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تعمیرگاه آبرمکن دیواری بوتان

نام و نام خانوادگی :حسین داوریان
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم مکانیک

شرح انتخاب حرفه آموزشی:

عکس

من با توجه به عالقه ای که به رشته های فنی داشتم بعداز گرفتن سیکل در رشته برق در هنرستان ثبت نام نمودم وموفق
به دریافت دیپلم برق گریدم ودر همان دوران چون عالقه زیادی به کارهای فنی داشتم تمام کارگاههای آموزشی را بادقت باا
می گذراندم  .ودردانشگاه در رشته مکانیک ادامه تحصیل دادم وموفق به دریافت فوق دیپلم در رشته مکانیک گردیادم وچاون
هم قبال اطالعات مختصری در زمینه تاسیسات خانگی داشتم وتحصیالت دانشگاهی در رشته مکانیک بود واطالعات بارق مان
نیز با توجه به مطالب تئوری وعملی که در هنرستان کسب کرده بودم .تشخصای دادم .کاه در زمیناه تعمیارات کایی وکلیاه
دستگهاهای گرمایشی وسرمایشی فعالیت داشته باشم .به همین دلیل با توجه به تحقیقات وبازدیدهای که ازسایر تعمیر کااران
ودوستان داشستم با دوره های سازمان آموزش فنی وحرفه ای آشنا ه شدم وبا توجه به نیاز به مدارک فنای وحرفاه ای جهات
دریافت مجوز کار ونیاز به تکمیل مهارت جهت به روز رسانی مطالب وکارههای عملی به مراکز آموزش فنی وحرفه ای مراجعاه
نمودم ودر رشته تعمیرات شوفاژ و کیی ثبت نام نمودم وبا موفقیت دوره را گذراندم وموفق به دریافت گواهیناماه فنای وحرفاه
ای گردیدم

نام طــرح :نمایندگی ایران رادیاتور وبوتان
 -1اگونه یا توسط اه کسی به مرکزآموزش فدی وحرفه ای معرفی شده اید؟
با توجه به تحقیات واز طریق دوستان
 -9برای انتخاب کارگاه آموزشی اگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با مراجهع به واحد ذیرش ومعرفی رشته های آموزشی مرکز وعالقه این جانب ونظر مشاور کارگاه تاسیسات را انتخاب نمودم
 -4از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟
بله راضی هستم چراکه از عوامل اساسی اشتغال من بوده است و من توانستم موفقیتهای چشمگیری را بدست بیاورم
 -3کارگاه آموزشدی شدما از تیریدزاا کامدل برخدوردار بدود؟ مشاکل تجهیازات نداشاتیم.همه ابازار زم مهیاابود
 -5.تیریزاا کارگاه آموزشی شما با تکدولوژی بازارکار متداسب بود؟یله نسبتا خوب بود

 -9آیا از شغل خود راضی هستید؟ خدا را شکر میکنم که هرروز به یشرفت های چشمگیری دست یدا میکنم .زم اسات
از مربی مسئولیت ذیر و آگاه و از مشاور محترم و ودلسوز مرکز و از مسئولین مرکز که همگی در چشم انداز و ایجااد اشاتغال
اینجانب نقش بسزایی راداشتند تشکرکنم.
شرح تیربیاا:
با توجه به اینکه ا ن چندین سال است که در این زمینه فغالیت دارم به کمک خداوند تجارب کااری مان در ایان زمیناه باا
رفته وتا حدود زیادی می توانم جوابگوی تما متقاضیان باشم وهر روز با دستگاههای وتکنولوژی جدید سر وکااردارم کاه باعا
با رفتن مهارت من میشود .وهم باع با رفتن در آمد من میشود .که اگر انشاهلل یشارفت چشامگیری داشاته باشام باعا
اشتغال زایی نیز خواهد گردید.
.
موفقیت ها :تعدادی از این تجربیات موفق به شرح زیر است
شناخت وآشنایی با اوانع واقسام تاسیسات خانگی
بازار یابی ومشتری مداری مطلوب به نحوی وقتی که مشری مراجعه می نماید اطمیانان خاطر جهت انجام کاار خاود راداشاته
باشد ودر ایان از کاری که برایش انجام داده ایم راضی است .
بهبود درامد کاری که باع یشرفت ورونق کارگاه می گردد

