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اتًماسیًن كار صىعتي

اتًماسیًن كار ي بروامٍ وًیس

شرح چگًوگي اوتخاب حرفٍ آمًزشي :
با حضَر چٌدیي سالِ در صٌعت کطَر ٍ ضٌاسایی ًیازّای الزم هتَجِ ضدم ًیاز دارم در زهیٌِ اتَهاسیَى ٍ PLC
آهَزش ببیٌن بٌابرایي ٍارد هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای ضدم ٍ در دٍرُ اتَهاسیَى کار صٌعتی ثبت ًام کردم.

وام طرح :اتًماسیًن كار ي بروامٍ وًیس
ً -1حَُ آضٌایی خَد با آهَزش ّای سازهاى ٍ هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای را ضرح دّید؟
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اش طسیك دٍستاى ٍ آضٌایاى تا هساكص آهَشش فٌي ٍ حسفِ اي آضٌا ضدم ٍ تا هساجعِ تِ هسكص آهَشش فٌي ٍ حسفهِ اي ضهاّ ي
ضْس ،دٍزُ ّاي آهَشضي زا هطلع ضدم ٍ دز دٍزُ ّاي هَزد ً اش ثثت ًام كسدم
ً -2قص هربی ٍ هطاٍر هرکس در تَفیق ضوا در راُ اًدازی کسب ٍ کار چِ بَدُ است ؟
كسة ٍ كاز زا خَدم زاُ اًداشي كسدُ ام ٍلي هستي دٍزُ دز آهَشش ٍ گستسش كسة ٍ كاز هي هَثس تَدُ است
 -3چگًَگی راُ اًدازی کسب ٍ کار ٍ اضتغال خَد را بِ صَرت هفصل ضرح دّید.
دز اتتدازي اهس ٍلتي تصو ن تِ كاز دز شه ٌِ تسق گسفتن تالغ تس ضص هاُ تصَزت زایگاى دز یک ضسكت كهاز كهسدم ٍ تصهَزت
كازٍزشي هَازد زا آهَشش دیدم ٍ تجستِ ّاي شیادي كسة كسدم
پس اش آى تصو ن گسفتن خَدم تصَزت هستمل كسة ٍ كاز زاُ ت ٌداشم تِ ّو ي جْت اش آهَشش ّاي فٌي ٍ حسفِ اي جْت
ازتماي ت طتس خَدم استفادُ كسدم ٍ كسة ٍ كازم زا هستمل كسدم
 -4هیساى سرهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًدازی کسب ٍ کار بِ چِ هیساى بَدُ است؟
تا تَجِ تِ ایي كِ دز ایي زضتِ ً اش تِ اطالعات فٌي ّست ٍ ّوِ تجْ صات الشم تَسط هطتسي خسیدازي هي ضَد ٍ یا ّصیٌِ
خسید آى ّا دز لسازداد ذكس ضدُ ٍ تَسط ه طتسي پسداخت هي گسدد لرا هي تَاى تا ّصیٌِ كن ایي كسة ٍ كهاز زا زاُ اًهداشي
كسد دز ٍالع سسهایِ فکسي ٍ تجستي دز ایي ضغل تس از هَزد ً اش هي تاضد
 -5در هَرد تعداد بِ کارگواردگاى در ابتدای راُ اًدازی کسب ٍ کار ٍ هیساى افسایص تعداد ًیرٍی اًسااًی ساا از
ضرٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّید؟
دز اتتدا تصَزت اًفسادي كاز زا ضسٍع كسدم ٍلي دز حال حاضس یک ًفس ً سٍي كاز ثاتت دز كٌاز خَدم دازم ٍ ّس سالِ تعهدادي
كازٍزش تساي هدت كازٍزشي دٍزاى هدزسِ ٍ یا داًطگاُ ٍازد فعال ت ّاي ها ضدُ ٍ ح ي گرزاًدى دٍزُ كازٍزشي آهَشش ّهاي
الشم زا هي ت ٌٌد
 -6در خصَظ هیساى تَلید ٍ افسایص تَلیدات تَضیح دّید؟
تا گستسش كاز ه صاى پسٍضُ ّا ٍ لسازدادّاي ها ً ص ت طتس ضدُ است

ًام ٍ ًام خاًَادگي :سع د اضسالي
عٌَاى دٍزُ آهَشضي  :اتَهاس َى كاز صٌعتي
عٌَاى ضغل/حسفِ  :اتَهاس َى كاز ٍ تسًاهِ ًَیس
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