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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
من آشنایی خاصی نسبت به آموزشهای فنی وحرفه ای نداشتم و ابتدا برادرم چند سالی به این شغل مبادرت
می ورزید .من هم گاهی کنار برادرم مشغول به کار می شدم .ولی بعد از اتمام خدمت سربازی به دنبال شغلی برای
خود بودم برادرم هم دیگر شغل خود راعوض کرده بود .به این فکر افتادم که با توجه به شناخت مختصری که ازاین
کار دارم وارد این حرفه بشم .ابتدا سعی کردم در شهرداری چادگان به عنوان کارگر بخش ماشین آالت مشغول به
کارشوم ولی آنها به من گفتند باید برای ثبت نام در شهرداری حتماً مدرک آموزشی فنی وحرفه ای را داشته باشم.
بعد ازاین که اطالع پیدا کردم مرکز آموزش فنی و حرفه ای قرار است یک دوره مرتبط با شغلی که من درذهن دارم
اجرا کند به مرکز آموزش فنی وحرفه ای مراجعه کردم و بعد از ثبت نام دردوره شرکت نمودم و بعد ازطی نمودن
طول دوره به آزمون معرفی شدم و بعد از قبولی و گرفتن مدرک مجددا به شهرداری مراجعه و مدرک خود را ارائه
دادم ولی آنها گفتند فعال نیازی به چنین نیرویی ندارند و من هم به دلیل اینکه بیکاربودم به دنبال ایجاد شغلی
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برای خود بودم با توجه به آموزش سرویس ونگهداری خودرو و تجربه کمی هم که ازقبل داشتم تصمیم گرفتم
فعالیت آپاراتی و تعویض روغنی را برای خود شروع کنم .بنابراین به دنبال یک مغازه گشتم و موفق شدم مغازه ای
اجاره کنم و با سرمایه مختصری هم که داشتم وسایل اولیه شغل مورد نظر راتهیه کردم و شروع به کارکردم .

نام طرح :تعویض روغني وآپاراتي
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
بعد ازاین كه من خدمت مقدس سربازي را تمام كردم به دنبال شغل مناسبي براي خود بودم وبا توجه به اینکه نیاز به آموزش
و گرفتن مدرک درخ صوص یک شغل دا شتم به مركز آموزش فني وحرفه اي چادگان مراجعه كردم و آنها دوره هاي آموز شي
مختلفي را به من معرفي كردند و من هم با توجه به شنننناخت یبلي اي كه از حرفه تعویو روغني و آااراتي داشنننتم حرفه
سرویس ونگهداري خودرو را براي آموزش انتخاب كردم و بعد از طي نمودن دوره وشركت درآزمون موفق به دریافت گواهینامه
دوره شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموز شی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :م شاور مرکز یا سایر
افراد؟ (توضیح دهید)
همانطور كه در سننوال یبل ااسنند دادم به مركز آموزش فني و حرفه اي مراجعه كردم و با مسننلول آموزش و مونناوره مركز
درخصوص حرفه هایي كه براي اجرا دارند صحبت كردم و با راهنمایي مواور مركز و تجربه مختصر ي كه داشتم و همچنین
عالیه به شغل آااراتي و تعویو روغني حرفه سرویس ونگهداري خودرو را انتخاب نمودم البته شناخت من ازآموز شهاي فني
وحرفه اي با معرفي برخي ازدوستاني هم كه داشتم بود .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله .با توجه به اینکه توان ستم بعد ازآموزش وارد بازار كار شده و براي خود شغل وك سب وكاري آماده كنم را ضي ه ستم .چون
اگر من به مركز آموزش فني وحرفه اي معرفي نوننده بودم و نتوانسننته بودم چنین دوره آموزشنني را طي كنم نمي توانسننتم
چنین شغلي را براي خود انتخاب كنم .
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله .با توجه به كارگاه آموز شي اتومکانیک مركز چادگان باید عنوان كنم این كارگاه از تجهیزات خوب وكاملي برخوردار بود .با
توجه به اینکه كارگاه جهت دوره هاي تعمیر اتومبیل سننواري و برخ خودرو تجهیز شننده اسننت بنابراین جهت دوره اي مانند
سرویس ون گهداري خودرو ب سیار تجهیز مي با شد .یعني كلیه و سایل وتجهیزاتي كه براي آموزش و تعویو روغني نیاز بود
دركارگاه مربوطه وجود داشت.

 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
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همانطور كه در سوال اول تو ضیح دادم بعد از این كه من خدمت مقدس سربازي را تمام كردم به دنبال شغل منا سبي براي
خود بودم و با توجه به اینکه نیاز به آموزش و گرفتن مدرک در خصننوص یک شننغل داشننتم به مركز آموزش فني و حرفه اي
چادگان مراجعه كردم و آنها دوره هاي آموزشنني مختلفي را به من معرفي كردند و من هم با توجه به شننناخت یبلي اي كه از
حرفه تعویو روغني و آااراتي دا شتم حرفه سرویس ونگهداري خودرو را براي آموزش انتخاب كردم و بعد از طي نمودن دوره
و شركت درآزمون موفق به دریافت گواهینامه دوره شدم و بعد با مختصر سرمایه اي كه داشتم مغازه اي اجاره كرده و وسایل
مورد نیاز شغل خود راتهیه كرده وموغول به كارشدم.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله  .شکر خدا .باتوجه به عالیه اي كه به این شغل دا شتم وارد این كار شدم و بعد ازاینکه این شغل را شروع كردم درآمد آن
به یدري است كه امورات من را بگذراند .
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
با توجه به اینکه زمان زیادي نی ست این كار را شروع كردم ولي ای ورفت دركارم خوب بوده ا ست وم وتریان من ن سبت به
ابتداي شروع كار بی وتر شده اند .البته شاید ا وتکار من در این شغل عاملي براي ای ورفت من بوده با شد وامیدوارم بتوانم با
تجهیز كردن بیوتر مغازه بتوانم درآینده مغازه مجهزي براي خود تهیه كنم.
 شرح تجربیات :


همانطور كه یبال گفته بودم من تجربه كار در این حرفه را كمي داشتم و با آشنایي كمي كه نسبت به آموزشهاي این
حرفه داشتم وارد این كارشدم ولي اوتکار من باعث شد بتوانم در این كارموفق باشم.

 شرح شكست ها :
الحملله تاكنون شکستي نداشته ام.
 شرح موفقیت ها :


با توجه به شروع كار موفقیتم دراین شغل خوب بوده است.
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