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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
باتوجه به اینکه بنده در زمینه صنایع چوب عالقه مند بودم به فکر تاسیس تولیدی افتادم وبررای اجارام
این کار میبایست دوره های صنایع چوب را میگذراجدم و با مراجعه به مرکز آمروز

فنرو و فرفره ای همردا و

شرکت در دوره ها و جیز بعد از اخذ دیپلم به کمک آموزشهای فنرو و فرفره ای و جیرز راهنمرایو هرای مردر
مرکزآموز

فنو و فرفه ای که ایشا از مربیا جموجه کشوری میباشند کمک شایاجو به بنده در استقالل شرللو

شد ، .آموزشهای مرکز فنو و فرفه ای باعث موفقیت در کارم گردید که با اخذ این مردار

تواجسرتم جسربت بره

تاسیس کارگاه اقدام جمایم و به کار و کارآفرینو مستقل مشلول گردم.
در بسیاری از مشاغل موجود اشباع شللو بوجود آمده ولو بسیاری از مشاغل هستند که با پشتواجه مرالو و جیرز
کمک مسئولین و کسب مهارت و تاربه کار مناسب میتوا آجها را راه اجدازی جمود بره عنروا ملرال در گررای
صنایع چوب در شهر ما اشباع کاری داریم و فعالیت گروه جدید در این زمینه مقرو به صرفه جیست ولو مشاغلو
ماجند کارگاه رجگ یا کارگاه منبت کاری  ،جای کار بسیاری دارد و افرراد عالقره منرد میتواجنرد در ایرن گرایشرها
مشلول بکار گردجد که البته اکلریت این مشاغل میتواجد بسیار کارآفرین جیز باشند

نام طرح  :صنایع چوب
 -1چگوجه یا توسط چه کسو به مرکزآموز

فنو وفرفه ای معرفو شده اید؟ توضیح دهید.

جدت کسب مدارت ب م کز آمواش فنی و ح ف ای همداخ م اجع نمودم ک الحمدال در امین م تبط با کار بنده این م کز
دوره آمواشی ب گزار میک د بعد اا آخ دوره در چندین دوره مع ق ومنبت درج دو و درج یک و سای دوره هاشم کت کم دم
و موفق ب اخذ گواهینام مدارت در آخ گ ایشدا نیز گ دیدم

 -2برای اجتخاب کارگاه آموزشو چگوجه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگرا توضیح دهید.
با توج ب الزام درسی در شاخ صنایع چوب و نیز الزام ارتقاء مدارت در گ ایش صنایع چوب جدت گست ش کار و نیز دریافت
مجواهای پیمانکاری در این امین اا ط ف اورگاندای م بوط ب م کز آمواش فنی و ح ف ای مع فی گ دیدم در واحد مشاوره
و پذی ش م کز همداخ بعد اا مشاوره و مع فی دوره های مورد نیاام اا ط ف ایشاخ  ،ثبت نمام کم دم و هنگمام شم و دوره بما
اطال رسانی اا ط ف م کز در این دوره ها ش و ب مدارت آموای نمودم
 -3آیا از آموزشو که دیده اید راضو هستید؟ توضیح دهید.
بل اا لحاظ آمواشی بسیار راضی هستم بعد اا م اجع ب م کز و ش و دوره متوج گ دیدم در بسیاری اا امینم هما نیماا بم
آمواش دارم و در این دوره بسیاری اا موارد آمواشی ب ایم تااگی داشت و اا این لحاظ بسیار راضی و خوشحالم ک این دوره را
با کمال رضایت انتخاب نمودم و باعث دید باات در شغل و پیش فت کاری و همچنین آمواشدای جدید ب ای بنده گ دید/
 -4کارگاه آموزشو شما از تاهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اا لحاظ تجدیزات کارگاهی تجدیزات کافی ب ای آمواش در این کارگاه وجود داشت و اکث یت کمارآموااخ نیمز بم کممک م بمی
دوره بسیاری اا تجدیزات ک بسیار گ اخ قیمت و شاید غی قابل خ ید میباشند را با باادیدها اا محیط کار واقعی مشماهده و بما
آندا آشنا گ دیدند ک تالش های م بی دوره در این امین قابل ستایش میباشد
 -5تاهیزات کارگاه آموزشو شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
اگ بحث در مورد کارگاه صنایع چوب بود  ،تجدیزات این کارگاه اا تمامی جدات بسیار عالی و ب وا بود ولی کارگاه لحماظ
مواد مص فی کارگاه جای کار بیشت ی داشت و میتواخ مواد و تجدیزات مناسبت ی در اختیار این کارگاه قم ار داد ایم ا در
ش د ما تندا یک م کز ب ای تدی چوب موجود است و کاراموااخ اجبارا باید حتی در صورت گ انی یا بی کیفیتی اا همماخ
یک محل چوب تدی کنند وگ ن قادر ب ش کت در کالسدا نیستند
 -6آیا از شلل خود راضو هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضیم و عالق مند و تمام تالشم را در جدت پیش فت کارم مینمایم ولی اا لحاظ درآممد اگم مکمانی بم ای ع ضم
محصوالت تولیدی خود داشت باشیم اا نظ درآمد نیز خوب است
ب ای بنده بسیار لذت بخش میباشد گاهی کارآف ینی و ایجاد اشتغال ب ای اف ادی ک جویای کار هستند انساخ را ب کمال
ارضاء شغلی می رساند و شک خدا اا این لحاظ نیز موفق بوده ام و بسیار راضی
حداقل تا کنوخ در طی چند سال گذشت در نمایشگاهدای س اس ی و در امین فعالیتدای صنایع چموب تماکنوخ شم کت
ک ده ام

