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کارضٌاسی کاهپیَتز ًزم افشار

عٌَاى گَاّیٌاهِ هْارت

عٌَاى شغل هرتثط تا دٍرُ

هْارت
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آهَزشي
هًَتاش رایاًِ

تکٌسیي تعویزکار کاهپیَتز

آدرس هحل كار
كاشاى خیاتاى هحتشن جٌة دتیرستاى دختراًِ قریة

شرح چگًَگي اًتخاب حرفِ آهَزشي :

تا تَجِ تِ عالقِ سیاد تِ کاهپیَتز ،رضتِ تحصیلی خَد را در داًطگاُ هٌْذسی کاهپیَتز تا گزایص ًزم افشار
اًتخاب کزدم در طَل دٍراى تحصیل هتَجِ استعذاد خَد در سهیٌِ سخت افشار کاهپیَتز ٍ ضثکِ ضذم کِ در آى
سهاى تصَرت پارُ ٍقت پطیتیثاى سخت افشار ٍ ضثکِ داًطگاُ را اًجام هیذادم ٍ در ّویي راستا تا آهَسش ّای
فٌی ٍ حزفِ ای تَاًستن اطالعات خَد را در سهیٌِ کاهپیَتز افشایص دّن ٍ تعذ پایاى تحصیل ٍ خذهت هقذس
سزتاسی ،تا رّي یک هغاسُ ضزٍع تِ فزٍش سخت افشار ٍ تعذ اس گذضت هذتی تعویزات کاهپیَتز ٍ هاضیي ّای
اداری کزدم.
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ًام طرح :تكٌسیي تعویركار كاهپیَتر
ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
ترگساري كالس ّاي جَار داًشگاّي در سال  2931در داًشگاُ خیام ًَر كاشاى .در اتسذا تا دٍرُ ّااي آهَزشاي شاثآِ آشاٌا
شذم ٍ تعذ تا دٍرُ زآٌسیي سیسسن عاهل  ٍ MSآخر تا عالقِ تِ سخر افسار در دٍرُ آهَزشي هًَساش شركر ًوَدم ٍ زَاًسسن
تا كسة هْارذ شاغل شَم
ً -2قص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیق ضوا در راُ اًذاسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
تا زشآر از زحوازشاى ّ .ویشِ ٍ در ّوِ هقاطع چِ در زهاى اهَزش  ,چِ در زهاى كار ٍ راُ اًذازي دفسار خشاسیثاى ٍ حااهي
تٌذُ تَدُ اًذ.
 -3چگًَگی راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
در اتسذا تا رّي هغازُ ٍ خریذ ٍسایل زعویراذ ترد هثل ّیسر َّاي گرم ٍ َّیِ هخصَص ترد ّاي الآسرًٍیآي ٍ اتسار ّااي
الزم ٍ فرٍش لَازم جاًثي كاهدیَزر شرٍع تِ كار كردم ٍ در حال حاضر تعٌَاى خشسیثاى سخر افساري ٍ ًرم افساري ترخاي
هَسساذ در حال اًجام فعالیر ّسسن.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذاسی کسة ٍ کار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
 6هیلیَى زَهاى سرهایِ اٍلیِ ٍ ّسیٌِ رّي هغازُ
 -5در هَرد تعذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تعذاد ًیزٍی اًسااًی پاا اس
ضزٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
یک ًفر ًیرٍي اًساًي هرد تراي اًجام اهَر زعویراذ هاشیي ّاي اداري
 -6در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
در آیٌذُ هركس زخصصي زعویراذ لح زاج ٍ زجْیساذ تي سین شثآِ تِ هجوَعِ فعالیر ّا اضافِ خَاّذ شذ.
 شرح تجرتیات :


اٍلیي اصل در زعویراذ زویس كردى ترد ٍ ًگاُ كردى دقیق تِ الواى ّاي ترد

 شرح شكست ّا :


سَخسي قطعاذ در اثر الآسریسسِ ساكي ٍ شآسسي  LCDدر اثر تي دقسي در تسسي لح زاج

 شرح هَفقیت ّا :


خشسیثاًي سخر افسار ٍ ًرم افساري داًشگاُ خیام ًَر كاشاى ٍ هركس هعایٌِ فٌي ساّا زًَسر زجرتِ ٍ هَفقیار چشان
گیري را در كار هي ایجاد كٌذ.
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :تْرٍز حجازیاى
عٌَاى دٍرُ آهَزشي  :هًَساش رایاًِ
عٌَاى شغل/حرفِ  :تکٌسیي تعویزکار کاهپیَتز

