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مدرک تحصیلی  :دیپلم

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه بنده در کارگاه تولید یخچال مشغول بودم و عالقه زیادی به تعمیرات یخچال و لوازم برقی داشتم
به مرکز آموزش فنی وحرفه ای اسداباد مراجعه نموده و در دوره آموزشی تعمیرات یخچال و لوازم خانگی برقی
گردنده حرارتی شرکت نموده و مدرک مهارتی خود را دریافت نمودم.

نام طرح  :تعمیرگاه لوازم خانگی و یخچال
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
باتوج ب اینک بنده قبل از شروع آموزش در سازمان فنی وحرف ای در کارگاه تولید یخچال مشغول بودم و عالق زیادی ب
تعمیرات لوازم برقی نیز داشتم ب مرکز آموزش فنی وحرف ای اسداباد مراجع نموده ودر دوره آموزشی تعمیرات یخچال و
لوازم خانگی برقی گردنده حرارتی شرکت نموده و مدرک مهارتی خود را دریافت نمودم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با توج ب اینک عالق زیادی ب کارهای فنی داشتم وسابق کاری ک در یخچال سازی داشتم رشت تعمیرات لوازم خانگی و
سردکننده را انتخاب کردم و هردو دوره آموزشی را در یک کارگاه گذراندم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل صددرصد راضی هستم  .از آنجایی ک کار بنده تولید یخچال های صنعتی بود ،آگاهی یا مهارت کافی در مورد لوازم برقی و
الکترونیکی نداشتم ک با مراجع با مرکز آ موزش فنی مهارت الزم از قبیل شناخت قطعات الکترونیکی ،عیب یابی و تعمیر
لوازم سردکننده و گردنده را کسب کردم.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بل  ،کارگاه فوق از تجهیزات کافی برای آموزش و یادگیری برخوردار بود.

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
گرچ رشت کاری ما نیاز ب تکنولوژی پیشرفت ای ندارد ولی کارگاه آموزشی ما تجهیزات بسیار مناسبی برای آموزش دارا بود.

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل  ،بنده از کار خود راضی هستم .زیرا عالق زیادی ب این کار دارم و هرروز ب فکر پیشرفت بیشتر در زمین کماری خمود
هستم ودر اولین فرصت کارگاه تولیدی یخچال راه اندازی خواهم کرد ک هم در راستای پیشرفت قدم برداشت باشمم همم
در اشتغالزایی بیشتر در شهر خود البت با امید ب خداوند.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
بنده در کارگاه تولید یخچال بعنوان کارگر مشغول بودم و با توج ب عالق زیادم ب تعمیرات یخچال و لوازم برقی و طی دوره
آموزشی و اخذ مدرک مهارتی در ابتدا اقدام ب ایجاد تعمیرگاه یخچال و سایر لوازم خانگی نمودم و سپس نسبت ب توسع
کسب وکار اقدام نموده و فروشگاه و نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های یخچال سازی را اخذ نمودم و برای
یک نفر نیز اشتغالزایی نمودم.

