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نام و نام خانوادگی :مهدی قره باغی
مدرک تحصیلی  :فوق دیپلم برق

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
در سال  0640شرکت نوآوران متحول را ثبت کرده این شرکت در زمین های امور خدماتی پشتیبانی وعمرانی
وساختمانی و تاسیساتی و انجام امور برق رسانی و انتقال نیرو و سایر فعالیت های مرتبط ب اهداف شرکت فعالیت
می کند باتوج ب اینک این شرکت یکی از شرکت های پیمانکاری برق معین شهرستان اسدآباد می باشد ،لذا
جهت گذراندن دوره های مرتبط با این نوع فعالیت ها از طرف اداره برق شهرستان ب مرکز آموزش فنی وحرف ای
شماره  1براداران اسدآباد معرفی گردیدم.پیش فعالی ت های این شرکت مجری پروژه های انتقال نیرو فشار ضیعف
و متوسط و همچنین تجهیز برق چاههای کشاورزی و کارخانجات صنعتی می باشد این شرکت با نام نوآوران
متحول در تاریخ  40/5/44در دفتر ثبت شرکت ها ب شماره 526ب ثبت رسید .دوره های ک این شرکت و
پرسنل گذرانده اند اعم از فن ورز شبک هوایی برق 021وات و 41کیلو وات ،ایمنی برق  ،ایمنی پیمانکاران ،برق
کار صنعتی درج  ، 4کارگر عمومی برقکار درج  6بوده است.

نام طرح :پیمانکار شبکه های توزیع برق
 -0چگون یا توسط چ کسی ب مرکزآموزش فنی وحرف ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
بنابر شغل و حرفه و همچنین معرفی کردن این شرکت توسط اداره برق شهرستان جهت گذراندن دوره های مربوط به برق به
مرکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی شدم.

 -4برای انتخاب کارگاه آموزشی چگون عمل کردید؛ آیا ب کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
تعداد ی از دورهای آموزشی را به درخواست اداره برق و تعدادی را با کمک مشاوران مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
انتخاب نمودم.

 -6آیا از آموزشی ک دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله راضی هستم چون که این دوره ها در پیشرفت این شرکت موثر بوده است.

 -2کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله ،مشکلی بابت تجهیزات نداشتیم.

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله این مرکز دارای بروزترین تجهیزات و همچنین مربیان آگاه در زمینه کاری خود می باشد.

 -1آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله خدا را شکر از بابت شغل و حرفه خود مشکلی ندارم .به لطف آموزشها و مدارک آموزش فنی و حرفه ای از کارگر شبکه
انتقال برق به پیمانکار در این زمینه تبدیل شغل داده و خودم شرکت پیمانکاری تاسیس نموده و شروع به فعالیت نموده و
برای چند نفر از مهارت آموختگان نیز ایجاد اشتغال نمودم.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
به صورت کلی کارآفرینی و اشتغال زایی اینجانب در حوزه احداث انتقال نیرو فشار ضعیف و متوسط و همچنین تجهیز
برق چاههای کشاورزی بوده این شرکت با فراگیری تجربیات خود نیز در معرفی کارآموزان و اموزش الکترونیک و برق
صنعتی و هنر جویان دانشگاهها و هنرستان سهم بسزایی ایفا نموده است.
تعویض بیش از چند کیلو متر شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خود نگهدار و تجهیز برق و لوازم مورد نیاز چاههای کشاورزی
و همچنین تعویض تیرهای فرسوده ،نصب پایه های روستای و شهری  ،تعویض وسایل معیوب تیرهای فشارضعیف و متوسط،
نمایندگی رسمی شرکت های پمپ پارس ناصری و پمپ ایران ،میراب ،جم کو و نمایندگی فروش انواع کابل و تابلوهای
صنعتی و ساختمانی.

