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 ابوالفضل حسینخانی : خانوادگی نام و نام

 کاردانی  :تحصیلی مدرک

 تجاري و خانگی گاز کش لولهنام حرفه: 

 
 

 : شرح انتخاب حرفه آموزشی 
م، بما  دنبال شغل دوم بمود  نمی دادبنده کارمند آموزش و پرورش هستم و ب  دلیل اینک  حقوق دریافتی کفاف زندگی ام را 

فنی و حرف  ای داشتم و قبال هم ب  صورت جزئی در زمین  جوشکاری کمار  مرکز آموزش مشاور آشنایی ک  با آقای محمدی 

رفتم در دوره لول  کشی گاز شرکت کنم و بعد از آن از نظام مهندسی مجوز لول  کشمی گماز خمانوی و    کرده بودم تصمیم گ

 . کار خوبی ک  در منطق  هم وجود داشت بسیار موفق شدمشغل بپردازم ک  با توج  ب  بازارتجاری را دریافت کنم و ب  این 
 

 

 

 

 

 چوون  یا توسط چ  کسی ب  مرکزآموزش فنی وحرف  ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید. -1

بتا   بال در ایتن دوره رترکک کترده بودنتد    و دوستتا  کته قت   خدابنده ای  حرفه و فنی آموزش مرکز مشاورتوسط آقای محمدی 

 آموزش های فنی و حرفه ای آرنا ردم.
 

 چوون  عمل کردید؛ آیا ب  کمک مشاور مرکز یا دیوران توضیح دهید.برای انتخاب کارگاه آموزشی  -2

و هتا   کارگتاه به معرفی دوره هتای ماتارتی درداختکس دت  از بازدیتد از      خدابنده  ای حرفه و فنی آموزش مرکزمشاور در ابتدا 

ن با توجه بته بتازار کتار و    متناسب با استعداد و همچنیحرفه مورد نظر را بخصوص صحبک در مورد حرفه ها با مربیا  مرتبطس 

 .انتخاب کردمارتغال زایی 
 

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

گستردگی ررته جورتکاری و بازرستی جتوش و حرفته     ما را با مربی مربوطه بسیار متخصص بوده و س به خاطر اینکه بسیار زیاد

 توانمندیاای الزم وکافی برای کسب و کار را بدسک آوریم. یم تجربه وآرنا ساخته و توانست های مرتبط با آ 

 
 

 

 

اريلوله کشی گاز منازل مسکونی و تج نام طرح :  

 

 شغلی استان زنجان– آموزشی و هدایت مشاوره                              تجارب مهارت آموختوان شاغل مراکز آموزش فنی و حرف  ای
 

برادران)سهروردي(  3مرکز شماره  -خدابندهشهرستان   



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

ات نیز تجایزات کامل و کتافی بترای یتادگیری و    تجایزو توانمند داریم از لحاظ ما یک مربی بسیار در تالش و خالق اوال  -بله

  .بودآموزش 
 

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

 آ  رخصتیتی  هتای  ویژگتی  بتا  آرنایی دی در که رغلی. بود متناسب با بازار کار بود به خاطر اینکه کارگاه جورکاری گاز -هبل

 و کنجکتاوی . رود می یاد کار فنی یک عنوا  به آ  به جامعه در که گیرد می قرار مشاغل حیطه در و اسک فنی کامالً هستید

 خطترات  جاتک  بته  رتغل  ایتن  در اسک الزم و ضروری فنی مشاغل در که دقتی و دارتن حوصله و صبر و رکل کامل بررسی

 ایجتاب  تجتاری  چه و خانگی های محیط در چه خطرناکش ماهیک علک به گاز.اسک مام بسیار دارد وجود آ  در که ای بالقوه

 برختوردار  بتاالیی  بینتایی  و جستمی  توانتایی  و هوریاری و کاری وجدا  و دقک از گاز کشی لوله به راغل رخص که کند می

 .بارد

 

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

 تجتاری  و خانگی گاز کش لوله .نم و در زندگی مشکلی ندارته بارمبلی به خاطر اینکه توانستم زندگی خودرا از این راه اداره ک

 و هتا  لولته  استتحکام  و کتار  تمیزی و کارش کیفیک و دقک سرعکس که بارد قائل حتی خود رغلی ارتقاء برای تواند می زمانی

 نیتز  خوبی مزایای و حقوق از کند می مراعات را مسائل این که فردی مطمئناً برساند انجام به خوبی به را مربوطه های آزمایش

 .رد خواهد برخوردار

 
 

 موفقیتها و تجربیات شرح: 
ب  دوره فنی و حرف  ای آمده ام و پس از دوره چند ماه  ب  بیرون و دنبال رفتم پس از حدود شش  19من از سال 

همچنین .دو نفر هم توانستم شغل ایجاد کنمماه توانستم ب  تمام جوشها مسلط شوم و کار کنم و عالوه بر خودم ب  

  توانستم از نظر مالی دغدغ  ای نداشت  باشم و برای حداقل دو با یادگیری جوشکاری در فنی و حرف  ای همین ک

نفر ب  صورت مستقیم کار ایجاد کنم  موفقیت بزرگی است و از مربی فنی و حرف  ای مهندس حیمدری کم  بمرای    

 یادگیری من بسیار تالش کردند تا آخر عمر سپاسوذارم .

 

 


