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نام ونام خانوادگی :شهال نظ فی
مدرکتحص لی :دیپلم
شرح انتخاب حرف آموزشی :
چون نتوانستم ادامه تحصیل بدهم با توجه به اینکه دنبال شغلی بودم که خانمها هم بتوانند در ان فعالیت کنندد وهدم ردامایه
زیادی احتیاج نداشته باشد  .در بین رشته های مختلف شاوع به تحقیق کادم  .با مشورت با افاادی که در رشته هالی مختلدف
فعالیت داشتند به رشته های جدیدی رریدم  .باز هم به تحقیقاتم ادامه دادم و به این فکا افتادم که از زباله های دور ریختنی
ارتفاده کنم که بعد از تحقیق و پارش به رشته ورمی کمپورت رریدم .هم یک رشته جدید بود و هم می ئوانستم بدا کمدک
اعضای خانواده آناا انجام بدهم.

نام طرح :ورمی کمپوست
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
با توجه به عالقه به این رشته و تورط تبلیغات پخش شده در تلویزیون به فنی و حافه ای متمایل شددم و بده آنجدا مااجعده
کادم .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
بعد از پاس و جو به محل ماکز مااجعه کادم و تورط واحد ثبت نام به ارتاد کارگداه معافدی شددم.اردتاد کارگداه نیدز بداایم
توضیحاتی در مورد رشته دادند .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله خیلی عالی بود و تقایبا تمام مطالب تورط مابی گفته شد.واقعا در این مورد زحمت زیادی کشیدند که من از ایشان تشدکا
میکنم .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.

تقایبا کامل بود چون از انتهای کارگاه قارچ ارتفاده می کادیم و لوازم زیادی احتیاج نداشتیم .

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
مشکل خاصی نداشتیم و چیزی کم نبود .البته در این رشته احتیاج به ورایل خیلی زیادی نیست .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
به طور متورط درآمدی دارم  .بد نیست .از شغل خودم راضی هستم و با توجه بده اینکده مدی تدوانم در ان از اعضدای خدانواده
کمک بگیام این نیز کلی ماا در انجام کار و به ثما رراندنش کمک می کند .انجام این کار کمی بیشتا از بقیه رشته ها صدبا و
حوصله می خواهد و چون در محل زندگی ام این کار را انجام می دهد این نیز نکته مثبتی ارت .
شرح تجربیات و موفقیت ها
در انجام و به ثما رراندن یک موضوع مااحل مختلفی وجود دارد  .من نیز با مطالعه فااوان و آموزش دیددن در رشدته ورمدی
کمپورت و انجام عملی آن به نتیجه رریدم  .اول خوب کمی مشکل بود ولی به تدریج توانستم بعدد از چندد دوره انجدام بده
نتیجه مطلوب و حدنصاب تولید بارم .خوبی دیگای که دارد کمک کادن اعضای خانواده ارت که می تواند کمک شایانی بده
من بکند .

