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شرح انتخاب حرفه آموزشی:
بنده با توجه به تحقیات وتجاربی که کسب کرده بودم و خود به عینه میدیدم که نیاز جامعه به رشته های فنیی وخیدماتی
تا چه حدی مورد نیاز است به کسب آموزش وکارهای فنی روی آوردم من بعد از اتمام دوره راهنمایی در دبیرسیتا در رشیته
تجربی ادامه تحصیل دادم ومدرک دیپلم خود را در رشته تجربی دریافت کردم وتا مدرک لیسیان ادامیه تحصییل دادم یولیی
چو من از هما سن نوجوانی به رشته های فنی وکار در این زمینه عال قه مند بودم همیشه مطالیب فنیی راه هیر جیاه یییدا
میکردم مطالعه می نمودم وبا نحوه کار وانجام آ آشناه میشدم تا اینکه بعد از فارغ تحصیل شد از دانشگاه تصمیم بیه ایجیاد
شغل برای خود شدم که به کار تاسیسات گرمایشی وسرمایشی منازل وصینعتی روی آوردم و بیا توجیه بیه اقلییم آو وهیوایی
استا همدا که هم در فصل زمستا ویاییز هوا بسیار سرد می باشد وتمام منیازل وادارات وواحید هیای صینعتی بیه وسیایل
وسیستم های گرمایشی نیاز دارند وهم چنین در فصل تابستا که هوا بسیار گرم می باشد ومناز وادارات وواحدهای صنعتی به
سیتم های سرمایشی نیاز دارند این نیاز جامعه وهمچنین مشورت با صنف های مربوطه ودوستا وآشنایانی که در ایین زمینیه
قبال فعالیت داشته ند تصمیم به ایجاد یک کارگاه تاسیسات گرمایشی وسرمایشی گرفتم وبنا به نیاز وارتقاء مهیارت وهمچنیین
باالبرد دانش فنی خود در این زمینه ونیز گرفتن کارت مهارت فنی وحرفه ای جهت اخذ مجوز ونمایندگی به مراکیز آمیوزش
فنی وحرفه ای مراجعه نمودم وبنا به ییشنهاد مشاور محتر م در کارگاه تاسیسات ثبت نام نمودم وبعید از یاییا دوره آموزشیی
موفق به دریافت گواهینامه فنی وحرفه ای گردیدم وبا عنایت به ییشرفت کاری که اینجانب هیم اکنیو در بیازار دارم وداشیتم
دارای نمایندگیهای مجاز تعم یرات ونصب از شرکتهای ایرا رادیاتور  ،بوتا و وایتال تیرم میی باشیم و بیه شیکر خداونید کیار
وکاسبی اینجانب خوو است وهم اکنو دونفر هم در کار گاه اینجانب کار می کنندی
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نام طــرح :تاسیسات گرمایشی وسرمایشی

-4اچگونهای اتوسطاچهاکسیابهامرکزآموزشافنیامحرفهاایامعرفیاشدهااید؟
با مطالعات وتحقیقاتی که داشتم با مرکزآموزش فنی و حرفه ای بهار آشناشدمی

-0ابرایاانتخ باک رگ هاآموزشیاچگونهاعملاکردید؛اآی ابهاکمکامش مرامرکزای ادیگراناتوضیحادهید .ا
با مراجعه به واحد یذیرش و همچنین مشاوره آموزشی وبا راهنماییهای مشفقانه وارائه اطالعات مناسب مشاور به بنده توانسیتم
مسیر آموزشی خودرا ترسیم کرده
-4اازاآموزشیاکهادیدهاایداراضیاهستید؟
بله راضی هستم چراکه از عوامل اساسی اشتغال من بوده است و من توانستم موفقیتهای چشمگیری را بدست بیاورم
واشتغال خودم را مرهو سازما آموزش فنی و حرفه ای میدانمی
-1اک رگ هاآموزشیاشم اازاتجهیزاتاک ملابرخوردارابود؟امشکل تجهیزات نداشتیمی تقریبا همه ابزار الزم مهیابودی
 -8اتجهیزاتاک رگ هاآموزشیاشم اب اتکنولوژیاب زارک رامتن سبابود؟بله تقریبا تجهیزات ولوازم با بازار کار
وتجهیزاتی که هم اکنو در منازل وادرات وشرکتها کار می کنند متناسب بود
شرحاتجربی ت:ا ا
تجربیات این جانب وکسانی که در کارگاه این جانب کار می کنند در طول سال بیشتر میشود وبیا سیسیتم هیا وتکنولوایهیای
جدیدی که وارد باز کار می شود آشنا می شویم
تجربه کاری کارگاه این جانب باعث گردید که نمایندگی شرکتهای ایرا رادیاتور ،بوتا و وایتال ترم را دریافت نماییم ودر ایین
زمینه به مشتریا خدمت نمایم
چو در زمینه نصب هم فعالیت می نمایم وسفارش شرکتها را برای مشتریا انجام میدهیم تجیارو کیاری میا باعیث رضیایت
مندی مردم میشود
موفقیتاه :اتعدادی از این تجربیات موفق به شرح زیر است :
انجام داد کار تاسیات بسیاری از ادرات وشرکتها وهمچنین منازل ومجتمع های مسکونی
اخذ مجوز از سه نمایندگی ایرا رادیاتور و وایتال ترم
اشتغال زایی به جزء خودم برای چند نفر دیگر که به یاری خداوند سعی بر اشتغال زایی بیشتر می باشد

