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اسداباد -روستای نعمت
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نام و نام خانوادگی :سعید قهرمانی اشکان
مدرک تحصیلی  :سیکل

شرح انتخاب حرفه آموزشی :
با توجه به اینکه اینجانب مطلع شدم شرک

کترا نیاز به نیروی ماهر در واحتد تعمیرگتاه ماشتین آ

دارد ،به مرکز آموزش فنی وحرفه ای اسدآباد مراجعه و در دوره آموزشی اتومکانیک درجه 9ثب
و بعد از طی دوره آموزشی موفق به اخذ مدرک مهار مربوطه گردیدم و در شرک
شدم .و هم اکنون نیز در شرک

آب وخاک پارس مشغول به فعالی

نام نمتوده

مذکور مشغول بته کتار

هستم.

نام طرح  :استخدام در شرکت راه سازی
 -0چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من توسط یکی از دوستانم برای یادگیری مهارت اتومکانیک درجه دو  ،وارد فنی وحرفه ای شهرستان اسدآباد شدم.

 -9برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با توجه به نیاز به مهارت ،برای شروع به کار در شرکت عمرانی ،در دوره آموزشی مکانیک خودرو حضور یافتم.

 -0آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله ،راضی هستم .بواسطه اخذ این مدرک مهارتی ،مشغول به کار در یک شرکت عمرانی گردیده و از حقوق و مزایاای
خوبی نیز برخوردارم.

آباد

 -0کارگاه آموزشی شما از تجهیزا مناسب برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله ،تجهیزات کارگاهی ما تا حدودی مناسب بود .و با نیازی که به مهارت در شرکت داشتم ،تقریبا" برابر بود.

 -1تجهیزا کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله ،تجهیزات کارگاهی ما تا حد متوسط ،متناسب با تکنولوژی بازار کار بود .اگر از تنوع موتورهای خاودرو برخاوردار
بود ،مطلوبیت بیشتر و بازدهی باالتری داشت.

 -8آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضی هستم چون بواسطه این مهارت مشغول به کار شدم.

 شرح تجربیات و موفقیت ها
یاد گیری و آموزش همیشه و در تمامی مراحل کاری نیاز است و بنده نیاز از ایان موعییات اساتااده بهیناه نماودم و
بواسطه آموزشهای مهارتی ،چند سالی است که در شرکت های عمرانی کترا ،ویل سنگ و آب وخاک پارس مشغول باه
کار شده و هم اکنون نیز در شرکت آب وخاک پارس مشغول به کار مای باشام .در ضامن تشاکر ویا ه از مسایولین و
مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای دارم که این فرصت را برای افراد بیکار جامیه و نیز ارتقاء مهارت شااللین فاراهم
می نمایند و ایشان را به مهارت مورد نیاز روز آشنا می نمایند.

