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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه پدر بنده در زمینه تولید قطعات صنعتی و کشاورزی به صورت سننتی بنا دسنتهای ای
دستیفعالیت دارند بر آن شدم با گذراندندوره یای پیشرفته CNCتولیدات کارگاه را با سنرتت وکیفینت بنا و بنا
انعطاف بیشتری به بازار ترضه نمایم در یمین راستا با کمک و مشاوره مربی محترم کارگناه CNCمرکن آمنوز
فنی و حرفه ای ش رستان یمدان جناب آقای م ندس قربانی ب ادر دوره تراشکار  CNCرا گذراندم وبا ت ینه ینک
دستهاه ترا

CNCکار خود را آغاز کردم و در حال حاضر با گذشت چند سال از این موضوع تعداد پنن دسنتهاه

دیهر به مجموته اضافه شده که باتث اشتغال  01نفر به صورت مسقیم و چندین نفر به صورت غیره مستقیم شنده
است.
.در آخر نی از مسئولین مرک آموز

فنی و حرفه ای ش رستان یمدان کمال تقدیر و تشکر را دارم.

نام طرح :تولید قطعات صنعتی و کشاورزی و..
 -0چهونه یا توسط چه کسی به مرک آموز

فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دیید.

توسط مربی کارگاه  CNCجناب آقای مهندس قربانی بهادر با مجموعه فنی و حرفه ای آشنا شدم و در آنجا ثبت نام کردم.
.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چهونه تمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرک یا دیهران توضیح دیید.
توسط مربی محترم کارگاه که از دوستان هستند کارگاه CNCرا برای ارتقا فعالیت خوودم انتاواب کوردم.من قوب در کارگواه
تراشکاری دوره دیده بودم و مقداری با فنی و حرفه ای آشنایی داشتم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی یستید؟ توضیح دیید.
بله از لحاظ آموزشی بسیار راضی هستم .با توجه به شغل خانوادگی بنده در زمینه تراشکاری از خردسالی مشغول و آشنا به کار
بودم ولی بعد از مراجعه به مرکز و شروع دوره متوجه گردیدم در بسویاری از زمینوه هوا نیواز بوه آمووز دارم و در ایون دوره
بسیاری از موارد آموزشی برایم تازگی داشت و از این لحاظ بسیار راضی و خوشحالم که این دوره را بوا کموال رضوایت انتاواب
نمودم و باعث دید بازتر در شغل و پیشرفت کاری و همچنین آموزشهای جدید برای بنده گردید.
 -4کارگاه آموزشی شما از تج ی ات کامل برخوردار بود؟ توضیح دیید.
از لحاظ تجهیزات کارگاهی تجهیزات کافی برای آموز در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کوارآموزان نیوز بوه کموب مربوی
دوره بسیاری از تجهیزات که بسیار گران قیمت و شاید غیر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشواهده و بوا
های مربی دوره در این زمینه قابل ستایش میباشد
آنها آشنا کردیدند که ت
 -5تج ی ات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دیید.
تجهیزات کارگاه CNCاز تمامی جهات بسیار عالی و بروز بود ولی لحاظ مواد مصرفی کارگاه جای کوار بیشوتری داشوت و
میتوان مواد و مناسبتری در اختیار این کارگاه قرار داد.
 -6آیا از شغل خود راضی یستید؟ توضیح دیید.
به لطف آموزشها و مدارک آموز فنی و حرفه ای از کارگر تراشکار به پیمانکار در این زمینه تبودیل شوغل داده و خوودم
شرکت پیمانکاری تاسیس نموده و شروع به فعالیت نمودم
باتوجه به اینکه بعد از دوره آموزشی از لحاظ کارآفرینی برای 01نفر ازمهارت آموختگان نیز ایجاد اشتغال نموودم وا شوان
هم راضی میباشند برای بنده بسیار لذت باش میباشد گاهی کارآفرینی وایجواد اشوتغال بورای افورادی کوه جویوای کوار
هستند انسان راکمال ارضا ءشغلی میرساند وشکرخدا از این لحاظ نیز موفق بوده ام و بسیارراضی .
حداقل تاکنون در طی یب سال گذشته در زمینه فعالیتهای پیمانکاری دولتوی5پوروهه و درزمینوه فعالیتهوای پیمانکواری
خصوصی تاکنون  01پروهه انجام داده ایم .
همانطور که قب هم گفتم از لحاظ درآمد نیز شرکت موقعیت مناسبی دارد و جوابگوی ماارج می باشد که بسویار راضوی
کننده میباشد

شرح تجربیات و موفقیت ها
یاد گیری و آموز همیشه و در تمامی مراحل کاری نیاز است و بنده نیز از این موقعیت استفاده بهینه نمودم و آموزشوهایی
را بسیاری از آنهارا فراگرفته بودم ضمن یادآموری به مهارت خود در کارم افزودم و تشوکر ویو ه از مسویولین و مربیوان مرکوز
آموز فنی و حرفه ای دارم که این فرصت را برای افراد بیکار جامعه و نیز ارتقاء مهارت شاغلین فراهم مینماینود و ایشوان را
به علم روز کار آشنا می نمایند.

