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مركز آموزش فني و حرفه اي اردستان

سعید روستا

مکانیک خودرو

نام و نام خانوادگي

تاریخ تولد

شماره بیمه تامین اجتماعي

سعید روستا

1374

ندارد

رشته و مقطع تحصیلي

عنوان دوره آموزشي طي شده

عنوان شغل مرتبط با دوره

دیپلم

تعمیر اتومبیلهاي سواري بنزیني – برق خودرو

آموزشي
مکانیک خودرو

آدرس محل كار
اردستان – خیابان شهید فائق-روبروي اداره ثبت اسناد

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 رشته مکانیک خودرو را برای ادامه تحصیل برگزیدم .از آنجا که در بازدیدهای گروهی با دانش
آموزان و مسئولین از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردستان با روند آموزش و حرفه های موجود در
مرکز آشنا شده بودم زمینه را برای ورود به این حرفه فراهم دیده و رشته تحصیلی مکانیک را برگزیدم .در طول
تحصیل نیر سعی کردم از نکات آموزنده استادکاران خالصه برداری کنم و در طول دو دوره آموزشی موفق به اخذ
دیپلم در رشته مکانیک و برق خودرو شدم.
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نام طرح :تعمیر و مکانیک خودرو
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
از آنجا كه مسئولین مركز آموزش فني و حرفه اي در مناسبتهاي مختلف به مدارس مراجعه مي كردند و حرفه هاي آموزشي
آن مركز را براي دانش آموزن معرفي كرده بودند و نیز بازدید هایي كه از طرف مدرسه و با همراهیي میدیر و معیاون آمیوزش
مدرسه از مركز فني و حرفه اي مركز اردستان داشتیم در روند آموزشهاي فني و حرفه اي قرار گرفته و با توجه بیه الققیه اي
كه به رشته ي مکانیک خودرو داشتم در رشته مذكور ثبت نام نمودم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یاا ساایر
افراد؟ (توضیح دهید)
در انتخاب كارگاه القوه بر الققه ي خود و تشویق والدین و راهنماییهایي كه در زمان تحصییل در مدرسیه بیراي میا یورت
گرفته بود و نیز با توجه به بازدیدهایي كه به اتفاق مسئولین مدرسه از مركز آموزش فني و حرفه اي داشتم بعد از مشیاوره بیا
كارشناسان مركز در رشته ي مکانیک و برق خودرو ثبت نام نمودم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله – راضي ام – اللیرغم محدودیتهاي موجود در مورد تجهیزات كاركاهي و نیز كمبود تجهیزات كمک آموزشي گرچه مجبور
بودیم بصورت گروهي كار ها را انجام دهیم ولي نهایتا با همکاري مربي دلسوز و پشتکار و الققه ي خیود در رشیته ي میذكور
شخص موفقي بوده ام.
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجهیزات د در د كامل نبود.ولي در حد نزدیک به استاندارد بود كه مجبور بودیم گروهي كار كنیم و مشکل دیگیر بیه روز
نبودن تجهیزا ت بود بعنوان مثال هنوز از موتور و گیر بکس پیکان و پراید براي آموزش ار آموزان اسیتفاده میي شید .كیه میا
براي آشنایي با موتور و گیربکس ماشینهاي جدید تر مجبور بودیم به بیرون از مركز مراجعه كنیم.
 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
پس از سپري كردن دوران تحصیل و اخذ دیپلم تحصیلي در رشته ي مورد الققه خود بیه خیدمت مقیدس سیربازي رفتیه و
سپس مدت كوتاهي را به شاگردي در كنار اساتید با تجربه شهرستان در حرفه مکانیک خودرو و تعمییر اتومبیلهیاي سیواري
بنزیني و دوگانه سوز سپري كردم و نهایتا به این نتیجه رسیدم كه براي خود مغازه اي مجزا داشته باشم كه بعد از گذرانیدن
و اخذ مدارک و مجوز الزم تصمیم به كسب و كار در این حرفه گرفتم.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله .از آنجا كه در این كار الققه -پشتکار و االتماد به نفس خوبي دارم بحمد اهلل با پذیرش اینکه در شروع كسب و كار ممکن
است چالشهایي وجود داشته باشد و با توجه به كمبود جمعیت شهر و تعدد همکاران در این رشته ممکن اسیت زمیاني طیول
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بکشد كه كسب و كار رونق واقعي بگیرد .در حال حاضر با توجه به اینکه روي پاي خود ایستاده ام و كارفرماي خود هسیتم از
شغل و كار خود بسیار راضي و به شغل خود الققه مند مي باشم.
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
الوامل مختلفي در پیشرفت اینجانب دخالت داشته اند .یکي از این الوامل بازدیدهایي اسیت كیه در زمیان تحصییل در دوران
دبیرستان از مركز آموزش فني و حرفه اي داشتیم .الوامل دیگر معرفي رشته ها و حرفه هاي در حال اجرا از سوي مسیئولین
مركز و راهنماییهایي كه توسط مشاوره و هدایت شغلي مدرسه و مركز ورت گرفت و نهایتا الققه وافر اینجانب به رشته ي
مکانیک خودرو و برق خودرو بود  .همه ي این الوامل باالث پیشرفت و ترقي اینجانب گردید.
 شرح تجربیات :


االتماد به نفس متکي بر روحیه ي اشتغالزایي و ایجاد كسب و كار مجزا براي خود

 شرح شکست ها :


بحمد اهلل هیچگونه شکستي در این حرفه نداشته ام.

 شرح موفقیت ها :
 آشنایي با انواع اتومبیل هاي سواري بنزیني و سیستمهاي احتراق -سوخت رساني -انتقال قدرت-
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نام و نام خانوادگي :سعید روستا
النوان دوره آموزشي  :مکانیک خودرو – برق خودرو
النوان شغل/حرفه  :مکانیک خودرو

