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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
با توجه وعنایت به عالقه اینجانب در رشته تاسیات برقی که دارم .البته ناگفته نماند که عالقه اینجانب بهه رشهته
برق از همان دوران نوجوانی آغاز گردیده وباعث شد که رشته تحصیلی خود را در هنرستان رشهته بهرق انتبها
کنم .که د ر دوران دبیرستان مطالب پایه وآشنایی با رشته برق را پیدا نمودم وبا عشق وعالقه تمام آزمایشات که
در کارگاه برق به ما می دادند انجام میدادم .وبعد از گرفتن دیپلم واتمام دوران سربازی به کارگهاه آموزشهی بهرق
مراکز آموزش فنی وحرفه ای مراجعه نمودم ودر رشته برق صنعتی ثبت نام نمودم وبا توجهه بهه امکانهات خهو
آموزشی کارگاه برق باعث گردید که اطالعت من در زمینه برق صنعتی بیشتر گهردد ودر پایهان در آزمهون بهرق
صنعتی شرکت نمودم وموفق به دریافت گواهینامه گردیدم .وبا توجه به اطالعات این جانب در رشهته بهرق ونیهاز
کارگاهای صنعتی وخصوصا کشاورزان این منطقه که بیشتر چاههای عمیق انان با نیروی برق کار میکنهد بهه فکهر
تاسیس یک کارگاه برق صنعت ی شدم وهم اکنون مشغول فعالیت می باشم  .وانشاله در آینده ههم میبهواهم در
بحث اتوماسیون صنعتی نیز فعالیت نمایم.

نام طرح :پیمانکار برق صنعتی
 -2چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
 .اینجانب خود با مراکز آموزش فنی وحرفه ای آشنایی داشتم .چون قبال هم دوستان واز نزدیکاان د مراکاز تباا نااد کارد
بودند و خودد هم قبل از تبا ناد د مرکز آموزش فنی وحرفه ای بازدید ازمراکز انجاد داد بودد.
 -3برای انتبا کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با توجه به اشنایی اینجانب د سشته برق صنعتی وعالقه ای که د شته نامبرد داشتم مراجعه کردد وبا اهنمایی مشااو د
این شته تبا ناد نمودد.

 -2آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله از لحاظ آموزشی اضی هستم .با توجه به شغل بند د زمینه برق صنعتی که داشتم ولی بعد از مراجعه به مرکاز و شارو
دو متوجه گردیدد د بسیا ی از زمینه ها نیاز به آموزش دا د و د این دو بسیا ی از موا د آموزشی برایم تاازگی داشاا و
از این لحاظ بسیا اضی و خوشحالم که این دو ا با کمال ضایا انتخاب نمودد و باعث دید بازتر د شغل و پیشرفا کا ی
و همچنین آموزشهای جدید برای بند گردید
 -0کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزات کا گاهی تجهیزات کافی برای آموزش د این کا گا وجود داشا و اکثریا کاا آموزان نیاز باه کماب مربای
دو بسیا ی از تجهیزات که بسیا گران قیما و شاید غیر قابل خرید میباشند ا با بازدیدها از محیط کا واقعی مشااهد و باا
آنها آشنا کردیدند که تالش های مربی دو د این زمینه قابل ستایش میباشد
 -8تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
اگر بحث د مو د کا گا برق صنعتی بود  ،تجهیزات این کا گا از تمامی جهات خوب بود
 -3آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله اضیم و عالقه مند و تماد تالشم ا د جها پیشرفا کا د مینمایم و از لحاظ د آمد نیز الحمداله خوب اسا
به لطف آموزشها و مدا ک آموزش فنی و حرفه ای کا گا تاسیس نمودد و شرو به فعالیا نمودد
.
همانطو که قبال هم گفتم از لحاظ د آمد نیز کا گا موقعیا مناسبی دا د و جوابگوی مخا ج می باشد که بسایا اضای
کنند میباشد
 شرح تجربیات و موفقیا ها
یاد گیری و آموزش همیشه و د تمامی مراحل کا ی نیاز اسا و بند نیز از این موقعیا استفاد بهینه نمودد و آموزشاهایی
ا بسیا ی از آنها ا فراگرفته بودد ضمن یادآمو ی به مها ت خود د کا د افزودد و تشاکر ویا از مسایولین و مربیاان مرکاز
آموزش فنی و حرفه ای دا د که این فرصا ا برای افراد بیکا جامعه و نیز ا تقاء مها ت شاغلین فراهم مینمایناد و ایشاان ا
به علم وز کا آشنا می نمایند.

