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همدان-علی آباد فرهنگیمان -انتهما
خیابان طالبی پالک 73434-440

نام ونام خانوادگی :مهرداد گلپریان
مدرک تحصیلی :دیپلم مکانیک

شرح انتخاب حرفت آموزشی :
من بعد از فارغ التحصیلی با توجه به توجه به رشته تحصیلی امامزاده عبداله که فنی بود و از مدتها پیش عالقه به کارهای فنی
داشتم تصمیم گرفتم کاری را شروع کنم  .در این مورد شروع به تحقیق کردم و دنبال یک رشته خوب و جدید در رشته هاای
فنی بودم .رشته ساخت درب و پنجره همین رشته شغلی جدید بود و من هم با توجه به عالقه به مشاغل جدید ایان رشاته را
انتخاب کردم .

نام طرح :سازنده درب و پنجره

UPVC

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
با توجه به عالقه به این رشته متوجه شدم در فنی و حرفه ای آموزش آن وجود دارد .خودم به صورت حضوری مراجعه کردم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
بعد از مراجعه به قسمت ثبت نام و مشاوره با راهنمایی های آنها به مربی (آقای زاهری )مراجعه کردم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله آقای مربی با دلسوزی فراوان مطالب را به کارآموزان آموزش دادند.من از آموزشی که دیده ام کامل راضی هستم .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
واقعا کارگاه از لحاظ تجهیزات کامل بود .تمام دستگاه ها که الزم بود وجود داشت و آقای مربی هم انصافا به طور کامل برای ماا
توضیح می داد و از ایشان خیلی تشکر می کنم .

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بلی همه دستگاه های مورد نیاز را داشتیم.دستگاه های موجود در کارگاه با تکنولوژی روز بود و مشابه دستگاه هاایی باود
که در بیرون و بازار کار وجود دارد و با هم در کارگاه با آنها پروژه انجام می دادیم .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
داشتن این شغل مقداری زیادی سرمایه می خواهد که من هم سرمایه کم دارم .ولی بحمدالاه بسیارراضایم.شاغل خاوبی
است و درآمد مناسبی دارد .البته امیدوارم بتوانم تسهیالت بگیرم و مشکالت مادی را حل کنم .بله از شغل خاودم راضای
هستم .

شرح تجربیات و موفقیتها
خوب من بعد از آموزش دیدن و گرفتن مدرک دنبال فراهم کردن مقداری سرمایه بودم که این امار باا کماک خاانواده و
اطرافیان و تالشهای خودم انجام شد و با کلی زحمت توانستم دستگاه ها را خریداری کنم و کارگاهی تاسیس نمایم .البته
با لطف خدا و حمایت خانواده کمک زیادی به من کرد .

