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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
تىذٌ در ديران راَىمائی در ديران راَىمائی در درس حزفٍ يفه تا مطثک کاری آضىاضذم يدر ایه سمیىٍ تجزتٍ
کًتاَی کسة ومًدم يتا ػاللٍ ياستؼذادی کٍ تٍ کار ريی چًب داضتم در سال 94تا اعالع اس تزگشاری ديرٌ َای
صىایغ چًب در مزکش آمًسش فىی يحزفٍ ای آران يتیذگل ػاللٍ پىُان مه ديتارٌ آضکار ضذ يتٍ فکز پیگیزی آن
افتادم تا تتًاوم تزای ايلیه تار َذف يػاللٍ خًرا درایه سمیىٍ تٍ کار گیزم ي تٍ وتیجٍ دلخًاٌ خًد تزسم ي تا
مزاجؼٍ تٍ مزکش ي راَىمائی مطاير مزکش در سمیىٍ تزگشاری رضتٍ َای صىایغ چًب اعالػاتی کسة ومًدٌ ي تٍ
کارگاٌ مؼزفی ضذم.سپس مزتی ایه رضتٍ اعالػات دلیمتزی را در سمیىٍ چًب ي اوًاع رضتٍ َای آمًسضی تٍ مه
دادوذ.
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نام طرح :معرق ومشبک كار
 -1وحًٌ آضىایی خًد تا آمًسش َای ساسمان ي مزکش آمًسش فىی ي حزفٍ ای را ضزح دَیذ؟
در سال 94تا راَىمائی خًاَز خًد کٍ در کالسُای ساسمان ضزکت می کزد تا مزکش آضىا يتاا کساة اعالػاات ي
راَىمائی تیطتز تًسظ مطاير مزکش درایه سمیىٍ تٍ مزتی مًرد وظز در رضتٍ مًرد ػاللٍ خًد مؼزفای ضاذٌ يتاا
حثت وام در ديرٌ َای مزکش ضزکت ومًدم يتاتًجٍ تٍ ػاللٍ خًد تٍ رضتٍ َای صىایغ چًب در ایه مزکش ضزيع تٍ
ضزکت ي مُارت آمًسی ومًدم ي عی چىذ سال تا ضزکت در رضتٍ َای مزتًط تٍ چًب مُارتُای السم را آماًختم
ي َمچىان اَذاف خًد را در ایه سمیىٍ تزای تؼالی پیگیزی می کىم.
 -2ومص مزتی ي مطاير مزکش در تًفیك ضما درراٌ اوذاسی کسة ي کار چٍ تًدٌ است ؟
دراتتذا تا تًجٍ تٍ راَىماییُای مطاير ي تا حمایت َا يکمکُای فزاياوی کٍ مزتای کارگااٌ تاٍ ایىجاواة ومًدواذ
تًاوستم ضزيع تٍ فؼالیت کىم ایطان تا تًجٍ تٍ استؼذاد ي ػاللٍ ای کٍ مه تٍ ایه رضتٍ داضتم ضزيع تٍ حمایات
اس مه کزدوذ يتىذٌ را راَىمایی ومًدوذ.
 -3چگًوگی راٌ اوذاسی کسة ي کار ي اضتغال خًد را تٍ صًرت مفصل ضزح دَیذ.
مه در سمان یادگیزی مُارت خًد يلتی تٍ ػاللٍ يضًق دیگزان وسثت تٍ کارَای َىزی تىذٌ وطان میذادوذ ي در
صذد خزیذ آحار َىزی تزمی آمذوذ تٍ ایه فکز افتادم کٍ چزا اس َىز خًد تزای ایجاد ضاغل تازای خاًد اساتفادٌ
وکىم...يایه فکز تاػج ضذ تا تا کمک مزتی خًد ویش کٍ ػاللٍ ياستؼذاد مه را در ایه سمیىٍ دیذٌ تًدوذ تا تًجٍ تٍ
تجزتٍ يمُارتی کٍ داضتىذ تٍ کمک تىذٌ آمذوذ ي مه تا مزاجؼٍ تٍ میزاث فزَىگی مجًس کسة يکارَای خاوگی را
دریافت ي تا فؼالیت در فضای مجاسی کسة يکار خًد را راٌ اوذاسی ومًدم.
 -4میشان سزمایٍ ايلیٍ ضما جُت راٌ اوذاسی کسة ي کار تٍ چٍ میشان تًدٌ است؟
تا تًجٍ تٍ يسایل ياتشارَایی کٍ در سمان مُارت آمًسی تُیٍ ومًدم تمزیثا تا حذيد یاک میییاًن تًماان تازای
ضزيع کسة يکار خًد َشیىٍ کزدم.
 -5در مًرد تؼذاد تٍ کارگماردگان در اتتذای راٌ اوذاسی کسة ي کار ي میشان افشایص تؼذاد ویزيی اوسااوی پاس اس
ضزيع فؼالیت تاکىًن تًضیح دَیذ؟
تىذٌ در ماَُای ايل کسة يکار خًد تٍ تىُایی کار میکزدم کٍ تؼذ اس مذتی تٍ فکز ایه افتادم کٍ کسااوی کاٍ در
مزکش آمًسش فىی يحزفٍ ای ویش آمًسش می تیىىذ ي تٍ ایه کار ػاللٍ داروذ را ویش در کارَای خاًد ساُیم کىاذ
تذیه جُت تا َماَىگی َایی کٍ اوجام دادم تًاوستم کارَای َىزی آوُا را ویش در کسة يکار مجاسی خاًد لازار
دَم تا آوُا ویش تذیه يسییٍ تتًاوىذ ضغیی تزای خًد داضتٍ تاضىذ.
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 -6در خصًظ میشان تًلیذ ي افشایص تًلیذات تًضیح دَیذ؟
اتتذا ي در ضزيع کار تٍ صًرت محذيد ي اخذ سفارش کار خًد را ضزيع کزدم ي تؼذ اس مذتی کٍ دیگزان را ویاش در
کسة ي کار خًد سُیم کزدم تًلیذات خًد را ویش افشایص دادم.

 شرح تجربیات :


تٍ ایه دلیل کٍ ضزکت در کالس َای فىی يحزفٍ ای تصًرت رایگان می تاضذ پس دروتیجٍ َز فازدی اس
وظز یادگیزی مُارت تا مطکل مالی مًاجٍ ومیطًد ي چًن در صىایغ چًب تزای یادگیزی اتتذائی يسایل ي
اتشارَای سیادی ومی خًاَذ ي تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مزکش فىی يحزفٍ ای ویش در محل کارگااٌ اتشارَاای السم را
تزای یادگیزی دارد در وتیجٍ تزای یادگیزی آن َشیىٍ سیادی متحمل ومیطًیم ي میتًاویم تا ممذار چاًتی
کٍ خزیذاری کزدیم تؼذاد سیادی کارَای َىزی در سمیىٍ مؼزق يمطثک،پیکزٌ تزاضی ي .....آماادٌ کىایم
کٍ تا فزيش آن چىذ تزاتز َشیىٍ ياتشار ي يسایل را تذست آيردیم.

 شرح شكست ها :


تٍ دلیل ایىکٍ خیك آحار چًتی تٍ ظزافت ي دلت فزاياوی ویاس دارد پس تایذ دلت ضًد کٍ لثال اس ضازيع
کار يصزف يلت ي َشیىٍ تٍ وکتٍ ي َذف اصیی کٍ َمان کسة رضایت مطتزی است تًجٍ ضذٌ ي دلات ي
سییمٍ سیادی تکار تزد.

 شرح موفقیت ها :


کسة تمذیزوامٍ اس فزماوذار محتزم ضُزستان آران يتیذگل در سال98



کسة جًاس کسة ي کارَای مطاغل خاوگی اس ادارٌ میزاث فزَىگی ضُزستان آران يتیذگل



راٌ اوذاسی مؼزق سزای کاکتًس
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