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نام و نام خانوادگی :ایمان افشار فرنیا
مدرک تحصیلی  :کاردانی برق قدرت

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوج ب اینک بنده کارآموز هنرستانی بودم و امکانات و تجهیزات را در هنرستان ناکافی می دانستم ،تصمیم ب
ادام آموزش در مرکز آموزش فنی وحرف ای اسدآباد گرفتم و در رشت برق ساختمان و صنعتی و برق پتروشیمی
شرکت نموده و پس از اخذ مدرک تصمیم ب ایجاد مغازه خدمات برقی ساختمانی و صنعتی در شهراسدآباد گرفت
و ب شکر خدا چند سالی است ک این طرح را اجرا و تعداد 8نفر را نیز بطور مستقیم مشغول ب کار نموده ام.

نام طرح  :خدمات برق و الکترونیک
 -0چگون یا توسط چ کسی ب مرکزآموزش فنی وحرف ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
باتوجه به اینکه قبال " در هنرستان تحصیل کرده بودم و امکانات و تجهیزات را ناکافی می دانستم ،تصمیم به ادامه
آموزش در مرکز فنی وحرفه ای اسدآباد گرفته و موفق به اخذ گواهینامه مهارت در رشته برق ساختمان – برق صنعتی
– برق پتروشیمی گردیدم.
 -3برای انتخاب کارگاه آموزشی چگون عمل کردید؛ آیا ب کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با توجه به تکمیل و ارتقاء مهارتهای خود و هم مرتبط بودن با رشته تحصیلی تصمیم به ثبت نام در مرکز فنی وحرفه ای
اسدآباد گرفتم.
 -3آیا از آموزشی ک دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله از لحاظ آموزش بسیار عالی بود .با درنظرگرفتن اینکه در هنرستان تحصیل می کردم در مرکز فنی وحرفه ای آموزشها از
لحاظ کیفی در سطح باالتری بوده و باعث پیشرفت در شغل وکار بنده گردیده و کامال" راضی و خرسندم که آموزشهای
جدید را در مرکز فنی وحرفه ای با موفقیت به پایان رساندم.

 -0کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزات کارگاهی ،بابت آموزش تجهیزات کافی وجود داشت و در واقع میتوان گفت وسایل آموزشی در مرکز بی نظیر
بوده و زحمات مربی و استاد عزیزم برای فراگیری و آموزش کارآموزان قابل ستایش است.

 -8تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله ،کامال" .تجهیزات این کارگاه از تمام جهات بسیار عالی و به روز بود وبا جرات میتوان گفت وسایل آموزشی که در
اختیار کارآموزان قرار می گرفت ،امکاناتی کامال" به روز بوده واز نظر کیفی عالی بود و کمتر میتوان نمونه آنرا دید.

 -2آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضی و عالقمندم .از هیچگاه از تالش دست برنداشته و تمام تالشم را برای بهبود و پیشرفت وترقیی در کیار انجیام
داده ام .خدا را شاکرم و اینها را مدیون زحمات بی دریغ استاد عزیزم علی نظری و مرکز فنی وحرفه ای اسدآباد می باشم.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
به لطف آموزشها و مهارتهای فراگرفته ،مشغول اجرای پروژه های صنعتی و اداری و غیره می باشیم و از لحیاظ کیارآفرینی نییز
برای تعداد 7نفر از مهارت آموختگان نیز بطور مستقیم ایجاد اشتغال نموده ام.

