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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه بنده در زمینه ماشین ابزار کارعنوان کارگر کارگاه تراشکاری فعالیت داشتم به فکرر کرار
کردن در این زمینه کاری بودم تا اینکه برای ابقاء در همان شغل نیز بره اجارار میاای رت د ره فرن رز ماشرین
ابزارکار را نیز میگذراندم با مراجعه به مرکز آموزش فنی حرفه ای مرکز یک

شرکت در د ره کارآفرینی نیز

بعد از آن اخذ دیپلم به کمک آموزشهای فنی حرفه ای نیز راهنمایی های مشا ره مرکزآموزش فنی حرفه ای
کمک شایانی به بنده در استقالل شغلی شد.از لحاظ حرفه ای بنده تجربه کافی چندین ساله در شغلم داشرتم
ن ات به ارتقاء ابقاء در شغلم به مرکز آموزش فنی حرفه ای معرفی گردیدم لی در طول آن ،آموزشهای مرکرز
فنی حرفه ای باعث موفقیت در کارم گردید آموزش این مراکز را از بهترین نرو آمروزش میردانم زیررا رمن
آموزش بصورت تئوری  ،آموزش های عملی کمک ب یاری به افراد مراجعه کننده مینماید.
در ب یاری از مشاغل موجود اشاا شغلی بوجود آمده لی ب یاری از مشاغل ه تند که با پشتوانه مرالی نیرز
کمک م ئولین

ک ب مهارت تجربه کار مناسب میتوان آنها را راه اندازی نمود بره عنروان مثرال در گررای

ماشین ابزارکار در شهرستان ما اشاا کاری داریم من اینکه افراد می بای ت آموزشهای مهرارتی را همرراه برا
تجربه الزم کافی ک ب نمایند در کل میتوان گفت ک ب مهارت تجربی عملی پیشنیاز تمامی مشاغل میااشرد
که همین مراکز آموزش فنی حرفه ای در حال حا ر این کار را انجام میدهند.در آخر نیز از م رئولین مربیران
مرکز آموزش فنی حرفه ای مرکز یک کمال تقدیر تشکر را دارم.

نام طرح :اسپارک
 -1چگونه یا توسط چه ک ی به مرکزآموزش فنی حرفه ای معرفی شده اید؟ تو یح دهید.
خودم و توسط دوستان معرفی شده ام
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشا ر مرکز یا دیگران تو یح دهید.
به کمک مشاورین مرکز و دوستانی که قبال در این کارگاها آموزش بودند انتخاب کرده ام
 -3آیا از آموزشی که دیده اید را ی ه تید؟ تو یح دهید.
بله از ارائه مطالب مربی و تجهیزات کارگاهی راضی هستم
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ تو یح دهید.
بله تجهیزات خئبی در این کارگاه بود و کار های عملی زیادی انجام داده ایم از چند و چون این رشته کامال آگاه شده ایم
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ تو یح دهید.
بله تجهیزاتی که در این کارگاه بوده است متناسب با بازار کار میباشد
 -6آیا از شغل خود را ی ه تید؟ تو یح دهید.
بسیارراضیم وعالقه مندو تمام تالشم را درجهت پیشرفت کارم مینمایم و از لحاظ درآمد نیز الحمدالهه موقعیهت مناسهبی
دارم.
به لطف آموزشها و مدارک آموزش فنی و حرفه ای ماشین ابزار کارر در این زمینه تبدیل شغل داده و در کارگاه تراشکاری
شروع به فعالیت نمودم
.
 شرح تجربیات موفقیت ها
یاد گیری و آموزش همیشه و در تمامی مراحل کاری نیاز است و بنده نیز از این موقعیت استفاده بهینه نمودم و آموزشههایی
بسیاری از آنهارا فراگرفته بودم  .تشکر ویژه از مسئولین و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای دارم که ایهن فرتهت را بهرای
افراد بیکار جامعه و نیز ارتقاء مهارت شاغلین فراهم مینمایند و ایشان را به علم روز کار آشنا می نمایند.

