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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
با تَجِ بِ اداهِ تحصیل در دٍراى ٌّرستاى ٍ ضٌاسایی ًیازّای الزم هتَجِ ضدم کِ ًیاز بِ آهَزش در حرفِ
هکاًیکی را دارم ٍ ٍارد هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای ضدم ٍ در دٍرُ تعویراتَهبیلْای سَاری بٌسیٌی ثبت ًام
کردم .در ابتدای اهر ٍقتی تصوین بِ کار در تعویر اتَهبیلْای سَاری بٌسیٌی گرفتن  ،بالغ بر  2هاُ بصَرت
آهَزش پیص استاد کار  ،کار کردم ٍ بصَرت کارٍرزی هَارد الزم ٍ هَرد ًیاز را آهَزش دیدم ٍ تجربِ ّای زیادی
کسب کردم .پس از آى تصوین گرفتن خَدم بصَرت هستقل کسب ٍکار را راُ اًدازی کٌن ٍ بِ ّویي جْت از
آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای جْت ارتقاء بیطتر هْارت خَد استفادُ کردم ٍ کارم ر ا هستقل کردم .

تجارب هْارت آهَختگاى ضاغل هراكس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي

نام طرح :تعمیر اتومبیلهاي سواري بنسیني
ً -1حَُ آضٌایی خَد با آهَزش ّای سازهاى ٍ هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای را ضرح دّید؟
ازطریق دٍستاى ٍ آضٌایاى تا هراكسآهَزش فٌي ٍ حرفِ اي آضٌا ضذم ٍ تا هراجعِ تِ هركس دٍرُ ّاي آهَزضي را هطلع ضدذم
ٍ در دٍرُ ّاي هَرد ًیاز ثثت ًام كردم.
ً -2قص هربی ٍ هطاٍر هرکس در تَفیق ضوا در راُ اًدازی کسب ٍ کار چِ بَدُ است ؟
كسة ٍكار را خَدم راُ اًذازي كردم ٍلي هرتي دٍرُ در آهَزش ٍ گسترش كسة ٍكار هي هَثر تَدُ است.
 -3چگًَگی راُ اًدازی کسب ٍ کار ٍ اضتغال خَد را بِ صَرت هفصل ضرح دّید.
در اتتذاي اهر ٍقتي تصوین تِ كار در تعویر اتَهثیلْاي سَاري تٌسیٌي گرفتن  ،تالغ تر  2هاُ تصَرت آهَزش پیص استاد كدار
 ،كار كردم ٍ تصَرت كارٍرزي هَارد الزم ٍ هَرد ًیاز را آهَزش دیذم ٍ تجرتِ ّاي زیادي كسة كردم.
پس از آى تصوین گرفتن خَدم تصَرت هستقل كسة ٍكار را راُ اًذازي كٌن ٍ تِ ّویي جْدت از آهدَزش فٌدي ٍ حرفدِ اي
جْت ارتقاء تیطتر هْارت خَد استفادُ كردم ٍ كارم ر ا هستقل كردم .
 -4هیساى سرهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًدازی کسب ٍ کار بِ چِ هیساى بَدُ است؟
تا تَجِ تِ ایٌکِ در ایي رضتِ تعویر اتَهثیلْاي سَاري تٌسیٌي الزم است  ،تا هقذاري پس اًذاز ضخصدي كدار را در حدذ كدن
ضرٍع كردُ ٍ سپس تا در آهذي كِ از خذهات تِ هطتریاى تذست آٍردم  ،كسة ٍكار را تَسدعِ دادم.در ایدي ضدتل تجرتدِ ٍ
دقت ٍسرعت تیطتر هَثر است.
-5در هَرد تعداد بِ کارگواردگاى در ابتدای راُ اًدازی کسب ٍ کار ٍ هیساى افسایص تعداد ًیرٍی اًسااًی پاس از
ضرٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّید؟
در اتتذا تصَرت اًفرادي كار را ضرٍع كردم ٍ .لي در حال حاضر تا چٌدذیي ًفدر از دٍسدتاى ٍآضدٌایاى پدس از گنراًدذى دٍرُ
آهَزضي تعویر اتَهثیلْاي سَاري تٌسیٌي در هركس فٌي ٍ حرفِ اي اردستاى در ضْر اردستاى هطتَل تِ كار هي تاضن.
 -6در خصَظ هیساى تَلید ٍ افسایص تَلیدات تَضیح دّید؟
تا گسترش كار ٍ تثلیتات تیطترٍكیفیت تخطي تِ خذهات ارائِ ضذُ تِ هطتریاى هیساى كار ها تیطتر ضذُ است.
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 شرح تجربیات :


تا اًجام كار تیطتر ٍتذست آٍردى تجرتِ تیطتر ٍتازدیذ ازضركتْاي خذهات ًٍوایطگاّْاي خدَدرٍ سدرعت ٍكیفیدت
كار را تاال تردم ٍتَاًستن تِ در آهذ خَتي ترسن.

 شرح شکست ها :


تا تاال رفتي قیوت خَدرٍ ٍّوچٌیي لَازم یذكي اًَاع خَدرٍ ٍاجرت خذهات تاعث ایجاد ضدذى هطدکیتي در زهیٌدِ
ارائِ خذهات تِ هطتریاى ضذُ ام.

 شرح موفقیت ها :


طي آهَزش در دٍرُ تعویر اتَهثیلْاي سَاري تٌسیٌي در هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي اردستاى ٍ اًجام كدار در ایدي
زهیٌِ ٍتکرار ٍتوریي تَاًستن هَفق ضَم كِ كسة ایي هَفقیت را هذیَى تیش ٍزحوات هرتي حرفِ هیذاًن.

ًام ٍ ًام خاًَادگي :سعیذرٍستا
عٌَاى دٍرُ آهَزضي  :تعویر اتَهثیلْاي سَاري تٌسیٌي
عٌَاى ضتل/حرفِ  :هکاًیکي خَدرٍ

