استان همدان-مرکز برادران رزن

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

شماره بیمه

تلفن

آدرس محل کار

مصطفی جهانگیری

3366388833

2331/62/21
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63263233396

کرج-ماهدشت انتهای بلووار اموام
روبروی پلیس راه ماهدشت شرکت
پیشرو صنعت غریبی

نام ونام خانوادگی :مصطفی جهانگیری
مدرک تحصیلی :دانشجوی کارشناسی

شرح انتخاب حرفه آموزشی:
چون رشته های فنی رانسبت به رشته های نظری بیشتر دوست داشتم باراهنماییهای خانواده وباصحبتهای مشاور مدرسه
سعی کردم درمورد این رشته هابیشتر تحقیق کنم.بنابراین باعالقه ای که به رشته جوشکاری داشتم وارد این
رشته شدم.

عکس

نام طــرح :جوشکاریco2

 -2چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟
بامعرفی یکی ازدوستان ویکی ازهم روستایی هایم که دران مرکز مشغول فعالیت ویاادییری بودواطالعاا وتشاویقهای ایشاان
بامراجعه به مرکزفنی حرفه ایشهرستان رزن ازکاریاه جوشکاری بازدید وبامربی محترم آشنا شدم ودراین دوره ثبت نام کردم.
 -1برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با مراجعه به واحد آماوز وآشانایی باشاروو دوره هاا و همچناین صاحبت باا مشااوره آموزشای مرکزواشانایی باکاریاههاباا
راهنماییهای وارائه اطالعا مناسب مشاور به بنده توانستم دراین رشته ثبت نام کنم
 -3از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟
بله راضی هستم.بنده بدون هیچ تجربه ای وارد کاریاه جوشکاری شدم توانستم ضمن بدست آوردن مهارتهای تفاو
دراین رشته دردوسال پیاپی مقام اول المپیاد استانی راکسب نمایم و تشویق برای ادامه تحصیل دراین رشته شدم و
هم اکنون دانشجوی رشته کارشناسی جو هستموچراکه این دوره هایکی از عوامل اساسی اشتغال من بوده است و
من توانستم به راحتی جذب بازار کار شوم.

 -1کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ مشاکل تجهیازا نداشاتیم.ودراین کاریااه اناواو فراینادهای
عمومی وتخصصی آموز

داده میشد وتمامی ابزار الزم مهیا وسالم ودردسترس بود.

-9تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟بلاه اغلاب فراینادهایی کاه کارصانعت ونیااز باازار
راپوشش میدهد ازقبیل جو الکترو دستی وجو آریون وجو
تجهیزا کاریاهی کامال مطابق باتکنولوژی روز بازار کار میباشد

 co2دراین کاریاهها آماوز

داشاتیم .کاریااه ماا از نظار

 -8آیا از شغل خود راضی هستید؟بله خدا را شکر میکنم چرا که باتوجه به عدم صنعتی بودن شهر رزن نبود شغل مناساب
درسطح شهرستان ازشغل خود کامال راضی میباشم .بالوه براینکه به واسطه این مهار آموزی هام شاغل خاوبی بارای آیناده
پیدانموده ام توانسته ام درآزمونهای المپیاد فنی وحرفه ای نیز شرکت کنم و مقاام کساب نماایم و هارروز باه پیشارفت هاای
چشمگیری دست پیدا کنم.الزم است از مربی مسئولیت پذیر و متعهدو از مشاور محترم و ودلساوز مرکاز کاه درموفقیات مان
نقش بسزایی راداشتند تشکرکنم.
شرح تجربیات وموفقیت ها:باتوجه به وضعیت بیکاری جوانان هم ازلحاظ موقعیت اجتمااعی وماالی موفقیات هاای زیاادی
کسب کرده ام-.بایذراندن دوره های عمومی وتخصصی ساطح 1جوشاکاری -وشارکت درمساابقا المپیااد وکساب مقامهاای
شهرستانی واستانی وهمین طور –شرکتهایساختمانی جو ازجمله لوله کشی یازخانگی-ودرشرکتهای صنعتی معتبار مخازن
سازی مشغول فعالیت میباشم.

