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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
در دوران کودکی به کارهای فنی بسیار عالقمند بودم .پس از پایان تحصیالت دوره راهنمایی وارد مقطع
دبیرستان شدم بعد از تحصیل در دوره ی اول دبیرستان در سال دوم با توجه به عالقه و پشتکاری که در وجود
خود احساس میکردم به رشته ی تراشکاری روی آوردم .بصورت پاره وق ت در مغازه دامادمان که در این حرفه
فعالیت میکرد مشغول به کار شدم.و بعد از گرفتن دیپلم خود بصورت تمام وقت مشغول فعالیت شدم و تجارب
زیادی کسب کردم  .از آ نجا که نامبرده مجبور بود مرا بیمه کند بعد از گذشت چند سال زمانی رسید که حجم کار
در شهرستان بسیار کم شد و به ناچار مجبور شدم از بیمه بیکاری استفاده کنم و به این ترتیب از طرف اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان به عنوان مقرری بگیر بیمه بیکاری جهت آموزش به مرکز شماره  11اردستان
معرفی شدم.
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با توجه به عالقه ای که در رشته ی تراشکاری داشتم رشته ی مذکور را برای خود برگزیدم .در کارگاه آموزشی با
کمک مربی با تجربه مرکز و با پشتکار خود موفق به اخذ مدرک بین المللی تراشکاری گردیدم.

نام طرح :تراشکاري و سوپاپ تراشي
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
در نمایشگاه دستاوردهاي فني و حرفه اي و سخنراني ریاست مركزز آمزوزش فنزي و حرفزه اي اردسزتان در مراسز بازادي
سیاسي نماز جمعه كه مصادف با روز ملي مهارت بود با فعالیت این مركز آشنا شدم .و وقتي كزه از رزرف اداره كزار بزه مركزز
آموزش فني و حرفه اي معرفي شدم با رغات در دوره شركت كردم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یاا ساایر
افراد؟ (توضیح دهید)
در انتخاب كارگاه بالوه بر بالقه ي خود و تشویق والدین و راهنماییهایي كه در زمان تحصزیل در مدرسزه بزراي مزا زورت
گرفته بود و نیز با توجه به بازدیدهایي كه به اتفاق مسئولین مدرسه از مركز آموزش فني و حرفه اي داشت بعد از مشزاوره بزا
كارشناسان مركز در رشته ي تراشکاري ثات نام نمودم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله – راضي ام – خوشاختانه تجهیزات كارگاه در حد اس تاندارد و كافي و مربي نیز با رغات به امر آمزوزش میررداخزت .و بزه
حل و فصل سواالت كار آموزان همت میگماشت.
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجهیزات در حد هشتاد در د كامل بود  .برخي تعمیرات و سرویس هاي جزئي توسط مربي ورت میگرفزت ولزي در مزورد
دستگاههاي جدید و سري تراشي باید از كارگاههاي بیرون از مركز استفاده میکردی .
 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
پس از سرري كردن دوران تحصیل و اخذ دیرل تحصیلي در رشته ي انساني به خدمت مقدس سربازي رفته و سرس مزدت
كوتاهي را به شاگردي در كنار اساتید با تجربه شهرستان در حرفه تراشکاري سرري كردم و نهایتا به این نتیجه رسیدم كزه
براي خود مغازه اي مجزا داشته باش كه بعد از گذراندن دوره آموزشي و اخذ مدارک و مجوز الزم تصمی به كسز و كزار در
این حرفه گرفت .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله .از آنجا كه در این كار بالقه -پشتکار و ابتماد به نفس خوبي دارم بحمد اهلل با پذیرش اینکه در شروع كس و كار ممکن
است چالشهایي وجود داشته باشد و با توجه به كماود جمعیت شهر و تعدد همکاران در این رشته ممکن اسزت زمزاني رزو
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بکشد كه كس و كار رونق واقعي بگیرد .در حا حاضر با توجه به اینکه روي پاي خود ایستاده ام و كارفرماي خود هسزت از
شغل و كار خود بسیار راضي و به شغل خود بالقه مند میااش .
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
بوامل مختلفي در پیشرفت اینجان دخالت داشته اند یکي از این بوامل بازدیزدهایي اسزت كزه در زمزان تحصزیل در دوران
دبیرستان از مركز آموزش فني و حرفه اي داشتی  .بوامل دیگر معرفي رشته ها و حرفه هاي در حا اجرا از سوي مسزئولین
مركز و راهنماییهایي كه توسط مشاوره و هدایت شغلي مدرسه و مركز ورت گرفت و نهایتا بالقه وافر اینجان به رشته ي
تراشکاري بود  .همه ي این بوامل بابث پیشرفت و ترقي اینجان گردید.
 شرح تجربیات :


ابتماد به نفس ،متکي بر روحیه ي اشتغالزایي و ایجاد كس و كار مجزا براي خود

 شرح شکست ها :


بحمد اهلل هیچگونه شکستي در این حرفه نداشته ام.

 شرح موفقیت ها :


آشنایي با انواع دستگاههاي تراش -سري تراشي و سوپاپ تراشي



آشنایي با دستگاههاي جوشکاري با گاز آرگون و جوش آلومینیوم.
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