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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
تِ دلیل ػالقِ ی سیاد تِ ٌّز ٍ صٌایغ دستی ٌّزجَی رضتِ ّای فٌی ٍ حزفِ ای ضدم ٍ در کٌار یادگیزی،
هطغَل آهَسش ّن ّستن .اس آًجا کِ فیزٍسُ کَتی را هی تَاى تا حزفِ ّای قلن سًی یا ًقاضی رٍی هس تلفیق
ًوَد تِ ایي ٌّز گزایص پیدا کزدُ ٍ هطغَل تِ یادگیزی آى ضدم ٍ اس آًجایی کِ ػالقِ ی سیادی تِ تدریس دارم
پس اس یادگیزی حزفِ هذکَر ایي ٌّز را تِ ػالقِ هٌداى ارائِ دادُ تا دیگزاى ًیش اس ایي ٌّز سیثا استفادُ کٌٌد.
سٌگ فیزٍسُ خَاظ تسیار تاالیی دارد ٍ رٍایات تسیار هتٌَػی در ایي راتطِ ٍجَد دارد اس جولِ خَاظ آى هی
تَاى هحافظت در تزاتز چطن سخن ،هحافظت در تزاتز حَادث ٍ تال ،اس تیي تزًدُ ی تزس ٍ استزس ٍ افسزدگی،
ایجاد ضادی ٍ ًطاط ،رًٍق در کسة ٍ کار ،تقَیت قلة ٍ دستگاُ تٌفسی ٍ  ...تٌاتزایي کار کزدى تا ایي سٌگ تا
ایي ّوِ اًزصی هثثت تِ هي ًیزٍ دادُ ٍ هزا تِ سوت خَد جذب کزدُ است.
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نام طرح :مربي
ً -7حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّید؟
قثل اس آشٌایي تا هزاكش فٌي ٍ حزفِ اي در هزاكش خصَصي آهَسش ّاي سیادي دیذُ ام .تؼدذ اس ایدي كدِ تدا فٌدي ٍ حزفدِ اي
آشٌایي پيذا كزدم هزكش دٌَّ را كِ تِ هحل سًذگي هي ًشدیک است اًتخاب ًوَدُ ٍ در كالس ّداي آى شدزكت كدزدم ٍ اس
آًجا كِ هزتياى صفز تا صذ یک حزفِ را تِ ٌّزجَّا آهَسش هي دٌّذ تيشتز راغة شذُ ٍ حزفِ ّایي كِ هزتثط تدا یددذیگز
ٍ هدول ّن ّستٌذ ٍ هي تَاًذ هٌجز تِ خلق یک اثز ٌّزي ٍ تلفيقي شَد را آْهَسش دیذم ٍ اس اًجام دادى آًْا لذت هي تدزم.
هي در ًوایشگاُ ّاي سیادي شزكت كزدُ ام ٍ هحصَالت خَد را در آًجا تِ فدزٍش گذاشدتِ ام ٍ ّوچٌديي پدا اس آهدَختي
حزفِ ّاي هزتثط تا صٌایغ دستي شزٍع تِ آهَسش ایي ٌّزّا كزدُ ام.
ً -1قص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیق ضوا در راُ اًداسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
در هزاكش فٌي ٍ حزفِ اي هزتياى ػشیش تالش هي كٌٌذ كِ هٌطثق تا اسدتاًذاردّاي فٌدي ٍ حزفدِ اي ٌّزجَیداى را آهدَسش
دٌّذ ٍ در جْت آهَسش هٌطثق تز تاسار كار گام تز هي دارًذ .اس آًاى كوال تشدز ٍ قذرداًي را دارم چَى اگدز ایٌداى ًثَدًدذ
هي ّن ًوي تَاًستن ایي گًَِ آهَسش تثيٌن ٍ آهَسش تذّن.
 -1چگًَگی راُ اًداسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّید.
اس طزیق یدي اس دٍستاى تِ آهَسشگاُ آسواى ٍاقغ در هحوَدآتاد هؼزفي شذم .در آًجا شزٍع تدِ تدذریا كدزدم ٍ تدِ دليدل
رضایت اس ػولدزد ایٌجاًة ،هذیز آهَسشگاُ ایٌجاًة را تِ فزٌّگسزاي الغذیز ٍاقغ در شْزک هٌتظزي هؼزفدي كزدًدذ ٍ ّدن
اكٌَى در ّز دٍ فزٌّگسزا هشغَل آهَسش ّستن .تا دستاٍردّاي ٌّزي خَد ّن در ًوایشگاُ ّاي شْزداري شزكت كدزدُ ٍ
فزٍش ًسثتاً خَتي داشتِ ام.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًداسی کسة ٍ کار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
تزاي خزیذهليلِ ٍ هاتقي ٍسایل ٍ هَاد هصزفي تقزیثاً یک هيليَى تَهاًي ّشیٌِ كزدُ ام.
-5در هَرد تؼداد تِ کارگواردگاى در اتتدای راُ اًداسی کسة ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تؼداد ًیزٍی اًسااًی پاس اس
ضزٍع فؼالیت تاکٌَى تَضیح دّید؟
ٌّزجَیاى آهَسش دیذُ تَسط ایٌجاًة تَاًستِ اًذ اس یادگيزي ایي ٌّز تْزُ هٌذ شذُ ٍ تَاًستِ اًذ اس فزٍش سیدَرآالت ٍ یدا
سفارش جْيشیِ ٍ ...كسة درآهذ داشتِ تاشٌذ.
 -6در خصَظ هیشاى تَلید ٍ افشایص تَلیدات تَضیح دّید؟
تاكٌَى تِ تَليذ تِ صَرت اًثَُ فدز ًدزدُ ام چَى تيشتز ٍقت خَد را صزف آهَسش هي كٌن.
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 شرح تجربیات :


قثالً كارگاُ هيٌاكاري داشتن ٍلي تِ دليل ػذم آگاّي اس سليقِ هزدم  ،تاسار كار ٍ تاسار یاتي هٌاسة كارّاي خدَد را
تِ فزٍشگاّْاي هيذاى اهام ػزضِ هي كزدم در تزاتز دستوشد خيلدي كودي دریافدت هدي ًودَدم تٌداتزایي هَفقيدت
چٌذاًي كسة ًدزدم.


 شرح شكست ها :


در آهَسش فيزٍسُ كَتي ٍ شغلي كِ فؼال تِ آى هشغَلن ،شدستي ًذاشتِ ام.


 شرح موفقیت ها :


شاّذ هَفقيتْاي دیگزاى تَدى كِ تَسط ایٌجاًة ٌّزي آهَختِ ٍ كسة درآهذ دارًذ
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :سري جْاًگيزي
ػٌَاى دٍرُ آهَسشي  :فيزٍسُ كَتي
ػٌَاى شغل/حزفِ  :هزتي

