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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :

ثِ هزكش اهَسش فٌي ٍ حزفِ اي هزاجعِ كزدم ٍپس اس اطالع اس دٍرُ ّبي اهَسشي كِ ثزگشار هي شذ ثب تَجِ ثِ ًیبس ثبسار كبر ٍ
عالقِ ثِ رشتِ جَشکبري ٍ دراهذ قبثل تَجِ ایي هْبرت پس اس گذراًذى هزاحل هشبٍرُ ٍ ثجت ًبم در كبرگبُ جَشکبري
هشغَل ثِ گذراًذى دٍرُ جَشکبري شذم ٍ در كبرگبُ هطبثق استبًذارد اهَسشي ,فلش كبري ٍ هْبرت جَشکبري ثبقَس الکتزیکي
را اس پبیِ شزٍع كزدم ٍ ثب تالش ّبي هزثي كبرگبُ ٍ ارائِ آهَسشْبي هزثَطِ هطبثق ثب ًقشِ كبر عولي ٍكالس تئَري پس اس
هذتي قبدر ثِ جَشکبري در توبم ٍضیعتْبي هختلف ثب اًَاع الکتزٍدّبي جَشکبري شذم ٍ تَاًستن ثز رٍي فلشات ٍ فَالدّب
درّز ضخبهت ٍ دراًَاع اتصبالت هختلف جَشکبري كٌن ٍدر سبخت درة ٍپٌجزُ ّبي فلشي ٍ سبدُ ٍ درّبي هٌْذسي ٍ طزح
دار ٍ پبركیٌگي هْبرت السم را كست ًوبین .
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نام طرح :جوشکاري صنایع فلسي
 -5نحوه آضنايی خود با آموزش های سازمان و مركس آموزش فنی و حرفه ای را ضرح دهید؟
ثب هزاجعِ ثِ هزكش اهَسش فٌي ٍ حزفِ اي شْزستبى ٍ اطالع اس رشتِ ّبي ثزگشاري شذُ در آى هزكش ٍ عالقِ اي كِ ثِ رشتتِ
جَشکبري داشتن در كبرگبُ هزثَطِ شزكت كزدم ٍپس اس گذراًذى اهَسشْبي السم تَاًستن شغلي ثزاي خَد فزاّن ًوبین
 -2نقص مربی و مطاور مركس در توفیق ضما در راه اندازی كسب و كار چه بوده است ؟
هشبٍر پس اس ارسیبثي ٍ شٌبخت عالقِ ٍ تَاًبیي هي ,ثٌذُ را جْت گذراًذى هْبرت جَشکبري ثِ كبرگبُ هشثتَر هعزفتي كتزدٍ.
در كبرگبُ ثب اهَسشْبي هزثي ٍگذراًذى دٍرُ ٍ رسیذى ثِ هْبرت السم ثِ فکز اداهِ فعبلیت در ایي رشتِ شذم ٍ پس اس هزاجعِ
ٍ جستجَ در ثبسار كبر هزثَطِ تَاًستن در كبرگبّي در اثتذا ثصَرت رٍس هشد ٍ پس اس گذشت هذتي ثبصبحت كتبر ثتِ صتَرت
درصذي هشغَل ثِ كبر شَم .
 -7چگونگی راه اندازی كسب و كار و اضتغال خود را به صورت مفصل ضرح دهید.
پس اس گذشت دٍ سبل اس كبر در كبرگبُ ٍ اشٌبیي ثب رٍش هشتزي هذاري ٍكبر ثبسار ٍ قیوتْب ٍ ًزخ سبخت سبسّْب ثِ فکتز راُ
اًذاسي ایي حزفِ ٍجَشکبري اسکلت فلشي-پبركیٌگ –سبخت درة ٍپٌجزُ –ٍ توبم كبرّْبي هزثَط ثِ جَشکبري شذم.
 -0میسان سرمايه اولیه ضما جهت راه اندازی كسب و كار به چه میسان بوده است؟
در اثتذا ثبّوزاّي هزثي كبرگبُ ٍاشٌبي ایشبى ثب فزٍشٌذُ دستگبّْبي جَشکبري ثِ صَرت اقسبطي چٌذ تب ٍستیلِ ٍ دستتگبُ
ًَ ٍ دست دٍم ٍ سبلن ثب هجلغي در حذٍد 10هیلیَى تَهبى تْیِ كزدم.
 -1در مورد تعداد به كارگماردگان در ابتدای راه اندازی كسب و كار و میسان افسايص تعداد نیروی انساانی ساا از
ضروع فعالیت تاكنون توضیح دهید؟ پس اس شزٍع كبر ٍراُ اًذاسي هغبسُ ٍكبرگبُ جَشکبري ثب یکي اس دٍستبى كِ در هزكش
ٍكبرگبُ فٌي حزفِ اي اشٌب ثَدین ثِ ّوکبري هشغَل شذم.
 -2در خصوظ میسان تولید و افسايص تولیدات توضیح دهید؟
پس اس گذشت هذتي ٍشٌبخت اصَل كبر ٍ آشٌبیي ثب ثبسار ثِ كبر سبخت ٍ سبس درثْبي ثبغي ٍ ٍیالیي ّن هشغَل شذم ٍ طزح
ٍ ًقشِ ّبي رٍس را تَلیذ ٍ ثِ فزٍش هي رسبًین ٍ در هٌطقِ كبرّْبي جذیذ ٍ هذرًي ارائِ هي دادین كِ ثب رضتبیت هشتتزیبى
ّوزاُ ثَد.

 شرح تجربیات :
ثب تَجِ ثِ ایي كِ هْبرت جَشکبري كبر سٌگیي ٍ خستِ كٌٌذُ اي است ٍلي اگز در ایي حزفِ ثب تَجتِ ثتِ شتزای
رٍس ٍ خَاستِ ثبسار كبر ارائِ دّین ثِ سزعت پیشزفت قبثل تَجْي ٍ درآهذ خَثي حبصل هي شَد.
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 شرح شکست ها :
شکست احتوبلي ثِ شزای رٍس ثبسار ٍسبخت سبس ثز هي گزدد كِ در اى هَقعیت ّن هي تَاى ثِ جَشکبري در صٌبیع
ٍ تعویزات ٍ قطعبت دیگزي پي ثزد.
 شرح موفقیت ها :


هَفقیت ایي است كِ در هذت كَتبّي ثب سبخت درثْبي طزح دار هٌْذسي ٍ پبركیٌگْب ثبسار كبر خَثي ثذست آٍردم.
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :رسَل ّبشوي
عٌَاى دٍرُ آهَسشي :جَشکبري درة ٍپٌجزُ اٌّي
عٌَاى شغل/حزفِ  :جَشکبري
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