استان همدان-مرکز یک
نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

محمد صادق الپناه سلطانیان

6458364783

9676/8/98

شماره بیمه تامین
اجتماعی
88663389

تلفن

آدرس محل کار

68944997363

بلوار بهشت کوچه
فردوس کارگاه قطعه سازی
هکمتان

نامونامخانوادگی :محمد صادق الپناه سلطانیان
مدرکتحصیلی :دیپلم ماشین افزار

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه بنده در زمینه تولید قطعات صنعتی و انواع قالبهای مختلف وهمچنین طراحی و ساات
دستگاه برای شرکتهای صنعتی به صورت سنتی با دستگاههای دستیفعالی
پیشرفته  CNCتولیدات کارگاه را با سرع

وکیفی

دارم بر آن شدم با گذراندندوره هاای

باالو با انعطاف بیشتری به بازار عرضه نمایم در همین راستا باا

کمک و مشاوره مربی محترم کارگاه CNCمرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان جناا آقاای مهناد
قربانی بهادر دوره تراشکار  CNCرا گذراندم وبا تهیه یک دستگاه تراش  CNCو یک دستگاه فرزCNCکار تاود را
آغاز کردم .که باعث اشتغال  4نفر به صورت مسقیم و چندین نفر به صورت غیره مستقیم شده اس .
.در آتر نیز از مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه ایشهرستانهمدان کمال تقدیر و تشکر را دارم.

نام طرح :تولید قطعات صنعتی و ماشین سازی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توسط مربی کارگاه  CNCجناب آقای مهندس قربانی بهادر با مجموعه فنی و حرفه ای آشنا شدم
.
 -2برای انتخا کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
توسط مربی محترم کارگاه که از دوستان هستند کارگاه CNCرا برای ارتقا فعالیت خودم انتخاب کردم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله از لحاظ آموزشی بسیار راضی هستم .با توجه به شغل بنده در زمینه تراشکاری ازنوجوانی مشغول و آشنا به کار بوودم ولوی
بعد از مراجعه به مرکز و شروع دوره متوجه گردیدم در بسیاری از زمینه ها نیاز به 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 باعو دیود
بازتر در شغل و پیشرفت کاری و همچنین آموزشهای جدید برای بنده گردید
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برتوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزات کارگاهی تجهیزات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کوارآموزان نیوز بوه کموب مربوی
دوره بسیاری از تجهیزات که بسیار گران قیمت و شاید غیر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشواهده و بوا
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.
تجهیزات کارگاه CNCاز تمامی جهات بسیار عالی و بروز بود ولی لحاظ مواد مصرفی کارگاه جای کوار بیشوتری داشوت و
میتوان مواد و مناسبتری در اختیار این کارگاه قرار داد
 -6آیا از شغل تود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیارراضیموعالقهمندوتمامتالشمرا درجهتپیشرفتکارممینمایم و از لحاظ درآمد نیز الحمداله موقعیت مناسبی دارم.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
به لطف آموزشها و مدارک آموزش فنی و حرفه ای کارگاه تراشکاری بنده از سیستم قدیمی بوه سیسوتم جدیود در ایون
زمینه تبدیل شده که باع باال رفتن تولید و کسب درآمد بیشتر شده است
باتوجه به اینکه بعد از دوره آموزشی از لحاظ کارآفرینی برای 4نفر از مهار ت آموختگان نیز ایجاد اشتغال نمودم و ایشوان
هم راضی میباشند برای بنده بسیار لذت بخش میباشد گاهی کارآفرینی و ایجاد اشوتغال بورای افورادی کوه جویوای کوار
هستند انسان راکمال ارضاء شغلی میرساند و شکرخدا از این لحاظ نیز موفق بوده ام.
حداقل تاکنون در طی یب سال گذشوته در زمینوه فعالیوت هوای پیمانکواری دولتوی 15پوروهه و در زمینوه فعالیتهوای
پیمانکاری خصوصی تعداد زیادی پروهه انجام داده ایم .
همانطور که قبال هم گفتم از لحاظ درآمد نیز شرکت موقعیت مناسبی دارد و جوابگوی مخارج می باشد که بسویار راضوی
کننده میباشد

.

