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هذرک تحصیلی  :دیپلن

شرح اًتخاب حرفه آهوزشی :
تا تَجِ تِ ایٌکِ ترادر ایٌجاًة پیص از ایي ٍار ایي حرفِ ضذُ تَد تٌذُ ًیس عالقوٌذ تِ ایي رضتِ ضذم ٍتصَرت
پیواًکار در صٌعت ٍساختواى هطغَل اًجام خذهت ّستن

ًام طرح  :شرکت حذیذ اشًگ پارس
 -1چگًَِ یا تَسط چِ کسی تِ هرکسآهَزش فٌی ٍحرفِ ای هعرفی ضذُ ایذ؟ تَضیح دّیذ.
تَسط برادرم
 -2ترای اًتخاب کارگاُ آهَزضی چگًَِ عول کردیذ؛ آیا تِ کوک هطاٍر هرکس یا دیگراى تَضیح دّیذ.
با تَجِ بِ هعرفی هرکس ٍ هراجعِ بِ آى با ًَضیحات ٍاحذ هطاٍرُ ٍ هربی هربَطِ دٍرُ هتٌاسب با عالقِ هٌذی ٍ ًیاز ایي
جاًب هعرفی ٍ در ًْایت ثبت ًام اًجام گردیذ.
 -3آیا از آهَزضی کِ دیذُ ایذ راضی ّستیذ؟ تَضیح دّیذ.
بلِ بسیار راضی ّستن  .با تَجِ بِ هحذٍد بَدى فضای کاری جاهعِ ًیاز بِ ایجاد ضغل بسیار اهر ضرٍری بِ ًظر هی رسیذ
ایٌجاًب با تَجِ بِ حرفِ ای کِ در آى آهَزش دیذُ بَدم تَاًستن زهیٌِ اضتغال خَد ٍ دٍستاى جَیای کار را فراّن ًواین.
 -4کارگاُ آهَزضی ضوا از تجْیسات کاهل ترخَردار تَد؟ تَضیح دّیذ.
از لحاظ تجْیسات کارگاّی تجْیسات ًسبتا کافی برای آهَزش در ایي کارگاُ ٍجَد داضت.
 -5تجْیسات کارگاُ آهَزضی ضوا تا تکٌَلَشی تازارکار متٌاسة تَد؟ تَضیح دّیذ .
در بعضی از دٍرُ ّا تجْیسات هتٌاسب با تکٌَلَشی بازار کار فراّن ضذُ است ٍلی هیتَاى برخی از هَاد ٍ تجْیسات
هٌاسبتری در اختیار کاراهَزاى قرار داد.
 -6آیا از ضغل خَد راضی ّستیذ؟ تَضیح دّیذ.
بسیار راضی ٍ عالقِ هٌذ ّستن ٍ توام تالضن را در جْت گسترش ٍ پیطرفت کارم هیٌواین ٍ از لحاظ درآهذ ًیس
الحوذالِ هَقعیت تقریبا هٌاسبی دارم.از سال  95کِ ضرکت ٍارد کار عولیا تی ضذُ است تعذاد پرشُ ّای در خَاستی از
ایي ضرکت اقسایص یافتِ است کِ ایي خَد با عث افتخار ٍ سربلٌذی برای تک تک اعضا هی باضذ.

 ضرح تجربیات ٍ هَفقیت ّا
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جَضکاری هخازى تحت فطار

