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 شرح انتخاب حرفه آموزشی :

 

 فعالیت داشتم به فکر تاسیس شرکت و مستقل تاسیسات و لوله کشی گازباتوجه به اینکه بنده در زمینه 

لوله کشی گاز خازگی و شدد  در زمینه کار  بود  تا اینکه برا  ابقا  در ماا  شد ل زیب به اجرار میرایست دوره 

ز و زیب بعد ا تاسیساتو شدرکت در دوره  زقده ذرازد  و با مراجعه به مرکب آموزش فنی و حرفه ا را زیب میگ پکیج

آ  اخذ دیپلم به کاک آموزشددیا  فنی و حرفه ا  و زیب رامناایی ما  مشدداوره مرکبآموزش فنی و حرفه ا  که 

در استق ل ش لی شد.از لحاظ  کاک شایازی به بنده  برا  ما تدریس میکردزد   ک سیا  آموزشیایشدا  بر  در 

حرفه ا   بنده تجربه کافی و چندین سداله در ش لم داشتم و زسرت به ارتقا  و ابقا  در ش لم به مرکب آموزش فنی 

و حرفه ا  معرفی گردید  ولی در طول آ ، آموزشددیا  مرکب فنی و حرفه ا  با م موفقیت در کار  گردید که با 

به تاسیس شرکت ابدا  زاایم و به کار مستقل مش ول گرد .و آموزش این مراکب اخذ این مدارک توازسدتم زسرت 

را از بیترین زوع آموزش میدازم زیرا ضددان آموزش برددورت ت ور  ، آموزش ما   الی کاک بسددیار  به افراد 

 مراجعه کننده مینااید.

ند که با پشتوازه مالی و زیب در بسدیار  از مشدا ل موجود اشراع ش لی بوجود آمده ولی بسیار  از مشا ل مست

ضددان اینکه افراد می  و درکاک مسدد ولین  و کسددا میارت و تجربه کار مناسددا میتوا  آزیا را راه ازداز  زاود

بایسدت آموزشیا  میارتی را ماراه با تجربه زز  و کافی کسا زاایند در کل میتوا  گتت کسا میارت تجربی و 

 الی پیشددنیاز تاامی مشددا ل میراشددد که ماین مراکب آموزش فنی و حرفه ا  در حال حاضددر این کار را ازجا  

کاال تقدیر و تشکر را  شدیرسددتا  زقدهآموزش فنی و حرفه ا  میدمند.در آخر زیب از مسد ولین و مربیا  مرکب 

 .دار 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چگوزه یا توسط چه کسی به مرکبآموزش فنی وحرفه ا  معرفی شده اید؟ توضیح دمید. -1

ه گذراند تاسمیاا جهت ابقاء در شملل  را در مرکز آمو ش فنی و حرف  تعمیر وسمایل گا  سمو  ب  این ک  قبال دوره  توج  با

 ای حرف  و آمو ش فنی مرکز ب  مهار  ارتقاء جهت گذشت  سما  ای حرف  و آمو ش فنی مراکز ا  قبلی بودم و نیز شمناخت

میکرد. بعد ا  آن دوره در دو دوره  برگزار آمو شی دوره مرکز این بنده کار با مرتبط  مین  در الحمدال  ک  نمودم مراجع  نقده

شرکت کردم و موفق ب  اخذ گواهینام  مهار  در آن گرایشها نیز لول  کشمی گا  خانگی و نب  و تعمیر ککی  و مشعل گا ی 

 گردیدم.

 برا  ازتخاب کارگاه آموزشی چگوزه  ال کردید؛ آیا به کاک مشاور مرکب یا دیگرا  توضیح دمید. -2

 نقده مرکز کذیرش واحد مشمماوره و مرکز آمو ش فنی و حرف  ای معرفی گردیدم در وسممتان وهمشممهریان ب با توج  ب  گفت  د

 مرکز طر  ا  رسانی اطالع با دوره شروع هنگام کردم و نام ثبت بعد ا  مشماوره و معرفی دوره های مورد نیا م ا  طر  ایشان  

 نمودم. آمو ی مهار  ب  شروع دوره ها این در

 آموزشی که دیده اید راضی مستید؟ توضیح دمید. آیا از -3

آشمنا ب  کار بودم ولی بعد ا  مراجع  ب  مرکز و شروع دوره  اینک  ا  او بل  ا  لحاظ آمو شمی بامیار را می هامتا. با توج  ب  

متوج  گردیدم در بایاری ا   مین  ها نیا  ب  آمو ش دارم و در این دوره بایاری ا  موارد آمو شی برایا تا گی داشت و ا  این 

ر در شملل و کیشرفت کاری و لحاظ بامیار را می و خوشمحالا ک  این دوره را با کما  ر مایت انتناو نمودم و باعد دید با ت

 همچنین آمو شهای جدید برای بنده گردید

 کارگاه آموزشی شاا از تجییبات کامل برخوردار بود؟ توضیح دمید. -4

ا  لحاظ تجهیزا  کارگاهی تجهیزا  کافی برای آمو ش در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کارآمو ان نیز ب  کمک مربی دوره 

ک  بامیار گران قیمت و شماید ریر قابل خرید میباشند را با با دیدها ا  محیط کار واقعی مشاهده و با آنها بامیاری ا  تجهیزا  

 آشنا کردیدند ک  تالش های مربی دوره در این  مین  قابل ستایش میباشد

 تجییبات کارگاه آموزشی شاا با تکنولوژ  بازارکار متناسا بود؟ توضیح دمید. -5

بود   تجهیزا  این کارگاه ا  تمامی جها  بایار عالی و برو  بود ولی  تعمیر کار وسمایل گا  سو رگاه اگر بحد در مورد کا

و میتوان مواد و تجهیزا  مناسبتری در اختیار  تجهیزا  کمی ا  تجهیزا  ناقبی برخوردار بودا  لحاظ مواد  ککی کارگاه 

 این کارگاه قرار داد

 ضیح دمید.آیا از ش ل خود راضی مستید؟ تو -6

مینمایا و ا  لحاظ درآمد نیز الحمدال  موقعیت مناسبی  کارم کیشرفت جهت را در تالشا تمام و مند عالق  و را یا بایار

 و میتوانا برای همشهریام مفید باشا دارم.

مانکاری ب  کی در این  مین  تبدیل  لول  کشمممی و تعمیرا ب  لطف آمو شمممها و مدارم آمو ش فنی و حرف  ای ا  کارگر 

 و خودم شرکت کیمانکاری تاسیس نموده و شروع ب  فعالیت نمودمگردیدم 

 ایشان و نمودم اشتلا  ایجاد نیز آموختگان مهار  ا  نفر 9 برای کارآفرینی لحاظ ا  آمو شی دوره ا  بعد اینک  ب  توج  با

ار ک جویای ک  افرادی برای اشممتلا  ایجاد و کارآفرینی برای بنده باممیار لذ  بنش میباشممد گاهی میباشممند ها را ممی

 را ی . بایار و ام بوده موفق نیز لحاظ این ا  خدا شکر و رساند می شللی ار اء کما  را اناان هاتند

 کیمانکاری فعالیتهای  مین  در و کروژه 9 دولتی کیمانکاری فعالیتهای  مین  در کنون در طی یک سما  گذشممت  تا حداقل

 ایا . داده انجام کروژه 99 تاکنون خبوصی

همانطور ک  قبال ها گفتا ا  لحاظ درآمد نیز شمرکت موقعیت مناسمبی دارد و جوابگوی منارم می باشد ک  بایار را ی 

 کننده میباشد

تاسیساتینام طرح :پیمانکار   



 

  موفقیت هاو  شرح تجربیا 

نمودم و آمو شهایی یاد گیری و آمو ش همیشم  و در تمامی مراحل کاری نیا  اسمت و بنده نیز ا  این موقعیت استفاده بهین  

را باممیاری ا  آنهارا فراگرفت  بودم  مممن یادآموری ب  مهار  خود در کارم افزودم و تشممکر ویمه ا  مامممولین و مربیان مرکز 

آمو ش فنی و حرف  ای دارم ک  این فرصمت را برای افراد بیکار جامع  و نیز ارتقاء مهار  شمارلین فراها مینمایند و ایشان را 

 کار آشنا می نمایند.ب  علا رو  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


