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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه بنده در زمینه صنایع چوب فعالیت داشتم به فکر تاسیس شررتت مترت ش شردر در
زمینه تاری بودم تا اینکه برای اب اء در همار شغش نیز به اجبار میبایتت د ره های صنایع چوب را میگذراندم با
مراجعه به مرتز آموزش فنی حرفه ای همدار شرتت در د ره تارآفرینی نیز بعد از آر اخذ دیپلم بره تمر
آموزشهای فنی حرفه ای نیز راهنمایی های مدرس مرتزآموزش فنی حرفه ای تره ایارار الربر در الترمت
اموزشی شاغش بودند تم

شایانی به بنده در است رل شغلی شد.از لحاظ حرفه ای بنده تجربه ترافی چنردی

ساله در شغلم داشتم نتبت به ارت اء اب اء در شغلم به مرتز آموزش فنی حرفه ای معرفری رردیردم تره در
ادامه  ،آموزشهای مرتز فنی حرفه ای باعث موف یت در تارم رردید ته با اخذ ای مدارک توانترتم نتربت بره
تاسیس تارراه االدام نمایم به تار تارآفرینی متت ش ماغول رردم .آمروزش ایر مراترز را از بهترری نرو
آموزش میدانم زیرا ضم آموزش بصورت تئوری  ،آموزش های عملی تم

بتریاری بره افرراد مراجعره تننرده

مینماید.
در بتیاری از مااغش موجود اشبا شغلی بوجود آمده لی بتیاری از مااغش هتتند ته با پاتوانه مرالی نیرز
تم

متئولی

تتب مهارت تجربه تار مناسب میتوار آنها را راه اندازی نمود بره عنروار ملرال در رررای

صنایع چوب در شهر ما اشبا تاری داریم فعالیت رر ه جدید در ای زمینه م ر ر به صرفه نیتت لی مااغلی
مانند تارراه رنگ یا تارراه منبت تاری  ،جای تار بتیاری دارد افرراد عرالره منرد میتواننرد در ایر ررایارها
ماغول بکار رردند ته البته اتلریت ای مااغش میتواند بتیار تارآفری نیز باشند .ضم اینکه افراد می بایترت
آموزشهای مهارتی را همراه با تجربه الزم تافی تتب نمایند در تش میتوار رفت تتب مهارت تجربری عملری
پیانیاز تمامی مااغش میباشد ته همی مراتز آموزش فنی حرفه ای در حال حاضر ای تار را انجام میدهند.در
آخر نیز از متئولی

مربیار مرتز آموزش فنی حرفه ای تمال ت دیر تاکر را دارم.

نام طرح  :صنایع چوب
 -1چگونه یا توسط چه تتی به مرتزآموزش فنی حرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
جهت کسب مهارت ب مرکز آموزش فنی و حرف ای همدان مراجع نمودم ک الحمدال در زمین مرتبط با کار بنده این مرکز
دوره آموزشی برگزار میکرد .بعد از آن دوره در چندین دوره معرق ومنبت درج دو و درج یک و سایر دوره هاشمرکت کمردم
و موفق ب اخذ گواهینام مهارت در آن گرایشها نیز گردیدم.
 -2برای انتخاب تارراه آموزشی چگونه عمش تردید؛ آیا به تم

ماا ر مرتز یا دیگرار توضیح دهید.

با توج ب الزام درسی در شاخ صنایع چوب و نیز الزام ارتقاء مهارت در گرایش صنایع چوب جهت گسترش کار و نیز دریافت
مجوزهای پیمانکاری در این زمین از طرف ارگانهای مربوط ب مرکز آموزش فنی و حرف ای معرفی گردیدم در واحد مشماوره
و پذیرش مرکز همدان بعد از مشاوره و معرفی دوره های مورد نیازم از طرف ایشان  ،ثبت نمام کمردم و هنگمام شمرو دوره بما
اطال رسانی از طرف مرکز در این دوره ها شرو ب مهارت آموزی نمودم.
 -3آیا از آموزشی ته دیده اید راضی هتتید؟ توضیح دهید.
بل از لحاظ آموزشی بسیار راضی هستم .بعد از مراجع ب مرکز و شرو دوره متوج شمدم در بسمیاری از زمینم هما نیماز بم
آموزش دارم و در این دوره بسیاری از موارد آموزشی برایم تازگی داشت و از این لحاظ بسیار راضی و خوشحالم ک این دوره را
با کمال رضایت انتخاب نمودم و باعث دید بازتر در شغل و پیشرفت کاری و همچنین آموزشهای جدید برای بنده گردید
 -4تارراه آموزشی شما از تجهیزات تامش برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزات کارگاهی تجهیزات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کمارآموزان نیمز بم کممک مربمی
دوره بسیاری از تجهیزات ک بسیار گران قیمت و شاید غیر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشماهده و بما
آنها آشنا گردیدند ک تالش های مربی دوره در این زمین قابل ستایش میباشد
 -5تجهیزات تارراه آموزشی شما با تکنولوژی بازارتار متناسب بود؟ توضیح دهید.
اگر بحث در مورد کارگاه صنایع چوب بود  ،تجهیزات این کارگاه از تمامی جهات بسیار عالی و بروز بود ولی کارگاه لحماظ
مواد مصرفی جای کار بیشتری داشت و میتوان مواد و تجهیزات مناسبتری در اختیار این کارگاه قرار داد زیرا در شمهر مما
تنها یک مرکز برای تهی چوب موجود است و کاراموزان اجبارا باید حتی در صورت گرانی یما بمی کیفیتمی از هممان یمک
محل چوب تهی کنند وگرن قادر ب شرکت در کالسها نیستند.
 -6آیا از شغش خود راضی هتتید؟ توضیح دهید.
بسیار راضیم و عالق مند و تمام تالشم را در جهت پیشرفت کارم مینمایم ولی از لحاظ درآممد اگمر مکمانی بمرای عرضم
محصوالت تولیدی خود داشت باشیم از نظر درآمد نیز خوب است.
برای بنده بسیار لذت بخش میباشد گاهی کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افرادی ک جویای کار هستند انسان را ب کمال
ارضاء شغلی می رساند و شکر خدا از این لحاظ نیز موفق بوده ام و بسیار راضی .
حداقل تا کنون در طی چند سال گذشت در نمایشگاههای سراسری و در زمین فعالیتهای صنایع چموب تماکنون شمرکت
کرده ام .
 شرح تجربیات موفقیت ها
یاد گیری و آموزش همیش و در تمامی مراحل کاری نیاز است و بنده نیز از این موقعیت استفاده بهین نمودم و آموزشمهایی
را ک در مرکز فنی و حرف ای خواهران همدان آموختم ب مهارت خود در کارم افزودم و تشکر ویمهه از مسملولین و مربیمان
مرکز آموزش فنی و حرف ای دارم ک این فرصت را برای افراد بیکار جامع و نیز ارتقماء مهمارت شماغلین فمراهم مینماینمد و
ایشان رابا علم روز آشنا می نمایند.

