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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
اینجانب با توجه به عالقه ای که به تعمیرات خودرو و مکانیکی داشتم و پرس و جو از دوستان در ابتدا با وساطت
یکی از آشنایان برای شاگردی وارد سایپای نطنز شدم.
بعد از دو سال شاگردی از طریق آشنایی با یکی از کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای نطنز به آن مرکز معرفی
گردیدم و سپس با مراجعه به مرکز از طریق مشاور مرکز با رشته های آموزش فنی و حرفه ای شهر نطنز آشنا
گردیدم.
سپس از کارگاه های مرکز دیدن کردم و با توجه به عالقه ای که به رشته تعمیر خودرو داشتم و امکانات و
تجهیزات بسیار عالی و به روزی که در کارگاه مکانیک مرکز وجود داشت رشته مکانیک خودرو را برای آموزش و
یاد گیری انتخاب نمودم.
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نام طرح :تعمیر كار خودرو
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
اینجانب با توجه به عالقه ای که به تعمیرات خودرو و مکانیکی داشتم با پرس و جو از دوستان در ابتدا با وساطت
یکی از آشنایان برای شاگردی وارد سایپا نطنز شدم.
بعد از دو سال شاگردی از طریق آشنایی با یکی از کارکنان آموزش فنی و حرفه ای نطنزز بزه آن مرکزز معرفزی
گردیدم و در رشته مورد عالقه ام یعنی تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی ثبت نام نمودم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یزا سزایر
افراد؟ (توضیح دهید)؟
بنده شخصا به این رشته عالقه داشتم و از قبل در این رشته شاگردی میکردم ولی در مرکز آموزش فنی و حرفزه
ای مجدد مشاوره شدم و پس ا ز بازدید از مرکز و آشنایی با کارگاه و تجهیزات موجود که در آن زمان بسیار عالی
بود نسبت به انتخاب رشته مکانیک خودرو اقدام نمودم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله,
یکی از مزیت های اصلی آموزشهای فنی و حرفه ای آموزش در محیطی است که تجهیزات واقعزی وجزود دارد و
کار آموز میتواند در محیط کار واقعی آموزش ببیند .به خصوص این که یاد گیری به صورت علمی میباشد.
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله,
همه تجهیزات به روز و کاربردی بودند و بنده پس از آموزش در مرکز نیاز بزه آمزوزش خزاص دیگزری نداشزتم.
تجهیزاتی مانند موتور ماشین ,دستگاه دیاگ ,خودرو زنده و ...که برای آموزش عالی بودند همه موجود بود.
 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
بنده پس از آموزش در مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اخذ مدرک با حداقل سزرمایه ای کزه داشزتم اقزدام بزا
تاسیس تعمیرگاه نمودم و سپس با ارائه مدرک آموزش فنی و حرفه ای به اتحادیه اصناف اقدام بزه کسزب جزواز
کسب کردم و هم اکنون یکی از تعمیرکاران موفق در سطح شهرستان نطنز میباشم.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله,
این شغلی است که بنده همیشه به آن عالقه داشته ام و همیشه در پی یادگیری بوده ام.
سطح درآمد این حرفه نسبتا خوب است.بازار کار آن همیشه وجود دارد و هزر روز بهتزر میشزود.تبریبا بیشزتر
مردم به آن نیاز دارند.یک شغل فنی خوب و کاربردی میباشد.
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-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
بنده هم اکنون یکی از تعمیر کاران خوب شهر نطنز میباشم که درآمد خوبی هم دارم.
این پیشرفت به خاطر عالقه و پشت کار میسر شده و به خصوص بعد از آموزش فنی و حرفه ای و یاد گیری علمی
و عملی در مرکزآموزش فنی و حرفه ای تبحر زیادی در کارم پیدا کردم و داشتن مدرک آموزش فنی و حرفزه ای
باعث اعتماد زیاد مشتریان به اینجانب شده است.
 شرح تجربیات :


تعمیر انواع خودرو سبک



شناخت قطعات اصلی و با کیفیت از قطعات تبلبی

 شرح شکست ها :


شکست در هر شغل و حرفه ای وجود دارد ولی با تالش و پیگیری ،شکست ها به حداقل رسیده است.

 شرح موفقیت ها :


شناخت قطعات اصلی



شناخت ابزار آالت مورد نیاز



اعتماد مردم به اینجانب
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