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شرح انتخاب حرفه آموزش
باتوجه به اينكه شهرستان تويسركان داراي صنايع وكارخانجات زيادي نمي باشد.ودرزمينه كاري نيز شرايط
مناسبي وجود ندارد .به صورت روزمزد براي شركتهاي گازرساني مشغول به كارشدم .پس از مدتي از طريق
دوستان با مركز آموزش فني وحرفه اي آشناشدم وباصحبتها وراهنمائيهاي كه بارئيس مركز ومشاور مركز انجام
داده وشرايط كاري خود.به كارگاه جوشكاري معرفي ودر چند دوره جوشكاري برق وجوشكاري گاز خانگي وتجاري
شركت نموده وموفق به دريافت گواهي مهارت دراين رشته ها شدم .كه اين امر نقطه عطفي در زندگي بنده شد كه
اين رشته را به صورت حرفه اي دنبال نموده وموفق به ثبت شركت گاز رساني در شهرستان شدم.وبا توجه به
اينكه تعدادزيادي از روستاههاي شهرستان گاز كشي نشده بود وهمچنين پروژه مسكن مهرتازه شروع به كار
كرده بود خيلي زود توانستيم با كمك چند تن ازدوستان ونزديكان وراهنمائي ومعرفي آنها به مركز فني وحرفه اي
تويسركان جهت گذراندن دوره هاي مربوطه در امر لوله كشي گاز وجوشكاري كسب وكاري راه اندازي كرده ودر
جهت خدمت رساني به هم شهريان عزيز وايجاد كسب وكاري مناسب اقدام نمائيم.كه در اين زمينه مديون كمكها
وراهنمائيها وآموزشهاي مركز فني وحرفه اي هستيم.

نام طرح  :لوله كشي گاز خانگي وتجاري
-1چگونه يا توسط چه كسي به مركز آموزش فني وحرفه اي معرفي شده ايد؟
ازطريق تبليغاتي كه در سطح روستا انجام شده بود وهمچنين در روستاي ما كالس آموزشي برق ومكانيك نيز برگزار ميشد.
براي شركت در دورههاي جوشكاري به اين مركز ترغيب شدم.
 -1براي انتخاب كارگاه آموزشي چگونه عمل كرديد.آيا به كمك مشاور ياديگران توضيح دهيد؟
با مراجعه به واحد پذيرش ومشاوره وصحبتها وسئواالتي كه در زمينه كاري وتحصيلي وشرايط بدني همچنين عاليق وتوانائيها
وشرايط بازار كار وتجربيات قبلي صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه به كارگاه جوشكاري معرفي ومشغول آموزش شدم.
-3از آموزشهاي كه ديده ايد راضي هستيد؟
به لطف خداو ند وكمك وراهنمائي پرسنل مركز آموزش فني وحرفه اي به خصوص مربيان مجرب وزحمت كش وآموزشهاي
تئوري وعملي وامكانات بسيارخوب كار گاه وعالقه شخصي وكاري توانستم تمامي مهارتهاي مربوط به اين رشته راآموزش
ببينم.
 -4كارگاه آموزشي شما از تجهيزات كامل برخوردار بود؟
بله در كارگاه جوشكاري مركز كليه تجهيزات ووسايل مربوط به جوشكاري در سطح با الي وجود دارد وانصافا مربيان از هرگونه
آموزش ودر اختيار قرار دادن تجهيزات ووسايل دريغ نداشتند.
 -5تجهيزات كارگاه آموزشي شما با تكنولوژي بازار كار متناسب بود.توضيح دهيد؟
در كارگاه جوشكاري كليه وسايل وابزار آالت وتجهيزاتي كه در اين صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت جامع وكامل
وشايد بيش از حد انتظار وجود داشت .ودر اختيار كارآموزان قرار ميگرفت.به صورتي كه هيچگونه كمبود وكاستي ديده نمي
شد.
 -6آيا از شغل خود راضي هستيد؟
باتوجه به كمبود كار مخصوصا در شهرستانهاي كوچك .خدارا سپاس گذاريم كه توانستيم به اتفاق چند تن از نزديكان خود عالوه بر
خدمت رساني به هم شهريان خود منبع درامد مناسبي براي خود وخانواده ونزديكان خود فراهم نمائيم.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
باكمك وياري خداوند متعال وتشكر ويژه از رياست وپرسنل زحمت كش فني وحرفه اي كه دراين راه وايجاد كسب وكار نقش
چشمگيري داشتند.بنده در ابتدا به صورت كارگر روز مزد وانجام كارهاي ابتداي مشغول به كار شدم ودر ادامه مسير ويادگيري
مهارتهاي ابتدايي و سپس تكميلي در حال حاضر قادر به انجا م كارها وپرژه هاي بزرگتر ميباشم .و عالوه براين در حال حاضر
چند نفر نيروبه صورت پاره وقت وتمام وقت با بنده همكاري مينمايند.

