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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي  :با توجه به اینکه از قدیم االیام می گفتند فرزند باید شغل پددش
شا پیشه کند و پا به جا پای پدش خود

بگذاشد من هم شروع به این کاش کردم و از زمانی که سن چنددانی نداشدتم

پیش پدش خودم مشغول به کاش شدم و اوایل به عنوان یک شاگرد وش دست پدشم بودم و کم کم اول نام ابزاش هداشو
یاد گرفتم و نحوه ی استفاده از آنها شا و سپس طی گذش زمان از پدشم دش زمینه تعمیرات هم یاد می گرفتم و بعد از
آن هم کم کم عالقه من به این حرفه هر شوز زیاد و زیادتر می شد و تا آنجایی پیش شفت که دوست داشتم اسدتاد
کاش شوم و دش کناش پدشم و به اعتباش کاشی پدشم من هم طی گذش زمان اعتباشی کسب کردم و بعد از آن دیگدر پددش
من توان کاش کردن زیاد نداشت و بیشتر دش حالت نظاشت به سر میبرد و من اکثر کاشهاشو انجدام میددادم و بعدد از
گذشت زمان تصمیم گرفتم مستقل شوم و اعتباش خیلی خوبی هم دش زمینه کاشی کسب کرده بودم و هرشوز سدعی
داشتم اطالعاتم شا با توجه به فن آوشی های جدید به شوز تر کنم ودوست داشتم از دیگر همکاشانم به شوزتر باشدم
تا اینکه پس از تحقیقات ،آشنایان و دوستان مرکز آموز
معرفی کردند با مراجعه به این مرکز و قسمت پذیر

فنی و حرفه ای شهرستان فالوشجدان شا بده اینجاندب

و مشاوشه گرفتن از این قسمت تصمیم گرفتم که ثبت نام دش

کالس برق خودشو و سیستم سوخت شسانی انژکتوش شا انجام دهم تا به صوشت کلی تدری آمدوز

ببیدنم و بتدوانم

تجارب مهارت آموختگان شاغل مراكز آموزش فني و حرفه اي
مدشک بین المللی داشته باشم و اینکه طبق استانداشد جهانی پیش شوم چون از همدان اول کداش دوسدت داشدتم
بهترین باشم و بتوانم ماشین های جدید شا که واشد بازاش می شود عیب یابی کنم .

نام طرح :باتري سازي و برق خودرو
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموز

فنی و حرفه ای شا شرح دهید؟

با توجه به اینکه قبال کاش برق خودشو انجام میدادم و با پرس و جویی که از دوستان و آشنایان کردم آنها بده مدن
مرکز آموز

فنی و حرفه ای شهرستان فالوشجان شا به عنوان یکی از بهترین مکانهای آموزشدی کده دش سد

بسیاش باالیی از لحاظ آموز

قراش داشد معرفی کردند و بعد از مراجعه به این مرکدز و دیددن مسد ول پدذیر

گرفتن مشاوشه و بازدید از امکانات و تجهیزات کاشگاه و اطالع از س
جا برای من همین مکان می باشد .آموز

و

معلومات مربی مربوطه دشیافتم که بهترین

شا شروع کردم و موفق هم شدم.

 -2برای انتخاب کاشگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از شاهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاوش مرکز یدا سدایر
افراد؟ (توضی دهید)
ابتدا با حضوش دش مرکز آموز
مشاوشه گرفتن از مس ول پذیر

فنی و حرفه ای شهرستان فالوشجان و تجربه بازدید قبلی از کاشگاه برق خدودشو و
ترجی دادم که این کاشگاه شا انتخاب کنم و برادشم هم کده دش همدین زمینده

شغلی مشغول بود به من مشاوشه داد و گفت این دوشه ای که میگذشانی میتواند اولین پله موفقیتت باشد زیرا کده
هم از لحاظ اطالعاتی میتوانی ششد کنی و هم از لحاظ اخالقی و واقعا هم همین طوش بود و برایم اتفاق افتداد کده
بتوانم ششد قابل توجهی بکنم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید شاضی هستید؟ توضی دهید.
بله به دالیل فراوانی مثال اطالعات من دش موشد خودشوهای جدید و نحوه ی سیم کشی آنها و نوع بسته شدن آنها
کم بود و اگر می خواستم یک خودشوی جدید شا بازدید کنم م م نا زمان زیادی می برد تا بفهمدم قضدیه از چده
قراش است و همین آموزشها باعث باال بردن سرعت عمل من و باال بدردن سد

کیفدی و کمدی و بده شوز آوشی

اطالعاتم شد و جدای از آن کل موفقیتم شا مدیون دو عامل میدانم اول پدشم و دوم مرکز آموز

فنی و حرفده ای

شهرستان فالوشجان.
 -4آیا کاشگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به شوز برخوشداش بود؟ توضی دهید.
بله به چندین دلیل واض میتوانم بگویم که این کاشگاه از س

بسیاش باالیی برخوشداش است که اولین آنها فضدای

بزشگ و بسیاش مناسب این ششته و دوم خودوشهایی که برای آموز

وجود داشد و سدوم ابزاشهدای مناسدب و بده

شوزی که موجود هست و نظم بسیاش خوبی که دش این کاشگاه برقراش می باشد که این مواشد مدیون نظاشت دقیدق و

تجارب مهارت آموختگان شاغل مراكز آموزش فني و حرفه اي
صحی

مربی برق خودشو می باشد و حتی از لحاظ امنیت جانی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کاش دش محیط

کاشگاه میتوانم این کاشگاه شا به عنوان برترین کاشگاه نام ببرم .
 -5چگونگی شاه اندازی کسب و کاش و اشتغال خود شا به صوشت مفصل شرح دهید.
پس از اینکه آموز

دیدم و اطالعاتم کامل شد تصمیم به شاه اندازی مغازه ای گرفتم که با گرفتن یک وام وخرید

تجهیزات شروع به کاش کردم و با جمله خواستن توانستن است پیش شفتم .دش ابتدای کاش اوضاع من آنجوشی کده
میخواستم نبود و پیش نمی شفت ولی بعدا کم کم با خواسدت خداوندد مهربدان و اشاده ی محکمدی کده داشدتم
توانستم به جایگاهی که میخواهم برسم و با کمک افرد با تجربه این کاش و بخصوص مربی خودم دش مرکز آمدوز
فنی و حرفه ای که لحظه ای از کمک کردن دشیغ نکرد توانستم کاشم شا گستر

دهم.

 -6آیا از شغل خود شاضی هستید؟ توضی دهید.
بله فعال شاضی هستم و از خداوند متعال متشکرم که کاشم شونق گرفته است و به دلیل اینکه شغل خددماتی داشم
نسبت به شغل های دیگر خیلی بهتر است و یکی از عوامل شونق گرفتن کاشم آموز

های فنی و حرفه ای بود که

بسیاش عامل مهمی است .اولین موشد مهم دش شغل ما انصاف هست که اگدر شعایدت بشدود م م ندا شوزی و شزق
گستر

پیدا میکند و این وعده خداست و همین امر باعث شد کسب و کاشم خدوب شدود و دش حدال حاضدر از

شغلی که پیشه کرده ام شاضی هستم.
-7دش موشد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضی دهید.
دو عامل باعث پیشرفت من دش شغلم شده است که اولین عامل آن عالقه زیادی است که نسبت بده شدغلم داشم و
همین باعث می شود که بنده دش نهایت سختی ها هم متوجه شرایط سخت نشوم و بازهم به کداشی کده دوسدتش
داشم ادامه بدهم و دومین عامل پیشرفت من آموزشهای با کیفیت فنی و حرفه ای بود و دش حد زیادی به من کمک
کرد تا به آن چیز هایی که میخواهم برسم و برای پیشرفت ابتدا و الزمه ی آن داشتن اطالعات کافی دش آن زمینده
ای که میخواهی فعالیت کنی می باشد.

تجارب مهارت آموختگان شاغل مراكز آموزش فني و حرفه اي
 شرح تجربیات :
 دش ابتدا فکر نمی کردم آن وشی شود که دلم میخواست ولی بعد از کسب اطالعات و با دل بستن به کمک
خدا و خیلی از اشخاص توانستم حرفه ام شا شروع کنم .مهم اقدام کردن هسدت و دش ادامده همده چیدز
دشست میشود اگر نیت دشستی داشته باشید و امیدتان به خدا باشد ،کاش حل خواهد شد.
 شرح شكست ها :
شکست که نمیشود گفت ولی دش ابتدا مشکالت مالی زیادی برایم پیش آمد و آن هدم ناشدی از نداشدتن
اطالعات بود و بعدا فهمیدم باید اطالعاتم شا بیشتر کنم.
 شرح موفقیت ها  :فکر می کنم اولین و بهترین موفقیت من این بود که توانسته بودم دش این بازاش شقدابتی
نام خوبی از خودم به جای بگذاشم و اعتباش پدشم هم شونق کاشم شا مضاعف کرد .البته انصاف هدم همیشده
سرلوحه کاشم می باشد.
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