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  نه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.چگو -1

        خواهرم به عنوان شاگرد آموزشی برای کسب مهارت به یکی از مراکز آموزشی مراجعه میی کیرد و مین هیم گیاهی بیرای

از طیر  شیاگردان انجیام    همراهی با خواهرم به آنجا می رفتم. تا اینکه قرار شد یکی از مدلهای مطرح به عنیوان تکلیی    

شود. من هم بطور غیر مستقیم، برای همکاری با خواهرم با عالقه آن تکلی  طرح شده را انجام دادم، پی  از اراهیه میدل    

انجام شده و مشخص شدن اینکه آن مدل از طر  من صورت پذیرفته، استاد مربوطه با تعجب از سختی کیار گفیو و بیا    

به دوخو نرفته بود و بقولی خیاط صفر کیلو متر بودم با اشتیاق و اصرار مرا ترغیب کرد به آگاهی از اینکه تا کنون دستم 

عنوان شاگرد در کالسهای آموزشی ثبو نام کنم. البتیه از آنجاییکیه خیانواده ام میی خواسیتند و مدیر بودنید در زمینیه         

برای ثبو نام در کالسیها جلیب کینم، لیذا      تحدیالت دانشگاهی بیشتر وقو بگذارم، به نوعی نمی توانستم رضایو آنها را

برای پرداخو هزیته ثبو نام مشکل داشتم که با ضمانو ایشان، بدورت اقساط سیه ماهیه پرداخیو شید، کیه اگیر ایین        

 کردم.  همکاری و مساعدت ایشان نبود شاید علیرغم عالقه، در این کارگاه آموزشی ثبو نام نمی

 آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید. ؛عمل کردیدبرای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه  -2

  برای انتخاب کارگاه آموزشی عوامل مختلفی وجود داشت شاید مهمترین آن بتوان از مربی مرکز و همکاری دوستانه

 . ایشان در زمینه پرداخت هزینه ثبت نام مطرح نمود

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید. -3

 رده دوزیــپ :رحــط نام

 

 ش-آ شغلی استان– آموزشی هدایت و مشاوره                                                     موفق               آموختگان مهارت
 

 

 عکس



     من آموزش فنی و حرفه ای را مفید و با ارزش میدانم و به شخده از آموزش اراهه شده در مرکز خیلیی رضیایو دارم، امیا

 برای خوب بودن این آموزشها می بایسو مساهل دیگری نیز منظور شود.

نه گسترش همه جانبه آن که به جایگاه آموزش فنی و حرفه ای در جامعه و در بین نگرش مسئولین نیاز به ترمیم جدی دارد تا زمی

نظر بنده واجب تر از شیوع دانشگاهها اسو، به صورت عملیاتی و با بازده مناسب شایع شود. شناخو و برنامه ریزی براسیاس عالقیه   

متقاضیان و ایجاد کارگاه های آموزشی هماهنگ با عالقه متقاضیان و گسترش مراکز آموزش مهارتی، کیه در کوتیاه میدت بدیورت     

فی و الزم رابطه متقاضی را با بازار کار پیوند دهد و همچنین ایجاد تسهیالت برای هزینه ثبو نام و امور مربوطیه، حتیی بدیورت    کا

 کسر از بازده فعالیو عملی در بازار، مسیر خوبتری را برای آموزش فراهم می آورند.

در این زمینه بدورت تضمینی، در کار و فعالیو شاگرد خیود  ریزی سازمانهای متبوع این نکته مهمی اسو که نتیجه فعالیو برنامه 

از متعلم مهارت، در پایان آموزش و در هنگام فعالیو، سازمانها و مراکز را در برنامه رییزی منسیجم    را نشان دهد و شاید اخذ هزینه

 تر و بهتر، راهنمایی کند و از حیث حقوقی و قانونی شاهد فعالیتهای مثمر ثمرتر در جامعه باشیم.

 کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید. -4

 موزشی به لحاظ تجهیزات نقص وجود داشو که البته این به معنی عدم رضیایو نیسیو. در کارگیاه آموزشیی     در کارگاه آ

توانید بیا تهییه    همیشه الزم اسو حداقلهای الزم به هر نحوی فراهم گردد تا شاگرد به این ح  برسد که بیه تنهیای میی   

کند. اما گاهی در کارگاه های آموزشی مراکز مختلی   حداقل امکانات با اعتماد به نف  در زمینه مورد عالقه خود فعالیو 

واقعاً این ح  منتقل نمی شود. و حتی پ  از اتمام آموزش فرد تعلیم دیده، خبر از وجود آن اعتمادی کیه فیرد خیود را    

 در بازار کار محک بزند وجود ندارد. لذا می توان ادعا کرد چنین آموزشی گاهاً شاید بی ثمر باقی می ماند.

 جهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.ت -5

 یک  شاید در یک کلمه جواب سئوال نه)خیر( باشد اما از طرفی واقعیت امر اینکه کامالً به روز بودن یک مرکز آموزشی

کار همراه با آموزش های توقع زیادی است. هرچند در یک مرکز آموزشی می بایست تطبیق مطمئنی بین آموزش و بازار 

 اولیه الزم به عالقه مندان صورت پذیرد.. 

 آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید. -6

      شغلی که انجام می دهم اراهه خدماتی اسو که در آن تنوع الزم و خالقیو فردی می تواند اثر گذار باشید و بیا توجیه بیه

عالقمندی بیشتر به کارم ادامه می دهم. تا حدی کیه میی تیوانم بگیویم     انرژی مثبتی که از مشتریان می گیرم هر روز با 

آنچنان به انجام کار نوآورانه مرتبط با فعالیتم اشتیاق دارم که تنها دغدغه خاطرم توسعه کار اسو. و یقین دارم با توسیعه  

 کار زمینه رضایو بخش تری از شغل خود بدسو می آورم.



 مالحظات:

 :نحوه ارتباط با زنجیره تامین کننده - نحوه ارتباط مناسب با مشتری- رد با کارکناننحوه برخو شرح تجربیات

آشنای با مسیرهای - ی با مدلها و طرحهای جدید پردهیفزایش مهارت و تخصص در این رشته و آشناا - اصلی

  تر کارگاه و فروشگاه زنجیره تامین برای عملکرد مناسب

 :ه به رشته پرده دوزی داشتم با پشتکار و جدیت در این زمینه باعث شد به دلیل عالقه وافری ک موفقیت ها

 و با آگاهی ومآموزشی به عنوان خیاط مدل دوز در پرده سرا ها مشغول به کار ش من قبل از اتمام دوره کوتاه

 آزاد موزشگاهآودر کامل نسبت به اصول کار و کسب تجربه کافی موفق به اخذ مدرک مربی گری شدم ،

موفقیت من زمانی خیلی چشمگیر بود که زمانی که  باس مشغول به آموزش در رشته پرده دوزی باشم ،بندرع

موزشگاه باشم و هم مدیریت کارگاه و آدوزی در  دانشجو بودم هم مشغول به مربی گری در رشته پرده

  .فروشگاه پرده را برعهده داشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


