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نام و نام خانوادگی :سعیده بیات
مدرک تحصیلی :دیپلم
شرح انتخاب حرفه آموزشی  :برشکار مستقیم روی یارچه

نام طرح تولیدی  :خیاطی زنانه ومردانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اینجانب باای کسب یک مکارت کت مورد نیاز بازار کار باشد در رشتت مانتو دوزی بت ماکز فنمی رافمت ای مااجعمت وبما کسمب
اطالعات کافی ای دوره را گذراندم وموفق بت اخذ مدرق شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ماکز آموزش فنی و رافت ای معافی گادیدم در وارد مشاوره و پذیاش بعد از مشاوره و معافی دوره های مورد نیازم از طما
ایشا  ،ثبت نام کادم و هنگام شاوع دوره با اطالع رسانی از طا ماکز در ای دوره ها شاوع بت مکارت آموزی نمودم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بلت از لحاظ آموزشی بسیار راضی هست  .با توجت بت اینکت م بیکار بودم وفائد هنابودم ولی بعد از مااجعمت بمت ماکمز و شماوع
دوره با وجود مابی بسیار خوب ودلسوز توانست خود را بت مارلت خوب اموزش باسان
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ا ز لحاظ تجکیزات کارگاهی تجکیزات کافی باای آموزش در ای کارگاه وجود داشت و اکثایت کمارآموزا نیمز بمت کممک مابمی
دوره بسیاری از تجکیزات کت بسیار گاا ئیمت و شاید غیا ئابل خاید میباشند را با بازدیدها از محیط کار وائعی مشماهده و بما
آنکا آشنا کادیدند کت تالش های مابی دوره در ای زمینت ئابل ستایش میباشد
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
 ،تجکیزات ای کارگاه از تمامی جکات بسیار عالی و باوز بود ولی از لحاظ مواد مصافی کارگاه جای کار بیشتای داشمت و
میتوا مواد و تجکیزات مناسبتای در اختیار ای کارگاه ئاار داد
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضی و عالئت مند و تمام تالش را در جکت پیشافت کارم مینمای و از لحاظ درآمد نیز الحمدالت موئعیت مناسبی
دارم .اینجانب میتوان در زما رکود ائتصادی با توکل با خداوند واستفاده از هنا خود کارهای فاا تا از تولیدی را در منزل
انجام ده وکسب در امد کن

همانطور کت ئبال ه گفت از لحاظ درآمد نیز شاکت موئعیت مناسبی دارد و جوابگوی مخارج می باشد کت بسمیار راضمی
کننده میباشد وبا استفاده از تجابیات کاری در تولیدی میتوان فاا تا از مماز تولیمدیی فعالیمت کمن وبما کممک عواممل
مابوطت بت در جت ای باالتا از رد موجود باس
 شاح تجابیات و موفقیت ها
یاد گیای و آموزش همیشت و در تمامی ماارل کاری نیاز است و بنده نیز از ای موئعیت استفاده بکینت نمودم و آموزشمکایی
را بسیاری از آنکارا فااگافتت بودم ضم یادآموری بت مکارت خود در کارم افزودم و تشمکا ویم ه از مسمیولی و مابیما ماکمز
آموزش فنی و رافت ای دارم کت ای فاصت را باای افااد بیکار جامعت و نیز ارتقاء مکارت شاغلی فااه مینماینمد و ایشما را
بت عل روز کار آشنا می نمایند تمام دوره های اموزشی فنی ورافت ای پیشافتت و با باال تای سطح اموزشی میباشد وبکتمای
امکانات اموزشی و تجکیزات را در اختیار فاا گیاا ئاار داده است

