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شرح انتخاب حرفه آموزشی:
آشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای با دوره های نقاشی روی سفال شروع شده که عالقه مند شدد در دوره هدای
بعدی فنی نیز ثبت نا درمرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یازده خواهران شرکت کرد .کیفیت باالی آموزشهای ارائه شدده
د ر مرکز که ناشی از مربیان توانمند ،سرفصل های آموزشی مبتنی بر مهارت آموزی و روش آموزش مهارت محدور ،باعدش شدد
عالقمندی به این موضوع در من صد چندان شود.
در نتیجه شناخت بازار فروش محصوالت و تالش و عالقمندی خود موجب شده است در حدال حاضدر موفد بده زدن کارهداه
خانگی شد وتوانستم در رشته نقای برجسته –مینا کار و معرق کاشی فعالیت کنم
ونمونه های سفارش کار ها را به بازار ارائه دهم ودر نمایشگاههای مختلف نیز کارهایم را ارائه دهم.

نام طــرح :نقاشی روی سفال ومینا کاری و معرق کاشی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.


آشنایی م با آموزش ها فنی و حرف ا از طریق معرفی دوستانم آغاز شهد بررای انخاراک کااهراه آموزشری
چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاوا مرکز یا دیگران توضیح دهید.



چو از قبل در دوره کامپیوتر شرکت کرده بودم  ،شناخت نسبی از دوره ها مرکز داشتم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید ااضی هسخید؟ توضیح دهید.


بل آموزشه بصورت پای شروع شدوبعد از آ دوره بسیار مشتاق هستم ک در دوره ها بعد و مکمل نیز شهرکت
کنم و فکر می کنم اگر سال هایی را ک صرف تحصیالت تکمیلی کردم ب آموزش ها فنی و حرف ا می پرداختم
خیلی زودتر ب بازار کار راه میافتم

-4کااهاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخواداا بود؟ توضیح دهید.


بل برا دوره آموزشی ک استفاده کردم امکانات در حد متوسط بود.

 -5تجهیزات کااهاه آموزشی شما با تکنولوژی بازااکاا مخناسب بود؟ توضیح دهید.


کارگاهها مرکز نیاز ب روز رسانی دارد تا بتوا افراد با هر درج از تجرب و تحصیالت و موقعیتی حضور مهی یابنهد
چراک حضور در فضا تولید بسیار مهم است.و هم اینک کارآموز از نیازها بازار اطالع پیدا نماید.

 -6آیا از شغل خود ااضی هسخید؟ توضیح دهید.


با توج ب اینک توانست ام در رشت مورد عالق خود از لحاظ شغلی و جایگاه اجتماعی موقعیت مناسبی را ب سهب
حرف خود کس کرده ام خداوند را شاکرم و توکل ب خداوند ،جدیت در کار و البت همراهی همسرم را رمز موفقیت
خود در رسید ب شرایط ایده آل کنونی ام ،می دانم و کامال از شغل خود راضی هستم

 شرح تجربیات :


ساخت انواع ظرف مینا کار شده وکار در کارگاه خانگی میتوانم هم ب فعالیت در اجتماع مشغول باشم وههم کارهها
مربوط ب خان را انجام دهم

