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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
من با توجه به عالقه ای که به کارهای چوبی داشتم  .و با توجه به این که شهرستان نهاوند کارگاهی بررای
آموزش خانم ها در بازار آزاد نداشتن از طریق دوستان و آشنایان با مرکز آموزش فنی و حرفه ای آشنا شرد کره
متوجه برگزاری کارگاه چوب در این مرکز شد و با گذراندن دوره آموزشی موفق به کسب مدرک آمروزش فنری و
حرفه ای شد .این دوره عالوه بر آموزش تئوری،آموزش عملی را نیز شامل می شد که باعث عالقره بیترتر ایرن
جانب به این رشته شد و موفق به کسب مدرک در رشته های مختلف چوب شد در این زمینه با راه اندازی کارگاه
خانگی متغول به کار شد و خود را نیز بیمه متاغل خانگی کرد .و آموزش این مراکز را از بهترین نوع آمروزش
میدانم .
ضمن اینکه افراد می بایست آموزشهای مهارتی را همراه با تجربه الز و کافی کسب نمایند در کل میتروان گترت
کسب مهارت تجربی و عملی پیتنیاز تمامی متاغل میباشد که همین مراکز آمروزش فنری و حرفره ای در حرال
حاضر این کار را انجا میدهند.در آخر نیز از مسئولین و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیر کمال تقردیر
و تتکر را دار .

نام طرح :کارگاه چوب
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من با توج ب عالق ای ک ب کار ای چوبی داشتم  .و با توج ب این ک شهرستان نهاوند کارگا ی برای آموزش خانم ا در
بازار آزاد نداشتن از طریق دوستان و آشنایان با مرکز آموزش فنی و حرف ای آشنا شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک متاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با مراجع ب فنی و حرف ای درواحد مشاوره وپذیرش مرکزنهاوند بعد از مشاوره و معرفی دوره ای مورد ن ازم از طرف ایشمان
،ث ت نام کردم و نگام شروع دوره با اطالع رسانی ازطرف مرکزدر این دوره ا شروع ب مهارت آموزی نمودم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل از لحاظ آموزشی بس ار راضی ستم.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجه زات کارگا ی تجه زات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت .
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
برای کارگاه من ت معرق و برگزاری رشت

ای نر ای چوبی تجه زات عالی و کافی داشت .

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بس ارراض م وعالق مندو تمام تالش مرا درجهت پ شرفت کارم م نمایم از لحاظ درآمد ن مز الحمدالم موقع مت مناسم ی
دارم.
 شرح تجرب ات و موفق ت ا
یاد گ ری و آموزش م ش و در تمامی مراحل کاری ن از است و بنده ن ز از این موقع ت استفاده به ن نمودم و آموزشمهایی
را بس اری از آنهارا فراگرفت بودم ضمن یادآموری ب مهارت خود در کارم افزودم و تشمرر ویم ه از مسمیول ن و مرب مان مرکمز
آموزش فنی و حرف ای دارم ک این فرصت را برای افراد ب رار جامع و ن ز ارتقاء مهارت شاغل ن فرا م م نماینمد و ایشمان را
ب علم روز کار آشنا می نمایند.

