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 حبیب قاسمی : خانوادگی نام و نام

 سوم راهنمایی  :تحصیلی مدرک

 نام حرفه: جوشکاری اسکلت

 
 : شرح انتخاب حرفه آموزشی 

شاخ  های متعدد بود و درآمد خوبی هم داشت ب  همین دلیمل  حرف  جوشکاری کاری فنی و صنعتی بود و دارای  

ب  این حرف  عالقمند شدم و تصمیم گرفتم توانایی خودم را در این حرف  افزایش بدهم و  از آنجا ک  قمبال تعریم     

 فنی و حرف  ای را شنیده بودم تصمیم گرفتم ب  این مرکز مراجع  کنم .

 

 

 

 

 

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

بهرای شهرکت در دوره ههای مههارتی مرکهز      فنی و حرفه  ای  مرکز آموزش استاد حیدری ، مدرس توسط دوستان و راهنمایی 

 شدم. تشویقسهروردی 

 

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

 جوشهکاری  کارگاه مرکز از دوره های مرکز شناخت بیشتری یافت  همچنین با راهنمایی و شناخت تخصصیمشاور با راهنمایی 

 حرف  مورد نظرم را انتخاب کردم . ،استاد حیدری مدرس فنی و حرف  ایب  کمک مربی مربوط  

 

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

ی تئوری و عملی در کنار هم هستند ک  این از مهمترین مزایای آموزش های فنی و حرف  آموزش هادرصد . چون  711بلی ، 

 یا بکارگیری با ذوبی، غیر یا ذوبی روش ب  ،(غیرفلزی یا فلزی) قطعات دائمی اتصال فرآیندهای از یکی وشکاریج ای می باشد.

ک  با دقت فراوانی باید انجام گیرد و نیاز ب  تخصه    باشدمی پرکننده ماده از استفاده بدون یا استفاده با فشار، بکارگیری بدون

 و مهارتهای الزم دارد.

 

 

 

جوشکاری اسکلت نام طرح :  

 

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

برادران)سهروردی(  3مرکز شماره  -خدابندهشهرستان   



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

 دسهتگاه  گهاز،  جهوش  دسهتگاه  بهر،،  جوش دستگاهتجهیزاتی مانند:  .جوشکاری تجهیزات بسیار عالی بود در مورد کارگاه -بل 

و... در کارگاه  ور، کن خم دستگاه کاربیت، دستگاه استیلن، کپسول ورقبری، رومیزی قیچی برشکاری، مشعل ای، نقط  جوش

 موجود بود.

 

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

بهرای شهناخت و   تقریبا متناسب بازار کار بود . در صورت نبود تجهیزات در کارگاه آن تجهیهزات را در ملهل ههای دیگهر      - بل

 می کردیم.بازدید تمرین و آموزش بیشتر با مربی مربوط  

 

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

 مشاغلی از یکی جوشکاری اینک  ب  توج  ا. بکامال راضی هستم چون هم دانش کار را دارم و هم اینک  درآمد خوبی دارم – بلی

 شهللی  آینهده  و داشهت   وجود و استان کشور در جوشکاران برای خوبی بازارکار دارند، نیاز آن ب  صنایع هم  در تقریبا ک  است

 جوشهکار  دارد، زیهادی  های شباهت هم ب  مختلف صنایع در جوشکاری کار معموال چون .دارد قرار آنها روی پیش نیز مناسبی

 .کند فعالیت گوناگون صنایع در راحتی ب  تواند می
 

 

 موفقیتها و تجربیات شرح: 

ت زیادی در این و زیر نظر مهندسین و شرکتها فعالیت کرده ام و تجربیاسال سابق  کار در این رشت  دارم  15بنده 

اینجانب چندین گواهینام  از مرکز فنی و حرف  ای دریافمت کمرده ام وکلیم  کارفرماهما از      .کسب کرده امحرف  

 از جوشمکاری  اینجانب رضایت کامل دارند و ترکیب علم و عمل باعث موفقیت روز افزون اینجانمب شمده اسمت .   

 تری روز ب  دانش و بیشتر جرب ت مهارت، تخصص، از جوشکار هرچ  البت . دارد خوبی درآمد ک  است فنی مشاغل

 .کند کسب نیز بیشتری درآمد و بوده تر موفق کار این در تواند می باشد، برخوردار

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


