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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
چندین سال بیکاربودم و پیگیر کار بودم و چون در نزدیکی منزل ما تعمیرگاه زیاد وجود داشت به این کار
عالقه مند شدم و به مرکز آموزش فنی و حرفه اي زرین شهر مراجعه کردم و ابتدا با مشاور مرکز آقاي عباسی
صحبت کردم و سپس به کارگاهها معرفی شدم و در آنجا با مربیان صحبت کردم و در نهایت حرفه تعمیرخودرو را
انتخاب کردم.
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نام طرح :تعمیرگاه خودرو
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه اي را شرح دهید؟
ازطریق دوستانم که در مرکز آموزش فنی و حرفنه اي زرین شهر دوره دیده بودند و رضایت داشتند با مرکز زرین
شهر آشنا شدم و در این مرکز دوره تعمیرکار اتومبیلهاي سواري را زیر نظر اساتید بسییارخوب آقاییان ابیراهیم
جاللی وحسن کیانی طی کردم و مطالب بسیاري یاد گرفتم که االن در کار از آنها بخوبی استفاده می کنم.
 -2براي انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید ،از راهنمایی چه افرادي بهره گرفتید :مشاور مرکز ییا سیایر
افراد؟
در ابتداخودم اطالعاتي از دوستانم گرفته بودم و تقریبا تصمیم گرفته بودم كه در رشته تعمیرخودرو ثبت نام كنم اما باا ورود
به مركز توسط آقاي عباسي مشاور مركز مشاوره شده ام و سپس به كارگاهها معرفي شادم و باا مربیاان حاتبت كاردم و در
نهایت توانستم در رشته مورد عالقه ام ثبت نام كنم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله خیلي راضي هستم .چون االن شغلي دارم و مي توانم در هركجا كه بخواهم كار كنم و درآمد داشته باشام و باراي خاود و
مردم مفید باشم.
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
در خصوص تجهیزات آموزشي مستقر در كارگاه آموزشي خوشبختانه كارگاه امکانات و تجهیزات خیلي خوبي داشت .دركارگاه
ما انواع موتورهاي آموزشي از قبیل پژو وپراید و پیکان و سمند و همینطورگیربکس وسیستم تعلیق انواع خودروها موجود بود
و با چیدمان مناسب در كارگاه قرار داده شده بود .دو نفر مربي دركارگاه با حبر وحوحله فراوان به ما آموزش مي دادند.
 -5چگونگی راه اندازي کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
پس از آموزش پیگیر كار شدم و به تعمیرگاه یکي از دوستانم مراجعه كردم و با ایشان قراردادي بستم و بصاورت درحادي باا
ایشان شروع بکار كردم و فعال با ایشان كارمي كنم و تصمیم دارم پس از كسب تجربه و نیاز سارمایه باراي خاودم تعمیرگااه
مجهز بزنم و این كار را ادامه دهم.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضي هستم چون این كار را خیلي خوب یاد گرفته ام و كار مورد عالقه اینجانب مي باشد و همچنین میتوانم در متال
زندگي ام تعمیرگاه داشته باشم و از این بابت خداوند را شکرگزارم از مربیان و پرسنل مركز آماوزش فناي وحرفاه اي زریان
شهر هم تشکر مي كنم.
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-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
پشتکار و تالش خودم موٍثر بوده .همچنین مشاوره مركز و مربي خوبمان جناب آقاي ابراهیم جاللي وحسان كیااني نیاز مارا
بسیار راهنمایي كردندكه جا دارد از ایشان كمال تشکر را داشته باشم.
 شرح تجربیات :


.درحال حاضرتوانایي كار وتعمیرات بر روي خودرو پراید و پژو و پیکان را دارم .همینطورتوانایي تعمیرانواع گیریبکس
را نیز دارم.

 شرح شكست ها :


التمداله تاكنون شکستي نداشته ام.

 شرح موفقیت ها :


توانائي تعمیرانواع خودروكه به تعمیرگاه مراجعه كرده را تا %90داشته ام وروز به روز بر تجربیاتم اضافه مي شود.
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