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شرح اوتخاب حرفٍ آمًزشی :
تاتَجِ تِ ایٌکِ جَیای کار ٍاضتغال تَدم ٍتِ صٌایغ ٍضزکتْای فؼال ضْزستاى هزاجؼِ کزدم ٍیکی اس ضزایظ
جذب در صٌایغ داراتَدى گَاّیٌاهِ هْارت آهَسش فٌی ٍحزفِ ای تَد لذا صادقاًِ ػزض کٌن تصوین گزفتن دٍرُ
ای اس دٍرّْای فٌی ٍحزفِ ای راسپزی کٌن ٍتِ اهَسضگاُ هزاجؼِ کزدم ٍدر رضتِ تزق خَردٍر ثثت ًام کزدم تا تِ
تَاًن هؼلَهات ػولی خَدرا افشایص دّن تا تتَاًن تا درارتَدى هذرک داًطگاّی هزتثظ ٍخَب ضغلی را اًتخاب
کٌن تا تتَاًن کسة دراهذی تزای خَد ایجاد کٌن  ٍ.صادقاًِ خذهت دٍستاى ػزض کٌن تا کوک ٍ راٌّن

ایی

هسٍَل پذیزش ٍهطاٍر هزکش اًجام ضذ هي تَاًستن اس اهکاى هَجَد آهَسضگاُ تْتزیي استفادُ را تثزم ٍ تتَاًن
هْارت خَتی در سهیٌِ خاظ کِ هَرد ػالقِ ایي تٌذُ هی تاضذ کسة کٌن.

وام طرح :تعمیرگاٌ مکاویک خًدري
 -1چگًَِ یا تَسظ چِ کسی تِ هزکشآهَسش فٌی ٍحزفِ ای هؼزفی ضذُ ایذ؟ تَضیح دّیذ.
تَسظ دٍستبىٍ.آشٌبیبى ٍهشبٍرُ شغلی وِ در سغح شْز ثبهي ارتجبط داشتًذ ٍّ .وچٌیي ثٌزّبی تجلیغبتی ٍسیغ ٍخَثی وِ
در سغح شْزستبى اًجبم شذُ ثَد تَاًستن اس آهَسشگبُ شٌبخت ٍ ارتجبط خَة ٍ هسوز ثوزداشتِ ثبشن.
 -2تزای اًتخاب کارگاُ آهَسضی چگًَِ ػول کزدیذ؛ آیا تِ کوک هطاٍر هزکش یا دیگزاى تَضیح دّیذ.
صبدلبًِ ػزض وٌن ثب ووه هشبٍر هزوش ٍ افزادی وِ اس وبرگبُ فبسؽ التحصیل شذُ ثَدًذ تصوین گزفتن وِ دٍرُ ای را ثزای
وست هْبرت اًتخبة وٌن ٍلذا اهَسشگبُ ثب ارتجبط ٍصحجتی وِ ثب هي اًجب م داد ى تَاًست هي ٍ در یه وبرگبُ هزتجظ
ٍ.ثزحست ػاللِ ثجت ًبم وٌن
 -3آیا اس آهَسضی کِ دیذُ ایذ راضی ّستیذ؟ تَضیح دّیذ.

ثلِ خذارا شىز اهَسشی وِ دیذم درسغح خَة ٍهٌبست ٍ ثزٍسوِ ثبػث ایجبد شغل ٍاشتغبل پبیذار گزدیذ ٍ.اگز ایي چٌیي
آهَسشْبی ثب تٌَع در رشتِ ّبی دیگزی ثبشذ ٍالؼب ثزای افزاد وِ ثِ ّز دلیلی اس اداهِ تحصیل جب هبًذُ اًذ یب هذرن تحصیلی
ًذارى خیلی هفیذ ٍ ثبارسش ّست
خَثی د
 -4کارگاُ آهَسضی ضوا اس تجْیشات کاهل تزخَردار تَد؟ تَضیح دّیذ.
حمیمتب اػتزاف وٌن وِ هي خَد شخصب ثبٍر ًوی وزدم وِ هزوش چٌیي تجْیشاتی د اشتِ ثبشذ وِ ثتَاًذ ّن اهَسش تئَری ٍّن
آهَسش ػولی ثب اهىبًبت ٍ تجْیشات را ثِ وبرآهَساى ارائِ دّذ لذا اس فبرؽ الحصیالى جَیٌذگبى وبر ٍتغجیك درسی ثؼٌَاى یه
ثزادر درخَاست هی وٌن در رشتِ ّبی فٌی ٍحزفِ ای ثجت ًبم وٌٌذ تب ثتَاًٌذ ثِ هؼلَهبتی ػولی خَد را ثفشایٌذ ٍثتَاًذ ثزای
خَد حذالل یه شغل هٌبسجی رایجبد وٌٌذ چَى جبهؼِ هب پتبًسیل ایي را دارد وِ افزاد ثب پشتَاًِ هْبرتی سزیؼب جذة وبر
شَد ٍ ّذف فٌی ٍحزفِ ای ثِ ًظز هي وِ ثؼٌَاى یه وبر آهَس فىز هی وٌن چشن اًذاسخَثی را دارد وِ ّذف اس ایي آهَسش
وست هْبرت آهَسشی در سغح جّبًی ٍ ایجبد ٍ فزاّن وزدى شغل ثزای افزاد ثب پیشیٌِ هْبرتی هی ثبشذ .
 -5تجْیشات کارگاُ آهَسضی ضوا تا تکٌَلَصی تاسارکار هتٌاسة تَد؟ تَضیح دّیذ.
ثلِ تجْیشات ثب شغلی وِ ایي ثٌذُ ایجبد وزدم هزتجظ ٍ تٌبست خَثی دارد ٍاس تجْیشات ٍ هَاد هصزفی در سغح ػبلی
ثزخَدار می ثبشذ.
 -6آیا اس ضغل خَد راضی ّستیذ؟ تَضیح دّیذ.
ثلِ خیلی اس شغل ٍحزفِ ای وِ اًتخبة وزدم راضی ّستن ٍ ػاللوٌذ م تب ثتَاًن شغل خَد را ارتمبءدادُ ٍثِ جَاًبى جَیبی وبر
ووىی وزدُ ثبشن ٍچَى خَدم وبرشٌبس هىبًیه را دارا ّستن ثخبعز ّوبٌّگی وِ ثبهذرن اخذ وزدُ دارد ثزای خَد هي ثِ
شخصب خَة ٍثب ارسش ّست چَى وبرشٌبسیِ هي هىبًیه ٍگَاّیٌبهِ هْبرتی ثزق خَدرٍ هی ثبشذ لذا دٍ رشتِ هىول ّن
ّستٌذ ٍالؼب در هَفمیت هي خیلی تبثیز ثسشایی داشت
 ضزح تجزتیات ٍ هَفقیت ّا
چَى هي در سهبى داًشجَیی ثِ صَرت پبرُ ٍلت وبر هىبًیىی هی وزدم لذا اس ّوِ لحبػ ثزای هي هفیذ ثِ صزفِ هی ثبشذ
ٍ.در ایي چٌذ سبلی وِ شغلی را ایجبد وزدام تَاًستن ثِ هَفمیتْبی در سغح شْزستبى دستزسی داشتِ ثبشن ٍ اس ایي لحبػ
اس آهَسشگبُ ووبل تشىز را دارم.
-7آیا هزکش آهَسش اس ًظن ٍاًضثاط خَتی تزخَردار هی تاضذ ؟
ثلِ ٍالؼب هزوش آم ٍسش اس ًظن ٍاًضجبط خَثی ثزخَردار هی ثبشذ سبػت ٍرٍد ٍ خزٍج ٍ سبػت استزاحت ٍ ّوِ شزایظ ٍ
اهىبًبت ثزای جَیٌذگبى ٍهْبرت آهَختگبى خَة ٍهسبػذ هی ثبشذ ٍ لذا اس ّوِ ثزادارى ٍتمبضب دارم اس اهىبًبت رایگبى
هزوش ًْبیت استفبدُ را ثجزًذ.
-8پطٌْاد ٍ ًظر خَد را در هَرد کسة هْارتْای آهَسش فٌی ٍحزفِ ای اػالم کٌیذ .
پشٌْبد هي ثؼٌَاى لشزی اس افزاد جَیبی وبر ٍثؼٌَاى وبر آهَس ایي است وِ ایي دٍرُ ّب هثال در رشتِ لَلِ وشی ٍ تؼویزات
تلفي ّوزاُ ٍ جَشىبری ٍٍرشتِ ارایشگزی ثزای آلبیبى دایز شَد خیلی خَة ٍ جذاة هی ثبشذ

 -9آیا آهَسش ٍ هْارت فٌی ٍحزفِ ای را ضخصا هفیذ هی داًیذ ؟ٍ چِ صحثتی در هجوَع اس آهَسضگاُ داریذ .؟

ثلِ حمیمتب وست هْبرت وِ یىی اس هَئلفِ ّبی ایجبد وست ٍوبر هی ثبشذ  .لذا افزاد ثب وست هْبرت ّیچ هشىلی در ثبسار وبر
ًذارًذ سیزا ثب هْبرتی وِ اخذ وزدُ اًذ ثیشتز هٌظَر م هْبرت ػولی در ّز رشتِ هَرد ًظز وِ شخصب ثجت ًبم وزدُ اًذ هی
ثبشذ راحت هی تَاًن ثِ اشتغبل خَد ٍوشَر ووه وٌذ  .صحجت ٍ حزف خبصی در خصَص آهَسشگبُ ًذارم ٍاس توبم افزاد ٍ
هسٍَلیي ٍارگبًْبیی وِ چٌیي هزوش رایگبًی را در اختیبر هزدم لزار داد ُ اًذ ووبل تشىز را دارم.

