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شرح چگًوگي اوتخاب حرفٍ آمًزشي :
بز اساس عالقِ ٍ تحقیق ٍارد ایي رضتِ ضذم .ضوي رصذ باسار ٍ گفتگَ با افزاد هختلف ٍ با تَجِ بِ رضذ صنٌت
ًیاس صٌایع هختلف بِ هحصَالت ٍ تجْیشات هتٌَع ٍ بِ رٍس با دق

ٍ

ٍ تیزاص باال پی بِ ًیاس باسار بزدم .پس اس طنی

هزاحل داًطگاّی خَدم ابتذا کارگاّی را تأسیس کزدم .در حیي کار هتَجِ ضذم بتضی اس هْارت ّای السم ایني
رضتِ را ًذارم .لذا بْتزیي هزجتی کِ بصَرت علوی ٍ عولی هی تَاًستن تکویل اطالعنات کنٌن سناسهاى فٌنی ٍ
حزفِ ای بَد .طی دٍرُ آهَسضی با تَجِ بِ کاربزدی بَدى دٍرُ ٍ تَاى تجْیشاتی ٍ تخصصنی هزبنی دٍرُ هتَجنِ
ًکاتی ضذم کِ در طی چٌذیي سال فتالیتن در صٌت

ّویطِ بزاین جای ابْام بَد.

تجارب هْارت آهَختگاى شاغل هزاكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي

وام طرح :ساخت قطعات ي تجُیسات صىعتي
ً -1حَُ آضٌایی خَد با آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
در سهاى كار در كارگاُ ّاي دیگز اس افزادي كِ داراي هْارت تَدًذ پزسیذم كِ شوا اس كجا یاد گزفتهِ ایهذم هتَ هِ شهذم در
دٍرُ ّاي ساسهاى آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي شزكت كزدُ اًذ .لذا ضوي هزا ؼِ تِ ساسهاى ٍ تاسدیذ كارگاُ ّها ٍ اهااًهات آى ٍ
هشَرت تا هزتي هزتَطِ ٍارد دٍرُ شذم.
ً -2قص هزبی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیق ضوا درراُ اًذاسی کسب ٍ کار چِ بَدُ اس

؟

هزتي كارگاُ داراي هذرک تحصیلي داًشگاّي هزتثط در هقطغ كارشٌاسي ارشذ تَد ٍ ضوي دارا تَدى ههذرک ػلوهي تجزتهِ
سیادي در حَسُ صٌؼت داشت  .لذا دٍرُ آهیختِ ػلن رٍس ٍ تجزتِ كاري رٍس صٌؼت تَد كهِ تهزاي ههي كهِ تهِ ّهذر كهار در
صٌؼت ٍارد ایي رشتِ شذُ تَدم تسیار هفیذ تَد.
 -3چگًَگی راُ اًذاسی کسب ٍ کار ٍ اضتغال خَد را بِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
اتتذا تِ هطالؼِ ٍ تزرسي تاسار پزداختن ٍ ًیاسّا ٍ حَسُ ّاي كاري هزتثط تا آى را تزرسي كزدم .پس اس هشخص كزدى اّهذار
خَد تِ تزرسي راُ ّا ٍ اتشار السم تزاي رسیذى تِ ّذفن پزداختنً .یزٍّاي ّواار را تز اسها تَاًوٌذیشهاى تهزاي كوه در
حزكت تا رسیذى تِ ّذر ًْایي اًتخاب كزدم .در هسیز حزكت ّیچگاُ ًاهیذ ًشذم ٍ ّز شاستي را تجزتهِ اي ذیهذ تهزاي
رسیذى تِ ّذر تشرگتزي قزار دادم.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْ

راُ اًذاسی کسب ٍ کار بِ چِ هیشاى بَدُ اس ؟

تا حذاقل سزهایِ شزٍع تِ كار كزدم ٍ درآهذم را در ْت تَسؼِ كارم ّشیٌِ كزدم.
 -5در هَرد تتذاد بِ کارگواردگاى در ابتذای راُ اًذاسی کسب ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تتذاد ًیزٍی اًسناًی پنس اس
ضزٍع فتالی
اتتذا تا ی

تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
ًفز ّواار شزٍع ٍ هتٌاسة تا تَسؼِ كارم سِ ًفز دیگز ًیش تِ ها هلحق شذًذ.

 -6در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
تا تَلیذ قطؼت صٌؼتي سادُ شزٍع كزدم ٍلي در اداهِ تِ ساخت هجوَػِ قطؼات ٍ تجْیشات پیچیذُ رٍي آٍردم.
 شرح تجربیات :
ّز لحظِ كار در صٌؼت ی

تجزتِ ذیذ استّ .ذر داشتي ٍ اًتخاب درست هسیز شزط رسیذى تِ ّذر است.

 شرح مًفقیت َا :



ساخت قطؼات صٌؼتي تزاي صٌایغ هختلف ٍ ساخت قالة ّاي صٌؼتي

