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مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان شاهین شهرومیمه

زهرا مجیدي فر

كارشناس فني كشاورزي

نام و نام خانوادگي

تاریخ تولد

شماره بیمه تامین اجتماعي

زهرا مجیدی فر

67/11/4

بیمه به صورت دوره ای(2-12ماهه) روی

رشته و مقطع تحصیلي

عنوان دوره آموزشي طي شده

عنوان شغل مرتبط با دوره آموزشي

كارشناسي كشاورزي

نقشه كشي با Autocad

طراحي پالن موقعیت اراضي بخش كشاورزي

هر قرارداد وروی هر پروژه به صورت
تک نفره می باشد.

آدرس محل كار
میمه خیابان دكترشریعتي روبروي شهرداري شركت فني مهندسي كشاورزي زعفران كشت میمه

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
اینجانب زهرا مجیدی فر متولد میمه شهرستان شاهین شهر ومیمه در سال  1392فارغ التحصیل از رشته
مهندسی کشاورزی دانشگاه دولتی لرستان(خرم آباد) می باشم.با توجه به گذراندن دوره های مکان یابی با نرم
افزار Arc Mapاز گروه  GISبا توجه به نیاز فنی رشته تحصیلی و نگارش در مقاله های دانشگاهی مرتبط با مکان
یابی در طول دانشگاه و فارغ التحصیلی تا سال  1393با ایجاد موقعیت شغلی در زمینه رشته تحصیلی و عالقه
قبلی بنده به نقشه کشی و دارا بودن استعداد طراحی عمومی موفق به گذراندن دوره های نقشه کشی ساختمان با
 Autocadبه مدت  6ماه در مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان شاهین شهر و میمه با تدریس عالی
سرکارخانم آمنه روانستان و دوچندان شدن عالقه مندی اینجانب به طراحی و تلفیق آن با زمینه شغلی در
قسمت کشاورزی همچنین موفق به گذراندن دوره های پیشرفته  ArcMapاز نرم افزار  ArcGISدر آموزشگاه
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آزاد فنی و حرفه ای مهرگان اصفهان شدم و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
اصفهان در حال حاضر مشغول به طراحی پالن موقعیت کاربری های کشاورزی ( گلخانه ،دامداری ،مرغداری،
کارخانجات صنایع غذایی و آبیاری تحت فشار) و همکاری با ارگان های دولتی:جهاد کشاورزی /آب منطقه ای/
منابع طبیعی و ...می باشم.
همچنان عالقه مند پیشرفت بیشتر در این زمینه و ادامه تحصیل در رشته عمران و نقشه برداری به صورت حرفه
ای می باشم .الزم به ذکراست شرکت زعفران کشت میمه با سابقه 10ساله در بخش کشاورزی با  7کارشناس
کشاورزی آماده فراگرفتن دوره های فنی جدید (مخصوصا در زمینه طراحی با دقت باال جهت تعیین دقیق پالن
موقعیت جغرافیایی و طراحی داخلی با کاربری های کشاورزی می باشد.بنده حقیر به عنوان عضوی از این مجموعه
آماده فراگیری هر چه بیشتر علم نقشه کش"طراحی با دقت باال و به روز و خدمت به جامعه می باشم.

نام طرح :تعیین پالن موقعیت ونقشه كشاورزي
جه

 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
بنده از طریق وب سایت اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان شاهد دوره هاي متعدد كاربردي بوده و با توجهه بهه
نیاز شغلي و مقدماتي با ثبت نام و گذراندن دوره نقشه كشهي سهاختنان بها  Autocadدر مركهز آمهوزش فنهي و حرفهه اي
شهرستان شاهین شهر و مینه با تدریس دقیق خانم آمنه روانستان به مدت  6ماه موفق به قبولي و دو چندان شدن عالقهه ام
در زمینه مکان یابي و طراحي با نرم افزار هاي جدید و گذراندن دوره  GISدر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي مهرگان اصفهان
شده ام.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یاا ساایر
افراد؟ (توضیح دهید) كارگاه آموزشي در محل مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان شاهین شهر و مینه با تعداد زیاد و
سرعت خوب به صورت شبکه راندمان یادگیري را افزایش و بهه دلیهل فراخهي مکهان و آزاد بهودن یهادگیري وتعهداد مناسه
سیستم ها عالقه هر روزمان را جهت یادگیري زیاد كرده و دوره را با موفقیت به پایان رسانیدیم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله بسیار زیاد .بنده با توجه به دوري راه از مینه تا شاهین شهر 4روز در هفته از ساعت 8تها 1را بهه صهورت مکهرر بهه دلیهل
تدریس عالي خانم آمنه روانستان رغبت ننوده و حاضر مي شدم .نتیجهه مببهت آن را در حهین كهار در جههاد كشهاورزي و
پیشرفت در زمینه كشاورزي با توجه به نیاز منطقه ارزیابي و اكنون مي توانم با این آموزش به جامعه و هنشهریان در زمینهه
كشاورزي هنکاري و خدمت ننایم.
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله  .سیستم ها با سرعت خوب و فضاي كافي و بوده .محل برگزاري فضاي مناس و داراي امنیت خوبي بود.
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 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
با توجه به رشته تحصیلي و رفت و آمد مکرر به مراكز كشاورزي مهرتب و شهركت در هنهایش ههاي عنهران – كشهاورزي و
ارتباط با استادان مربوطه در دانشگاه صنعتي اصفهان و نگارش مقاالت مرتب موفق به اخذ كارشهنا نها ر برتهر در زمینهه
نظارت مزارع كشاورزي از نظر فني و ارائه راهکار جهت بهبود روند تولیدگردیده هنچنهین بها توجهه بهه گذرانهدن دوره ههاي
مرتب و افزایش امتیاز رزومه و جل توجه كارشناسان ارگانهاي دولتي مرتب موفق به عضویت در شركت تعهاوني كشهاورزي
زیر مجنوعه جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي استان اصفهان هنچنین برقراري ارتبهاط بها سهایر ارگهان ههاي دولتهي
ضنن كار و با توجه به عالقه مندي انجام صحیح امور كشاورزي با وجدان كاري و برقراري ارتبهاط صهحیح و علنهي بها بههره
برداران شهرستان و گرفتن تجربیات آن ها و كنک گرفتن از كارشناسان و نا ران برتر و اسهتفاده از تجربیهات آن هها كنهک
زیادي به پیشرفت شغلي بنده و یافتن راه هاي تازه در زمینه شغلي گردیده است .به امید پیشرفت و بهبهود ههر چهه بیشهتر
امور.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله تا زمانیکه جاي پیشرفت داشته باشد .خد رو شکر رشته كشاورزي جاي پیشرفت زیاد مخصوصا در شهرهاي كوچکي چون
مینه دارد و عالقه مندان مي توانند با یادگیري راه هاي آسان موفق به برقراي ارتباط درست با متقاضیان و كارشناسهان برتهر
گردیده و رضایت كاملي به دنبال آید.
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
برقراري ارتباط باال با دوستان هنکاران رقیبان .كنجکاوي و عالقه به جستجوي هرچه بیشتر و دست یابي به راهکارهاي آسان
و دقیق جهاني و ارتباط علني در كنار شغل با برتران علني رشته مرتب در كنار شغل و انجام تحقیقات و پشتکار در یهافتن
دلیل و راه هاي دیگر حل یک موضوع.
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 شرح تجربیات :


-1نظارت فني مزارع شهرستان شاهین شهرومینه12ماه



پذیرش مقاله عنران و شهرسازي آذر  91دانش پژوهان اصفهان با هنکاري اساتید مجرب دانشگاه صنعتي اصفهان



انجام پروژه حفظ نباتات شهرستان شاهین شهرومینه



عضویت در مقاالت عنران كشاورزي(با موضوع gisو مکان یابي در خصوص خشکسالي



سابقه 3سال در شركت زعفران كشت مینه



كارشنا

داراي رتبه و پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي اصفهان

 شرح شكست ها :


پذیرش در رشته مرتی شغلي در دانشگاه خواجه نصیر طوسي و عدم توانایي در پرداخت هزینه گزاف تحصیلي



پذیرش در دانشگاه پردیس شیراز و عدم توانایي در پرداخت هزینه گزاف

 شرح موفقیت ها :


كارشنا
مینه

نا ر برتر استان  -كارشنا

برتر طراحي و ثبت موقعیت جغرافیایي اراضهي بها كهاربري كشهاورزي بخهش
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نام و نام خانوادگي :زهرامجیدي فر
عنوان دوره آموزشي  :نقشه كشي ساختنان بااتوكد
عنوان شغل/حرفه  :طراحي پالن موقعیت با Gisواتوكد/نظارت فني
كشاورزي وكنترل آفات وبیناریهاي گیاهي

ر محل كار و در حال انجام كار (تصویر )2
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نام و نام خانوادگي :زهرامجیدي فر
عنوان دوره آموزشي  :نقشه كشي ساختنان بااتوكد
عنوان شغل/حرفه  :طراحي پالن موقعیت با Gisواتوكد/نظارت فني
كشاورزي وكنترل آفات وبیناریهاي گیاهي

 ،نناي داخلي ،نناي بیروني  ،تابلوي محل كار و ( ).....تصویر )3

