تجارب مهارت آموختگان شاغل مراكز آموزش فني و حرفه اي

مركز آموزش فني و حرفه اي جرقویه

محمد رضواني

تعمیرگاه مکانیکي

نام و نام خانوادگي

تاریخ تولد

شماره بیمه تامین اجتماعي

محمد رضواني

1378/02/09

-

رشته و مقطع تحصیلي

عنوان دوره آموزشي طي شده

عنوان شغل مرتبط با دوره

دیپلم كار دانش

تعمیركار اتومبیلهاي سواري بنزیني

آموزشي
تعمیر گاه مکانیکي

آدرس محل كار
جرقویه سفلي – نیک آباد –بلوار امام خمیني – روبروي داروخانه

محل قرارگيري
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عكس پرسنلي
دوره)3
(عكس *4
تعمیرکار
من در رشته کار و دانش مشغول به تحصیل شدم و از هنرستان آموزش وپرورش جهت گذراندن
اتومبیلهای سواری بنزینی درجه  2و برق خودرو ما را به مرکز آموزش فنی و حرفه ای جرقویه معرفی نمودند تا
مهارتهای الزم را در این مرکز بگذرانم .
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نام طرح :تعمیرگاه مکانیکي
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
من در رشته کار و دانش مشغول به تحصیل شدم و از هنرستان آموزش وپرورش جهت گذراندن دوره تعمیرکار
اتومبیلهای سواری بنزینی درجه  2وبرق خودرو ما را به مرکز آموزش فنی و حرفه ای جرقویه معرفی نمودند تا
مهارتهای الزم را در این مرکز بگذرانم .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یاا ساایر
افراد؟ (توضیح دهید)
پس ازپایان دوره راهنمایي جهت ادامه تحصيل به هنرستان آموزش وپرورش مراجعه نمودم.مشاور تحصيلي با توجه به شناخت
وعالقه وسابقه خانوادگي ،مارا جهت یادگيري آموزشهاي تعميركاراتومبيل سواري بنزیني وبرق خودرو به مركزآموزش فني
وحرفه اي جرقویه معرفي نمودند.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
من بسيار از آموزشها راضي هستم واقعا در این مراكز هر مربي همه توان خود را براي آموزش گذاشته و همه آموزشها بهه روز
بوده و همه فوت و فن كار به كارآموز آموزش داده مي شود انگيزه براي آموزش دیدن و ایجاد شغل مربوط به ههر حرفهه داده
مي شود و حتي پس از آموزش نيز مي تواني از راهنمایي هاي مربي نيز بهرمند شوي تمام تجهيزات بهه روز بهوده و بها همهه
تجهيزات آشنایي كامل پيدا كردیم .
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
كارگاه از تجهيزات الزم و به روز برخوردار بود ،درحد متوسط همه تجهيزات در كارگاه وجهود داشهت از قبيهل خهودرو زنهده
وحتي موتور به صورت برش خورده جهت آشنایي كامل با نحوه كار خودرو در كارگاه وجود دارد كه به صورت عملهي از كليهه
قسمتهاي خودرو و نحوه عملكرد آن آشنا مي شویم .
 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
پس از كسب مهارتهاي تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزیني و تعميركار برق خودرو درجه  2و اخذ دیپلم رسمي در این رشته
،در تعمير گاه پدر خود مشغول به كار شده و در آنجا به صورت تمام وقت مشغول به تعمير خودرو مي باشم اداره تعميرگاه تها
حدي به عهده من بوده و خود از عهده انجام بيشتر كارهاي آن برمي آیم .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
من از شغل خود بسيار راضي هستم در كار خود موفق شده و به اینكار بسيار عالقه دارم به همين علت در كار خود پيشرفت
نموده ام مردم نيز از تعميرات و سرویس هاي من بسيار راضي هستند .
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-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
كسب مهارتهاي فني و حرفه اي در مركز فني و حرفه اي جرقویه و كسب دیپلم در رشته مكانيک از عوامل موفقيت من بوده
چون با كس ب مهارتها از تعمير ماشينها هراسي نداشته و مي دانم كه مي توانم آنهرا تعميهر كهنم  .مربهي كارگهاه بها آمهوزش
خوبشان براي پيشرفت من بسيار موثر بودند .تجهيزات بروز كارگاه آموزشي و كامل بودن آن باعث آشهنایي و مههارت مهن در
این حرفه شده است .عالقه به این حرفه و كار در تعميرگاه پدرو و استفاده از تجربيات ایشان نيز بر موفقيت من تاثير بسهزایي
داشته است .
 شرح تجربیات :
تجربيات شغل شامل چگونگي جذب مشتري– شناخت و آشنایي با نحوه عملكرد انهوا خودروهها – شهناخت كامهل
ابزار و كاربرد آن – گسترش و سرمایه گذاري بيشتر در این شغل
 شرح شکست ها :
كار تعميركاري ریسک خاصي ندارد اگر مهارت الزم را داشته باشيم با شكست مواجه نمي شویم .
 شرح موفقیت ها :
جذب مشتري – گسترش كارگاه – كسب درآمد مطلوب – كارآفریني
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نام و نام خانوادگي :محمد رضواني
عنوان دوره آموزشي  :تعميركاراتومبيل سواري بنزیني
درجه – 2برق خودرودرجه2
عنوان شغل/حرفه  :اتومكانيک

