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شرح انتخاب حرفه آموزشی:
در سال  6922در مقطع کارشناسی ارتباط تصویریالتحصیل شدم .با توجه به عالقه شخصی خود در حوزه هنرر و سرابقه
شغلی که در این زمینه داشتم نیاز به آموزش ها مرتبط در این زمینه امر ضرور بود .با مراجعه به مرکر آمروزش فنری و
حرفه ا شماره  66خواهران نهاوند وبا استفاده از راهنماییها خوب و مشرفقانه واخرا اعالعرا و سرسس برا حررور مشراور
درکارگاه مربوعه حاضرشدم و از ن دیک روند آموزشی را مشاهده کردم و این مسئله مرا مصرمم کررد کره دوره هرا آموزشری
پاپیه ماشه –ویترا –کنده کار سفال و ...را پشت سربگارانم  .پس از حرور در دوره آموزشی به این باور رسیدم که به جرا
می توان بیان داشت که آموزشها سازمان فنی و حرفه ا با هیچ یرک از فرآینرد آموزشری موسسرا آموزشری دیگرر حتری
موسسا عالی از نظر کیفی و کمی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و ارائه گواهی بین المللی یکی دیگرر از عوامرل مرودر در
عرصه آموزش و اشتغال سازمان متبوع میباشد.
بعد از سسر کردن دوره ها فوق تصمیم گرفتم که رشته ها مربوعه را در کارم اجرا کنم
در عصر حاضر بازار کار وارد دورها از فرصتها و چالشها ب رگ شده است که نیاز به دانش ،مهرار و ویژگریهرا خرا
دارد و مشاوره و هدایت شغلی میتواند با شناسایی و کشف استعداد و توانایی افراد وفرصتها دستیابی فرد به شغلی که برا
او رضایت ،موفقیت ،سازگار  ،انگی ش و پیشرفت را در بر داشته باشد ،کمک کند و از هدررفت ه ینه هرا و برازه زمرانی حتری
پس از آموزش جهت رهگیر شغلی با بنده تماس گرفتند و این تماس برا بنده امیدآفرین و مسر بخش بوده واهمیت ویژه
ا داشت چرا که این کار نشان میداد چقدر موفقیت ما برا سازمان فنی و حرفه ا ارزش دارد و این بود که انرژ من بررا
ادامه راه مراعف شد.

نام طرح  :صنایع دستی هنری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟
از عریق معرفی خواهرم با مرک آموزش فنی و حرفه ا شماره 66خواهران آشناشدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با مراجعه به واحد پایرش و همچنین مشاوره آموزشی وبا راهنماییها مشفقانه وارائه اعالعا مناسب مشاور به بنده توانسرتم
مسیر آموزشی خودرا ترسیم کرده ودوره ها آموزشی پاپیه ماشه –ویترا وکنده کار رو سفال را پشت سربگارانم
 -3از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟

بله راضی هستم چراکه از عوامل اساسی اشتغال من بوده است و من توانستم موفقیتها چشمگیر را بدست بیاورم
واشتغال خودم را مرهون سازمان آموزش فنی و حرفه ا میدانم.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ مشکل تجهی ا نداشتیم.همه اب ار الزم مهیابود.
 - 5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟با توجه به نوپا بودن آموزشها جدید
هنر درمرک شماره 66نهاوند وبا پیگیریها خوب مربی و ریاست محترم مرک همه تجهی ا تقریبا بروز بودند.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ خدا را شکر میکنم که هرروز به پیشرفت ها چشمگیر دست پیدا میکنم.الزم اسرت
از مربی مسئولیت پایر و آگاه و از مشاور محترم و ودلسوز مرک و از مسئولین مرک که همگی در چشم انداز و ایجراد اشرتغال
اینجانب نقش بس ایی راداشتند تشکرکنم.
شرح تجربیات:به صور کلی کارآفرینی و اشتغال زایی اینجانب در حوزه هنر بوده است  .انجام آموزش در زمینره هنریردر
سنین کودکان وب رگساالن وهمچنین شرکت در نمایشگاهها مختلف برا ارائه محصوال
موفقیت ها:اینجانب بدلیل عالقمند شدن به رشنه ها هنر توانستم در رشته ارشد پژوهش نی ادامه تحصیل دهم.

