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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
بعضی از دوستان که در حرفه تراش پیش از من کارآموزی کرده بوده اند مشوق و راهنمای من در این زمینه
شده اند  .از آنجایی که خودم نیز عالقه شخصی و سابقه خانوادگی در این رشته را داشته عالقمنن شدم که در
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید بهشتی در رشته تراش مهارت آموزی کنم پس بازدید از کارگاه و آشنایی با
محیط و شرایط و اطمینان از عملکرد مناسب این کارگاه های این رشته ثبت نام کردم .
من پیش از این با رشته تراش کمی آشنایی داشتم چون پدرم نیز در همین رشته کار می کردند بنابراین از ابتدا
عالقمند به این رشته بودم و پس از آگاهی از ارائه خدمات آموزشی در این رشته و مشاوره در مرکز شهید بهشتی
و گفتگو با مربی کارگاه تصمیم به افزایش مهارت در این رشته در قالب تراش درجه دو و یک گرفتم .
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نام طرح :تراشکاري
 -1نحوه آشنایی خود با مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
بعضي از دوستان كه در حرفه تراش پیش از من كارآموزي كرده بوده اند مشوق و راهنماي من در اینن زمیننه شنده انند از
آنجایي كه خودم نیز عالقه شخصي و سابقه خانوادگي در این رشته را داشتم عالقمند شدم كه در مركز آموزش فني و حرفنه
اي شهید بهشتي در رشته تراش مهارت آموزي كنم پن از بازدیند از كارگناه و آشننایي بنا مونیر و شنرایر و اطمیننان از
عملکرد مناسب این كارگاه هاي این رشته ثبت نام كردم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید،از راهنمایی چه افرادی بهره گرفتید :مشاور مرکز یاا ساایر
افراد؟ (توضیح دهید)
من پیش از این با رشته تراش كمي آشنایي داشتم چون خود پدرم نینز در همنین رشنته كنار مني كردنند بننابراین از ابتندا
عالقمند به این رشته بودم و پ از آگاهي از ارائه خدمات آموزشي در این رشته و مشاروه در مركز شهید بهشتي و گفتگنو بنا
مربي كارگاه تصمیم به افزایش مهارت در این رشته در قالب تراش درجه دو و یک گرفتم
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
آموزش مورد نظر دا راي جنبه هاي خوبي براي من بوده است از یک سو فرصت خوبي بود تا مواردي از تراش را كه بنه انندازه
كافي در آن ها مهارت نداشتم تکمیل كنم و از سویي دیگر جنبه هایي تازه از این رشته را كه پیش از این با آنها آشنا نبنودم
یاد بگیر م به خصوص در رشته تراش قطعات دقیق كه نیازمند مهارت هاي تخصصي تري بود
 -4آیا کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل و به روز برخوردار بود؟ توضیح دهید.
پیش تر تجهیزات كامل و كافي بوده ولي در بسیار از زمینه هاي كمبودها به وضوح دیده مني شنود ماننند منواد مصنرفي ینا
بعضي تجهیزات برش كه به تعداد نبودند
 -5چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
پ از اتمام مهارت آموزي در كارگاه تراشکاري با توجه به نیاز به كنارآموزي در مونیر كنار در اولنین قندم در ینک كارگناه
تراشکاري كه از قبل با آن آشنا بودم مشغول كار شدم تا تجربیات بهتري را در كنار مهارت آموزي در این رشته كسب نمنایم
از آنجایي كه تنوع ساخت در این رشته فراوان است من به اتفاق بنرادرم مشنغول سناخت دسنتگاههاي منواد غن ایي شندم و
كارمان را با ساخت دستگاه دوغ پز كن خودكار و هم زن ادامه دادیم و در حال حاضنر مشنغول كنار هسنتم از دسنتگاه هناي
دیگري كه قصد داریم در آینده نزدیک به مرحله ساخت برسانیم دستگاه هاي روغن گیري صنعتي مي باشد
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
عالقه شخصي من به این رشته كاري از همان زمان كودكي شکل گرفته است زیرا پدرم در همین رشته كنار مني كنرد تننوع
موصوالت و كارهایي كه میتوان در این رشته ارائه كرد دلیل دیگري است كه من در این سالها بنه فعالینت در رشنته تنراش
پرداخته ام از آن جایي كه تقریبا در همه رشته هاي صنعتي قطعات و تجهیزات پیندا مني شنود كنه بنه ننوعي نیازمنند كنار
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تراشکاري هستند این رشته از رونق نسبي برخوردار است و اعتقاد دارم افرادي كه در رشته هاي فني مانند تراشکاري فعالیت
مي كنند افرادي مستعد و توانمند براي خالقیت و كارآفریني هستند
-7در مورد پیشرفت خود و عوامل این پیشرفت توضیح دهید.
توصیالت اینجانب در رشت ه ادبیات و علوم انساني بوده است و در این رشته موفق به اخ دیپلم شندم البتنه در كننار توصنیل
دبیرستان همار كار تراش را نیز ادامه مي دادم به مرور زمان عالقه و گرایش بیشتري به شغل هاي فني و به خصنوص ماشنین
ابزار پیدا كردم و پ از اخ دیپلم تمام تالش و توانم را در زمینه ماشین افزار به خصوص رشته تراش گ اشنتم و خوشنبختانه
به همین دلیل عالقه فراوان در این رشته تخصص و مهارت باالیي را كسب كردم كه باعث شد بسیاري از شركت هنایي كنه بنا
آنها در ارتباط بودم خواهان به كارگیري من باشند ولي از آن جایي كه فردي عالقمند به كار و پیشرفت بودم همنه تنوانم را در
ایجاد كسب و كاري متناسب با این رشته به كار گرفتم و هم اكنون به مهارت ها و تخصص قابل قبولي دست یافتم كه سنرمایه
و راهنمایي من در حال و آینده خواهد بود م هم ترین دشواریهایي كه با آن روبرو شدم عدم كمک نهادهاي مرتبر براي ایجناد
زمینه هاي تازه كارهاي تولیدي و صنعتي بود در پایان ضمن تشکر از مربیان آموزش فني و حرفه اي از همه دست اندركاران
عرصه صنعت خواستار كمک و یاري براي پیشرفت و آباداني صنعتي كشور مي باشم
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