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شرح چگًوگي اوتخاب حرفٍ آمًزشي :
تا تَجِ تِ عاللِ صیاد کِ تِ ایي سضتِ داضتن ایي ضغل سا اًتخاب کشدم علت ّای دیگش اًتخاب ضایي ضغل ایي
است کِ دسآهذ خَتی داسد -ضغل آصاد است ٍ اختیاس آى دست خَدم است.دس ّوِ جا حتی ضْش ّای کَچک ٍ
سٍستاّا هی تَاى تعویشگاُ هکاًیکی صد ٍ ٍلتی هْاست داضتِ تاضی تا تجْیضات کن ًیض هی تَاى کاس کشد ٍ چٌذ
ًفش سا تِ عٌَاى ضاگشد دس تعویشگاُ تِ کاس هطغَل کشد.
ضغلی است کِ دس توام فصَل سال کاسٍجَد داسد حتی دس سشها،گشها،سیل ٍ صلضلِ ٍ تا تَجِ تِ صیاد ضذى
خَدسٍّا ٍ پیطشفت آًْا ضغل جزاتی است ٍ دسآهذرایی خَتی است.ضغلی است کِ آیٌذُ داسد ٍ سضایت
هطتشیاى سا تِ ّوشاُ داسد.
تعویشکاس هکاًیکی ضغلی است کِ هذیشیت آى دست خَدم است ّش چِ تْتش ٍ تیطتش کاسکٌن سَد ٍ هٌفعت آى
ًصیة خَدم هی ضَد ٍ دس آیٌذُ اگش فشصًذاًن ضغل دٍلتی یا ضغل هٌاسثی پیذا ًکشدًذ هی تَاًٌذ کٌاس خَدم کاس
کٌٌذ .دسآیٌذُ هی تَاًن تعویشگاُ سا گستشش دادُ ٍ یک گاساط تضسگ تضًن تا تعویشکاساى صیادی دس آى هطغَل تِ
کاس ضًَذ.
دس آخش یک تعویشکاس هی تَاًذ تا آهَصش هْاست ّای فٌی ٍ حشفِ ای دیپلن هکاًیک سا اخز کٌذ ٍ سپس اداهِ
تحصیل دّذ ٍ حتی لیساًس یا فَق لیساًس سا دس ایي سضتِ تگیشد ٍ تا پیطشفت خَدسٍّا علن خَد سا تشٍص ًوَد.
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وام طرح :مکاویک خًدري
ً -9حَُ آضٌایی خَد تا آهَصش ّای ساصهاى ٍ هشکض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای سا ضشح دّیذ؟
اس طزیق كاًال ّاي تلگزاهي ٍ اطالػيِ ّاي در سایت ٍ اس طزیق دٍستاى كِ قبال در آًجا آهَسش دیدذُ وَدًدذ ٍ اس طزیدق
سایت فٌي حزفِ اي ٍرسًِ ٍ اطالػيِ ّاي گزٍّي كِ در سایت ٍرسًِ قزار هي دادًذ ٍ اس طزیق ًوایطدگاُ ّدایي كدِ در ضدْز
گذاضتِ وَدًذ ٍ ّوچٌيي دٍستاًن كِ در كالس ّاي تاوستاًِ فٌي حزفِ اي ضزكت كزدُ وَدًذ.
ً -2مص هشتی ٍ هطاٍس هشکض دس تَفیك ضوا دس ساُ اًذاصی کسة ٍ کاس چِ تَدُ است ؟
تذریس درست ٍ كاهل ٍ ارائِ راّکارّاي وِ هَقغ ٍ ّوچٌيي راٌّوایي ّاي السم وزاي اداهِ كار
 -3چگًَگی ساُ اًذاصی کسة ٍ کاس ٍ اضتغال خَد سا تِ صَست هفصل ضشح دّیذ.
وا تَجِ وِ ػالقِ اي كِ وِ هکاًيکي ٍ خَدرٍ داضتن در كالس ّاي فٌي ٍ حزفِ اي ضزكت ًوَدم ٍ سپس در ّويي سهاى
كِ در فٌي ٍ حزفِ اي آهَسش هيذیذم در هکاًيکي ًيش ضاگزدي كزدم تا وا هْارت كاهل ٍارد ایي واسار كار ضدَم ٍ سدس اس
چٌذ هذتي كِ هْارت را كاهل یاد گزفتن تجْيشاتي هثل آچار،وَكس،كوپزس واد ،جک سَسواري ٍ ٍسدایل هدَرد ًيداس را
خزیذاري كزدم ٍ یک هغاسُ را ًيش اجارُ كزدم ٍ ضزٍع وِ كار ًوَدم.
 -4هیضاى سشهایِ اٍلیِ ضوا جْت ساُ اًذاصی کسة ٍ کاس تِ چِ هیضاى تَدُ است؟
هيشاى سزهایِ اٍليِ در حذٍد  00هيليَى تَهاًي ّشیٌِ كزدم كِ تجْيشات ٍ اوشار را خزیذاري ًوَدم .
 -5دس هَسد تعذاد تِ کاسگواسدگاى دس اتتذای ساُ اًذاصی کسة ٍ کاس ٍ هیضاى افضایص تعذاد ًیشٍی اًسااًی پاس اص
ضشٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
تؼذاد افزادي كِ وِ كار گواردُ ضذُ اًذ تا كٌَى ً 0فز هي واضٌذ.
 -6دس خصَظ هیضاى تَلیذ ٍ افضایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
دقت ٍ هطتزي هذاري ٍ وِ رٍس وَدى هي تَاًذ وِ افشایص خذهات كوک كٌذ
 شرح تجرتیات :


اس تجزويات وٌذُ :فؼاليت وِ ػٌَاى ضاگزد در تؼويزگاُ ٍ حضَر در كالس ّاي فٌي ٍ حزفِ اي ًام وزد.

 شرح شکست َا :


تا وِ حال ّيچ وا ضکستي در كار هَاجِ ًطذُ ام ٍ توام هسيز را وا هَفقيت سطت سز گذاضتِ ام ٍلي اًتظار
ضکست را دارم چَى ّيچ كاري وذٍى ضکست وِ هَفقيت ًخَاّذ رسيذ.

 شرح مًفقیت َا :


فؼاليت وِ ػٌَاى فزدي هستقل در ایي ٍضؼيت آضفتِ واسار كار  ،سيزٍسي وشرگي هحسَب هي ضَد
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :احوذ حثیة اللْی
ػٌَاى دٍرُ آهَسضي  :تؼويز كار اتَهبيل سَاري وٌشیٌي
ػٌَاى ضغل/حزفِ  :هکاًيک خَدرٍ
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :احوذ حثیة اللْی
ػٌَاى دٍرُ آهَسضي  :تؼويز كار اتَهبيل سَاري وٌشیٌي
ػٌَاى ضغل/حزفِ  :هکاًيک خَدرٍ

