استان همدان-مرکز یک
نام و نام خانوادگی

محمدرضا ایجازی

شماره ملی

6047084783

تاریخ تولد

شماره بیمه
تامین اجتماعی

7600/2/70

700۸0872

تلفن

8۸707778307

آدرس محل کار

مریانج -خیابان
دکان سازان

نام و نام خانوادگی :محمدرضا ایجازی
مدرک تحصیلی :دیپلم

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
امروزه با توجه به پیشرفت صنایع مختلف ماننده  :صنایع خودرو سازی – نظامی  -دریائی  -هوائی و  .....و سرعت بسیار
باالی تغییر وتحول در تولیدات  ،روشهای سنتی جوابگوی تامین قطعات قالبها و دستگاههای مورد نیاز صنایع نبوده وناگزیر
باید به استفاده از روشهای نوین تولید روی آورند.
در همین راستا ،استفاده از دستگاهها و ماشین آالتی که توسط کامپیوتر (  ) CNCکنترل می گردند در روند تولید از جایگاه
ویژ ه ای برخوردار گردیده اند .

نام طرح  :تولید قطعات صنعتی و ادواتکشاورزی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
با توجه به اینکه بنده قبال دوره تراشکاری را در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان همدان گذرانده بودم باا ایان موموعاه آشانا
بودم  .وموددا برای ارتقا فعالیت خود به آنوا مراجعه کردم .
.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
توسط مربی محترم کارگاه  CNCکه از دوستان و هم دوره های کارگاه تراشکاری قبل بنده هستند کارگاه CNCرا بارای ارتقاا
فعالیت خودم انتخاب کردم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله از لحاظ آموزشی بسیار راضی هستم .بعد از مراجعه به مرکز و شروع دوره متوجه گردیدم در بسیاری از زمیناه هاا نیااز باه
آموزش دارم و در این دوره بسیاری از موارد آموزشی برایم تازگی داشت و از این لحاظ بسیار راضی و خوشحالم که این دوره را
با کمال رضایت انتخاب نمودم و باعث دید بازتر در شغل و پیشرفت کاری و همچنین آموزشهای جدید برای بنده گردید

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ توهیزات کارگاهی توهیزات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کاارآموزان نیاز باه کمار مربای
دوره بسیاری از توهیزات که بسیار گران قیمت و شاید غیر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشااهده و باا
آنها آشنا کردیدند که تالش های مربی دوره در این زمینه قابل ستایش میباشد
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
توهیزات کارگاه CNCاز تمامی جهات بسیار عالی و بروز بود ولی کامپیوترهای موجو د نیاز به ارتقا دارناد و همچناین از
لحاظ مواد مصرفی کارگاه جای کار بیشتری داشت و میتوان مواد و مناسبتری در اختیار این کارگاه قرار داد
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیارراضیم و عالقه مندو تمام تالشم را درجهت پیشرفت کارم مینمایم و از لحاظ درآمد نیز الحمداله موقعیات مناسابی
دارم و از بابت همه چیز خدا را شکر می گویم .

شرح توربیات و موفقیتها
به لطف آموزشها و مدارک آموزش فنی و حرفه ای از کارگر تراشکار به پیمانکار در این زمینه تبادیل شاغل داده و خاودم
شرکت پیمانکاری تاسیس نموده و شروع به فعالیت نمودم .همانطور که قبال هم گفتم از لحاظ درآمد نیز شرکت موقعیات
مناسبی دارد و جوابگوی مخارج می باشد که بسیار راضی کننده میباشد

