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نام و نام خانوادگی :مهرداد بیگدلی
مدرک تحصیلی :لیسانس حقوق
شرح انتخاب حرفه آموزشی :
من بعد از فارغ التح یلی با توج ب اینک تئسط رشت تح یلی دانشگاه نتوانستم کار پیدا کنم و دنبال یک شغل دیگمر بمودم
.از طرفی عالق ب کارهای چوب و  MDFداشتم .ب همین خاطر ت میم گرفتم در دوره ای شرکت کنم  .ایمن رشمت در شمهر
محل زندگی ام همدان در فنی و حرف ای آموزش داده می شد.در کالصهای آموزشی شرکت کردم.

نام طرح :نصب و مونتاژ مصنوعات چوبی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
با توج ب عالق ب این رشت توصط یکی از آشنایان ب مرکز آموزش فنی و حرف ای معرفی شدم و واقعا از آن راضی هستم .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با حضور در مرکز و توصط راهنمایی واحد پذیرش و مشاوره ب مربی کارگاه مراجع کردم و مربی کارگاه آقای معبمودی نیمز بما
حوتل توضیحاتی ب من دادند.این باعث شد ک من در کالصهای آموزشی شرکت کنم.چون دیدم رشت ای اصت ک می توانم
با شرکت در ان پیشرفت داشت باشم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل از لحاظ آموزشی بسیار را ضی هستم ولی ب نظر من بعد از دوره آموزشی باید حتما از بازار بیرون و روشها و نکما آن همم
اصتفاده کرد و بازار بیرون ب من کمک بیشتری در زمین کار داد.بعد از آموزش حتما باید چند ماهی جهمت کسم تجربم در
بیرون مشغول شوی تا بتوانی موفق باشی .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تعدادی دصتگاه داشتیم و تقریبا کامل بود .تجهیزا خوبی در این کارگاه وجود داشت و مربیان محترم نیز زحما زیادی بمرای
ما کشیدند .

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
یکی دو دصتگاه داشتیم ک کارها را با انها انجام می دادیم و آموزش با آنها انجام می شد ولی دصتگاه های جدیدتری همم
بود ک در کارگاه نداشتیم و با اصتفاده از آنها می توانستیم با دصتگاه های بیرون نیز آشنا شویم .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شکر خدا درآمدی دارم و زندگی را می گذرانم.بل از شغل خودم راضی هستم .

 شرح تجربیا و موفقیت ها
یاد گیری و آموزش همیش و در تمامی مراحل کاری نیاز اصت و اینجان با بهمر ه گیمری از ایمن موضمو وآموزشمهایی کم
بسیاری از آنهارا فراگرفت بودم ضمن یادآموری ب مهار خود در کارم افزودم و تشکر می کنم مربیان مرکز آمموزش فنمی و
حرف ای و کارگاه درودگری مرکز مریانج همدان .واقعا ب من کمک بسمیار زیمادی نمودنمد و امیمدوارم در زندگیشمان موفمق
باشند .

