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شرح انتخاب حرفه آموزشي
در ابتداي كار بعد از پايان خدمت سربازي برآن شدم كه حرفه اي براي آينده شغلي خود انتخاب كنم پس از
تحقيقات وسبك سنگين كردن انواع حرف وبا توجه به بودجه مالي وعالقه وبازار كاردرآغاز به صورت شاگرد در
مغازه باطري سازي اتومبيل مشغول به كار شدم چند وقتي كه گذشت وپس از آشنايي با مركز فني وحرفه اي
وآموزش مكانيك وبرق خودرو كه در اين مركز آموزش داده مي شد با مراجعه به فني وحرفه اي دررشته برق
خودرو ثبت نام واين رشته را به صورت تخصوصي آموزش ديدم.

نام طرح  :تراشكاري

 -3چگونه يا توسط چه كسي بامركزآموزش فني وحرفه اي معرفي شده ايد.
پس از ورود به بازار كار ومشغول شدن در رشته باطري سازي با اصطالحات ونامهاي برخورد مي كردم كه دركتابها بانامي ديگر
ودر بازار كار بانام ديگري خوانده مي شدند.واين مطالب دليل بر اين شد تا اين رشته را به صورت تخصوصي تر دنبال كنم كه
در ابتدا به مطالعه كتابهاي در اين مورد پرداختم واز طريق تبليغاتي كه در سطح شهر شده بود ورشته برق خودرو نيز جزء
رشتهاي آموزشي در مركز فني وحرفه اي بود با مراجعه به مركز در اين رشته مشغول بكار شدم.
 -2براي انتخاب كارگاه آموزشي چگونه عمل كرديد آيا به كمك مشاور يا ديگران توضيح دهيد .
پس از ورود به مركز فني وحرفه اي ومراجهه به بخش مشاوره و پذيرش ليست رشته هاي آموزشي در اختيار بنده قرار
گرفت ولي درآن زمان كالسها شروع شده وتكميل ظرفيت شده بود وبا توجه به اينكه رشته مورد عالقه بنده تنها رشته
برق خودرو بود .تاريخ ديگري اعالم شد كه در دوره برق خودرو شركت نمايم.
-1از آموزشهاي كه ديده ايد راضي هستيد.
بله با توجه به اينكه بنده رشته هاي مختلفي در مركز آموزش فني وحرفه اي ديده ام انصافا چه در مورد تجهيزات و
امكانات سخت افزاري چه دربخش آموزش تئوري مربيان مجرب ودلسوز وهم راهي حضور دارند كه از هرگونه كمك و
همياري دريغ ندارند.
-9كارگاه آموزشي شما از تجهيزات كامل برخوردار بود.
بله در كارگاه برق خودرو و تراشكاري كه بنده آموزش ديده ام از تجهيزات كامل وسطح باالي برخوردار بود وابزار ومطالب
وتجهيزاتي وجود داشت كه در بازار كار كمتر ديده مي شود.مثال در كارگاه تراشكاري تعداد متنوع وباالي از دستگاههاي
تراشكار با كارايهاي متنوع موجود ميباشد .در صورتي كه خود ما تنها با يك دستگاه پرس شروع به كار كرديم
 -8تجهيزات كارگاه آموزشي شما با تكنولوژي بازار كار متناسب بود توضيح دهيد.
بله در كارگاه آموزشي فني وحرفه اي تمامي تجهيزات وابزار ووسايل آموزشي به روز بوده وتمامي تكنولوژيهاي روز وبازار
كار را درآنجا مي توان فرا گرفت.

-0آيا ازشغل خو.د راضي هستيد.
بله با لطف وعنايت خداوند وسعي وتالش وعالقه شخصي بنده ونا گفته نماند آموزشهاي كامل وبه روز مركز فني وحرفه
اي پس از گذراندن دورههاي آموزشي در بازار كار وارد شده وشغل آبرومندان وكسب حاللي ايجاد نموده ام .
شرح تجربيات
پس از مدتي كار در رشته برق خودرو به صورت كمكي وجمع تجربيات ووابستگي اين رشته به رشتههاي مانند مكانيك
وتراشكاري والبته كمبود كارگاه تراشكاري در شهرستان تصميم گرفتيم در بخش تراشكاري نيز فعاليت نمائيم كه با
كمك دوستان مغازه اي اجاره كرده وبعد ازگذراندن دورههاي تخصوصي تراشكاري دراين رشته به همشهريان عزيز
خدمات ارائه مي نماييم.

