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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه بنده در زمینه صنایع دستی به عنوان مشاغل هنری صنایع دستی فعالیت داشتم به فکر
و مستقل شدن در زمینه کاری بودم تا اینکه برای ارتقاء در همان شغل نیز دردوره های آموزش فن ی وحرف ه ای
نهاوند در رشته نقاشی روی سفال و نقش برجسته سفال شرکت کردم وگ واهی مه ارتی رش ته ه ای م رت

را

دریافت کردم وگذراندن دوره هاکمک شایانی به بنده در استقالل شغلی داشت.وتوانس تم در نن دین نمایش اه
شهرستانی و استانی وکشوری نمونه کارهایم را ارائه کنم ،و آموزش این مراکز را از بهترین نوع آموزش میدانم زیرا
ضمن آموزش بصورت تئوری  ،آموزش های عملی کمک بسیاری به افراد مراجعه کننده مینماید.
در بسیاری از مشاغل موجود اش اع شغلی بوجود آمده ولی بسیاری از مشاغل هستند که با پشتوانه م الی و نی ز
کمک مسئولین و کسب مهارت و تجربه کار مناسب میتوان آنها را راه اندازی نمود وافراد عالقه مند میتوانن د در
این گرایشها مشغول بکار گردند که ال ته اکثریت این مشاغل میتواند بسیار کارآفرین نیز باشند .ضمن اینکه افراد
می بایست آموزشهای مهارتی را همراه با تجربه الزم و کافی کسب نمایند در ک ل میت وان گف ت کس ب مه ارت
تجربی و عملی پیشنیاز تمامی مشاغل می اشد که همین مراکز آموزش فنی و حرفه ای در حال حاضر ای ن ک ار را
انجام میدهند.در آخر نیز از مسئولین و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهاوند کمال تقدیر و تشکر را دارمکه
این امکان را برای اینجانب بوجود اوردند

نام طرح  :برجسته کاری سفال و نقاشی روی سفال
 -1ن ونه یا توس نه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توسط کارآموزانی ک ق ال دردوره ای آموزشی شرکت کردند باتوجه این ک موفق ب اخذ گوا نام مهارت در آن گرایشها
ن ز گردیدند .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی ن ونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دی ران توضیح دهید.
مورد ن ازم از طرف ایشان ،ث تنامكردم و نگامشروعدور ااطالعرسان ازطرفمرکزدرایندوره اشروع همهارتآموزینمودم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بل از لحاظ آموزشی بس ار راضی ستم و خوشحالم ک این دوره را با کمال رضایت انتخاب نمودم و باعث دید بازتر در شغل و
پ شرفت کاری و مچن ن آموزشهای جدید برای بنده گردید
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجه زات کارگا ی تج ه زات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کمارآموزان ن مز بم کممب مربمی
دوره بس اری از تجه زات شاید غ ر قابل خرید م اشند را با بازدید ا از مح ط کار واقعی مشا ده و با آنهما آشمنا کردیدنمد کم
تالش ای مربی دوره در این زم ن قابل ستایش م اشد
 -5تجهی زا ت کارگ اه آموزش ی ش ما ب ا تکنول وای بازارک ار متناس ب ب ود؟ توض یح دهی د.
بل مناسب بود
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بس ارراض م از لحاظ درآمد ن ز الحمدال موقع ت مناس 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 تشمكر ویم ه از مسمیول ن و مرب مان مرکمز
آموزش فنی و حرف ای دارم ک این فرصت را برای افراد ب كار جامع و ن ز ارتقاء مهارت شاغل ن فرا م م نماینمد و ایشمان را
ب علم روز کار آشنا می نمایند.

