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 شرح انتخاب حرفه آموزشی :

 

ه فکر بو بعلت رکود مشمری نموانسم  ادامه بده  فعالیت داشتم   خیاطیباتوجه به اینکه بنده در زمینه 

با  و بگذرون را نی   چرم دوزیتا اینکه برای ابقاء در همان شتل  نی  به اجاار میاایست دوره افمادم  حرفه دیگری 

کمک آموزشهای فنی و حرفه ای و به  چرم دوزیو شترکت در دوره  نقده ه مرک  آموزش فنی و حرفه ایمراجعه ب

برای ما تدریس   ک ستتهای آموزشتتینی  راهنمایی های مشتتاوره مرک آموزش فنی و حرفه ای که ایشتتان دا  در 

کمک شایانی به بنده در اسمق ل شللی شد.از لحاظ حرفه ای  بنده تجربه کافی و چندین ساله در شلل    میکردند 

داشتتم  و نستتاتت بته ارتقاء و ابقاء در شتتلل  به مرک  آموزش فنی و حرفه ای معرفی لردیدم ولی در طول آن  

 تاسیسمدارک توانستتم  نسات به  آموزشتهای مرک  فنی و حرفه ای باث  موفقیت در کارم لردید که با اخذ این

اددام نمای  و به کار مستتمق  مشتتلول لردم.و آموزش این مراک  را از بهمرین نوو آموزش  کارلاه مشتتا   خانگی 

 میدان  زیرا ضمن آموزش بصورت تئوری   آموزش های ثملی کمک بسیاری به افراد مراجعه کننده مینماید.

 .کمال تقدیر و تشکر را دارم شهرسمان نقده  آموزش فنی و حرفه ای .در آخر نی  از مسئولین و مربیان مرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 چگونه یا توسط چه کسی به مرک آموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید. -1

 گذرانده بودم و نیز شناختخیاطی جیت ابقاء در شملل  را در مرکز آموزش فنی و حرف   خیاطیب  این ک  قبال دوره  توج  با

 نمودم مراجع  نقده ا  حرف  و آموزش فنی مرکز ب  میارت ارتقاء جیت گذشممت  سمما  ا  حرف  و آموزش فنی مراکز از قبلی

شرکت کردم و  دوره چرم دوز  میکرد. بعد از آن در  برگزار آموزشمی دوره مرکز این بنده کار با مرتبط زمین  در الحمدال  ک 

 موفق ب  اخذ گواهینام  میارت در آن گرایشیا نیز گردیدم.

 برای انمخاب کارلاه آموزشی چگونه ثم  کردید؛ آیا به کمک مشاور مرک  یا دیگران توضیح دهید. -2

 نقده کزمر رذیرش واحد مشمماوره و مرکز آموزش فنی و حرف  ا  معرفی گردیدم در با توج  ب  گفت  دوسممتان وهمشممیریان ب 

 مرکز طر  از رسانی اطالع با دوره شروع هنگام کردم و نام ثبت بعد از مشماوره و معرفی دوره ها  مورد نیازم از طر  ایشان  

 نمودم. آموز  میارت ب  شروع دوره ها این در

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هسمید؟ توضیح دهید. -3

آشمنا ب  کار بودم ولی بعد از مراجع  ب  مرکز و شروع دوره  اینک  از او بل  از لحاظ آموزشمی بیمیار را می هیمتا. با توج  ب  

متوج  گردیدم در بییار  از زمین  ها نیاز ب  آموزش دارم و در این دوره بییار  از موارد آموزشی برایا تازگی داشت و از این 

ا ک  این دوره را با کما  ر مایت انتاا  نمودم و باع  دید بازتر در شملل و ریشرفت کار  و لحاظ بیمیار را می و خوشمحال

 همچنین آموزشیا  جدید برا  بنده گردید

 کارلاه آموزشی شما از تجهی ات کام  برخوردار بود؟ توضیح دهید. -4

و اکثریت کارآموزان نیز ب  کمک مربی دوره از لحاظ تجییزات کارگاهی تجییزات کافی برا  آموزش در این کارگاه وجود داشت 

بیمیار  از تجییزات ک  بیمیار گران قیمت و شماید  یر قابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشاهده و با آنیا 

 آشنا کردیدند ک  تالش ها  مربی دوره در این زمین  قابل ستایش میباشد

 ح دهید.آیا از شل  خود راضی هسمید؟ توضی -5

مینمایا و از لحاظ درآمد نیز الحمدال  موقعیت مناسبی  کارم ریشرفت جیت را در تالشا تمام و مند عالق  و را یا بییار

 و میتوانا برا  همشیریام مفید باشا دارم.

 

 موفقیت هاو  شرح تجربیات 

موقعیت استفاده بیین  نمودم و آموزشیایی یاد گیر  و آموزش همیشم  و در تمامی مراحل کار  نیاز اسمت و بنده نیز از این 

 ممن یادآمور  ب  میارت خود در کارم افزودم و تشکر ویهه از میوولین و مربیان مرکز آموزش  ارا بیمیار  از آنیارا فراگرفت

د و ا مینمایندارم ک  این فرصت را برا  افراد بیکار جامع  و نیز ارتقاء میارت شا لین فراهشیرستان نقده را  فنی و حرف  ا  

 ایشان را ب  علا روز کار آشنا می نمایند.

 
 
 

 

 

 

 

 

چرم دوزینام طرح :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


