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 آزادی حسین : خانوادگی نام و نام

 برق  کاردانی  :تحصیلی مدرک

 (ماهر) مسکونی کار برق -(ماهر) تجاری کار برق -(ماهر) صنعتی کار برق  نام حرفه: 

 

 

بود ک  ب  صورت مبتدی و کارگری )شاگرد( این کمار  برقکار ساختمان  جانبنکار ای :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

 فنی و حرف  ای ایمن   آموزش را انجام میدادم و با صحبتهایی ک  با دوستان و آشنایان داشتم فهمیدم ک  در مراکز

آمموزش فنمی و حرفم  ای    مراکز  تمایل پیدا کردم ک  ب . لذا کامل آموزش میدهندحرف  ها را بصورت تخصصی و 

با وجود مربیان مجرب، کیفیت باال و متناسمب   ت نام و آموزش ببینم.بثکرده و در حرف  برقکار ساختمان  مراجع 

 جهت ارتقا در دوره همای با استانداردهای بروز آموزشها در مرکز آموزش فنی و حرف  ای با عالق  و پشتکار بیشتر 

دوره های آموزشی فنی و حرف  ای بصورت عملی برگزار می گردد و از امکانمات   م.بیشتری را آموزش دید لیتکمی

 و کارگاههای مجهزی برخوردار است.

 

 

 

 

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

 در دوره های مرکز آموزش فنی و حرفه ای خدابنده ثبت  نتاک کترده و ات  از ندرانتدن دوره هتای       که از قبل متوسط دوستان

نواهینامه مهارت کسب کرده و ماهر شده بودند تشویق شدک که به مرکز آموزشتی مراععته ندتوده و    فنی و حرفه ای ی آموزش

نا شوک و ا  از حضور در مرکز بیشتر راغب شدک که در دوره ها شرک  کتنم بصوتوا اینکته    بیشتر با دوره های آموزشی آش

 دوره ها بوورت عدلی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای آموزش داده می شدند.

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

آموزش فنی و حرفه ای و با مراععه به مشاور مرکتز و راهندتایی ایشتان و بتویاه بازدیتد از کارناههتای       مرکز  حضور درا  از 

آموزشی و آشنایی با دوره ها و توضیحاتی که مربیان کارناهها در زمینه مهارت آموزی میدادند بیشتر عالقه در من ایجتاد شتد   

 های آموزشی ثب  ناک کنم. که در دوره

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

 فنی اصول رعای . قسد  ها سطح آموزش خیلی مناسب بود بیشتربلی برخی از آموزشها به صورت عدلی و کاربردی بود و در 

توسط آمتوزش فنتی و حرفته ای بستیار      صنعتی و تجاری مسکونی، از اعم آموزش برقکار واحدها در شده ارائه استانداردهای و

 

نی مسکو-تجاری –برقکار واحد های صنعتی نام طرح :

--- 

 

برادران)سهروردی(  5مرکز شماره  -خدابندهشهرستان   

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



بتایی دوره بتا توعته بته      کیفیت  متی باشتد هدینتین    عامعته   افتراد  بهداش  و سالم  ایدنی، کننده تضدیناهدی  و  حائد

از عهت  حضتور در بتازار کتار     ایییدنی حرفه های این چنینی و آموزش بوورت عدلی توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

 می باشد.   ی مراکز فنی و حرفه ایویانی های عالی دوره ها

 

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

ولیکن تجهیزات مناسب بود البته در بصشی از تجهیزات بصووا در بصش اتوماسیون منازل کدبود هایی نیز وعود دارد 

 های مجتدع و ساختدان انواع کشی سیم، صنعتی کشی کابل و ساختدان برق کشی سیم خدماتکارناه آموزشی در آموزش 

و ... از وضعی  خوب و قابل قبولی برخوردار بود البته ارتقای این  تابلو های برق صنعتی ، نوبصنعتی و مسکونی – تجاری

 تجهیزات در ایشبرد و ارتقای سطح آموزش بهتر بسیار مفید خواهد بود.

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

 البته با شرایط امروزی نیازمند ارتقا هرچه بیشتر کارناه در زمینه تجهیزات میباشد ولیکن در برخی از تجهیزات بلی

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

 .میباشتد  بلی در صورت وعود بازار کار مناسب میباشد .و با توعه به بازار کار و وضعی  ساخ  و ساز این شغل بستیار مناستب  
 بتزر   هتای  اتروهه  برقتی  کارهتای  انجتاک  تتا  منتازل  ستاختدان  کشی برق از مصتلف های زمینه در توانند می متصووان این

 برقتی،  های سیستم درس  عدلکرد از یافتن اطدینان تجهیزات، تس  و بازرسی نوب، مسئول کار برق. کنند فعالی  مهندسی

 هتای  طتر   فنتی،  هتای  نقشته  بتا  مطابق کار توانایی؛ خوب عدلی های مهارتو با داشتن  .باشد می موعود عیوب رفع و یافتن

 تیدتی  کار توانایی، مصتلف هوایی و آب شرایط و محدود فضاهای ارتفاع، در کار انجاک توان، کشی سیم ندودارهای و ساختدانی

و ...  این شغل از بازارکار ویاه و بسیار خوبی برخوردار می باشد. شرک  در این دوره هتا را بته    بزر  های اروهه در خووا به

با وعود دوره های مهارتی که مراکز آموزش فنی و حرفته ای   ی که دارد و هدینینبازار کار خوب دلیلکسانی که عالقدندند به 

 به هده توصیه میکنم. ایجاد کرده

 

 هاموفقیت و  شرح تجربیات:  

–ساختمانهای بلنمد مرتبم    –جرب  کار در بخش های مختلف مانند سیلو های گندم جرثقیل های بزرگ ت

 ...چاههای کشاورزی  و  –مسکن مهر 
انجام پروژه های بزرگ در سطح شهرستان  –همکاری با دستگاههای دولتی در انجام کارهای فنی مرتبط 

 PLCبرق مانند برقکار صنعتی درج  دو ، کارور شرکت در دوره های آموزشی در کارگاه  –مانند تاالر قائم 

ک  باعث شده اند سطح توانمنمدی همای     2و1درج  دو ، برقکار ساختمان درج  یک و تابلو سازی درج  

 .فنی اینجانب افزایش یابد

 

 

 

 

 


