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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
با توجه به رشته تحصیلی کارشناسی بنده ،لزوم افزایش مهارت های مرتبط با رشته برای توانمند سازیم
ضروری بود  .لذا با توجه به اطالعی که از برگزاری دوره آموزشی برنامه نویسی  cncدر مرکز آموزش فنی و حرفه
ای نایین پیدا کردم به این مرکز مراجعه نموده و پس از ثبت نام ،دوره مذکور را با موفقیت به اتمام رساندم که با
مهارتی که پیدا کردم توانستم شانس کاریابی خود را افزایش دهم .
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كارشناس طرح و برنامه صنعت قطعه سازي

 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
از طریق دوستان و اطالعیه هاي مركز كه در دانشگاه محل تحصیل و سطح شهر .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یاا ساایر
افراد؟ (توضیح دهید) در ابتداي فرآ یند ثبت نام با مراجعه به واحد پذیرش و مشاوره شغلي مركزز نزاییا از راهنیزایي زم
استفاده نیودم هیچنیا با مراجعه به كارگاه ماشیا ابزار ومصاحبه با مربي محترم كارگاه از توضیحات و راهنیایي هاي ایشان
نیز بهره زم بردم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله  ،كامال رضایت دارم  .مربي محترم تالش بسیاري در ارائه كامل آموزش طبق استاندارد سازمان انجام دادند  .كه براي بنده
در ایا شغلي كه دارم بسیار راهگشا و كیک كننده بود .
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله كارگاه ماشیا افزار ناییا تقریبا از لحاظ امکانات آموزشي كامل است .
 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
بنده با مراجعه به شركت آرافا و ارائه روزومه و شركت در مصاحبه تخصصي توانستم در ایا شزركت بزه صزورت تیزام و زت
استخدام شوم .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله راضي هستم  .شركت آرافا ناییا با توجه به اینکه در تولید پیپ هاي هیدرولیک و طعات صنعتي مورد نیزاز بسزیاري از
صنایع فعالیت دارد نوسانات ا تصادي خیلي روي روند فعالیت آن موثر نیست  .ایا موضوع باعث ایجاد اشزتغا پایزدار بزراي
پرسنل و به تبع آن رضایت شغلي مي شود .
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
اینجانب تیام تالش خود را در بهبود مستیر سطح توانیندي هاي خود انجام مي دهم ما جیله شركت در دوره هاي پیشرفته
آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي
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 شرح تجربیات :


حدود یکسا تجربه فعالیت در ایا شغل مورد تصدي دارم .

 شرح شکست ها :


تا كنون اتفا ي با تعریف شکست در مسیر شغلي اینجانب حادث نشده است .

 شرح موفقیت ها :


تالش در زمینه ایجاد مهارت هاي جدید و توسعه مهارت هاي بلي در خود باعث رشزد و ارتقزاش شزغلي بنزده شزده
است .

نام و نام خانوادگي :آرش نیک مرام
عنوان دوره آموزشي  :برنامه نویسي CNC
عنوان شغل/حرفه  :کارشناس طرح و برنامه
صنعت قطعه سازی

