه ام تمامی ج ا بسیار عالی و باوم بود وحتی ما درحای دوره اممنبورساتان اب
منقهه زم بامدید داشتیم وبااب آمومش بسیار کمب کاد
 -6آیا از شغل خود راضی تستید؟ توضیح دتید.
باتوجه به درامدنوبی که ای رشته داردندا راشاکا وبسیاررارایم وععباه منادوتمام تعشام را درج ات یشاافت کاارم
مینمایم و ام لحاظ موبعیت اجتماعی ودرآمدب نیز الحمداله موبعیت مناسبی دارم.
 شاح تجابیا و موفهیت زا
یاد گیاب و آمومش زمیشه و در تمامی مااح کارب نیام است و بنده نیز ام ای موبعیت استفاده ب ینه نماودم و آمومشا اب
بسیارب اممابی محتام منبوردارب که فااگافته بودم رادرحیقه کارب یاده کادم.بنده فعالیات منباوردارب ناود راباا5کلاونی
شاو کادم ودرحال حارا011کلون منبورعس باتولید ساالیانه 0511کیلاوگام عسا ماباوب مای باشام و تشاکا ویا ه ام
مسئولی و مابیان ماکز آمومش فنی و حافه اب دارم که ای فاصت را بااب افااد بیکار جامعه و نیاز ارتهاام م اار شاابلی
فاازم مینمایند

