
 

 

 
نام و نام 

 خانوادگی
 تاریخ تولد شماره ملی

بیمه    شممماره

 تامین اجتماعی
 آدرس محل کار با دورهعنوان شغل مرتبط 

تعمیرگاه تنظیم جلوبندی و  - 6471 3453754734 بیات حیدرعلی

 میزان فرمان با دستگاه

 انتهای -خدابنده

 روبروی -تختی خیابان

CNG 

 

 بیات حیدرعلی : خانوادگی نام و نام

 خودرو مکانیک کاردانی  :تحصیلی مدرک

 خودرو برق تعمیرکار -خودرو نگهداری و سرویس  :حرفه نام

 

 : شرح انتخاب حرفه آموزشی 
 رشمته تحیمیلی بنده منانیخ خودرو بوده و عه ه و گرایب به این فر ه اد دوران نوجوانی در من ایداد شده و تی تو ط  

پس اد صمحب  و مااکره با مااور مرکز و بویهه   شمدم  معر ی ای فر ه و  نی آمودش مرکز به محمدی دین و آدادی آ ایان

دمانی که اد گسمتردگی آمودش اای ماارتی تصییی ملل  شدم امننین با آمودش مربیان کارآدموده و ماار مرکز بیاتر  

 در تهرش این انرجویانآشنا شده بنابراین انگیزه برای یادگیری و کسب ماارت در من بیاتر شد و در مرکز ثب  نام کردم. 

 انتقال(  ینل  موتور و  واری موتوراتومبیل) درت مولد  میستماای   نی، ر م    نی، محا مبات  با تحیمیل  دوران طی

 رقب  یست  و  رناین ایمنی و ر اای تدایزات اطاق، تعلیق،  میسمت   )بدنه و شما می  ( دیفرانسمیل  و گیربنس) درت

 ست  ی و دیزلی موتوراای تننولوژی ،( مینل   موتور و اتومبیل) خودرواا عیب ر   و یابی عیب و بسمتن  و باد ،(اتومبیل

 .شوند می آشنا...  و انهکتوری ر انی  وخ 
 

 

 

 

  چگونه یا تو ط چه کسی به مرکزآمودش  نی وفر ه ای معر ی شده اید؟ توضیح داید. -1

 های راهنمایی و مرکز مشاور به مراجعه با و شدم معرفی ای حرفه و فنی آموزش مرکز به محمدی دین و آزادی آقایان توسط  

 سبک و یادگیری برای ام انگیزه و عالقه کردم بازدید کارگاه از وقتی .شد بیشطتر  مرکز آموزشطی  های حرفه از شطناختم  ایشطان 

 .شد بیشتر خودرو مکانیک رشته در مهارت

 انتصاب کارگاه آمودشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمخ مااور مرکز یا دیگران توضیح داید.برای  -2

 این اهانهآگ باشططد می ما تحصططیلی رشططته با مرتب  ام عالقه مورد حرفه و بوده مکانیک بنده تحصططیلی رشططته اینکه به توجه با

 .شدم آموزش به مشتاق بیشتر ازکارگاه بازدید و مرکز مشاور های راهنمایی از پس همچنین و ام کرده انتخاب را حرفه

 آیا اد آمودشی که دیده اید راضی استید؟ توضیح داید. -3

 یشترب شد باعث حرفه این آموزش و اند کرده تالش بسیار بنده مهارت ارتقاء جهت در. راضیم بسیار مربی آموزش نحوه از -بله 

 .بگذرانم آموزی مهارت جهت در را ها دوره ای حرفه و فنی آموزش مرکز در جدیت با و ایمان آموزی مهارت اصل به پیش از

 

 

 

دستگاه با فرمان میزان و جلوبندی تنظیم تعمیرگاه نام طرح :  

 (سهروردیبرادران) 7مرکز شماره  -خدابندهشهرستان 

 شغلی ا تان دندان– آمودشی و ادای  مااوره                تدارب ماارت آموختگان شاغل مراکز آمودش  نی و فر ه ای
 



 کارگاه آمودشی شما اد تدایزات کامل برخوردار بود؟ توضیح داید. -4

 .بود یعال بسیار... و گیربکس و موتور ماکت - ماشین ابزار - یدکی قطعات از اعم آموزشی تجهیزات لحاظ از آموزشی کارگاه بله
 

 کارگاه آمودشی شما با تننولوژی بادارکار متنا ب بود؟ توضیح داید. تدایزات -5

 -جک-آچار از اعم ابزار آموزشی تجهیزات ما حرفه در ، بوده مرتب  کامال صنعت امروز کار بازار تکنولوژی با آموزشی تجهیزات

 هب کارآموزان عالقه و انگیزه میزان باشطد  همگام روز تکنولوژی با تجهیزات این چه هر و بود...  و یدک ابزار و جوش ترانز -پرس

 .بود خواهد بیشتر آموزی مهارت
 

 آیا اد شغل خود راضی استید؟ توضیح داید. -6

 و ددرآم جهت به مخصوصا بردارند گام شغل این آموزش راستای در که کنم می توصیه بسیار دیگران به و راضیم خود شغل از

 .شدم هم نفر چند اشتغال به منجر همچنین و باشد می پردرآمدی و خوب حرفه دارد که خوبی بازارکار

 
 و مو قی  اا شرح تدربیات:  

 کمخ به پرداخته آمودی ماارت کسب به جدی  با و شمدم  فر ه این وارد شمناخ   با و انگیزه و عه ه با

 البته. شد کارآ رینی و شمغل  به مندر خداراشمنر  و شمده  ماار مربوطه فر ه در رود به رود ماار مربیان

  پا گزارم را خدا ام دیده آمودش را فر ه این که دمانی اد .شد مرتف  پاتنار با که بود ا  اایی  صتی

 رب عهوه که این اد و ام نداشته شغل این داشتن با دندگی در شمنستی  بحال تا و ام بوده مو ق امیامه  و

 .خوشحال  بسیار شدم ا  دیگر نفر چند اشتغال به مندر خودم

 


