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 شرح انتخاب حرفه آموزشی :

 

ه فکر بمشتری نتوانستم ادامه بدهم  کمبودو بعلت فعالیت داشتم  خیاطیباتوجه به اینکه بنده در زمینه 

و با  مبگذرونرا نیب  قالی بافیتا اینکه برای ابقاء در همان شغغ ن نیب به اجبار میبایسغغت دوره افتادم  حرفه دیگری 

کمک آموزشغغیای به  بافنده ترکیبی گلیم و قالیو شغغرکت در دوره  نقده مراجعه به مرکب آموزش فنی و حرفه ای

  کرسغغیای آموزشیفنی و حرفه ای و نیب راهنمایی های مشغاوره مرکبآموزش فنی و حرفه ای که ایشغغان قبر در 

لی شغغدزاز لظاح حرفه ای  بنده تبربه کافی و کمک شغغایانی به بنده در اسغغتقر  شغغ   برای ما تدریس میکردند 

چندین سغاله در شغ لم داشتم و نسبت به ارتقاء و ابقاء در ش لم به مرکب آموزش فنی و حرفه ای معرفی گردیدم 

ولی در طو  آن، آموزشغغیای مرکب فنی و حرفه ای با م موفقیت در کارم گردید که با اخذ این مدارت توانسغغتم 

اقدام نمایم و به کار مسغغتقن مشغغ و  گردمزو آموزش این مراکب را از  ه مشغغا ن خانگی تاسغغیس کارگانسغغبت به 

بیترین نوع آموزش میدانم زیرا ضغمن آموزش بوغورت تروری ، آموزش های  ملی کمک بسیاری به افراد مراجعه 

 کننده مینمایدز

 زکما  تقدیر و تشکر را دارم شیرستان نقدهزدر آخر نیب از مسرولین و مربیان مرکب آموزش فنی و حرفه ای 

 

 

 
 

 

 

 

قالی و گلیمنام طرح :  



 چگونه یا توسط چه کسی به مرکبآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهیدز -1

و حرفه   خیاطیجدت ابقاء در شغل  را در مرکز آموزش فنی و حرفه و دوره های زیادی  خیاطیبه این که ئبال دوره  توجه با

 آموزش مرکز به مدارت ارتقاء جدت گذشته سال ای حرفه و آموزش فنی مراکز از ئبلی گذرانده بودم و نیز شناختهای دیگر 

 میکرد. بعد از آن برگزار آموزشمی دوره مرکز این بنده کار با مرتبط زمینه در الحمداله که نمودم مراجعه نقده ای حرفه و فنی

 شرکت کردم و موفق به اخذ گواهینامه مدارت در آن گرایشدا نیز گردیدم.  ئالی و گلی  بافیدوره 

 برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه  من کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکب یا دیگران توضیح دهیدز -2

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

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

 نمودم. آموزی مدارت به شروع دوره ها این در

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهیدز -3

آشمنا به کار بودم ولی بعد از مراجعه به مرکز و شروع دوره  اینکه از اولبا توجه به بله از لحاظ آموزشمی بیمیار را می هیمت . 

متوجه گردیدم در بییاری از زمینه ها نیاز به آموزش دارم و در این دوره بییاری از موارد آموزشی برای  تازگی داشت و از این 

ب نمودم و باعث دید بازتر در شمغل و پیشرفت کاری و لحاظ بیمیار را می و خوشمحال  که این دوره را با کمال ر مایت انت ا

 همچنین آموزشدای جدید برای بنده گردید

 کارگاه آموزشی شما از تبییبات کامن برخوردار بود؟ توضیح دهیدز -4

ره واز لحاظ تجدیزات کارگاهی تجدیزات کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داشت و اکثریت کارآموزان نیز به کمک مربی د

بیمیاری از تجدیزات که بیمیار گران ئیمت و شماید  یر ئابل خرید میباشند را با بازدیدها از محیط کار وائعی مشاهده و با آندا 

 آشنا کردیدند که تالش های مربی دوره در این زمینه ئابل ستایش میباشد

 آیا از ش ن خود راضی هستید؟ توضیح دهیدز -5

مینمای  و از لحاظ درآمد نیز الحمداله موئعیت مناسبی  کارم پیشرفت جدت را در تالش  تمام و مند عالئه و را ی  بییار

 و میتوان  برای همشدریام مفید باش  دارم.

 

 موفقیت هاو  شرح تجربیات 

ی اییاد گیری و آموزش همیشمه و در تمامی مراحل کاری نیاز اسمت و بنده نیز از این موئعیت استفاده بدینه نمودم و آموزشد

 ممن یادآموری به مدارت خود در کارم افزودم و تشکر ویهه از میوولین و مربیان مرکز آموزش   را بیمیاری از آندارا فراگرفت

دارم که این فرصت را برای افراد بیکار جامعه و نیز ارتقاء مدارت شا لین فراه  مینمایند و شدرستان نقده را  فنی و حرفه ای 

 ر آشنا می نمایند.ایشان را به عل  روز کا

 



 
 

 
 

 


