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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
از طریق مركز آموزش فني و حرفه اي گز دوره آموزشي تراشكار درجه  2را به صورت كامل گذراندم و بیشتر عالقه مند شدم و
بیشتر به سمت و سوي انجام این كار افتادم.
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نام طرح :تراشکاري
 -1نحوه آشنايی خود با مركز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
از طریق معرفي هنرستان فني و حرفه اي شیخ بهایي شهر گز به مركز حاج علي لباف شهر گز براي طي كردن مهارت ترراش
درجه دو و یک به ابزار تیز كن كه در نهایت منجر به دریافت گواهینامه مهارت شده كه با تجمیع با دروس عمومي هنرسرتان
منجر به دریافت دیپلم هنرستان مي باشد
 -2برای انتخاب كارگاه آموزشی چگونه عمل كرديد،از راهنمايی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مركز ياا اااير
افراد؟ (توضیح دهید) از افراد صاحب نظر و متخصص در مورد این رشته تحقیق كرده ام و بازار كار را پرس و جرو كرردم و
بعد از ان در هنرستان انتخاب رشته انجام دادم در نهایت در كارگاه تراشكاري این حرفه را یاد گرفتم و در حرین فررا گررفتن
مهارت مشغول كار شدم و رضایت كامل دارم
 -3آيا از آموزشی كه ديده ايد راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت كامل دارم ،دوره تراش درجه دو بسیار عالي و در حد باالي بود به طوري كه در موقع شروع كرار اسرتاد كرارم تعجرب
كرد كه همه مهارت ها را به طور كامل اطالع و توانایي دارم.
 -4آيا كارگاه آموزشی شما از تجهیزات كامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله ،كارگاه داراي تجهیزات و ابزار هاي كامل مطابق با استاندارد هاي تراشكاري است و از لحاظ مرواد مصررفي نیرز در حرد
باالیي بود به طوریكه هر جلسه یک نقشه به ما داده مي شد و در نهایت قطعه تراشیده و تحویل داده مي شد.
 -5چگونگی راه اندازی كسب و كار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
از طریق آشنایان معرفي به كار شدم كه از كار خود بسیار راضي هستم كه هم حقوق خوب و محیط خوبي دارد
 -6آيا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
از شغل خود به طور كامل رضایت دارم چون باعث شد نسبت افراد همسن خودم باالتر باشم
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل اين پیشرفت توضیح دهید.
از مدیریت كارگاه تراش و مربي كارگاه بسیار سپاسگزار هستم كه من را راهنمرایي نمروده و باعرث شردن كره ایرن مهرارت را
بیاموزم و در آینده میخوام مهارت  CNCیاد بگیرم و پیشرفت كنم.


شرح تجربیات  :من به مدت یک سال است كه در این كارگاه مشغول به كار هستم.

 شرح شکست ها  :تاكنون شكستي نداشته ام
 شرح موفقیت ها :من همین كه در این حرفه مشغول به كار هستم یكي از موفقیت هاي بسیار زیاد من بوده است.
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