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نام ونام خانوادگي  :كوثر اكبر
مدرك تحصيلي :ديپلم
شرح انتخاب حرفه آموزشي
باتوجه به پتانسيل باالي شهرستان تويسركان درزمينه صنايع چوب و منبت كاري بنده نيز براي آينده شغلي خود
مصمم بر اين شدم كه در اين زمينه به فعاليت به پردازم .كه در ابتداي امر جهت شركت در دورههاي آموزشي به
مركز فني وحرفه اي مراجعه كرده وبا مشاور مركز دراين زمينه مشورت كردم.وپس ازاطالعات الزم را دراين زمينه
كسب نموده ود ر چندين دوره آموزشي صتايع چوب شركت نموده واطالعات وتجربيات خود را باال بردم.

نام طرح  :كالف ساز ميل چوبي
نام طرح  :كالف ساز ميل چوبي
-7چگونه يا توسط چه كسي با مركزآموزش فني وحرفه اي معرفي شده ايد.
با توجه به تصميمي كه در مورد آينده كاري خودگرفته ام وتحقيقاتي كه در اين مورد انجام داده واز چند تن از دوستان
وآشناياني كه در اين زمينه فعاليت داشتن به اين نتيجه رسيدم كه بايد دردورههاي آموزشي صنايع چوب فني وحرفه اي
شركت نمايم.

-2براي انتخاب كارگاه آموزشي چگونه عمل كرديدآيا به كمك مشاوريا ديگران توضيح دهيد.
با توجه به تصميماتي كه در اين باره گرفته بودم واطالعات قبلي كه در اين زمينه جمع آوركره بودم مشكل زيادي در اين
زمينه نداشتم.
 -7از آموزشهاي كه ديده ايد راضي هستيد.
بله در ابتداي ورودبه مركز فني وحرفه اي فكر نمي كردم كه بتوانم كليه كارهها ومراحل تهه وتوليد صايع چوب را يكجا وبه
صورت متمركز فرابگيرم ولي پس از شروع دوره وفراگيري فنون اين رشته مصمم به گذراندن زيررشته هاي اين حرفه درهمين
مركز شدم.
 -9كارگاه آموزشي شما از تجهيزات كامل برخوردار بود.
صنايع چوب كه بنده در چندين دوره آموزشي متفاوت مانند منبت كاري كالف ساز مبل چوبي وكابينت ساز چوبي شركت
كرده ام انصافا هيچ گونه كمبودي ديده نميشد ودر برخي موارد باالتر از حد انتظار مي باشد.
 -9تجهيزات كارگاه آموزشي شما باتكنولوژي بازار كار متناسب بود توضيح دهيد.
در كارگاه صنا يع چوب عالوه بر ابزار كار عشق وعالقه به كار وحرفه نقش بااليي ايفا ميكند.اما در باره تجهيزات بايد گفت
تماوي ابزاراالت ودستگاههاي كوچك وبزرگ مربوط به اين رشته به تعدادمتناسب دركارگاه موجود ودر اختيار كارآموزان قرار
مي گرفت.
-0آيا از شغل خود راضي هستيد.
به لط ف خداوند وكمك ومساعدت خانواده فني وحرفه اي پس از گذراندن دورههاي آموزشي مورد نظر ولطف وعنايت رئيس
مركزكارگاهي در داخل مركز فني وحرفه اي برادران به صورت استيجاري در اختيار بنده قرار دادند.كه منبع درآمدي براي من
و خانواده ام شد.
شرح تجربيات
پس از گذراندن دور هاي آموزشي وكمك وياري پرسنل مركز در داخل مركز به صورت ابتداي شروع به كاركردم .وپس از به
كار گيري آموزشها وكسب تجربه واطالعات بيشتر در مورد بازار كار با همكاران اين رشته در حال حاظر عالوه بر خود دو تن
از دوستان نيزدر كنار من مشغول به كار شده اند وبه امرار معاش مي پردازند.

