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شرح اًتخاب حرفه آهوزشی:
آضٌایی اٍلیِ هي تا آهَزش ّای فٌی ٍ حرفِ ای تا دٍرُ ّای اتَ هکاًیک ضرٍع ضذُ ٍلی تا تَجِ تِ حرفِ
خاًَادگی کِ کطاٍرزی تَد ٍ ًیس تحصیالت خَدم در رضتِ هکاًیک ،تصوین تِ فؼالیت در ایي خصَظ گرفتن ؛ تر
ایي اساس در دٍرُ ّای ترق خَدرٍ ٍ تؼویر کار اتَ هثیل سَاری هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای ضوارُ  4خَزًیي
ضرکت کردم.کیفیت تاالی آهَزضْای ارائِ ضذُ در هرکس کِ ًاضی از هرتیاى تَاًوٌذ ،سرفصل ّای آهَزضی هثتٌی
تر هْارت آهَزی ٍ رٍش آهَزش هْارت هحَر ،تاػث ضذ ػالقوٌذی تِ ایي هَضَع در هي صذ چٌذاى ضَد.
در ًتیجِ ضٌاخت تازار ارائِ خذهات ٍ هحصَالت ٍ تالش ٍ ػالقوٌذی خَدم هَجة ضذُ است در حال حاضر
تا در اختیار داضتي 30هتر هرتغ زهیي اهکاى خذهات دّی تؼویر ٍ تٌظین .در طَل سال فراّن گرد یذُ ایي هَضَع
ترای ً 2فر ایجاد اضتغال دائن ٍ ترای حذٍد ً 4فر اشتغال فصلی ٍ هَقت ایجاد کردُ است .
تا تَجِ تِ تازار هٌطقِ ضال ٍ ضْرک هذرس تِ ػٌَاى تازار ّذف در ترًاهِ کاری ایٌجاًة قرار گرفتِ ٍ تا
فضایی کِ ترای تازدیذ داًص آهَزاى ٍ داًطجَیاى ایجاد کردُ ام زهیٌِ افسایص اًگیسُ ترای ٍرٍد افراد تیطتری تِ
ایي ضغل را هذ ًظر دارم  .ضوي آًکِ اداهِ تحصیل در هقاطغ تاالی تحصیلی (لیساًس) ،تاػث ًگرضی ػلن
کارتردی از طرف ایٌجاًة تِ هقَلِ خذهات در گرایص ترق خَدرٍ ،ضذُ است .

یٍ

ًام طــرح  :تعویرگاه هکاًیک خودرو
 -1چگًَِ یا تَسط چِ کسی تِ هرکسآهَزش فٌی ٍحرفِ ای هؼرفی ضذُ ایذ؟ تَضیح دّیذ.


آضٌایی هي با آهَسش ّای فٌی ٍ حزفِ ای اس گذراًذى دٍرُ ّای هکاًیک خَدرٍآغاس ضذ اها بِ دلیل ایٌکِ ػالقوٌذ
بَدم ٍ هي ّن کارم را بِ ػٌَاى بزق خَدرٍ آغاس کزدم اها پس اس هذتی هتَجِ ضذم کِ فٌی ٍ حزفِ ای ًیش دٍرُ
ّای هکاًیک خَدرٍ ی را دارا هی اضذ بٌابزایي در دٍرُ بزق خَدرٍ ضزکت کزدُ ٍ اس آى پس بَد کِ رٍیِ ام تغییز
کزد ٍ بِ ایي رضتِ با ًگاّی تاسُ ًگزیستن اگزچِ پس اس عی دٍرُ در فٌی ٍ حزفِ ای ّوکاری ّای یادگیزی ّای
آهَسضی با ّواى هزکش دارم.

ترای اًتخاب کارگاُ آهَزضی چگًَِ ػول کردیذ؛ آیا تِ کوک هطاٍر هرکس یا دیگراى تَضیح دّیذ .


چَى اس قبل در دٍرُ بزق خَدرٍ ضزکت کزدُ بَدم  ،ضٌاخت ًسبی اس دٍرُ ّای هزکش داضتن  ٍ .اس هطاٍرُ هزکش ٍ
هزبی خَدم کوک ضایاًی گزفتن .

 -3آیا از آهَزضی کِ دیذُ ایذ راضی ّستیذ؟ تَضیح دّیذ.


با تَجِ بِ ایٌکِ ضزکت در هکاًیک خَدرٍ رٍش صحیح کار را بِ هي آهَخت بسیار هطتاق ّستن کِ در دٍرُ ّای
بؼذی ٍ هکول ًیش ضزکت کٌن ٍ فکز هی کٌن کِ سال ّایی را کِ صزف تحصیالت بکٌن بِ آهَسش ّای فٌی ٍ
حزفِ ای بپزداسم یک آچار فزاًسِ بِ هؼٌای ٍاقؼی خَاّن بَدم ٍ خیلی هتاسفن کِ ًوی تَاًن اس ّوِ دٍرُ ّای
متٌَع فٌی ٍ حزفِ ای استفادُ کٌن.

-4کارگاُ آهَزضی ضوا از تجْیسات کاهل ترخَردار تَد؟ تَضیح دّیذ.


 اس آًجایی کِ سیکل تغییز سزفصل ّای آهَسضی بسیار عَالًی است بِ ًظز هی رسذ بایذ گفت کِ چٌاًچِ ّزحزفِ ای در کارگاُ ٍ بِ صَرت ػولی آهَسش دادُ ضَد هی تَاًذ بزٍسرساىی ضَد ٍ ضاّذ ّستین کِ در کارگاُ ّا
افزاد با ّز درجِ اس تجزبِ ٍ تحصیالت ٍ هَقؼیتی حضَر هی یابٌذ چزاکِ حضَر در فضای خذهاتی ٍ تَلیذی بسیار
هْن است.



السم است کِ ّوِ آهَسش ّای در داًطگاُ ّا ٍ ٌّزستاى ّا ّوزاُ با آهَسش ػولی ٍ اهیختِ با هْارت ٍ کار اهَسی
باضذ اتًتیجِ حاصل ضَد سیزا ضزٍری است کِ کار آهَس با ابشارآالت کار ی هزبظ بِ رضتِ اش آضٌا ضَد.



در حال حاضزآهَسش فٌی ٍ حزفِ ای دارای جایگاُ هٌاسبی در بیي آّاد هزدم ٍ داًص اهَساى ٍ داًطجَیاى ٍ داًص
آهَختگاى است سیزا با تَجِ بِ قزار گزفتي در حالت آسهَى ٍ خغا تزس اس کار در آًاى اس بیي هی رٍد ٍ آضٌایی با
هحیظ ٍاقؼی کار باػث ایجاد اًگیشُ درآًاى هی ضَد.



حضَر در کارگاُ ٍ اًجام باسدیذ ّای خارج استاًی هی تَاًذ بِ ضکَفایی استؼذاد ّا ٍ ایجاد اًگیشُ کوک ضایاًی
داضتِ باضذ.

 -5تجْیسات کارگاُ آهَزضی ضوا تا تکٌَلَشی تازارکار متٌاسة تَد؟ تَضیح دّیذ .



کارگاّْای هزکش ًیاس بِ رٍس رساًی دارد تا بتَاى افزاد با ّز درجِ اس تجزبِ ٍ تحصیالت ٍ هَقؼیتی حضَر هی یابٌذ
چزاکِ حضَر در فضای خذهاتی ٍ تَلیذی بسیار هْن استّ ٍ.ن ایٌکِ کارآهَس اس ًیاسّای باسار اعالع پیذا ًوایذ.

 -6آیا از ضغل خَد راضی ّستیذ؟ تَضیح دّیذ.


با تَجِ بِ ایٌکِ تَاًستِ ام در رضتِ هَرد ػالقِ خَد پیطزفت داضتِ باضن ٍ بِ لحاػ ضغلی ٍ جایگاُ اجتواػی
هَقؼیت هٌاسبی را بِ سبب حزفِ خَد کسب کزدُ ام خذاًٍذ را ضاکزم ٍ تَکل بِ خذاًٍذ ،جذیت در کار ٍ البتِ
ّوزاّی هزبی ام ٍ هطاٍر هزکشم را رمس هَفقیت خَد در رسیذى بِ ضزایظ ایذُ آل کًٌَی ام ،هی داًن ٍ کاهال اس
ضغل خَد راضی ّستن

 ضرح تجرتیات :


ضخصا سهاًی کِ تحصیل در رضتِ هکاًیک را ضزٍع کزدم ًفز چْارم کالس بَدم اها پس اس ایٌکِ کار ػولی را آغاس
کزدم بِ رتبِ اٍل کالس دست پیذا کزدم بٌابزایي تَصیِ ای کُ بِ ٌّزجَیاى ٍ داًطجَیاى رضتِ ّای هزتبظ دارم
ایي است کِ ّوزاُ با تحصیل ػلوی بِ صَرت ػولی ًیش خَد را درگیز کار کزدُ ٍ پزٍصُ ای را بز ػْذُ بگیزًذ چزاکِ
تزکیب ػلن ٍ ػول ٍ هْارت ػاهل هَفقیت است ٍ ّوزاّی ایي دٍ باػث ایجاد اًگیشُ هی ضَد.

 هَفقیت ّا :


 در حال حاضز در هکاًی بِ هساحت  50هتز هزبغ اهکاى خذهات بِ هطتزیاى هزاجؼِ ضذُ در عَل سال فزاّن
است کِ باػث ایجاد اضتغال بزای ً 2یزٍی کار بِ صَرت ثابت ضذُ است.


ػالٍُ بز ایي در فصَل هختلف ًیزٍی کار فصلی را ًیش بایستی بِ رقن اضافِ کزد بِ عَریکِ بؼضا تا
رٍسهشد بِ کار گزفتِ هی ضًَذ.

ً 4فز ًیزٍی



ّوچٌیي بِ دلیل فزاّن ضذى هحیغی کِ ػلوی ٍ تحقیقاتی است ارتباط با داًص آهَختگاى ًیش اهکاًپذیز بَدُ ٍ
سالیاًِ بیص اس ً 40فز اس کارآهَساى ٌّزستاى ٍ داًطجَیاى ًیش در درحسي کار باسدیذ بؼول هی آٍرًذ کِ دیذى ایي
هحیظ بِ ایجاد اًگیشُ در آًاى بزای اداهِ کار در ایي رضتِ کوک خَاّذ ًوَد ..

