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لَلِ كص ٍ تعویر كار پکیج

آدرس هحل كار
ٍرًاهخَاست – خیاباى ضریعتي – رٍبرٍي فرٌّگسراي ضْرداري

ضرح چگًَگي اًتخاب حرفِ آهَزضي :
اسسهبى وَدوی ػاللِ ثِ وبرّبی تبسیسبتی ثَدم ٍپس اسطی دٍراى تحصیل درهمطغ دثیزستبى ثِ هزوشآهَسش
فٌی ٍحزفِ ای سریي ضْزجْت ثجت ًبم هزاجؼِ وزدم ٍثبهطبٍرهزوشآلبی ػجبسی هطبٍرُ وزدم ٍثبرضتِ ّبٍدٍرُ
ّبی هزوشآضٌبضذم ٍثبتَجِ ثِ ػاللِ ای وِ ثِ رضتِ تبسیسبت داضتن درایي رضتِ ثجت ًبم وزدم ٍثِ وبرگبُ
هؼزفی ضذم ٍپس اسحضَردروبرگبُ ٍصحجت ثبهزثی وبرگبُ آلبی جاللی ثسیبرخَضحبل ضذم ٍلتی دیذم
درضْزستبى خَدم چٌیي اهىبًبت ٍهزثیبى ٍوبدردلسَسی دارد ٍثباضتیبق دٍرُ رادًجبل وزدم ٍچیشّبی سیبدی
اسآهَسش دروبرگبُ تبسیسبت یبدگزفتن ٍتصوین گزفتن ّزطَرضذُ درّویي وبری وِ ػاللِ دارم ثىبرهطغَل ضَم
ٍ ثِ ّویي جْت پس اسپبیبى دٍرُ تؼویزوبر آثگزهىي دیَاری ٍلجَلی درآسهَى هزثَطِ هذتی دریه تؼویزگبُ
هطغَل ثىبرضذم ٍوست تجزثِ ػولی اسًحَُ فؼبلیت درثبساروست وزدم ٍثحوذاهلل در حبل حبضزتؼویزگبّی راراُ
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اًذاسی وزدُ ٍدر سهیٌِ لَلِ وطی ٍ تؼویز پىیج ٍ ضَفبص وبرهی وٌین ٍاسضغل خَدراضی ّستن ٍدرآهذ خَثی ًیش
دارم.

ًام طرح :لَلِ كص ٍ تعویركار پکیج
ً -1حَُ آضٌبیی خَد ثب آهَسش ّبی سبسهبى ٍ هزوش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
اسطزیك ضٌبخت لجلی وِ اس هزوش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای سریي ضْز ٍ وبروٌبى آى داضتن در هَرد هزوش ٍ رضتتِ
ّبی آى تحمیك وزدم ٍ ثب هزاجؼِ حضَری ثِ هزوش ثب هزثی ٍ وبرگبُ تبسیسبت ٍ ًحَخ آهَسضتْبی هزثتی آضتٌب
ضذم ٍ پس اس هصبحجِ حضَری ثب هزثی ٍ هسئَل پذیزش هزوش ٍ ّوچٌیي هطبٍر آهَسضی تصوین ثِ ثجتت ًتبم ٍ
ضزوت در دٍرُ آهَسضی تؼویزوبر آثگزهىي دیَاری گزفتن ٍ ثصَرت رایگبى ایي دٍرُ را گذراًذُ ٍ پس اس ضزوت
در آسهًَْبی پبیبى دٍرُ ٍ لجَلی هَفك ثِ اخذ گَاّیٌبهِ پبیبى دٍرُ ضذم .
ً -2مص هزثی ٍ هطبٍر هزوش در تَفیك ضوب در راُ اًذاسی وست ٍ وبر چِ ثَدُ است ؟
ثذٍى ضه صحجت ثب هزثی ٍ هطبٍر هزوش ًمص هْوی در اًتخبة ایي رضتتِ تَستا ایٌجبًتت داضتتِ استت در
هصبحجِ ثب هزاحل آهَسش حزفِ در وبرگبُ آضٌبضذم ّوچٌیي اس اطالػبتی درخصَظ هشایبی هذارن فٌی ٍ حزفِ
ای ٍ ّوچٌیي استفبدُ اس تسْیالت اضتغبلشایی ثْزُ هٌذ گزدیذم وِ ایي اهز خَد هطَق هي ثزای ضزوت در دٍرُ
هذوَر گزدیذ .
 -3چگًَگی راُ اًذاسی وست ٍ وبر ٍ اضتغبل خَد را ثِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
ثٌذُ پس اسلجَلی درآسهَى فٌی ٍحزفِ ای ٍاخذ گَاّیٌبهِ ًسجت ثِ راُ اًذاسی یه ثبة هغبسُ جْتت تؼویتزات
آثگزهىي دیَاری ٍ پىیج ٍ لَلِ وطی آة سزد ٍ گزم الذام ًوَدم ٍ در ایي هسیز در ثزخی اس هَارد اس تجزثیتبت
هزثی خَد وِ تحت ًظز ایطبى در هزوش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای دٍرُ خَد را گذراًتذُ ثتَدم استتفبدُ ًوتَدم ٍ
درحبل حبضز ًیش در ایي خزفِ هطغَل هی ثبضن .
 -4هیشاى سزهبیِ اٍلیِ ضوب جْت راُ اًذاسی وست ٍ وبر ثِ چِ هیشاى ثَدُ است؟
دراثتذای وبرجْت خزیذ لَاسم ٍتجْیشات وبرگبُ ٍاثشاروبرٍرّي ٍاجبرُ وبرگبُ حذالل ًیبسثِ  40هیلیَى تَهتبى
سزهبیِ اٍلیِ است
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 -5در هَرد تؼذاد ثِ وبرگوبردگبى در اثتذای راُ اًذاسی وست ٍ وبر ٍ هیشاى افشایص تؼذاد ًیزٍی اًستبًی پتس اس
ضزٍع فؼبلیت تبوٌَى تَضیح دّیذ؟
ثب تَجِ ثِ هزاحل اٍلیِ راُ اًذاسی وست ٍ وبر فؼال ثصَرت ته ًفزُ هطغَل ثِ وبر هی ثبضن وتِ در آیٌتذُ اگتز
رًٍك وست ٍ وبر ٍجَد داضتِ ثبضذ اهىبى ثىبرگیزی ضبگزد ًیش ٍجَد خَاّذ داضت .
 -6در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
فؼبلیت ایٌجبًت ثصَرت ارائِ خذهبت ٍ تؼویزات هی ثبضذ وِ ثب ارائِ وبر ثبویفیت هی تتَاًین هطتتزی ثیطتتزی
جذة وٌین

 ضرح تجربیات :


تجزیجبتی در سهیٌِ تؼویز لَاسم خبًگی – ٍسبیل گبس سَر – پىیج – رادیبتَر ٍ  ...وست ًوَدُ ام .

 ضرح ضکست ّا :


خذارا ضىز تب وٌَى ضىستی ًذاضتِ ام

 ضرح هَفقیت ّا :


درحبل حبضز ٍ ثب ضزایا ثِ هطىالت التصبدی ثسیبر سیبدی وِ در جبهؼِ ٍجَد دارد راُ اًذاسی یه ضغل
ٍ وست ٍ وبر خَد ثشرگتزیي هَفمیت است ٍ اًطباهلل ثب تَول ثِ خذا ٍ پطت وبر ختَد ٍ تتالش ٍ ّوتت
درپی وست هَفمیتْب ثیطتزی هی ثبضن .
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