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نام و نام خانوادگی :ناهیده تیره زه
مدرک تحصیلی  :فوق دیپلم
شرح انتخاب حرفه آموزشی  :مانتو دوزی

نام طرح :تولیدی مانتو
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
 .اینجانب با توج با اینک مدرا فوق دیپل را کسب کردم ونتوانست در بازار کار موفم باشم بمرای کسمب م مار در رشمت
خیاطی دوخت لباس ای کشی ب مرکز فنی حرف ای مراجع نمودم وبا کسب اطالعا کافی این دوره را گذرانمدم وتوانسمت
در تولیدی مانتو ب عنوا دوزنده مشغول ب کار شوم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مرکز آموزش فنی و حرف ای مراجع کردم ،بعد از مشاوره و معرفی دوره های مورد نیازم از طمر ایشما  ،ثبمت نمام کمردم و
هنگام شروع دوره با اطالع رسانی از طر مرکز در این دوره ها شروع ب م ار آموزی نمودم.من در دوره های اموزشمی دیگمر
ه مار داشت ولی دوخت لباس ای کشی را ب طور حرف ای نمیتوانست امجام ده با شرکت در این کالس وبما اسمتفاده از
تجربیا مربی با توکل بر خدا توانست سطح اموزشی ویاد گیری خود را با ال ببرم و کارهای متععدد و متفاوتی را نیز ارا ده
ک موجب کسب در امد بیشتر و ارامش بیشتر وتجرب کاری خیلی ب تری برای من شد
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل از لحاظ آموزشی بسیار راضی هست  .با توج ب اینک من بیکار بودم وفامد م ر الزم بودم ولی بعد از مراجع بم مرکمز و
شروع دوره توانست م ار الزم را کسب کن مربی این دوره اموزشی در مرکز خواهرا بسیار با تجرب ودلسوز بودند وبا صمبر
وحوصل تمام نکا اموزشی را ه ب صور تئوری ه عملی اموزش دادند ک همین امر باعث پیشمرفت ممن در ایمن زمهینم
شغلی شد
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تج یزا کارگاهی تج یزا کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
 ،تج یزا این کارگاه از تمامی ج ا بسیار عالی و بروز بود ولی از لحاظ مواد مصرفی کارگاه جای کار بیشتری داشمت و
میتوا مواد و تج یزا مناسبتری در اختیار این کارگاه مرار داد

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضی و عالم مند و تمام تالش را در ج ت پیشرفت کارم مینمای و از لحاظ درآمد نیز الحمدال مومعیت مناسبی
دارم.
همانطور ک مبال ه گفت از لحاظ درآمد نیز شرکت مومعیت مناسبی دارد و جوابگوی مخارج می باشد ک بسمیار راضمی
کننده میباشد
 شرح تجربیا و موفقیت ها
یاد گیری و آموزش همیش و در تمامی مراحل کاری نیاز است و بنده نیز از این مومعیت استفاده ب ین نمودم و آموزشم ایی
را بسیاری از آن ارا فراگرفت بودم ضمن یادآموری ب م ار خود در کارم افزودم و تشمکر ویم ه از مسمئولین و مربیما مرکمز
آموزش فنی و حرف ای دارم ک این فرصت را برای افراد بیکار جامع و نیز ارتقاء م ار شاغلین فراه مینماینمد و ایشما را
ب عل روز کار آشنا می نمایند.

