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 شرح انتخاب حرفه آموزشی :

 

باتوجه به اینکه بنده به این شغل  القهه ااشغ ت تیم ت فتم ت تا االاع القهه دوا بت و   یاا بر تو   ا  

ب کاری رهایی یابت ار بسغ اری ا  شاغا   شوجوا باید تاغ وااه هویداشغ ه باشغی    ا   سمو شس وک ن  سس  

 یتا ضمن آشو ش بیورت ت وری ، آشو ش های الملی  شی توان آن را راه اادا ی ستا شهارت   تجتبه سار شناسغ  

 سمو بس اری به امتاا شتاجعه سننده ش نماید.

 .سماع تقدیت   تاکت را اارو شهتس ان اقده.ار آدت ا   ا  شس وک ن   شتب ان شتس  آشو ش منی   حتمه ای 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 چرواه یا توسط چه سسی به شتس آشو ش منی  حتمه ای شعتمی شده اید؟ توض ح اه د. -1

را به صورت تجربی یاد گرفته بودم تصمیم گرفتم برای آموزش به مرکز فنی و حرفه ای   خیاطیبه این که قبال دوره  توجه با

 شهرستان نقده مراجعه کنم 

 آیا به سمو شاا ر شتس  یا ایرتان توض ح اه د. بتای اا خاب سارفاه آشو شی چرواه الم  ستاید؛ -2

 نقده مرکز پذیرش واحد مرمماوره و مرکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی گردیدم در با توجه به گفته دوسممتان وشمرممهریان به

 مرکز طر  زا رسانی اطالع با دوره شروع شنگام کردم و نام ثبت بعد از مرماوره و معرفی دوره شای مورد نیازم از طر  ایران  

 نمودم. آموزی مهارت به شروع دوره شا این در

 آیا ا  آشو شی سه ایده اید راضی هس  د؟ توض ح اه د. -3

آشمنا به کار بودم ولی بعد از مراجعه به مرکز و شروع دوره  اینکه از اولبله از لحاظ آموزشمی بسمیار را می شسمتم. با توجه به 

 از اینو متوجه گردیدم در بسیاری از زمینه شا نیاز به آموزش دارم و در این دوره بسیاری از موارد آموزشی برایم تازگی داشت 

ر در شملل و پیررفت کاری و لحاظ بسمیار را می و خوشمحالم که این دوره را با کمال ر مایت انتناو نمودم و باعد دید بازت

 شمچنین آموزشهای جدید برای بنده گردید

 سارفاه آشو شی شما ا  تجه  ات ساش  بتدوراار بوا؟ توض ح اه د. -4

 از لحاظ تجهیزات کارگاشی تجهیزات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت 

 آیا ا  شل  دوا راضی هس  د؟ توض ح اه د. -5

مینمایم و از لحاظ درآمد نیز الحمداله موقعیت مناسبی  کارم پیررفت جهت را در تالشم تمام و مند قهعال و را یم بسیار

 و میتوانم برای شمرهریام مفید باشم دارم.

 

 موفقیت شا   شرح تجربیات 

نمودم و آموزشهایی یاد گیری و آموزش شمیرمه و در تمامی مراحل کاری نیاز اسمت و بنده نیز از این موقعیت استفاده بهینه 

 ممن یادآموری به مهارت خود در کارم افزودم و ترکر ویهه از مسوولین و مربیان مرکز آموزش  مرا بسمیاری از آنهارا فراگرفت

دارم که این فرصت را برای افراد بیکار جامعه و نیز ارتقاء مهارت شاغلین فراشم مینمایند و شهرستان نقده را  فنی و حرفه ای 

 به علم روز کار آشنا می نمایند. ایران را

خیاطینام طرح :  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


