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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

محمد سهلی

2361216601

تاریخ تولد

2061/2/2

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی
-

تلفن

آدرس محل کار

31251525100

ن شا ور-چهارراه عدالت-مو ایل آی تی

نام و نام خانوادگی :محمد سهلی
مدرک تحصیلی :دیپلم

نام طــرح  :فروشگاه و تعمیرگاه موبایل
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
در جهت ایجاد یک شملل ماابمب ا درآمد ماابب ن اب
گذراندن یک دوره آموبشی ریع ن اب گجدید.

آموبف یای وتصییی ایجاد شد ک ا مجاج

مجکف یای وفجی ای و

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج این ک ایاجانب دوره های دیگجی در این مجکف گذرانده ودم و اب نحوه آموبف و تصیم
مورد نظج را انتصاب کجدم

مج ان آگاهی داشت

کارگاه

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل ؛ایاجانب ا گذراندن دوره آموبف یای در این مجکف توانست پس اب پایان دوره آموبف در ابار کار مشلول شوم و ن ابی
های کارآموبی نداشت .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل ؛ ا توج

بطح آموبف دوره های ک گذراندم کمبودی اب نظج تجه فات و لوابم کارگاهی نداشت .

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل ؛ تجه فات کارگاه آموبشی متاابب ا ابار کار ته شده ود.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل

ا توج

آموبف تصییی ک قبل اب ایجاد شلل گذرانده ودم توانست پ شجیت خو ی داشت اش .

شرح تجربیات:
ع ب یا ی تلفن های همجاه نقش خوانی تلفن همجاه ریع ایجادات تلفن های همجاه
موفقیت ها:
دایج نمودن این کسب وکار کسب درآمد خوب و مویق ت در مواجه ا بایج رقبا در ابار کار
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دوره

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار
دولت آ اد -پشت ماطق انتظامی-

حسین ایزدی

2051/1/13 3533788857

31252033521

----------

گلصان ایفدی

نام و نام خانوادگی :حسین ایزدی
مدرک تحصیلی  :فوق دیپلم

نام طــرح  :گلخانه تولید خیار
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا توج

عالق و ایاک در آبمتان ابنشمستگی ودم دنبال شللی جای دوران ابنشستگی ودم و اب طجیی ا توج

عالق ای ک

کشماوربی داشت اب طجی یکی اب گلصان داران اام آقای موبوی ک دوره یو را در یای و فجی ای گذرانده ود ا این آموبشها
آشاا شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مجکف یو مجاج

و پس اب مشاوره ا مج ی مج وط نسبت

ثبت نام در دوره یو اقدام نمودم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی عالق وایج خودم و دلسمموبی های مج ی محتجم آقای شممکور اعد گجدید ک بم ا ورود
گجدد.
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عجلمم گلصان داری در من یجاه

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی تجه فات و مواد میجیی دوره یو رضایت صش ود.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی یقط بابه آموبشی مجکف یو تا فدودی قدیمی ود

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی اب دو ورود

عجلم گلصان داری عالوه ج ایاک هفیا های افدا گلصان خود را کسمب نموده ام درآمد نسبتا خو ی اب این

کسب نی ب اده گجدیده اب طجیی ماجج

تول د شلل جای  5نفج اب اطجای ان یورت ثا ت و  03نفج یورت موقت گجدیده ابت
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

غالمرضا غالمی

3131111110

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

2011

آدرس محل کار

تلفن

31255306522

ک لومتج  1جاده تج ت ف دری – ایگ دهکده
قارچ عجیان

نام و نام خانوادگی :حسین غالمی
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم برق

نام طــرح  :تولید قارچ دکمه ای
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبط آقای رجب باده ک در این بم ا ی ال ت دارند و دوره های یو را در مجکف یای و فجی ای تج ت ف دری طی کجده اند آشاا
شدم

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مجکف یو مجاج

و د اب مشاوره ا مج ی محتجم آقای شکور نسبت

ثبت نام اقدام نمودم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی اب ا تدا تا انتهای دوره مج ی کارگاه یو تمام راهکارها و الول یای مج وط
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی
5

تول د قارچ دکم ای را

اده آموبف دادند

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی اده تاها تول د کااده قارچ دکم ای ن م لا تی در شهجبتان هست
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نمممام و نمممام
خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

زهرا

آدرس محل کار
مشهد -کوهساگی -اغ الادشت-

۴۵۴۴۹۵۴۴۹۰

۴۵10//۴/3۴0

21/۰6۴26۰1

گلصان های تول دی گل و گ اه

جهانی فرخد

نام و نام خانوادگی :زهرا جهانی فرخد
مدرک تحصیلی :کارشناس کشاورزی

نام طــرح  :تولید کاکتوس و ساکولنت
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا تول ه دانشگاهی ها جهت گذراندن دوره کاروربی دانشجویی ا مجکف آشاا شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا تو ج

ایاک رشمت دانشگاهی ایاجانب کشاوربی ود در کارگاه کشاوربی ک کامال رشت های مجتبف و تکم لی رشت دانشگاهی

من را داشت ثبت نام کجدم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل .

علت ض ف شدید دانشگاه در جگفاری کالبهای عملی ایاجانب اطالعات کایی جای راه اندابی کسب کار را نداشت  ,اما پس

اب طی دوره ای یای وفجیهای تجج و اعتماد

نفس البم را در خودم پ دا کجدم.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
نمی توان گفت ک تمام امکانات موجود ود اما انچ ک جای اموبف البم ود در اخت ار ما قجار می گجیت و اتفاقا من شجایط کار در
محدودیت را یاد گجیت .
7

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .در مجکف انواع گلصان ها و شابی های تول دی موجود هستاد
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل

خدا را شمکج در رشمت مورد عالق و مجتبط ا رشمت دانشمگاه ی خود در فال ی ال ت می اش هج چاد

مالی علی رغ عالق بیاد

توب

کارم اما ا محدودیتهای بیادی مواج هست .

شرح تجربیات:
 کشت و پرورش انواع کاکتوسها و ساکولنتها
 کشت و پرورش انواع گیاهان آپارتمانی

موفقیت ها:
 مدیریت  7عدد گلخانه گلهای آپارتمانی و فعالیت در آن
 حضور دائم در نمایشگاه گل بین المللی مشهد
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علت کمبود ماا ع

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

ریحانه ستایش

3130162112

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

66/22/10

تلفن

آدرس محل کار

31250101055

مشمممهد -لوار آبادی -ن م ثا و شممماهد.
جاب پل س راه .اردوگاه ثامن .گلصان بتایش

نام و نام خانوادگی :ریحانه ستایش
مدرک تحصیلی  :کارشناس ارشد زراعت

نام طــرح  :پرورش گیاهان گلخانه ای
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبممط بممابمان نظام مهادبممی و طب تفاه نام مشممتجا ن نظام مهادبممی و یای فجی ای

این بممابمان م جیی و در دوره

کاروربی فضور یایت .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مشماوره و راهامایی های مهادس یجهاگ ک مسموول صش کشاوربی در مجکف شماره یک هستاد س ار موثج ود وطب راهامایی
های ایشمان ا س اری اب تول دکااده ها و ی االن این صش آشاا و مجتبط شدی ک س ار موثج ود و من توانست اطالعات کار جدی
و اربشمادی

دبت آورم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .من در این دوره تجج و اطالعات اربشمادی
و پس اب این دوره اعتماد

دبت آوردم و ا ابارهای هدف و بایج تول دکااده ها آشاا شدم.

نفس البم جهت کار گلصان ای

طور مستقل را کسب کجدم.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
در ا تدای ورود ما چون تقجیبا اول ن دوره تفاه نام مشممتجا ود یک گلصون موجود ود و بممابمان بم ن و وبممایل تجه ف را در
اخت ار چ ها قجار داد و شمابمی ها

کمک بابمان و چ ها افدا گجدیدن .و ا توج

ایاک هدف اب طجت توانماد کجدن چ

ها ود جای شمجوع یک کار در شجایط واق ی اما در بطح کوچکتج و مطم ن تج نهاده ها جهت شجوع کار توبط کاروربها تام ن شد
و این س ار عالی ود.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .طب راهامایی مسموول کارگاه چ ها ا بم سمت کشمت جدید و روب آشماا شمدن و تول د در بم ای ها کشت در ستج کشت
کوکوپ ت و پ ت ماس و پجل ت ک جدیدتجین تکاولوژی تول د ود انجام شممد .و هم اطور اب ایجاد متصی م

دعوت

عمل م امد و

ما در مورد تجج ات و اطالعات آنها آگاهی پ دا می کجدی .
 -7آیا از شغغل خود راضغی هسغتید؟ توضیح دهید .بله .ا توج

ایاک این شملل همان رشت تحی لی من وده جای من

سم ار مسمجت صش ابمت ک م توان در رابممتای مطال ات آکادم ک خود کار کا و هم اطور ایاک من

کارهای تول دی عالق

بیادی داشت وآیاده س ار روشن و مویقی جای آن می ا .
شرح تجربیات:















اب بممال  51تا بممال  16مدت  1بممال تجج ی تول د گون های بیاتی ییمملی کاکتوس شمماخ جیده درختچ های
بیاتی درختهای بیاتی ببفی و ل فی دارویی م ای ت و ج ب ب بم ای
جفو مهادب ن ناظج باخت گلصان مشهد مورد تای د نظام مهادبی
مهادس ناظج یالور اکس های شهجداری در طجت ابتقبال اب هار  16در مااط تمام مس جهای ماتهی فجم مطهج
عضویت در ه ات مدیجه شجکت تالشگجان عجل کشاوربی مشج بم ن
عضویت در بمت عضو علی البدل ه ات مدیجه اتحادی تول دکاادگان گل و گ اه ابتان خجابان
فضور در دهم ن نمایشگاه ن المللی گل و گباه خجابان رضوی
نظارت ج تول دات ییلی تول دکااده ها بیج نظج انجمن لافی و شهجداری
انجام طجت تحق قاتی روی برشک بیاتی بیج نظج شهجداری و دانشگاه یجدوبی مشهد
جگفاری کالبهای آموبشی کشت و کار گلصان ای جای مددجویان کمت امداد وهدایت آنها جهت شجوع کار
تول د در شهجبتان ها و روتاهای خجابان رضوی در جهت تول د ومی و فمایت اب این ایجاد
مج ی اغبانی کارگاه مونت بوری آدمک و آموبف اغبانی چ ها طب ابتانداردهای مونت بوری مدت  21ماه
مج ی یای وفجی ای در رشت های تول دات گلصان ای بیج نظج مجکف آموبف یای وفجی ای خواهجان نجم
دارای مقال جربی اثج تاش خشکی ج برشک بیاتی در نهم ن کاگجه علوم اغبانی بال 11
دارای مقال ت ن ابتان تحمل خشکی ج درختچ بیاتی برشک بیاتی در شجایط آب و هوایی مشهد

 دارای گواه اام فضور در کارگاه

✓ Arborization: what’s going on in the world of arboriculture and urban forestry
بیج نظج دکتج یجانچسکو یجیای
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موفقیت ها:


























مصتجع دبمممتگاه بمممامان هوشمممماد کاتجل بمان نوردهی گ اهان یمورد تای د اداره مالک ت م اوی و ثبت اختجاعات در
گلصان ها ک تول دات گلصان ای کمک بیادی خواهد کجد.
گلصان دار یتول د کااده در صش گل و گ اه بیاتی مدت  1بال
دارای رتب  0در رتب ادی مهادب ن مشاور فق قی
دارای گواه اام مهارت اغبان اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت پجورف گل در یضای اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت هجس اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت پ وند اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت طجافی یضای ببف اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت طجافی یضای ببف ا نجم ایفار ب دی اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت پجورف قارچ اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت پجورف گل و گ اه پ ابی اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت پجورف گ اهان آپارتمانی اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای گواه اام مهارت کشت کار ب فی اب مجکف آموبف یای وفجی ای شماره  2مشهد
دارای مدرا کشت کار ه درو پون ک بیج نظج نظام مهادبی کشاوربی خجابان رضوی
دارای مدرا طجافی یضای ببف ا نجم ایفار اتوکد بیج نظج نظام مهادبی کشاوربی خجابان رضوی
دارای مدرا نقش خوانی بیج نظج نظام مهادبی کشاوربی خجابان رضوی
دارای مدرا آشاایی ا بابه های گلصان ای بیج نظج نظام مهادبی کشاوربی خجابان رضوی
فضور در دهم ن نمایشگاه ن المللی گل و گباه خجابان رضوی
فضور در دوم ن همایش ملی علوم علف های هجب ایجان بال 2056
عضویت در ه ات مدیجه شجکت تالشگجان عجل کشاوربی مشج بم ن
عضویت در بمت عضو علی البدل ه ات مدیجه اتحادی تول دکاادگان گل و گ اه ابتان خجابان
طجات و مججی یضای ببف مدت  1بال
گذراندن دوره ی یکسال کاروربی تول دات گلصان ای بیج نظج نظان مهادبی و یای فجی ای خجابان رضوی
دارای مقال جربی اثج تاش خشکی ج برشک بیاتی در نهم ن کاگجه علوم اغبانی بال 11
دارای مقال ت ن ابتان تحمل خشکی ج درختچ بیاتی برشک بیاتی در شجایط آب و هوایی مشهد
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

مهدیه
جنتی عطایی

شماره ملی

تاریخ تولد

3113563632

65

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی

آدرس محل کار

مشهد -ن م دان تلویفیون و جام عسل-
مجکف یای و فجی ای شماره 2

-

نام و نام خانوادگی :مهدیه جنتی عطایی
مدرک تحصیلی  :کارشناسی ارشد باغبانی

نام طــرح  :کشاورزی (باغبانی)
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا دیدن اطالع در بایت نظام مهادبی کشاوربی خجابان رضوی جهت ثبت نام در طجت کاروربی مشتجا ا یای و فجی ای در
این دوره ثبت نام نمودم و پس اب میافب در دوره مذکور پذیجیت شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا شجکت در کالس ها و مالقات ا تول دکااده هایی ک اب طجف کارگاه

مجکف دعوت شده ودند.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
کامال  .این دوره یک دوره تکم لی جای من جهت ورود

ابار ود و اده را ا مح ط کار آشاا نمود.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اب نظج تجه فات اول ک جای تول د ن اب ود مشکلی نداشت .
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
خ ج  .اب نظج گجمایش و بجمایش ا مشکل مواج ودی .
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل این شملل کامال متاابمب ا روف ات من ابت و ا شااختی ک اب ابار پ دا کجده ام م توان
نمای .

شرح تجربیات:
 تول د گل ییلی جهت ارائ

شهجداری و بابمان پارا ها

 تول د گ اهان پجچ ای پوششی پ ابی شاخ جیده ل فی و ببفی
 آشاایی ا ابار
 آشاایی ا مدیجیت یک پجوژه تول دی
 آشاایی ا نحوه ته نهاده های مورد ن اب

موفقیت ها:
 تول د گل ا ک ف ت
 آشاایی ا ابار و نحوه کار ا بابمان پارا ها
 انجام و مدیجیت یک کار گجوهی
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تاهایی یک وافد تول دی را اداره

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نمممام و نمممام
خانوادگی
محمدرضا عباسی

شماره ملی

تاریخ تولد

3613311151

2065/31/35

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

آدرس محل کار

تلفن

31250005115

خجابان رضوی-شهجبتان م والت-
ی ض آ اد روبتای چهلسج

نام ونام خانوادگی :محمدرضا عباسی
مدرک تحصیلی :دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زراعت

نام طــرح :کشت و کار گیاهان گلخانه
ای گگگگگگگگگگگگیا

شرح انتخاب حرفه آموزشی :

آشمماایی اول من ا آموبف های یای و فجی ای رشممت تحیمم لی ام وده ک این انگ فه را در من ایجاد کجد تا پا عجلمم تول د
گذارم و ا توج ایاک من در یک خانواده کشاورب دن ا آمده ام عالق بیادی کشاوربی و کار در این عجل را داشت  .ج این
ابماس در دوره ه ای آموبف رشمت کشماوربی مجکف آموبف یای و فجی ای شمهجبمتان م والت شجکت نمودم و ا ک ف ت االی
آموبشممهای یای و فجی ای ک ناشممی اب آموبف مج ان توانماد بممج ییممل های آموبشممی مبتای ج مهارت آموبی و روف های
آموبشی مهارت محور ود اعد شد عالقمادی من این موضوع چادین جا ج گجدد.در نت ج شااخت ابار یجوف محیول آلوئ ورا
در فال فاضمج در بم ای مسافت  0هفار متج مج ع امکان تول د 233تن جگ و  53هفار عدد پاجوف وت آلوئ ورا در طول بال
یجاه شد ک این موضوع اعد اشتلال  5نفج یورت مستق و  13نفج یورت ییلی و موقت ایجاد گجدیده ابت
ا توج این ک کارخان تول د نوشم دنی الوئ ورا در شمهجبمتان گاا اد ک در همسایگی شهج ما قجار دارد ایجاد شده ابت و این
کارخان دارای ظجی ت االی در خجید جگ آلوئ ورا ابممت این امکان جای اده و امثال خودم ک یارغ التحی م الن صش کشمماوربی
هستاد یجاه شده ابت ک ش اب پ ش بمت کشت این وت ک توج اقتیادی االیی دارد کش ده شوی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
آشماایی من ا آموبف های یای و فجی ای توبمط م ل هاجبمتان کشاوربی

یای و فجی ای آغاب شد و اب آنجا ک کشاوربی

نوعی یک شلل بود آور م باشد و من ه عالق و انگ فه بیاد داشت این کار را آغاب کجدم.
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 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون کشماورب باده هسمت و پس اب مشمورت ا فرگان و ابات د ک در این کار هستاد و ا مشاوره مج ی کشاوربی مجکفآقای نائ چ
نژاد ک

ش اب  13بمال در کار گلصان داری هستاد و ناظج گلصان های ماطق هستاد محل کار را انتصاب کجده و ا مشاوره مج ی

کشاوربی مجکف آقای مهادس نائ چ نژاد ک عالوه ج مج ی ,ناظج گلصان در بطح شهجبتان م باشد وجود آب و خاا و  ....را ه مد
نظج قجار دادم
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
اده ا توج

شمجکت در کالبهای آموبف کشاوربی مجکف یای و فجی ای عالق مادی ام

کار گلصان ایفایش یایت طوری ک

شمتج مدارا آموبشمی مجتبط ا گلصان را گجیت ام و هاوب ه در شمتج کالبمهای آموبشی کشاوربی شجکت م کا تا اطالعات
خودم را در این بم ا ایفایش ده چون شم و تدریس مج ی

نحوی ابت ک

شتج کار آموبان عالق مادند در دوره های دی و

مکمل ن ف شجکت کااد.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اب آنجایی ک کشاوربی اب نامش پ دابت ی ای کار در کارگاه یورت عملی آموبف داده شود و شاهد هست

ک در کارگاه ها ایجاد

ا هج درج اب تجج و تحی الت و موق تی فضور دارند اا جاین خ لی ضجوری ابت ک جای کار آموب هم امکاناتی ک مج وط
رشمت آموبشمی ابت و در ابتاندارد آموبف ه آمده ابت مه ا اشد تا درا هتجی اب آموبف داشت اشد در فال فاضج آموبف
های یای و فجی ای دارای جایگاه ویژه ای در ن دانشممجویان و دانش آموختگان ابممت اا جاین فضممور در کارگاه و انجام ابدید
های خارج ابتانی م تواند

شکویایی ابت داد ها و ایجاد انگ فه کمک شایانی داشت اشد.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
کار گاههای مجکف ن اب

جوب ربمانی دارد تا تواند ایجاد ا هج درج اب تجج و تحیم الت و مو ق تی فضور م ا اد چجا ک فضور

د ر یضای تول دی س ار مه ابت و ه این ک کار اموب اب ن ابهای ابار اطالع پ دا نماید
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ا توج

این ک توانسمت ام در رشمت مورد عالق خود تا مقاطع االی تحیم لی پ شمجیت داشت اش و

اجتماعی موق ت ماابممبی را

بممبب فجی خود کسممب کجده ام خداوند را شمماکجم و توکل

همسجم را رمف مویق ت خود در رب دن

خدا جدیت در کار و البت همجاهی

شجایط ایده ال کاونی ام م دان و کامال اب شلل خود راضی هست

15

لحال شللی و جایگاه

شرح تجربیات:
تولم ای ک

هاججویان و دانشمجویان رشمت های مجتبط ا کشماوربی دارم این ابمت ک همجاه ا تحی ل علمی

لممورت عملی ن ف خود را درگ ج کارکجده و پجوژه ای را ج عهده گ جند چجا ک تجک ب عل و عمل عامل مویق ت ابممت و
همجاهی این دو اعد ایجاد انگ فه می شود.
موفقیت ها:
در فال فاظج در بم ای

مسافت  0333متج مج ع امکان تول د  233تن جگ آلوئ ورا و  53هفار پاجوف در طول بال

یجاه ابت ک اعد ایجاد اشتلال جای  1ن جوی کار

لورت ثا ت شده ابت.

عالوه ج این در مواقع جداشت یا کاشت ن جوی کار ییلی

این رق اضای م شود.

همچا ن م دل مل یجاه شمممدن مح طی ک علمی و تحق قاتی ابمممت ارتباط ا دانش آموختگان ن ف امکان پذیج وده و
بمال ان

ش اب  53نفج اب کارآموبان هاجبتان و ن ف در دوره های  25تا  03روبه در این وافد شجکت می کااد ک دیدن

این مح ط

ایجاد انگ فه در آنان جای ادام کار در این رشت کمک می نماید.
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

سمانه قاضی

3551161556

61

شماره م
تام ن اجتماعی
-

تلفن

31250050321

آدرس محل کار
مشهد -ن م دان تلویفیون و جام عسل-
مجکف یای و فجی ای شماره 2

نام و نام خانوادگی :سمانه قاضی
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد کشاورزی

نام طــرح  :کشت و کار گیاهان گلخانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا مشماهده اب طجی اطالع درج شده در بایت نظام مهادبی کشاوربی خجابان رضوی جهت ثبت نام در طجت کاروربی مشتجا
ا یای و فجی ای در دوره یکسال کاروربی ثبت نام نمودم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
در جلسماتی ک توبمط مج ی کارگاه توبط ایشان جگفار شد و ابدیدها و جلساتی ک ا تول دکااده های ا با ق در مجکف داشت
ا انواع ی ال ت هایی ک ارده اقتیادی در گلصان دارند آشاا شدم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .این دوره جای ما ماناد یک چجاغ روشممن جای ورود

ابار کار ود .و ما را ا مدیجیت شممجایط کار و شممااخت ابار هدف آشمماا

نمود.

17

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
جهت تول د محیمول یجف در موارد گجمایش و بمجمایش ک

دل ل یجبودگی دبتگاهها مقداری ا مشکل مواج ودی

امکانات

ماابب ودند.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
روب شمدن دارند و

تجه فات بمجمایش و گجمایش و ن اب

تجه فات آ اری و ابتفاده اب روشهای نوین آ اری می تواند

دل ل گذر بمان این بم ست ها ماابب ابتفاده ن ستاد .همچا ن
تول د و هجه وری شتج کمک نماید.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .این رشت متاابب ا تحی الت و عالق اده می اشد و ا کسب تجج در این دوره توانست تصی

شرح تجربیات :
 تول د گل ییلی جهت ارائ

شهجداری و بابمان پارا ها

 تول د گ اهان پجچ ای پوششی پ ابی شاخ جیده ل فی و ببفی
 آشاایی ا ابار
 آشاایی ا مدیجیت یک پجوژه تول دی
 آشاایی ا نحوه ته نهاده های مورد ن اب

موفقیت ها :
 تول د گل ا ک ف ت
 آشاایی ا ابار و نحوه کار ا بابمان پارا ها
 انجام و مدیجیت یک کار گجوهی
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البم را ن ف پ دا نمای .

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

ابوالقاسم حیدری

3115215151

2065

شماره م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

31255121536

خوشاب رو جوی اداره جهاد کشاوربی

نام ونام خانوادگی :ابوالقاسم حیدری
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

نام طــرح :دفترفالحت پیشگامان دشت سبز خوشاب
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اتوج

اهداف آموبشمی شمجکت دربم ا کشماوربی ودامداری

همجاه چادی اباعضما محتجم جهت آشمماایی ا ش وه های نوین

تدریس یپداگوژی امجکف آموبف یای وفجی ای آشاا شدی
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا راهامایی های مج ی و مشماورمججب خان رضمایی جای دوره های کشماوربی اقدام کجدی و ا آشاایی ا مبافد کارآیجیای توبط
ایشان عالق ماد

ایجاد شجکت گشت .

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

ک ف ت آموبشمی ارائ شمده توبط مج ان محتجم

خیو

نحوه آموبف و همچا ن ک ف ت ارائ رضایت س ارعالی داشتاد.
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خان رضایی و مبافد کارآیجیای کل اعضا اب بمان ادی و

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل ا ت دوره های روف های نوین تدریس تجه فات

لورت نسبی ماابب ود ولی جای گلصان مجکف جای کار وجود دارد.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
نسمبتا ل .آموبف های تووری ا تجه فات کامل انجام م شمد ولی در صش آموبف های عملی

خیو

گلصان رشت کشاوربی

متوبط ود.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
دل ل ارتباط مسمتق

ا مجموع کشماوربان وتول د کاادگاندرجهت هبود ک ف ت وکم ت محیموالت کشاوربی م باشد رضایت

کامل دارم و خوشحال اب ایاک

همجاه اعضای ت

خود خدمتی هجچاد کوچک

کشاوربان و دامداران ماطق خود م کا .

شرح تجربیات:

موفقیت ها:
 تشکیل مجموعه هایی از تشکل از افراد نخبه وصاحب نظردرعرصه تولید بازاریابی و فروش و آموزش
 موفقت در برقراری ارتباط موثر با نهادهای مردمی و دولتی
 موفقیت در برقراری ارتباط تنگاتنگ با کشاورزان و دامداران
 اولین شرکت موجود در منطقه با اهداف توسعه کشاورزی و آموزش های مرتبط با آن
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
محمد غالمیان

مشاوره و هدایت آموزشی شغلی استان خراسان رضوی

شماره ملی

تاریخ تولد

3511125112

60/1/2

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی
-

آدرس محل کار

31251165131

شهجبتان یجیمان-یجهاد گجد-محل اقبال

نام ونام خانوادگی :محمد غالمیان
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :پرورش قارچ خوراکی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.توبمط یجمانده پایگاه مقاومت
س م ر روبممتای اقبال

آقای عفیفی ک

من اعالم کجدندک قجار ابممت اب طجف یای و فجی ای کالس پجورف قارچ دکم ای در

خود روبتا جگفار شود
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید .ا توج

امکانات

موجود و ا ابتفاده اب مشاوره ا کارشااس مج وط
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل ا آموبف های خو ی ک در کالس های یای و فجی ای دیده ام توانست ام نواق

خود را جطجف نمای و نکات ریف و فساس را

شتج درا کا ک اعد رون کارم شده ابت
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لددرلد ن ولی توانست ام لوابم اللی و پای را یا خجیداری کا یا
را

لورت دبتی ایجاد کا ولی ب ی دارم دا تجهفیفات خود

روب کا و کارگاه را گستجف ده

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
توانست ام ک شجایط مح طی را

ابتاندارد ها نفدیک کا ولی تجه فات در فد تکاولوژی ابار ن ست.
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 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل چون ا عالق وارد این کار شدم
شرح تجربیات:
من در خالل کاری ک م کا متوج شدم و

این نت ج رب دم ک آموبف لح ح و الولی اعد پ شجیت در هج کاری م شود

موفقیت ها:
توانست ام ا کمتجین هفیا کارگاه خود را ایجاد کا و

کارم عالق دارم

22

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان

مهارت آموختگان موفق
رضوی

نام و نام
خانوادگی
فاطمه مینایی

شماره ملی

تاریخ تولد

۴02۵212۵22

2051/32/31

شماره م
تام ن اجتماعی
-----

تلفن

آدرس محل کار

31011131561

بجخس –خ ا ان ام ج کب ج

نام و نام خانوادگی :فاطمه مینایی
مدرک تحصیلی :لیسانس

نام طــرح  :پرورش قارچ خوراکی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اده توبمط کم ت امداد شمهجبمتان طی م جیی نام ای

مجکف آموبف یای و فجی ای شمهجبتان جهت شجکت در دوره

آموبشمی پجورف قارچ م جیی شدم و د اب پذیجف در دوره ا تدا اده یقط جهت آشاایی و اطالع اب چگونگی تول د قارچ در
این دوره شمممجکت نمودم اب انجایی ک مج ی کارگاه اب اطالعات و توانایی خالمممی در بم ا پجورف قارچ جخوردار ودند و در
کارهای عملی اب توان کاراموبان

لممورت گجوهی جهت انجام مجافل عملی ابممتفاده می نمودند مشممتا

ادام در این کار

شمممدم پس ااب اتمام دوره در لمممدد ایجاد یک کارگاه تول دی شمممدم ک ا انجام راهامایی وکمک مج ی و فمایت های مالیی
دریایت تهس الت کم ت امداد شهجبتان توانست نسبت

ایجاد کارگاه تول د پجورف قارچ در شهجبتان اقدام نمای

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اده اطالعات البم را جهت راه اندابی کارگاه و تجه فات مورد ن اب را

کمک مج ی انجام داده ام و در طول دوره کشممت قارچ

اب راهامایی های مج ی ن ف ابتفاده می نمودم
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
من در دوره آموبشمی تمام مجافل یادگ جی پجورف قارچ اب ا تدا تا مجفل آخج ک جمع آوری ستج کشت اب بالن پجورف قارچ می
اشد را در کارگاه پجورف قارچ مجکف

لورت لد در لد آموبف دیده ام و اب دوره آموبشی رضایت کامل دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید .کارگاه ما تا فدودی تجه فات مورد ن اب جهت تول د
پجورف قارچ را در اخت ار داشت ابت
 -7تجهیزات کارگاه آموزشغی شغما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید .کارگاه آموبشی ما تجه فات ا تدایی
جهت پجورف قارچ راداشت ولی تجه فات متاابب ا ابار کار نمی توان گفت ک داشت ابت
 -7آیا از شغغل خود راضغی هسغتید؟ توضیح دهید.من چون در کارهای دیکج در بم ا کشماوربی آشاایی دارم و در بم ا
پجورف قارچ در کارگاه خود تجج ات خو ی کسممب کجده ام و ابار یجوف در شممهجبممتان را ن ف م شمماابمم تالف دارم ک کارگاه
تول دی خود را توب

شتجی ده و می شود گفت اب شللی ک انتصاب نموده ام تا فد بیادی رضایت دارم

شرح تجربیات:
پجورف قارچ در تمامی ییول بال ا توج

بجما و گجمای شدید فاک ج ماطق

موفقیت ها:
توانایی شاابایی ابار شهجبتان و فتی ابتان و یجوف محیوالت توب
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یضای کارگاهی

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی
حاج محمد
مژدکانلو

شماره ملی

تاریخ تولد

5021611512

2001/2/13

شماره م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

31251135135

ی جوبه – روبتای بب ان

نام و نام خانوادگی :حاج محمد مژدکانلو
مدرک تحصیلی  :ششم ابتدائی قدیم

نام طــرح  :کشاورزی (پسته کاری)

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا توج

ایاک مقداری بم ن اب قبل خجیداری نموده ودم و صشمممی اب آنجا پسمممت کاری نموده ودم جهت ابمممتفاده اب خدمات

مشمماورهای کشمماوربی

نظام لممافی کشمماوربی و ماا ع طب ی شممهجی جوبه مجاج

نمودم مسمموول مج وط من را

مجکف یای و

فجی ای راهامائی کجد و من پس اب شمجکت در کالس پست کاری و مف د یایتن آن در کالس بعفجانکاری ن ف شجکت نمودم و هم
بطح کشت پست خود را ایفایش دادم و هم ایاک کشت بعفجان را ن ف راهاندابی نمودم

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
پس اب م جیی انجمن لافی کشاوربی و مجاج
توج

بما ق شمللیام من را

مجکف آموبف یای و فجی ای مشاور مجکف در ا تدا توض حاتی را ارائ نمود و ا

مج ی کشماوربی مجکف ارجاع داد و توضم حات تصیمیی مج ی محتجم کارگاه اعد شد تا من در

دورهها ثبت نام نمای .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل آموبشها جای من کار جدی و مف ا ودند
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
کارگاه یورت ب ار و در محل روبتا جگفار میشد و اب امکانات مجدم روبتا ابتفاده میشد

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ا توج

ایاک کارگاه بم ار ود تجه فات

روب وجود نداشمت اگج کارگاهی ثا ت ا امکانات ماابمب و

روب وجود داشممت اشد

س ار عالی خواهد ود

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل من اب شلل خود راضی هست اگج چ در فال فاضج درآمدم ک م باشد ولی

آیاده ام دوار هست

شرح تجربیات:
من روبمتاباده هسمت و یمورت بماتی کشماوربی میکجدم ولی شجکت در دوره ها اعد شد تا بطح کشاوربی من یورت ن م
لا تی دراید

موفقیت ها:
ابتفاده اب کود و ب را مدیجیت نموده و هفیا های آن را کاهش دادهام

26

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان

مهارت آموختگان موفق
رضوی

نام و نام
خانوادگی
عل جضا شجیف ان

شماره ملی

تاریخ تولد

3311661031

51/6/15

نام و نام خانوادگی:
مدرک

شماره م تام ن
اجتماعی
6013233152

آدرس محل کار

تلفن

31255311312

مشهد-ک لومتج1جاده کالت-
گلصان پجندیس

علیرضا شریفیان

تحصیلی  :دانشجوی مقطع دکتری در رشته گیاهان زینتی

نام طــرح  :باغبانی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
آشممماایی من ا آموبف های یای و فجی ای اب گذراندن دوره های کامت وتج آغاب شمممد اما
خانوادگی ام ود و من ه کارم را

دل ل ایاک گل و گ اه

نوعی فجی

عاوان گل یجوف آغاب کجدم امام پس اب مدتی متوج شمممدم ک یای و فجی ای ن ف دوره های

اغبانی را دایج کجده ابمت اا جاین در دوره اغبانی و دوره کشت گلصان ای شجکت کجده و اب آن پس ود ک روی ام تل ج کجد و
این رشت ا نگاهی تابه نگجیست اگجچ پس اب طی دوره در یای و فجی ای همکاری های آموبشی ا همان مجکف داشت .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون اب قبل در دوره کامت وتج شجکت کجده ودم شااخت نسبی اب دوره های مجکف داشت .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ا توج

ایاک شمجکت در دوره های کارآیجیای و تبل لات روف لمح ح کار را

من آموخت سم ار مشتا هست ک در دوره ها

یب دی و مکمل ن ف شجکت کا و یکج می کا اگج بال هایی را ک لجف تحی الت تکم لی کجدم
می پجداخت االن یک آچار یجانسم

آموبف های یای و فجی ای

م اای واق ی ودم و خ لی متابمف ک نمی توان اب هم دوره های یای و فجی ای ابتفاده

کا .
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 -3کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اب آنجایی ک بم کل تل ج بمجییمل های آموبشی س ار طوالنی ابت
کارگاه و

نظج می ربد اید گفت ک چاانچ هج فجی ای در

لورت عملی آموبف داده شود می تواند جوبربانی شود و شاهد هست

ک در کارگاه ها ایجاد ا هج درج اب تجج

و تحیم الت و موق تی فضمور می یا اد چجاک فضور در یضای تول دی س ار مه ابت .البم ابت ک هم آموبف های در
دانشمگاه ها و هاجبمتان ها همجاه ا آموبف عملی اشمد تا نت ج فالمل شود بیجا ضجوری ابت ک کار آموب ا خاا و ل و
لچ آشاا شود.
در فال فاضمجآموبف یای و فجی ای دارای جایگاه ماابمبی در ن دانشمجویان و دانش آموختگان ابت بیجا ا توج

قجار

گجیتن در فالت آبمون و خطا تجس اب کار در انان اب ن می رود و آشممماایی ا مح ط واق ی کار اعد ایجاد انگ فه درآنان می
شود.
فضور در کارگاه و انجام ابدید های خارج ابتانی می تواند

شکویایی ابت داد ها و ایجاد انگ فه کمک شایانی داشت اشد.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
کارگاههای مجکف ن اب

روب ربانی دارد تا توان ایجاد ا هج درج اب تجج و تحی الت و موق تی فضور می یا اد چجاک فضور در

یضای تول دی س ار مه ابت.و ه ایاک کارآموب اب ن ابهای ابار اطالع پ دا نماید.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ا توج

ایاک توانسمت ام در رشمت مورد عالق خود تا مقاطع االی تحیم لی پ شجیت داشت اش و و

اجتماعی موق ت ماابمبی را

ببب فجی خود کسب کجده ام خداوند را شاکجم و توکل

همسجم را رمف مویق ت خود در رب دن

لحال شللی و جایگاه

خداوند جدیت در کار و البت همجاهی

شجایط ایده آل کاونی ام می دان .و کامال اب شلل خود راضی هست

شرح تجربیات :
شمصیما بمانی ک تحیل در رشت تول د نهال را شجوع کجدم نفج چهارم کالس ودم اما پس اب ایاک کار عملی را آغاب کجدم
اول کالس دبمت پ دا کجدم اا جاین تولم ای ک
همجاه ا تحیمم ل علمی

رتب

هاججویان و دانشمجویان رشمت های مجتبط ا کشماوربی دارم این ابت ک

لممورت عملی ن ف خود را درگ ج کار کجده و پجوژه ای را ج عهده گ جند چجاک تجک ت عل و عمل عامل

مویق ت ابت و همجاهی این دو اعد اعد ایجاد انگ فه می شود.
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موفقیت ها :


در فال فاضمج در بم ا

مسمافت  5هفار متج مج ع امکان تول د  253هفار گل گلدانی و  233هفار شاخ گل در طول

بال یجاه ابت ک اعد ایجاد اشتلال جای  5ن جوی کار


عالوه ج این در ییمول جداشمت گل ن جوی کار ییملی را ن ف ایستی
روبمفد



لورت ثا ت شده ابت.

همچا ن

رق اضای کجد

طوریک

ضا تا  13نفج ن جوی

کار گجیت می شوند.
دل ل یجاه شدن مح طی ک علمی و تحق قاتی ابت ارتباط ا داشتن آموختگان ن ف امکانتذیج وده و بال ان

ش اب  233نفج اب کارآموبان هاجبمتان و دانشجویان ن ف در دوره های  15تا  63روبه در این وافد شجکت می کااد ک
دیدن این مح ط

ایجاد انگ فه در آنان جای ادام کار در این رشت کمک نموده ابت.
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

شمممممماره م م

نام و نام خانوادگی شماره ملی

تاریخ تولد

حیدر زیوری گزکوه 3111112111

- 2012/21/15

تام ن اجتماعی

تلفن

31051515516

آدرس محل کار
 -2راه آهن مشمهد – شمجکت یای مهادبی
پویش پژوهان لا ت
 -1مججی کل امور و خدمات ج وافدهای
مسکونی و تجاری

نام و نام خانوادگی :حیدر زیوری گزکوه
مدرک تحصیلی  :فوق دیپلم مکانیک خودرو

عنوان طرح :مجری خدمات برق ساختمان-متصدی پاورپک قطارهای ترنست

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
دوبتان و آشاایان .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج

موق ت شللی ک در آیاده مد نظج داشت کارگاه یا دوره را انتصاب کجدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی  .البت آموبف هتج ه می توانست اشد ولی کسی ک صواهد یاد گ جد می تواند اب فداقل امکانات ه ابتفاده کاد.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تا فدود بیادی جف یکی دو مورد جفئی
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
هم وبایل

روب نبود اا جاین وبالی در ابار وجود داشت ک در کارگاه موجود نبود.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید .لی  .چون ا آیاده نگجی و عالق قبلی انتصاب کجدم.
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام

شماره ملی

خانوادگی
اللججلتائی

تاریخ تولد

2011/31/32 5123351166

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی
13511512

31011561150

آدرس محل کار
جلتای -لوارپابداران ب

پ چی نس

نام و نام خانوادگی :اصغرجغتائی
مدرک تحصیلی :دیپلم

نام طــرح :طراحی وسیم پیچی استابلیزر

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ایاجانب توبمط دوبتان وآشاایان امجکفآشااشدم وجهت ثبت نام دوره های ب

پ چی و ج

مجکفمجاج

نمودم و جای دریایت

مدرا دیتل ه دردوره های آموبشی مجکفجلتای شجکت داشت .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
جهت مشممورت

مج ی کارگاه مجاج

وجهت ابممتفاده ابدوره های آموبشممی ماجج دیتل وبممایجدوره های مهارت آموبی امج ی

مج وط مشاوره داشت .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل اتوج

امکانات موجوددرکارگاه مجکفجلتای ومج ی توانماد فاضجدرکارگاه

نسبت مواردمذکورابآموبف های یای وفجی ای

جلتای رضایت دارم.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
خوب ودالبت جخی دبتگاهها دارای ایجاداتی ودک توبط مج ی کارگاه جهت ریع ع وب پ گ جیهایی لورت می گجیت ودرمجموع
خوب ود.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تافدودنسممبتاخ خو ی ل .در ابارکارولمماایع اطجاف شممهجبممتان های جوین وجلتای اامکانات موجوددرکارگاه مجکفمی توان کارهای
خو ی ارای کجدک درکارگاه مجکفوجودداشت.
شرح تجربیات:
تجج ات ایاجانب دربم ا نیب وراه اندابی تا لوهای لا تی ودور اهای مدار ست واتوماب ون لا تی وب
ژنجاتورهاوتجانسفجماتورهامی اشد.
موفقیت ها:
مقامهای شهجبتانی مسا قات ج راکسب نموده ام.
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پ چی الکتجوموتاورها

مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
سعید نامی

مشاوره و هدایت آموزشی شغلی استان خراسان رضوی

شماره ملی

تاریخ تولد

3511535155

62/22/21

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

31252311151

یجیمان-خ ا ان امام رضا شجقی-الکتجیکی نامی

تام ن اجتماعی
-

نام ونام خانوادگی :سعید نامی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :خدمات الکتریکی

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبط مج ی مجکف آموبف یای و فجی ای یجیمان
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا راهامایی مجکف ا توج

ن اب ابار

فجی مورد نظج اقدام

انتصاب دوره آموبشی مورد نظج کجدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل – آموبف دو ره آموبشی مورد نظج طب ابتاندارد بابمان آموبف یای و فجی ای و مطا
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل – کارگاه مورد نظج مجهف

انواع تا لو های آموبشی و لوابم و تجه فات

روب ابت

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل – ا تکاولوژی ابار کار متاابب ود
34

ا ابار کار وده

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل –

علت ن اب باختمانهای مصتلف

امور ج ربانی و ب ست های ففاظتی اب شلل خود راضی می اش

شرح تجربیات:
اججای ب

کشی و ج ربانی اماکن و باختمان های مصتلف در بطح شهجبتان و فوم

موفقیت ها:
علت عالق بیاد

رشت ج کشی باختمان ها و ب ست های ففاظتی و ی ال ت ماابب و راضی کااده جای ار اب رجوع عضو

و نائب رئ س اتحادی ج شهجبتان شدم
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
رضا کشفی

شماره ملی

تاریخ تولد

3121510115

61/31/35

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی

51153115

-

آدرس محل کار
گاا اد خ ا ان امام خم ای نبش امام
خم ای-21بجمایش وگجمایش شجیف

نام ونام خانوادگی :رضا کشفی
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم برق

نام طرح :تعمیرات لوازم خانگی

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا توج

مدرا تحی م لی وعالق ای ک

کارهای یای داشممت تیممم

دانش وهمچا ن مدرکی م تبج داشممت ک ا تحق

ی ال ت در این بم ا گجیت ک جای انجام کار ن اب

متوج شممدم کالس های ت م جات لوابم خانگی در یای وفجی ای قجار ابممت

جگفار شود وایاچا ن ود ک در این دوره ها شجکت نمودم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج

ن اب وراهامایی دوبتان اب جگفاری کالس ها مطلع شدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ا توج

ایاک شجکت در دوره های اموبشی روف لح ح کار را

من آموخت وتوانست مهارت کایی در این بم ا را دبت اورم

س ار مشتا هست ک در دوره های دی و مکمل ن ف شجکت کا

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

روب وکامل ود تا جایی ک فتی ضی اب دبتگاه هایی ک در ابار کم اب هست را ن ف در کارگاه دیدی
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
کارگاه مجکف تا فدود بیادی ا تکاولوژی پ ش ریت ود

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.


ا توج

ایاک توانسممت ام در رشممت مورد عالق پ شممجیت داشممت اشم و

ماابمبی را
رب دن

ببب فجی خود کسب کجده ام خداوند را شاکجم و توکل

لحال شممللی و جایگاه اجتماعی موق ت

خداوند جدیت در کار را رمف مویق ت خود در

شجایط ایده آل کاونی ام می دان و کامال اب شلل خود راضی هست

شرح تجربیات:

موفقیت ها:
درکاار ایجاد شلل جای خود توانست ام اطالعات مف دی را در اخت ار دوبتانی ک مشتا
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ادام این رشت وشلل هستاد قجار ده

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی
حجغت داوری عین
آبادی

2363101001

تاریخ تولد

شمممممماره م م

تلفن

تام ن اجتماعی

3313351212 2063/22/23

31010512011

آدرس محل کار
ن شمما ور -خ ا ان امام -امام خم ای – 1خان
ج ن شا ور

نام ونام خانوادگی :حجت داوری عین آبادی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :برقکاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.

اب طجی اطالع ربانی مجاکف آموبف یای و فجی ای لاف جقکاران ن شا ور

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

ا شماره هایی ک پ ام ربانی کجده ودند تماس گجیت و در خیو

ثبت نام در کارگاه آموبشی اقدام نمودم.

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

آموبف ارائ شمده سم ار اربشمماد ود بیجا ا ابمتفاده اب راه کارهای ارائ شده در کالس آموبشی ا تمام الول و یاون ب
ج بماختمان مطا

ابتاندارد و رعایت مبحد  20باختمان آشاا شدم و اب آن پس تمام ی ال تهای من در خیو

الول عملی ج کشی باختمان و مبحد  20انجام شد .
ک این روی روی ک ف ت کار و بطح درآمد ایاجانب تاث ج مثبتی داشت ابت.
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کشی

کار ج طب

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

ل تا جای ممکن تجه فات مورد ن اب جهت آموبف ج بماختمان مه ا ود و در نهایت جهت هتج شدن آموبف جای نیب و ب
کشممی و ج کشممی

بمماختمانی واقع در ن شمما ور ک در فال آماده بممابی جهت ج کشممی ود ریت

آموبشهای ارائ شده در این محل لورت پذیجیت و کمک بیادی

و در مدت یک هفت

جهت یادگ جی آموبف عملی نمود.

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

ج کشی باختمان در کارگاه

ل انواع ا فارهای دیوار کای و خط کشی روی دیوار انواع متج تجاب لول ج و کل وبایل مج وط
وجود داشت.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل س ار اب شلل کاونی خود راضی هست بیجا ا توج

ایفایش بطح مهارت خو توانست ام مورد توج مشتجیان قجار گ جم البم

م ککج ابمممت کم در کارگاه ایاجانب  5نفج دیگج ن ف ک اب کارآموبان همان دروه ای ک ا ه ودی
س ار هماهاگ کار می کا

کار گجیت ام و در کاار ه

ک یکی دیگج اب دالیل پ شجیت هتج کار خود می دان .

شرح تجربیات:
نحوه لممح ح ج کشممی بمماختمان طب ابممتاندارد یمبحد  20بمماختمان و نحوه لممح ح نیممب و نقشم خوانی انواع آیفونها و
کل دهای اتومات ک مورد ابمتفاده در ج کشمی بماختمان – ابمتفاده لمح ح و ایمن اب لوابم ففاظت یجدی و شااخت خطجات
افتمالی مح ط کار ج کاری – نحوه لمح ح کمک ربمانی

شص

ج گجیت و آشاایی ا انواع قجارداد کار و قوان ن مج وط

کار و تام ن اجتماعی.
موفقیت ها:
ا ابتفاده اب مدرا اخذ شده توانست پجوان کسب در بم ا شلل مورد عالق خود را اخذ نمای
توانسمت همکارانی اب ن آنها انتصاب نمای تا ا کار گجوهی

نحو هتجی کارهای روبمجه انجام شمود .ا ابتفاده اب مدارا کسب

شده توانست مکانهای فرگتج اب باختمانهای مسکونی را ج کشی نمای  .ا توج
شتجی نسبت

همچا ن آشاا شدن ا کارآموبان

کارهای من داشتاد.
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داشتن مدرا یای فجی ای مشتجیان اعتماد

41

مشاوره و هدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام

شماره ملی

تاریخ تولد

3113211503

2061/35/32

خانوادگی
محمدرضا عل کی

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

31251051061

تج ت جام روبتای کاریف نو االجام

تام ن اجتماعی
-

عکس

نام ونام خانوادگی :محمدرضا علییکی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :کارگاه تعمیرات لوازم خانگی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا توج عالق مادی

یادگ جی مهارت و ورود

مجکف یای و فجی ای مجاج

ابار کار اده

و داب انجام مشمماوره اب دوره ها و

آموبف های یای و فجی ای مطلع شدم.
جخی اب دوبتان اده ن ف اب روبتای ما در این مجکف مشلول فجی آموبی ودند ک اده ن ف عالقماد شدم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
در ا تدا عالق شمصیمی نسمبت

فجی های لما تی اعد شد ک

بمت فجی مورد عالق ام گام گذارم و ا مشورت اب مشاور

مجکف و لحبت های مقدماتی ا مج ی مج وط فجی مورد نظج را انتصاب نمودم.
اده اب قبل ن ف در ابار کار شاگجد ت م ج لوابم خانگی وده ام.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل آ موبف ها س ار مف د ودند مصیولا جای کارآموبانی ک اب پای دنبال یادگ جی فجی و ورود
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ابار کار هستاد.

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

هجفال در هج موق ت و فجی ای

طور تمام و کمال تجه فات موجود ن سمممت اما در فد ن اب تجه فات موجود

ود و آموبف نسبتا کاملی انجام شد.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل ماابممب ود؛ تا آنجا ک در توان کارگاه ود تجه فات ا تکاولوژی ابار همگام ود و در آنجا ک تجه فات ض ماخ مدرن اباری در
کارگاه موجود نبود مج ی مج وط در خارج اب کارگاه و در بطح ابار لا تی جون کارآموبان را ا تجه فات مج وط آشاا می نمود.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل این فجی یکی اب عالی

اده اب کودکی وده و ا آموبف های تکم لی ای ک دیده ام اب کار خود راضی هست .

شرح تجربیات:
اده اب کودکی مشمملول

شمماگجدی در بم ا های لمما تی وده ام و نا آشمماا

آموبف در بم ا شللی مورد نظج س ار موثج وده و

این گون فجف ن سممت اما تجج ثا ت کجده ک

کارآیجیای در ابار کمک می کاد.

موفقیت ها:
ا توج

ایاک در روبممتای ما ایجاد آموبف دیده در بم ا این شمملل بیاد ن سممتاد اده در این بم ا مویق ت و موق ت خو ی

کسب کجده ام.
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مشاوره و هدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

یاسر جباری نیا

0663211111

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

- 2061/31/31

تلفن

آدرس محل کار

31251051061

تج ت جام -خ ا ان جامی ن جامی  25و 13

عکس

نام ونام خانوادگی :یاسر جباری نیا
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :کارگاه تعمیرات لوازم خانگی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا توج عالق مادی

یادگ جی مهارت و ورود

ابار کار اده

مجکف یای و فجی ای مجاج

و داب انجام مشمماوره اب دوره ها و

آموبف های یای و فجی ای مطلع شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
در وهل اول عالق شمصیمی نسبت

جخی اب فجی ها موجب بو دادن اده

بمت فجی های مورد عالق ام شد و ا مشورت

اب مشاور مجکف و لحبت های مقدماتی ا مج ی مج وط فجی مورد نظج را انتصاب نمودم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل آموبف ها س ار مف د ودند مصیولا جای کارآموبانی ک اب پای دنبال یادگ جی فجی و ورود

ابار کار هستاد.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل تافدودی هجفال در هج موق ت و فجی ای

طور تمام و کمال تجه فات موجود ن سممت اما در فد ن اب تجه فات موجود ود

و آموبف نسبتا کاملی انجام شد.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل ماابممب ود؛ تا آنجا ک در توان کارگاه ود تجه فات ا تکاولوژی ابار همگام ود و در آنجا ک تجه فات ض ماخ مدرن اباری در
کارگاه موجود نبود مج ی مج وط در خارج اب کارگاه و در بطح ابار لا تی جون کارآموبان را ا تجه فات مج وط آشاا می نمود.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل این فجی یکی اب عالی

اده اب کودکی وده و ا آموبف های تکم لی ای ک دیده ام اب کار خود راضی هست .

شرح تجربیات :
مهمتجین تجج م اده در این بم ا این ود ک متوج شمممدم اید دنبال آموبف و فجی آموبی ود تا در ابار موی

ود اده

اکاون چادین بال ابت در ابار کار تجج خو ی کسب نموده ام و تشک ل خانواده داده و در کارم س ار موی هست .

موفقیت ها :
اده در کار خود
موی

مویق ت نسمبتا خو ی ربم ده اماکاون دارای دو نفج شماگجد هست و س ار خجبادم ک یک شلل پایدار دارم و

خوداشتلالی شده ام و توانست خانواده تشک ل ده .
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مشاوره وهدایت آموزشی – شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار
 -تج ممت جممام – لوار امممام خم ای یره ایتممدای

محمد رضا

خ ا ان نظامی رو روی نانوایی

3101601155

31255151515

- 2060/36/15

آریا منش

تایباد – ا تدای خ ا ان تام ن اجتماعی -خدماتمهادبی جاجال

نام ونام خانوادگی :محمد رضا آریا منش
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

نام طــرح :تعمیر لوازم خانگی– خدمات برودتی  ،حرارتی و شوینده
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.

ورود من

این رشمت در بمال  2012توبط آشاایی ا مج ی ت م ج لوابم خانگی جااب مهادس یوبف دوران پور ود  .و

اب آنجا ود ک تیمم

گجیت وارد فجی ی ت م ج لوابم خانگی شوم و در این دوره های شجکت نمودم  .اده ا تدا کاررا

لمورت خ لی بماده شجوع کجدم اما در ادام

لطف خدا و پشتکار توانست دو دیتج کار در شهجبتان های تایباد و تج ت

جام تاب س نمای ک خدا را شکج هج دو س ار ی ال هستاد .

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

همان طور ک عجض کجدم جدا اب ایاک مشممو المملی من مج ی رشممت ت م ج لوابم خانگی ود می شممود اب یاکتور عالق
ه

عاوان عاملی دیگجی جای مویق ت و گسمممتجف رشمممت ام یاد کجد  .ک واق ا

مثبت نقش پج رنگی در ادام ی کار و ربممم دن
کارکاان و مج ان مجکف

عاوان یک موتور محجا و انجژی

اهدای ایفا کجد .در ادام ن ف ا مشممماور مجکف آشممماا شمممدم و هم ی

اده فق ج لطف داشتاد .
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 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.

ل اب آموبف در مجکف آموبف یای وفجی ای شممهجبممتان تایباد راضممی هسممت  .و مویق ت در کارم را مدیون این مجکف و
کارگاه ت م ج لوابم خانگی هسمت  .در ایاجا جا دارد اب مهادس یوبمف دوران پور تشکج و قدر دانی کا ک ام د

آیاده

را در دل ما ایجاد کجد واین مطلب سم ار مه هسمت هم ن دلگجمی و اتحاد اعد شده تا مسائل و مشکالت یجاوانی را اب
پ ش رو جدارم و مویق ت کارم را تضم ن کا .

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

طب ی ابمت ک هج کارگاه آموبشمی و

طور مشص

 233درلد تجه فات مجهف ن ست و کارگاه ما ن ف اب این قاعده

مستثای نبود ولی ا تمام این تفاب ج ما ا کمک مج ی توانایمان اب کمتجین امکانات شتجین هجه را جدی .

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.

تجه فات مجکف جای کار در کارگاه سمم ار ماابممب ود ولی جای تول د و اشممتلال اید تجه فات شممتج و گسممتجده تجی
همچا ن

روبی پ ش ای م شد .

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.

ل – شملل من مسمتلفم دقت کاری بیادی ابت و البت این کار ست
هجچ شتج کارکا د طبع شتج درآمد کسب خواه د کجد .

ی ال ت و ابت داد خود شص

ن ف هست ی ای

فمداهلل در فال فاضممج ا دو دیتج کاری و ثبت قجارداد ا
ا توج ایاک در آغاب کار اب لحال مالی در مضمم ق ودی
شمجکت های الکتجوابت ل ه مال ا ب اجج وایت وبتا یصساران ا س تکاو الیو دونار بون ا هایس یجوبان و
آبایش و دیگج محیوالت خدماتی کار ما رون گجیت ابت ک نقش اخذ تسه الت اب مجکف آموبف یای و فجی ای تایباد
را نمی شود در این م ان نادیده گجیت و ما کمک شایانی کجد .
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شرح تجربیات:
وقتی ک شما دوره آموبشی ا ک ف ت دانش و تصی

ماابب شجکت کجدید دیگج نگجانی اب ا ت آن ندارید و می توان د ا دیدی

وب ع و تاها ا ایجاد بجمای و کمک اطجای ان ی ال ت خود را آغاب کا د .این توان را در خود می ا د ک در بطحی گستجده
ی ال ت تجدابید و رشد کا د  .و اده اب لحال تجج ات کاری م توان

ججات ان کا ک خدمات مج وط

کل

لوابم جودتی

شویاده و فجارتی را ا هتجین ک ف ت انجام ده .
موفقیت ها:
خدا را شمماکجم و در حد مویق ت اده س م ار خجبممادم ک ا ایجاد دو دیتج کاری و ایجاد اشممتلال جای دو نفج خود را یک یجد
مف د و موی

جای جام

دان و در ادام جا دارد اب مسوول ن محتجم یای وفجی ای پجبال دلسوب مجکف شه د عباب ان تایباد

ک ا ایجاد این کارگاه آموبشممی عالق مادان

ی ال ت در این بم ا را یاری نموده اند و

خیممو

اب ابممتاد ارجمادم جااب

مهادس یوبف دوران پور ن ف لم مان تشکج و قدردانی نمای  .اب شما ن ف لم مان بتابگفارم و جایتان آربوی مویق ت دارم.
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مشاوره و هدایت آموزشی شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

مهدی نور محمدی

3511115526

65/2/21

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی
365522551

31301535151

آدرس محل کار
یجیمان -خ آیت اهلل طالقانی -اداره ج
شهجبتان یجیمان

نام ونام خانوادگی :مهدی نور محمدی
مدرک تحصیلی  :دیپلم برق

نام طــرح :تکنیسین شرکت توزیع
برق
 -1چگونه یا توسغط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید .ا تول یکی اب همکاران
اداره یای و فجی ای یجیمان مجاج

کجدم و ا توج

ک مدت آن  2313بماعت ابت انتصاب کجدم ا توج
شلل و فجی ام

رشمت های ج موجود در این مجکف آموبشی رشت ج لا تی درج  1را
ایاک رشت کاری ایاجانب ن ف ا ج بج و کار دارد س ار این مدرا در

من کمک نمود

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
پس اب ایاک مهارت هایی ک در کارگاه ج لما تی آموبف داده م شمود دیدم و توض حات مج وط توبط مج ی ج لا تی مجکف
یجیمان این مهارت را انتصاب و موی

دریایت گواه اام مهارت شدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل س ار راضی و خجباد هست چون ه بطح مهارت های تووری و عملی ایاجانب ایفایش پ دا کجد و ه ایاک اعد شد دوبتان
و همکاران را دعوت

شجکت در دوره های بابمان یای و فجی ای کا .

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
هج فال هج کار گاهی طور کامل نم تواند اشد ولی کارگاه ج لا تی شهجبتان یجیمان امکانات خو ی داشت و اب لحال کمی و
ک فی در بطح االیی قجار داشت.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازار کار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل تجه فات موجود

روب ودند و اکثج تجه فاتی ک در ابار موجود هسمتاد در این کار وجود داشمت و ما توانست

آموبف های

البم را در این بم ا دریایت کا
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل شمللی ک اکاون داری ا توج
قجاردادی

عالق ام

رشت ج جای راضی کااده ابت ضمن ایاک

بودی ا تبدیل وض ت اب فالت

پ مانی و ربمی ارتقا پ دا می کاد ک اب این لحال اب بابمان یای و فجی ای ن ف تشکج م کا

شرح تجربیات:

موفقیت ها:
دل ل عالق وایجی ک
ایمای در ج و موی

رشممت ج دارم در دوره های مصتلف شممجکت کجده ام ماناد دوره ج لمما تی دوره ب م
دریایت مدارا و گواه اام هایی شده ام ک در ارتقاء شللی این جانب ه ی تاث ج نبوده ابت
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انی دوره

مشاوره وهدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
عبدالحمید گردی

شماره ملی

تاریخ تولد

3111521102

2066/31/13

شماره م
تام ن اجتماعی
-

تلفن

آدرس محل کار

31210010161

تایباد – روبتای خ ج آ اد

نام ونام خانوادگی :عبدالحمید گردی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :برق ساختمان – برق صنعتی – طراح دستگاههای جوجه کشی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.

اده اب دوران تحیم الت ا تدایی و اب بمانی ک در خاطجم هسمت عالق بیادی رشت ج داشت هم ش عاش رشت
ج ودم من اب کودکی ج رو درا می کجدم و می یهم مدم کال شمممتج کارهای یای عالق دارم .فتی در دوران
د ستان عاوان کار دبتی ا آلم چج یک کارهایی انجام می دادم .
مجکف آموبف یای و فجی ای شممه د
د اب گذشممت دوران د جبممتان و اخذ مدرا دیتل توبممط یکی اب دوبممتان
عبابم ان تایباد آشماا شدم و در اول ن دوره های ج باختمان در بال  2051شجکت کجدم  .در کالس خ لی روی درس
ها تمجکف داشممت و تقجیبا ش اب  %53اب درس را در محل کالس درس یاد می گجیت و اب وقت دوره خو ی هجه می
جدم من دوره ی خو ی ا چ های ج داشت و در مورد روا ط م ش گفت روا ط لم م ی ن چ ها وجود داشت .
و جا دارد اب هم ن جا تشمکج کا اب آقای مهادس یوبمف دوران پور و آقای مهادس نوید رضا مجدانی ک در دوره کالس
ج لمما تی و بمماختمان ک در مجکف تایباد گذراندم تشممک ل کالس ها و مه تج اب هم کالس های فل تمجین را ک
دون ه چ چش داشتی جای چ های ج جگفار کجد .
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 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.

لممورت خود جوف و کاتی

هجچاد ک اده همان طور ک عجض کجدم

رشممت ی ج عالق ماد ودم اما ه چ

وقت یادم نمی رود بمانی ک یک ابدید مصتیمجی اب کارگاه ج لا تی و ج باختمان داشت دیدن تجه فات و لوابم
جقی اب نفدیک جای جذا ت خالمی داشت و این خود انگ فه ام را جای شجکت در دوره آموبشی دو چادان نمود  .واین
مه ا راهامایی های دوبتان در قسمت اداری ممکن نبود .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.

این بوال مثبت ابت  .قط ا اب ایاک در دوره های آموبشی مجکف تایباد شجکت کجدم راضی

دون شمک پابمخ اده

هست و چ فهای بیادی در این مدت یاد گجیت اب مسائل و مطالب اخالقی تا اطالعات عمومی در خیو
و آرابمممتگی و تم ف ودن لباس ها و پایبادی
خ لی دیدم و یاد گجیت هم شم پابمخ

رشت کارگاه

قوان ن ایمای  .من در طی این دوره آموبف همکاری و خوف رویی را

بموالی خا

اب طجف دیگجان شمما را جای هم ش در فایظ آن یجد ثبت

می نماید هم ش و در هج شجایطی اخال کاری را جفئی اب گفیا های اللی خودم می دان .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.

طب تا ا توج
تجه فات نق
البم

شمجوع اول ن دوره های رشمت ج بماختمان و ج لا تی در مجکف تایباد کارگاه آموبشی

وجود داشمت ک البت این

هج نحوی یجاه گجدد تا شماگجد

لحال

م ای عدم رضمایت ن سمت  .در کارگاه آموبشی هم ش البم ابت فداقلهای
این فس جبد ک

تاهای می تواند ا ته فداقل امکانات ا اعتماد

در بم ا مورد عالق خود ی ال ت کاد  .ک خوشبصتان این فس ا وجود مج ان کار لد و ماهج

نفس

وجود آمد .

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.

در فق قت ا توج
انتظار

ضاعت مجاکف یای وفجی ای و البت مجکف تایباد ک یک ماطق محجوم محسوب می شود نباید

روب ودن تجه فات را

لممورت لممد درلممدی داشممت  .اما من

عاوان یک کار آموب موی ک اب طجی هم ن

رشممت ها و آموبف ها ه اکاون در فال تام ن م اف خانواده ام هسممت اب امکانات و تجه فات کارگاههای مجکف آموبف
یای وفجی ای شهجبتان تایباد رضایت داشت .
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.

لطف خدا اب لحال رون کاری و ا توج

شمجایط شمللی ماطق شمجایط سم ار عالی ابمت  .و ا توج

ابت داد

ماطق ی کارهای باختمانی و چاههای کشاوربی همچا ن ی ال ت های متفجق همچون باخت انواع دبتگاههای جوج
کشی خدا را شکج ما توانست ای در کار خود موی

اش

و عالوه ج ایاک جای خود کار ایجاد کجده ای ایجاد دیگجی ن ف

توانست اند در کاار ما اشاد و روبی فاللی را کسب کااد.
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شرح تجربیات :
ما در محل کارمان ک یک کارگاه 03متجی و در ادام یک بممول  253متجی ایجان ت پوف ابممت تول دات خود را اب قب ل تا لو
های ج کارخان جات و انواع دبممتگاههای جوج کشممی جای مجغ -وقلمون و شممتج مجغ انجام می ده
لداقت و انیاف کار را ارائ ده و

 ...بم ی می کا ا

خاطج رضایت کاریجما ک ف ت و کم ت را رعایت م کا  .ب ی می کا ابت دادم و آنچ

ک خودم هست را نشان ده واین اعد پ شجیت و درآمد بایی می شود.
موفقیت ها :
اعد ایتصار ابت ک فق ج در روبتایی محل بندگی ام علی رغ ایاک اکثجا کشاورب هستاد توانست ام بات شکای کا و در
رشمت ج بماختمان و ج لما تی و رشمت های بیج مجموع و متفجق آن ی ال ت مویقی داشت اش  .در پایان ا تشکج اب
بفمات هم ی دبممت اندر کاران ام دوارم جوانان در هج نقط اب ایجان ابممالمی ک هسممتاد ابممت دادها و توانایی های خود و
ماطق بمکونت خود را

خو ی شماابماد و ماتظج ابمتصدام در ادارات و نهادها نماناد و جای آ ادانی کشور و مویق ت خود

تالف کااد .

ساخت دستگاه جوجه کشی

دستگاه راک شتر مرغ
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مشاوره وهدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
کاظم امینی

شماره ملی

تاریخ تولد

3111501601

63/32/32

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

31250153113

ب ار

تام ن اجتماعی
12536005

نام ونام خانوادگی :کاظم امینی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :تاسیسات الکتریکی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
تبل لات در بطح شهج و توبط آقای قدیج پجتوبان مج ی ج باختمان
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج

رشت شللی خودم و عالق

این رشت تیم

گذراندن دوره آموبشی ج باختمان نمودم تا توان مهارت را در این

رشت کامل تج نمای .
 -3آیا از آموزشـی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید .ل لد در لد  .در این دوره دوره های تصییی اب جمل
ج ب یاب و ب ستمهای اما تی و غ جه را

لورت علمی و عملی یجاگجیت .

 -4کارگاه آموزشـی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.تا فدودی جخی اب تجه فات موجود در کارگاه
آموبشمی را جای اول ن ار در مجکف آموبف یای و فجی ای دیده و آشماا شمدم اما هاوب ا ابتاندارد های روب ابار یالل دارد ک ا
همت مسوول ن و تصی

اعتبارات البم م توان

ایده آل رب د.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.



خیر  .اما از طرفی واقعیت امر اینکه کامالً به روز بودن یک مرکز آموزشغغی یک توقع زیادی اسغغت .هرچند در
یک مرکز آموزشی میبایست تطبیق مطمئنی بین آموزش و بازار کار همراه با آموزش های اولیه الزم به عالقه
مندان صورت پذیرد .اما در مجموع فراگیری آن تاثیر بسیاری در عملکرد کار ی من در بازار داشته است.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل

دل ل ایاک اشمتلال در این رشمت ن اب

تجه فات باگ ن و بجمای بیاد ندارد و جافتی ا کمتجین بجمای می توان در این

فجی مشلول کار شد.

شرح تجربیات :
نیمب دور ن های مدار سمت در بمطح شهج

مدت  5بال و ب مکشی ج ادارات مصتلف و مدارس و ماابل مسکونی

 23بال
موفقیت ها:
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مدت

مهارت آموختگان موفق
نام و نام

شماره ملی

خانوادگی
فس ن پجه فکار

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسان رضوی
شماره بیمه

تاریخ تولد

تلفن

تامین اجتماعی

31065611613

2053/36/03 3101262513

آدرس محل کار
مشمممهد-خ ا ان عبدالمطلب - 11

 20و  - 25شه د کجیمی  - 11پالا 125

نام ونام خانوادگی :حسین پرهیزکار
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــر  :خدمات فنی و مهندسی لوازم خانگی و تجاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
قبالخ ا این بابمان آشاایی داشت و

علت ن اب

آموبف در فجی خود

مجکف یای و فجی ای مجاج

نمودم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون عالق

فجی تاب سات جودتی گجمایشی و گجدنده داشت دوره آموبف تاب سات جودتی را انتصاب کجدم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
خ لی بیاد .چون کمک کجد تا فجی جودتی را

طور کامل آموبف دیده و نت ج اف را در کار و اشتلال خود ب ا .

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی در کارگاههای مجکف تجه فات آموبشی در فد لفوم مه ّا ود.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
در فدود  13الی  13درلد تجه فات آموبشی کارگاهها ا تکاولوژی روب مطا قت داشت.
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ن نکات

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
تقجیباخ .وض ت ابار

لورتی ابت ک دائ می ایست رقا ت کجده و اطالعاتمان را

روب کا .

شرح تجربیات :
طی این بمالها ا ایفایش اطالعات تووری و ه بمان طی دورههای مهارتی بابمان توانست ام

تدریر تواناییهای خود را ایفایش

داده و ه اکاون در فجی جودتی ییصچال خانگی و لما تی کولج گابی آ ی – فجی گجمایشمی یاجا گاب یج ه تج و مش ل -
فجی گجداناده یلبابشویی ظجیشویی و جوشکاری ی ال ت داشت اش .
موفقیت ها :
ا راه اندابی ت م جگاه در رشت های یو ی ال ت داشت و توانست ام موجبات اشتلال  1نفج را در کارگاه خود یجاه نمای .
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مهارت آموختگان موفق
نام و نام

شماره ملی

تاریخ تولد

3112205065

2061 /32/13

خانوادگی
ب اا مهدوی

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسان رضوی
شغغمغاره بیمه

تلفن

آدرس محل کار

31251511335

مشهد-قاب آ اد ادیب شمالی  1پالا 1

تامین اجتماعی

نام ونام خانوادگی :سینا مهدوی
مدرک تحصیلی  :کارشناسی عمران

نام طــرح  :خدمات فنی و مهندسی تاسیسات (گرمایش از کف)
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
یکی اب دوبتان خو در بم ا آرایشگجی ی ال ت مویقی دارد .در طی مدت ریت و آمدم
بماختمان گفت و ایاک در انتصاب رشت تحی لی ام

آرایشگاه ایشان اب عالق ام

تاب سات

دل ل نبود ابار کار ماابب اشتباه کجدهام ایشان اب تجج آموبشی خود در

مجکف آموبف یایوفجی ای در را ط ا شلل کاونی اف و رضایتش اب دوره های جگفار شده در این بابمان جای گفت ک در نهایت
ا توج

راهامایی ایشان

مجکف شماره  1مجاج

کجدم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
پدر مجفوم در بم ا تابم سمات فجارتی و جودتی ی ال ت داشمتاد و ا توج
ودم ناخودآگاه

ایاک دوران کودکی اب نفدیک شاهد فجی ایشان

آن عالق ماد شمدم هجچاد ابت داد آن را ن ف داشت و اب آنجا ک مویق ت در این رشت جای فائف اهم ت ود ا

چاد تن اب مدرب ن مجکف آموبف یایوفجی ای در این بم ا مشورت کجدم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ک ف تت ل

و یادگ جی در هج فجی ای عالوه ج ایاک

پشممتکار و تالف دانش آموخت یا مهارت آموخت سممتگی دارد مسممتلفم

فضور مدرب ن دلسوب و ا بواد ن ف هست لذا اگج م فان اشت ا و عالق اده در فجی کاونی ام در
بمان آموبف ایجایش یایت

دل ل وجود چا ن مدرب ای در مجکف آموبف یای و فجی ای ود.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ا توج

بجییل دروس آموبشی آ گجمکن و گجمایش اب کف تمام تجه فات ک یک باختمان جهت گجمایش اب این نظج ن اب دارد

یجاه ود .عالوه ج آن تمام وبممایل البم جهت ع ب یا ی و ت م جات آ گجمکنهای دیواری موجود ود ک امکان تشممجیح و جربممی
تمامی قط ات آ گجمکن

مهارت آموخت داده میشد جخالف آموبف در دانشگاه ک دانشجو ناگفیج ابت تمام مبافد عملی را

دل ل نبود امکانات و تجه فات
یاد گ جی

لمممورت تووری یجا گ جد و

دیدن چاد عکس اکتفا کاد در مجاکف آموبف یای و فجی ای امکان

لورت عملی م سج وده ک عالوه ج ایفایش ک ف ت آموبف تجس و دلهجه مهارت آموخت بمانیک

کار میکاد را ن ف

لورت فجی ای

شدت کاهش میدهد.

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
انواع آ گجمکن های دیواری ا مارا های مصتلف موجود در ابار جهت جربی و آموبف یجاه ود.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
مجکف آموبف یای و فجی ای این امکان را
کجده و وارد فجی ای شوم ک ه
شللی روشای را

من داد تا توان اشمتباهی ک در انتصاب رشمت تحی لی و دانشگاهیام داشت جبجان

آن عالقمادم و ه ابت داد آن را دارم .همچا ن ا توج

مهارتی ک کسب کجده ام ن ف آیاده

ام د پجوردگار در خود می ا .

شرح تجربیات:
عالق و لد البت ابت داد جای مویق ت در هج کاری البم ابت اما مشورت و کسب اطالعات اب ملفومات شجوع هج کاری ابت.
موفقیت ها:
اخذ نمایادگی یک شمجکت تول د کااده پک ر و رادیاتور در ابتان خجابان رضوی و ه چا ن
کار در اججای پجوژهها.
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کارگ جی ب ن جوی جوان و تابه

مهارت آموختگان موفق
نام و نام
خانوادگی
علی مقیودی

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسان رضوی

شماره ملی

تاریخ تولد

3115261151

61/35/21

شماره بیمه
تامین اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

31251123111

مشهد-خ ا ان عبدالمطلب  – 01پالا 200

نام ونام خانوادگی :علی مقصودی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :تعمیر و راهاندازی سیستمهای سردکننده
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبط یکی اب دوبتان ک خود کارآموب بابمان ودند.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اب ا تدا

دنبال دوره ی آموبشی جهت تاب سات بجد کااده ودم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی کامالخ اب نحوه تدریس مج ی و تسلط ایشان

آموبف رضایت دارم .همچا ن محتوای آموبشی مف د و جامع ود.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی امّا متابمفان ا وجود ایاک درکارگاه ابتاندارد درج یک آموبف داده میشود تجه فات آموبشی در اینخیو
و ن اب ابمت عالوه ج طی دوره در کارگاه جهت کسب تجج در را ط ا ب ست های جدید در جون
نق ی جطجف گجدد و تجه فات کامل شود س ار عال ست .ه چا ن مواد میجیی کارگاه کایی نبود.
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روب ن ست

شاگجدی تجدابی و اگج این

 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تا فدود بیادی متاابمممب ابمممت و البم ابمممت هج اب گاهی دورههای تکم لی جای بممم سمممت های روب ابار ارائ گجدد تا توانایی
کارآموختگان ایفایش یا د.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی کامالخ  .این شلل تاوع االیی داشت و یکاواخت نمیشود.
شرح تجربیات :
ایاجانب دیتل م ماری دارم و د اب بمج ابی

مدت  5بمال در شجکت الکتجوابت ل کار یکاواخت اتا بابی را ج عهده داشت .

ولی ه اکاون د اب طی کجدن دورههای مهارتی مج وط در یای و فجی ای

کار نیممب ت م ج و راهاندابی انواع بممجدخان تونل

انجماد و انواع ب ست های تبجید مشلول می اش .
موفقیت ها :
در این رابمتا

لورت پ مانکاری امور مج وط

چاد هتل و شجکت را

عهده دارم .اب جمل هایتج مارکت پدیده شاندیف و  ..ک

در این را ط چاد نفج ا من همکاری داشت و شاغل گجدیدهاند .ه چا ن اب طجی این فجی موی
توانست محل کار خود را در را ط ا ارائ خدمات یای و مهادبی درخیو
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دریایت وام کارآیجیای شده و

تاب سات بجمایشی راهاندابی کا .

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

یجبین یجمایش

شماره ملی

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسان رضوی

تاریخ تولد

شماره بیمه

تلفن

تامین اجتماعی

2013/35/16 3112615115

آدرس محل کار

31255361013

نام ونام خانوادگی :فرزین فرمایش
مدرک تحصیلی  :کاردانی تاسیسات
(دانشجوی مقطع کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی)

نام طــرح  :خدمات فنی و مهندسی تاسیسات (گرمایش از کف)
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
جادر فرگتجم قبمل اب من در دورههمای آموبف یای و فجی ای شمممجکت کجده ود و ک و ش ا شمممجایط دورهها و مدارا یای و
فجی ای آشاا ودم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج

رشت تحی لی یتاب سات متقاضی دورههای تاب ساتی شده و ثبت نام کجدم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
فجی ای من س ار تاث جگذار وده ابت.

لی من ش اب  5دوره مهارتی را در مجکف یای و فجی ای گذراندهام و در تصی
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی تجه فات

ت داد کایی در اخت ار کارآموبان وده و ک ف ت آن مورد قبول ود.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی تا فدودی ایاگون ود .چون در ابار کار بجعت تکاولوژی و تل جات اال می اشد
آموبشی ه می ایست جای ابدهی شتج و تج ت ن جوی یای مورد ن اب ابار
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هم ن خاطج کارگاههای

روب اشد.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی این شلل جفو مشاغل اللی و مادر می اشد و ا تالف و کوشش میتوان اب آن درآمد مکفی کسب کجد من اب کار خود رضایت
دارم.
شرح تجربیات:
در طول مس ج کاری آموبفهایی ک در آموبف یای و فجی ای دیدم س ا ر کمک آمده ابت .و قط اخ ا ت داد کارهایی ک انجام
دادم روب

روب تجج های شتجی کسب میکا و ایدههای هتجی

کها میربد.

موفقیت ها:
اخذ نمایادگی یک شمجکت تول د کااده پک ر و رادیاتور در ابتان خجابان رضوی و ه چا ن کارگ جی  0ن جوی جوان و تابه کار
در اججای پجوژهها.
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مهارت آموختگان موفق
نام و نام
خانوادگی
محسن چااری

شماره ملی

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسان رضوی

تاریخ تولد

شماره بیمه

تلفن

تامین اجتماعی

آدرس محل کار

 31255231116مشمممهمد-خ ما مان آبادی  – 1امام بمان – 26

61/35/35 3115351153

خدمات پارس ایجان

06553111

نام ونام خانوادگی :محسن چناری
مدرک تحصیلی  :سیکل

نام طــرح  :خدمات فنی و مهندسی سردکننده های خانگی و تجاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
آشماایی اول من ا بمابمان یای و فجی ای توبمط یکی اب کارآموبان بابمان لورت گجیت .دینلورت ک پس اب دو بال کار در
کارگاههای جون کلی بممموال در را ط ا کاری ک انجام میدادم جای وجود آمده ود ولی متابمممفان شمممص
دریایت پابممخ بممواالت پ دا نمیکجدم دوبممتانی ک
قادر

من آموبف میدادند چون خود

و یا مجج ی جای

لممورت تجج ی کار را یجاگجیت ودند ن ف

پابممصگویی نبودند تا ایاک توبممط یکی اب مجاج ن خود ک کاراموب یای و فجی ای ود ا این بممابمان و مجکف شممماره 1

مشهد آشاا شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون دو بال در رشت ی ت م جات بجدکااده های خانگی
د اب مجاج

عاوان شاگجد مشلول

ی ال ت ودم درنت ج

دنبال ارتقای شللی

بمابمان در دوره ی ت م جات بمجدکااده های خانگی و تجاری ک س ار ماابب و مورد عالق ی من جهت کسب

تجج و دانش ود پس اب لحبت ا مج ی کارگاه و راهامایی ایشان ثبت نام کجدم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی لد درلد در دوره آموبشی ک شجکت کجدم میتوان گفت ک پابخ کل بواالت و چالشهای الولی و علمی کارم را دریایت
کجدم .و چون پس اب دوره ه مجدد

ابار کار ابگشممت قواعد کار را

آموبفهای مهارتی من گجدید .ه اکاون ک

لممورت ع ای تجج نمودم و هم ن اعد پج ارتج شممدن

ش اب دو بمال اب دوره ی آموبشی میگذرد هاوب ه ا بابمان و مج ی فرگوار خود

در ارتباط می اش و ه چاان اب مشاوره و تجج ات ایشان در کار هجه می جم.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
در مورد ا فارآالت و ادوات ت م ج خوب و تقجیبا کامل ود ولی در حد وجود دبمتگاههای جدید مثل یصچالهای باید ای باید و
یصچالهای الکتجون کی جدید کمبود تجه فات افساس میشد.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
توضم ح اال جای کارآموبانی ک تجج کار در ابار و دبمتجبمی

ا توج

دبمتگاههای جدید را ندارند در امج آموبف و بتس

اشتلال در ابار دچار مشکل میشوند.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی چون

انتصاب خودم و ا عالق وارد این فجی شممدم و در مدت فضممورم در این فجی دوبممتان سمم ار خوب و عفیفی پ دا

کجدهام ک اعد شده ا عالق ی شتجی کار کا .
شرح تجربیات:
عاوان شمصیمی ک  0بمال ابت در این شاخ ی ال ت نمودهام و ا همت و تالف و آموبفهای الولی و تجج ی ک کسب
نمودهام اعد شممده تا در بم ا شممللی خود توان

لممورت فجی ای کار و کسممب روبی نمای و تجج ات را دراخت ار دیگج

دوبتان عالق ماد قجار ده .
موفقیت ها:
راه اندابی کارگاه و یجوشگاه خدمات پس اب یجوف و کارگ جی یک نفج ن جو همچا ن اخذ نمایادگی خدمات پس اب یجوف اب
چاد شجکت م تبج.
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی
محمد تقی
ا جاه م ان

شماره ملی

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسان رضوی

تاریخ تولد

2056/31/31 3112555001

شماره بیمه
تامین اجتماعی
66112550

تلفن

آدرس محل کار

31251351015

مشهد  -خ ا ان نواب  -تاب سات هتل

01212022

آیتاب مشهد

نام ونام خانوادگی :محمد تقی ابراهیمیان
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :خدمات فنی و مهندسی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی تجاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اب طجی ایاتجنت و جستجو در پورتال یای و فجی ای
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا مجاج

مجکف شماره  1مشهد و ابتفاده اب مشاوره و راهاماییهای کارشاابان مجکف

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
د اب گذراندن اول ن دوره در مجکف اب آنجا ک ک ف ت آموبفها سم ار عالی ود تجغ ب شدم تا در دورههای دیگج مجکف ن ف شجکت
کا  .تاکاون  5دوره آموبف مهارتی را در مجکف گذراندهام.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی نسمبتاخ خوب ود .ولی کارگاه تابم سات بجمایشی ایستی

روبتج اشد چون ب ست ها قدیمی ابت و شتج مکان کی ابت.

مثالخ تجموبمتات اکثج دبمتگاههای بمجدکااده االن الکتجون کی ابمت ولی در کارگاه هاوب اب ب ست های مکان کی قدیمی ابتفاده
میشود.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی ولی می ایست

روبتج اشد تا توان هتجین نت ج را اب دوره آموبشی گجیت.

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی ا دورههای آموبشمی ک گذراندم عالوه ج آنک د رتاب سات هتل یبجبم ن آیتاب دیار رضوی نگ ن پجیا مشلول بجپجبتی
یمک ت

ت م جکاری را

عهده دارم و کالخ پس اب شمممکج خداوند مویق ت خود را مدیون دورههای آموبشمممی ک در مجکف آموبف

یایوفجی ای شه د ن متی گذراندهام و پشتکار ا تکار و خالق ت خود میدان .
شرح تجربیات:
من

وابمط شمللی ک دارم تجج ات بیادی کسمب کجدهام و دون اغجا در بم ا بم سمت های بمجمایشمی و گجمایشی ج

جوشکاری لول کشی و تاب سات و  ...فجیی جای دارم.
موفقیت ها:
 -2ایجاد اشتلال مستق

 23نفج اب همکاران در کار ت م ج و نگهداری تاب سات هتل.

 -1ایجاد اشممتلال و درآمدبایی ا تشممک ل فرگتجین گجوه مجموع ت م جکاران ایجان در یضممای مجابی ی 6گجوه ا مجموع ش اب
 13هفار نفج عضو اب م ان همکاران لافی جهت تبادل اطالعات در بجابج کشور

اشتجاا گذاشتن تجج ات آموبف عقد

قجاردادهای تبل لاتی ریع ن اب قط ات یای همکاران در دورتجین شهجبتانهای کشور و ....
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

شماره ملی

نام و نام خانوادگی
مسغغغغغغلغغغغغم

تاریخ تولد

شماره م
تام ن اجتماعی

61651110 2060/35/13 5121516111

کیوانلوشهرستانکی

تلفن

آدرس محل کار

 31251121136جوین-وافداب دب تجیک کارخان قاد

نام و نام خانوادگی :مسلم کیوانلو شهرستانکی
مدرک تحصیلی :دیپلم جوشکاری برق

نام طــرح  :جوشکاری آرگون برروی انواع مخازن ازجنس فوالدهای زنگ نزن
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ایاجانب توبط کارمادان وپجبال مجکفآموبف یای وفجی ای جلتای امجکفآشااشدم وجهت ثبت نام دوره های جوشکاری وکاتجل
مجکفمجاج

ک فی جوف

نمودم و جای دریایت مدرا دیتل ه دردوره های آموبشی جوشکاری ج مجکفجلتای شجکت داشت .

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
جهت مشمورت

مج ی کارگاه جوشکاری مجاج

وجهت ابتفاده ابدوره های آموبشی ماجج دیتل وبایجدوره های مهارت آموبی

امج ی مج وط مشاوره داشت .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل اتوج

امکانات موجوددرکارگاه جوشمکاری مجکفجلتای ومج ی فاضجدرکارگاه

نسبت مواردمذکورابآموبف های یای وفجی

ای جلتای رضایت دارم.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
خوب ودالبت جخی دبمتگاههای جوف دارای ایجاداتی ودک توبط مج ی کارگاه جهت ریع ع وب پ گ جیهایی لورت می گجیت و
درمجموع خوب ود.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تافدودنسمبتاخ خو ی ل .در ابارکارولاایع اطجاف شهجبتان های جوین وجلتای ادبتگاههای جوف ب یابوایاورتجمی توان کارهای
خو ی ارای کجدک درکارگاه جوشکاری مجکفوجودداشت.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل البت ا پ گ جی و تالف بیاد دربمالهای اخ جدر وافد ابم د بم تجیک کارخان قادجوین مسوول ت یک وافد را

ایاجانب داده

اندک راضی هست .
شرح تجربیات:
ایاجانب قبل اباشممتلال

کاردرکارخان قادجوین درکارگاه لمما تی درتهجان کارجوشممکاری انجام می دادم وه اکاون درکارخان

قادجوین مسوول وافدش جآهک کارخان می اش .
موفقیت ها:
درکارخان قادجوین درجوشممهای یوالدهای بنگ نفن اضممصامت ک ک ن اب دقت وظجایت االیی دارندموی
مدیجیت کارخان موردتشوی قجارگجیت ام.
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وده ام ک توبممط

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

معصومه سعادتی

تاریخ تولد

3130552112

2055/5/5

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی
--------

تلفن

31252251165

آدرس محل کار
مشممهد – خ ا ان ا ن بم اا – ا ن بم اا – 6
پالا  – 513کای کتاب بالم

نام و نام خانوادگی :معصومه سعادتی
مدرک تحصیلی  :دیپلم ادبیات و علوم انسانی

نام طــرح :کافه کتاب
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اب دوره های یای و فجی ای اطالع داشت و پ گ ج ثبت نام کالس های مج وط ودم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
دوره م جیی شده کایی شاپ

نظجم کامل و خوب ود و مجکف ه تاها هم ن دوره را جگفار می کجد.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل فتما .خیولا ک مج ی مج وط ابتاد خان ثانی ا دلسوبی کامل آموبف را عهده داشتاد.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ا توج

امکانات ک اما ا همان شجایط آموبف کاملی داشت

و ابتفاده کجدم.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
محدود و ک ود .امکانات در فد آموبف کوتاه و آشاایی ا کار ود.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .لمد درلد .کار کایی شاپ و خدمات دهی

مشتجی ا انواع بجو نوش دنی ها و ارتباط مستق

ا اشصا

متفاوت؛ کار دوبت

داشمتای هست .فس خوب داشتن اب این ک می توان فتی ا یک یاجان چای کوچک خستگی یا اندوه شصیی را تبدیل

انجژی

و شادی کای س ار دلتذیج ابت.
شـرح تجربیات  :دو بال و ن

تجج شاگجدی در یک کایی شاپ را داشت و د ا توج

های علمی و عملی یای و فجی ای فدود یک بمال و ن

عالق مادی خودم و گذراندن دوره

می اشد ک توانست ام کایی شاپ خودم را

ببک و بل ق خودم راه

اندابی کا .
موفقیت ها  :در فدود یک بممال و ن

ک کای کتاب بممالم را راه اندابی کجده ام توانسممت ام

دو عالق مادی خودم ک کتاب و

کایی شماپ هست جب  .کالس های یجهاگی در بم ا مثاوی گلستان دابتان خوانی و  ....را همفمان در کاار خدمات کایی شاپ
داشمت ام و توانست ام یضای متفاوت یجهاگی آرامی را در کاار کای داشت اش  .اداره ارشاد وابالمی مشهد همکاری خو ی ا کای
داشممت اند و جایفه اد ی ل جوا را ه یکی دیگج اب لوت تقدیجی ابممت ک جای قدردانی اب ی ال ت ایاجانب در طی یک بممال دریایت
کجده ام.
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام

شماره ملی

خانوادگی

تاریخ

شماره م

تولد

تام ن اجتماعی

61/21/11

---------

تلفن

علیرضا

آدرس محل کار
مشهد-کباب خوران ترنج

3363565551

31250551505
بین فرامرز 1و3

سلیمی مزینانی

نام ونام خانوادگی :علیرضا سلیمی مزینانی
مدرک تحصیلی  :کاردانی

نام طــرح :کباب خوران سنتی ترنج
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من ا توج

ایاک

دنبال آموبشمهایی غ ج اب موارد دانشمگاه ودم ا توج

تحق قات شصیی و همچا ن م جیی دوبتان اقدام

ثبت نام و شجکت در دوره یست یود نمودم ک تجج س ار مف دی ود و انگ فه اللی جای شجکت در دوره های آشتفی درج 1
را جای من ایجاد کجد .ا توج

تحق قات گسممتجده ای ک در فدود بمم تا چهار ماه انجام دادم و فتی ا ارتباطاتی ک ا خارج اب

کشور داشت ادام مس ج جای من روشن تج شد.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
خ ج تاها جاباس عالق و مطال

بجییل های آموبشی اقدام کجدم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل مسلما چاد نکت س ار رضایت صش ود:
نصسمت ایاک مج ان هجدو دوره سم ار اتجج و آگاه
مذایق ای نداشمت و

مسایل ومی و تصییی ودند..همچا ن ایشان در ارائ آموبشها ه چگون

هم بواالت ا ل ج پابخ دادند.مورد د ایاک جو لم مان م ان دانش آموختگان س ار در هتج یادگ جی

مطالب کمک م کاد.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
نسبتا تجه فات ماابب ود هج چاد ک

خاطج خجید قبل و ن ف تحوالت هاج لا ت غذا کمی اب شجایط روب عب م باشد.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
جای راه اندابی و ایاک

چش هاج آموب آشاا اید ماابب ود...اما هاجآموب خودف اید در ابار تجج کاد...

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

یکج توب

و انشاهلل ابتفاده اب روشهای یجوف و اباریا ی نوین در کارم ه م باش .

شرح تجربیات:
کباب خوران تجنر در فال فاضج ا ماویی ش اب  23مدل کباب ایجانی و عج ی در یضای باتی و کج و آرام دایج م باشد.

موفقیت ها --- :
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

شماره م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

بی بی زهره کبیری

3110165531

2063

-

31251351120

شهج رشتصوار – م ل 21

نام ونام خانوادگی :بی بی زهره کبیری
مدرک تحصیلی  :کاردانی بهداشت محیط

نام طــرح  :خیاطی زنانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ریش آشاایی من ا آموبشهای یای و فجی ای

بال  51جمی گجدد .ک در آموبشگاه آباد یای و فجی ای ب م ن مشهد یکی اب

دوره های خ اطی را گذراندم و د اب مهاججت

رشممتصوار پی گ ج محل آموبشممهای مهارتی در این شممهجبممتان ودم ک اب طجی

دوبتانی ک قبال دوره مهارتی گذرانده ودند ا مجکف آشاا شدم

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
در این بم ا بممجکار خان ام ای مج ی خ اطی مجکف آموبف یای وفجی ای رشممتصوار من را راهامایی بیادی کجدند ک ا اطالعات
کسب شده اب ایشان و

ماظور ایفایش مهارت های در دوره های لباس شب و عجوس و مانتودوب ثبت نام کجدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
مطموااخ ارها اتفا ایتاده ک جای دوختن طجفی خا

ا مشممکل مواج شممدم ک پس اب مجاج

جفوه آموبشممی تدریس شممده

توبط ابات د مجکف آموبف یای وفجی ای رشتصوار توانست ام راه فل را پ دا نمای
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
در مقایسم ا تجه فات موجود در بمطح مشمهد یدوره ای ک در آموبشمگاه گذرانده ودم تجه فات شهجبتان رشتصوار قا ل قبول
ودند.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
در مقایسم ا تجه فات موجود در بمطح مشمهد یدوره ای ک در آموبشمگاه گذرانده ودم تجه فات شهجبتان رشتصوار قا ل قبول
ودند.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
خدا را شکج  .چجا ک اشتلال در این بم ا اعد شده ابت ک افساس خودکفائی و اعتماد

نفس شتجی داشت اش .

شرح تجربیات:
دوخت انواع لباس های بنان و دختجان شامل  :مانتو شلوار لباس شب و عجوس کت و دامن و . . .
موفقیت ها:
ا شممجکت در دوره های آموبشممی مهارتی پ گ جی جهت ایفایش مهارتها و اخذ وام خوداشممتلال اب طجی مجکف آموبف یای و فجی
ای رشممتصوار در بممال  11توانسممت در بم ا کسممب و کار خانگی موی عمل نمای ک خود اعد ایفایش درآمد ارتقاء اعتماد
نفس تول د محیوالت مقجون

لجی و رب دن

خودکفائی در این بم ا وده ابت.
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام

شماره ملی

خانوادگی

تاریخ تولد

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی

زهرا
3113355220

2012/32/20

31301655162

--

باغبان سادات

آدرس محل کار

مشهد-خ ا ان ل اد ش جابی -رو جوی
اورژانس قدی -کوچ نانوای لواف

نام و نام خانوادگی :زهرا باغبان سادات
مدرک تحصیلی  :دانشجوی کارشناسی رشته طراحی دوخت

نام طــرح  :خیاطی زنانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
رشمت تحیم لی من در دوران تحی لی متوبط در هاجبتان رشت طجافی دوخت ود لذا د اب گجیتن مدرا دیتل  .پدرم ابجار
داشممتاد

آموبشممگاه آباد جوم و مدرا یای وفجی ای در رشممت تحیمم لی ام گ جم و این شممد ک اب طجی یکی اب دوبممتان

آموبشمگاه آباد آشماا شدم و پس اب کسب اطالعات البم در مورد آموبشگاه جهت کسب مهارتهای البم
دورهای نابکدوب بنان ولباس شمب بنان رادر آموبشگاه گذراندم وموی
من س م ار مف د ود وانگ فه من را جای ادام کار در این بم ت
موی

کسب مدرا یای وفجی ای شدم .ک این دوره های جای

شممتج کجد  .و یک بممال در مافل کار خ اطی انجام دادم و بممتس

گفتن پجوان کسمب خ اطی شمدم ویک خ اطی راه انداخت و کارم ادام دادم  .د اب  1بال

در رشمت طجافی دوخت

آموبشگاه مجاج

کجده و

خاطج عالق بیاد

کارم

تحیم الت دانشمگاهی ادام دادم و د اب گجیتن یو دیتل در فال فاضمج در مقطع کارشاابی ادام

م ده  .در ف ن تحی ل موی

اخذ پجوان تأب س آموبشگاه آباد در رشت طجافی دوخت شدم .....

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
جای انتصاب کارگاه آموبشممی اب مج ی مجکف وهمکاری دوبممتان وابممتادانی ک آموبشممگاه داشممتاد پجس وجو کجدم واب مهارت مج ی
مج وط مطلع شدم .و جخورد مج ی در فد مااببی ود ک آن آموبشگاه را انتصاب کجدم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
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ل راضمی هسمت  .ودر واقع مشو وپلی جای پ شجیت من ود و اعد شد تا عالق ام

ادام کار خ اطی شتج شود و ودر نهایت

اعد ایجاد شملل ثا تی جای من شمد  .وانگ فه ام را جای کار شمتج کجد وشاید در کار در کارگاه ود ک پی جدم واق ا

خ اطی

عالق دارم وابت داد این کار را دارم .

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

در واقع آنطوری ک اید اشمممد تجه فات کایی نبود ومن

لمممورت مافجد وتمام وقت نم توانسمممت اب تجه فات

ابممتفاده کا  .هم ن امج اعد شممده ود تا داب اتمام دروه ا وجود داشممتن گواه اام اب ه اعتماد افس من جای شممجوع کار
یمورت مسمتقل مقداری ک شود  .ولی شاید اگج تجه فات کایی ود اعتماد افس من شتج می شد و بودتج ماجج

ایجاد کسب

وکار مستقل می شد .وانگ فه ام شتج می شد.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تجهفات کارگاه آموبشمی ا توج

ابار کار وشجایط موجود در اجتماع خ لی کمتج ود  .وآن ارتباط مستق

ا ابار کار س ار ک

ود ک این خود شممماید جای شمممتج کارآموبان اعد عدم ادام کار م شمممد  .اگج تد جی اتصاک م شمممد ک این تجه فات در مجاکف
آموبشی

روب ومتاابب ا ابار کار می شد شاید نت ج و ابدهی این مجاکف س ار اال م جیت .

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
من در فال فاضممج کاری ک انجام م ده در هج دو نو ت روب می اشممد ک در یک ش م فت کار خ اطی

لممورت آباد ا توج

پجوان کسب انجام م ده ودر یک ش قت کار آموبشی در رشت طجافی دوخت را انجام م ده و ا عالی وایجی ک

کارم دارم

ام د خدا موی می شوم .

شرح تجربیات:
داشمتن روی خوف ا مشتجیان – خوف قول ودن ا مشتجیان – آشاای اطجت های
ا خوابت مشتجیان – آشاای اتول د کاادگان مواد اول

وم جیی مشتجیان

روب وارائ آن

مشتجی

نوعی جلو ریتن

مکانهای ماابب یجوف جهت ته مواد اول

موفقیت ها :
اتوج

عالق وایجی ک

رشمت طجافی دوخت داشت موی

ودر گارگاه خ اطی ک دارم س م ار موی هسممت  .وهمچا ن

دریاقت گواه اام یای وفجی ای ودر نت ج پجوان کسب شدم
تحی م الت داتشممگاهی در بم ا طجافی دوخت پجداخت وموی

کسممب مدرا یو دیتل در این بم ا شممدم ک در نهایتا ماجج
فاضج اوان مج ی مدیج ومؤبس درآموبشگاه ی ال ت دارم.
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اخذ پجوان تأب م س وراه اندابی آموبشممگاه آباد شممد.ودر فال
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
صدیقه قرائی

شماره ملی

تاریخ تولد

3521221125

2051/30/32

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

5600611

بجخس –روبتای فنگان

تام ن اجتماعی
--------

نام و نام خانوادگی :صدیقه قرائی
مدرک تحصیلی :دیپلم

نام طــرح :خیاطی


 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من

همجاه چاد نفج اب دوبممتان در دوره آموبف مانتودوب شممجکت نمودم من ک تا

فال

روف بمماده بمماتی کار

خ اطی انجام داده ودم در این دوره در ا تدا توبمط مج ی دوره ا روشها و انواع الگوها و مدل های مصتلف خ اطی آشاا
شمممدم در طی دوره ا تشممموی مج ی اب ایاک من در امج خ ا ط ک روب
دوبتان

روب پ شمممجیت خو ی دارم و ا همکاری دیگج

ایجاد یک تول دی خ اطی در روبتا تجغ ب شدم

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
علت د مسمایت نمی توانسمت اب راهامایی های مشاور مجکف ابتفاده نمای و اطالعات البم را اب مج ی کارگاه دریایت می
کجدم ک ایشان ا مشاور مجکف در تماس ودند
 -3آیا از آموزشغی که دیده اید راضغی هسغتید؟ توضیح دهید.من در دوره آموبشی الول کلی انجام مجافل خ اطی را یاد
گجیت و در ادام ن ف جهت ادام کار اب مج ی کمک می گجیت ک می شود گفت تا فدود بیادی اب دوره آموبشی رضایت دارم
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 -4کارگاه آموزشغی شغما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید .کارگاه اموبشمی ما تا فدودی تجه فات مورد ن اب
جهت تول د کوچک را در اخت ار دارد و کار کجدن در بطح تول د انبوه ن اب
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید .ا توج
و تاوع کار در کارگاه و ا ام د

توب

تجه فات و مکان مااببتجی می اشد

تجج ای ک کسب نموده ام و همدلی دیگج شجکا در کار تول دی

کارگاه در آیاده می شود گفت ک اب شلل در فال فاضجم رضایت دارم

شرح تجربیات:
یادگ جی انواع دوخت ها انواع مدلهای لباس ارتباط ا مشتجی

موفقیت ها:
ایجاد کارگاه تولیدی انواع پوشاک و تولید لباس فرم
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

محبوبه قدسی

3110151112

2051

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

31251060615

ببفوار -خ ا ان کوشک -کوشک 6

تام ن اجتماعی

عکس

نام ونام خانوادگی :محبوبه قدسی
مدرک تحصیلی  :سیکل

نام طــرح :خیاطی زنانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
آموبشگاه آباد توس بیج نظج مجکف آموبف یای وفجی ای ببفوار

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مج ی دوره آموبشی و جلسات مشاوره گجوهی و یجدی مشاور مجکفآموبف یای وفجی ای شهجبتان ببفوار
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل

طور کامل آموبف داده شد.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل هم لوابم طب ابتاندارد وده ابت.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل تقجیبا خوب ود.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
خ ج مشکالت بیاد دارد .علی رغ

کاری ولی ما ا کمبود ن جوی انسانی مواج هست
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
یاطم خسجوآ ادی

شماره ملی

تاریخ تولد

335220306621

2015/1/1

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

12511106513

شهجبتان ببفوار  -روبتای لدخجو

تام ن اجتماعی

نام ونام خانوادگی :فاطمه خسروآبادی
مدرک تحصیلی  :سیکل

نام طــرح  :خیاطی زنانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبط دوبتان ا خان یجوغی مج ی خ اطی مجکف آموبف یای وفجی ای شهجبتان ببفوار اشاا شدم وایشان مجا م جیی وراهامایی
کجدند.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
امجاج

مجکف آموبف یای و فجی ای جای گجیتن گواه اام ا مشاور مجکف خان رضایی آشاا شدم و ایشون

اده را راهامایی کجدند و چاد تول دی م جیی کجدند و آموبف های کوتاهی در جلسممات مشمماوره دادن و من عالق ماد شممدم ک
تول دی فن .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل چون ا راهامایی خان یجوغی خ لی اب مشکالتی ک در بم ا خ اطی داشت ج طجف شد
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل ما ت دادی چجخ رابت دوب بیگفاگ و چجخ دو بوبن و اتو داری
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل چون ما هج چ فی ک البم ود را ته کجده ای و ا مشورت ا تول د کااده های ماطق در فد آنها تجه فات داری
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل چون ه جای خودم وه ت دادی اب دوبمتان کار یجاه کجدم ک ه مابع درامدی جای اقتیماد خانواده ود ه اب نظج من یک
نوع بجگجمی

فساب اومد

شرح تجربیات:
نحوه جخورد ا کارکاان -نحوه ارتباط ماابمب ا مشمتجی  -ایفایش مهارت و تصیم
پوشاا
موفقیت ها:
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در این رشمت و آشاایی ا مدلها و طجفهای

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

3116131231

61/1/1

شماره م
تام ن اجتماعی

تلفن

سمیه فکور

آدرس محل کار
قوچان  -خ ا ان ناب ونال م الن اول

3352162032

31251115111
تول دی خ اطی ن ایش

یزدان آباد

نام ونام خانوادگی :سمیه فکور یزدان آباد
مدرک تحصیلی :دیپلم

عکس

نام طــرح :خیاطی
 -1چگونه یا توسغط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.اوایل لمجیا جای ایاک وقت
پجشود دنبال یک جای م تبجم گشت جای آموبف وه چ وقت یکج نمی کجدم این آموبف اعد شود خودم روبی کارآیجین شوم لذا
تحق

کجدم واطجای ان یای وفجی ای راپ شاهاددادنداول

آموبشگاه آرایش وپ جایش بنان ریت امادیدم ابل ق من بابگارن ست

وادام ندادم چون اب قبل ه درخان طورمقدماتی دوخت ودوب م کجدم ایاباردررشممت نابا دوبی درآموبشممگاه آبادیای وفجی ای
ثبت نام کجدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشغغی چگونه عمل کردید؛ آیا

کمک مشممماور مجکف یا دیگجان توضممم ح ده د .داباین ک وارد

آموبشمگاه خ اطی شدم افساس کجدم دراین رشت ابت داد دارم مشورتهایی ک مج ی امان
ایشان ود ک این ابت دادرادرمن کشف کجد واول ن جمل ای ک

من دادخ لی

من کمک کجددرواقع

من گفت پ شجیتت درکارخ لی خو وآیجین چقدردبتت تاده

خودف عامل محجا وتشویقی شد جای من.
 -3آیا از آموزشغی که دیده اید راضغی هسغتید؟ توضغیح دهید .ل اما درنظج داشمت اش دتمام مهارت رادریای وفجی ای
یادنگجیت آموبف یای وفجی ای بمکوی پجتاب من شد وابتارت س ارخو ی جای یادگ جی این فجی شد دها جای کسب تجج
ضمن ایاک خودم ه کارم کجدم درکارگاه یکی اباقوام درمشهدمشلول
ودم پ شمجیت

شمتج شمدودوره های تصیمیمی راه

وفجی ای شتج عملی ابت تاتووری هایی ک

دا

داباشتلال

کارشدم و ااطالعاتی ک دریای وفجی ای

کارمجددا دریای وفجی ای آموبف دیدم ایاک رویکجد یای

ه چ دردی نصورد جای خ لی اربف ماد ابت.
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دبت آورده

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.دردوره مقدماتی خوب ود اما جای ده بال پ ش االن
تجه فات خ لی یج کجده ابت اما دردوره های تصییی ک جای ارتقا مهارت بال 13ریت دیدم تجه فات خ لی هتجشده ابت
 -7تجهیزات کارگاه آموزشغی شغما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.دق قا چ فهایی ک

درد مام صورد

آنجا آموبف داده می شد وتجه فات ه در ابار کار کارآیی داشت وشاغل ن این فجی اآن بجوکارداشتاد.
لورت تک دوبی وه بجی دوبی

 -7آیا از شغغل خود راضغی هسغتید؟ توضغیح دهید .ل ه اکاون دراین تول دی ه

اابمت داد چهارنفجکارگجثا ت 6نفج جون جک درمافل کارها راانجام م دهاد ودونفجچجخکارآقا ک آنها ه
کارم باشم ونفدیک

بمی نفج شاگجد دراین بالها داشت ک ابمن کاریادگجیتادابایاک

جون ج هستادمشلول

اوان یک بن درجام

کارو تول د مملکت نقشی دارم س ارخجبادم جای چادین نفجاشتلالفائی کجدم ک هم ایاها

ابالمی درچجخ

انسان افساس خو ی م دهد

تجربیات  :آموبشمگاه آباد یای وفجی ای نابا دوبی بمال-51دوره تکم لی وتصیمیمی شملواردوب وضص
بال13دریای فجی ای-دوبال تک دوبی م کجدم ملابه داشت .شش ماه درکارگاهی درمشهد جای کسب تجج

دوب وژورنال پ شجیت
شتج ریت وبجی

دوبی و جشکاری کامل رایادگجیت وه اکاون دوبال ابت ک خودم تول دی دارم ومستقل کارم کا .
موفقیت ها  :ا وجودی ک

ضممی ابهمکاران من ابکمبودکارومشممتجی گل مادهسممتاداما الحمدهلل مابممفارشممات بیادی داری ک

آموبشهای یای وفجی ای و روب ودن مهارت یکی ابمهمتجین دالیل مویق ت من وده ابت.
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق
نام و نام خانوادگی شماره ملی

ا جاه

جاللمجوی

3100565521

تاریخ تولد

شغغمغاره بیمه
تامین اجتماعی

15/23/36

آدرس محل کار

تلفن

31250365052

مشهد-خ ا ان جمهوری  – 20ن خ بجی  6و 5
– ج اتومب ل مجوی

نام و نام خانوادگی :ابراهیم جالل مروی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :تعمیرگاه برق خودرو
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبط همکاران ج خودرو در اتحادی .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا همکاری دوبتان و راهامایی و همکاری مج ی مجکف.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی اب آنجا ک در کاار آموبف تووری آموبف عملی ه وجود داشمممت و ا توج

شممم وه ی تدریس مج ی کامل ودن تجه فات

آموبشی و یضای ماابب کارگاه روند آموبف اب نظج ایاجانب س ار مطلوب ود.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی دارا ودن یاس آموبشمی امکانات پصش ی ل های آموبشمی خودروی ماابمب آموبشی دبت ب
کامل م ف فرگ کار و ا فارآالت ماابب در اخت ار کارآموبان قجار داشت.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی چون خودروهای ماابب آموبشی و دیاگ جای خودروهای جدید موجود ود.
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کامل تجه فات کارگاهی

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی چون تمامی خودروها رو

پ شمجیت الکتجون کی خودرویی هستاد .اب کالس پاج ا تدایی شجوع

کار کجدم و در بال 51

عاوان ابرس وارد اتحادی شمده و اب همانجا ا دورههای یای و فجی ای آشماا شمدم و در  20رشت ی آموبشی شجکت و گواه اام
گجیت  .و ک ک توانست شلل مورد عالق ی خود را راه اندابی کا .
شرح تجربیات:
طی این بمممالهما بممم ی کجدم تا عالوه ج گذراندن دورههای تووری و اخذ دیتل ه بمان آموبفهای مهارتی یای و فجی ای را
یجاگ جم و درکامار آن در کارگاه ابمممتادکاران مشممملول

کار شمممده و اب آنجاییک ج خودرو شممماخ های بیادی داردی اب جمل

کولجبمابان آمتجبمابان انژکتورکاران نیمب دبدگ ج و بم سمت های لموتی و تیویجی و ...

تدریر تمامی دورههای آموبشی را

گذراندم.
موفقیت ها:
توانسمممت ام جای خود کارگاهی ته کجده و ه اکاون
مهارتی ک داشت ام خود

ت داد  23نفج در کارگاه من مشممملول

عاوان کارشااس و مدرس این فجی در اتحادی ج خودرو ن ف مشلول
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کار هسمممتاد .و ا توج
ی ال ت می اش .

ارتقاء

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

شماره م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

محمد منظوری

2361101255

2060/35/23

3313312116

31252503301
111115055

ن شا ور-خ ا ان بی متجی جاب شهج انی
عامل ت بایتا CNG

نام ونام خانوادگی :محمد منظوری
مدرک تحصیلی  :دیپلم تجربی

نام طــرح :تعمیر اتومبیلهای سواری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجاج

فضوری خودم

مجکف یای و فجی ای و جویا شده اب رشت ها

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا کمک آقای ج فجنژاد یمشاور و ن ابباجی ابار کار و عالی خودم رشت ت م ج اتومب لهای بواری را آموبف دیدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
اب آقای مهادس ملک ان مج ی محتجم کارگاه مکان ک س ار راضی وده و آموبشهای یو ال اده ای داشت اند

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه فات داشت ولی قدیمی ود و نسبت

ماش اهای جدید ه چ امکاناتی خو ی ندارد و ب ی مج ی و همکاران خوب ود

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تقجیباخ – چون آموبف  CNGرا در شهجبتان دیگج ن ف آموبف دیده ام .

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی – در کار خود مهارت پ دا کجده ام و اب نظج مشتجی مورد قبول ابت .
شرح تجربیات :تبدیل و ت م ج انواع رگالتورهای ماش اهای گاب بوب را خو ی مسلط هست و با ق خو ی دارم .
موفقیت ها :ایجاد خود اشتلالی و داشتن شاگجد و ایجاد ت م جگاه در ماطق خوب شهج خودم .
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام
خانوادگی
فامد مسلمی

شماره ملی

تاریخ تولد

2361505612

2063/31/23

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

31255521651

ن شا ور  -مجکف م ایا یای مولوی

تام ن اجتماعی
3313361511

نام ونام خانوادگی :حامد مسلمی
مدرک تحصیلی  :کارشناس مکانیک

نام طــرح  :تعمیر کار اتومبیلهای سواری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا مجاج

فضوری ا مجکف آموبف یای و فجی ای آشاا شده ام

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا جربمی ها ی البم و تحیم الت البم و هماهاگی های البم ا خانواده و ا ابتفاده اب وافد مشاوره مجکف آقای ج فجنژاد و مج ی مج وط جااب
آقای ملک ان ت م ج اتومب لهای بواری را عملی آموبف دیدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی آموبشها کامل و امکانات ن ف خوب ود

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
امکانات س ار خو ی داشت ک در بطح ابتان کمتج همچا ن امکاناتی
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چش می خورد .

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تقجیباخ متاابب ود و تاث ج سفایی داشت

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ا وجود عدم ارکانهای مصتلف اب اهدای وام و مسائل مادی اول ک ته مکان س ار بصت ود شکجخدا اب این شلل راضی هست

مالفظات:
تجربیات :ایجاد مجکف م ایا یای در شمهجبمتان ن شما ور ک جفء مجاکف م ایا ابمتاندارد در بمطح کشمور ابممت و مورد ابقبال
همشهجیان قجار گجیت است
موفقیت ها :د اب چاد بمال موی
در این شلل شده ام

تصی

یضای ماابب و البم جای نیب تجه فات و پارک اگ ماابب جای این موارد البم
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

عباس فمی

3511113135

2066/30/13

شماره م
تام ن اجتماعی
65101131

تلفن

31256512005

آدرس محل کار
قوچان م دان آبادی پشت موبه مجدم شاابی
ت م جگاه عیج نوین

نام ونام خانوادگی :عباس بزمی
مدرک تحصیلی  :سیکل

نام طــرح :تعمیراتومبیل های سواری
 -1چگونه یا توسغط چه کسغی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید .توبط یکی اب دوبتان ک
قبال کارآموب یای و فجی ای ود ا ت جیف هایی ک او کجد من ه مشممتا شممدم جای یادگ جی کار

یای و فجی ای مجاج

کا

چون درآمد خو ی آنموقع نداشممت ک شممهجی ای پجداخت کا وقتی دیدم اب دوبممت من ه چ هفیا ای دریایت نشممده انگ فه ام
شتج شد
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
عالق داشمت اما مشاور مجکف در این تیم

گ جی

شلل مکان کی

من خ لی کمک کجد شجایط ابار کار و بم ا های رشد در کسب و کار را بج

کالس جایمان توض ح م داد در کاار آموبف یای و فجی ای این مشاوره ها ه خ لی کمک کجد
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید .ل این آموبف جای من ماجج

شلل شد اگج یقط م صوابت

شماگجدی کا چادین بمال طول می کشم د تا ابمتاد کار شموم البت همفمان من کار ه کجدم اما هم ن االن ک خودم ابتاد کار
هسممت نکات ریفی را یاد گجیت ک امکان یادگ جی آن در ت م جگاه نبود مثال ما ا ماش م ن هایی ک یجاوانی شممتجی در ابار دارند
بج و کار شتجی داری اما یای و فجی ای موتور های ماش ن های قدیمی ه موجود ود این آموبف خ لی مجا در ملابه دار کجدن
جلو انداخت ی ای ی ای یوت کوبه گجی را آنجا یاد گجیت
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید .انواع موتورها در کارگاه ود ا فار مصیو

هایی در

کارگاه ود ک فتی در نمایادگی های بایتا و ایجان خودرو ه ندارند
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید .تمام ماشم ن هایی ک در ابار موجود
ابممت موتورهایش در آنجا جف خورده داشممت
س ار

تجه فات قدیمی ه جای ایاک اگج در کار جخورد کجدی ود اما در کل تجه فات

روب و مدونی داشت

 -7آیا از شغغل خود راضغی هسغتید؟ توضیح دهید .ل شلل ش جیای دارم ه خدمتی

خل خدابت و ه درآمدی جای

خودم و خانواده ام ا داشممتن شمملل ابدواج کجدم در فال فاضممج  0شمماگجد دارم ا مدرا یای و فجی ای ماش م ن امداد خودرو ه
وقتی

گجیت

یک مسمایجی ک در راه مانده کمک م کا

واق ا لذت صش ابت  0جوانی ک ایاجا مشلول هستاد این کار اعد

شمده جلوی انحجاف و آب ب هایی ک جوانان را تهدید می کاد را گ جد درامد خو ی ه دارم در فدی ک  1نفج آ جومادان بندگی
می کا
تجربیات :گواه اام ت م ج اتومب ل های بواری درج  1بال -51گواه اام امداد خودرو

موفقیت ها 21 :تا شاگجد تا االن داشت ام ک ت دادی اب آن ها در نمایادگی بایتا و ایجان خودرو مشلول
خجید دودبتگاه خودرو ی ویژه امداد داشت .
رضایتمادی مشتجیان را االتجین مویق ت خودم می دان .
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کار هستاد.

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

محسن بجوفن ا

3153531061

2010/1/2

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

31256115133

ن شا ور – نبش  25متجی کشتارگاه

تام ن اجتماعی

نام و نام خانوادگی :محسن سروشنیا
مدرک تحصیلی  :دیپلم اتومکانیک

نام طــرح  :برق خودرو
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
در مدربم فرگسماالن ثبت نام نمودم تا دیتل گ جم و مسموول ن مدرب اده را جهت طی دوره
نمودند

مجکف یای و فجی ای راهامائی

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مجکف و آشماائی ا کارگاهها و فجی های آموبشی مجکف ا توج
پس اب مجاج
افساس کجدم این رشت را انتصاب نمودم

عالق ای ک نسبت

رشت اتومکان ک در خود

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل خ لی راضی هست  .دوره آموبشی اعد می شود تا یجد اطالعات بیادی راجع

رشت کاری خود را در بمان کوتاهی یجا گ جد.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل تجه فات آموبشمی واق ا خوب ود .در این ناف کارگاهی ک تواند این هم تجه فات را در اخت ار یجد قجار دهد تا دانش شللی
را اموبد واق ا وجود ندارد.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .تجه فات در فدی ود ک جای آموبف اکثج خودروهائی ک در ابار وجود دارند کفایت میکجد

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
من اب شلل خود راضی هست چون ه عالق دارم و ه ایاک خدا رو شکج درآمد آن ه تقجیبا ماابب ابت.
تجربیات:
من اختیممالمماخ در صش ت م جات ج خودرو ی ال ت میکا مدتی جهت کسممب تجج در نمایادگی خودروهای داخلی
مشمملول کار شممده ام در این مدت فدود  13دوره کوتاه مدت شممجکت نموده ام تا اطالعات اختیممالممی تج را اموبم واب
کتا ها و جفوات آموبشی ن ف جای ارتقاء مهارت خود هجه جدهام
و فدود  6ماه ابت ک کسب و کار شصیی خود را راهاندابی نمودهام.
موفقیت ها:
راه اندابی کسب و کار شصیی فرگتجین مویق ت من وده ابت.
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

هادی موبی پور

تاریخ تولد

3511111315

60/5/2

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی
65101201

آدرس محل کار

تلفن

31252532151

قوچان کمج ادی مدرس جاو ی5
داخل گاراژمهادبی موبی پور

نام ونام خانوادگی :هادی موسی پور
مدرک تحصیلی :دانشجوی کارشناسی مکانیک خودرو

نام طــرح :برق خودرو
 -1چگونه یا توسغط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.توبمط پدرم ک آبمونگجیای
و فجی ای ود م جیی شدم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشغی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشغاور مرکز یا دیگران توضیح دهید .اتوج
خودم دراین رشمت ی ال ت داشت و اوان شاگجددرملابه پدرم مشلول
مهادس وها فاده مج ی ج خودرو وارتباطی ک
یای ما ودندرشممت های تکم لی وتصی م

ایاک

کار ودم رشت ج خودرو راانتصاب کجدم اآشاایی اآقای

ن من وایشمان شکل گجیت ک فتی خارج ابباعت آموبف ن فپابصگوی بواالت

ران ف اراهامایی ایشممان انتصاب کجدم دربممالهای اخ جه ک وافدمشمماوره شممکل گجیت

کارشااس مشاوره وهدایت شللی مجکف توض حات مف دی رادراخت ارم گذاشت
 -3آیا از آموزشغی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید .لددرلد این آموبشها کامالکار جدی ودون تاها ماجج شلل
در اده شمد لک اعد شمداین مهارت رادراین چادبمال
وابت م جکاران خوب شمهجبمتان هستادما چون خانوادگی

الر جپانفده نفجانتقال دادم ک هشمت نفجابآنها ه اکاون مستقل شدند
این شلل مشلول هست

اول ن ار ودک م دیدم مج ی ک خودف ه

ابمتادکار ماهجی ابت ه عل رادارد ه تجج وخودف ه ملابه داردرایگان و اعش تمام

دیگجان کاریادم دهدوواهم ای ندارد

ک جای خودف رق ب دربت کادک هم اجا جادارد ابایشان وتمام مسول ن بابمان آموبف یای وفجی ای تشکجکا
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 -4کارگاه آموزشغغی شغغما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضغغیح دهید.کارگاهی ک من درآن آموبف دیدم ج خودرو
وت م جاتومب ل بمواری ابمجهفتجین کارگاههای شمهجبمتان ابمت اده چون ه اکاون دانشمجوی این رشت هست تجه فات یای
وفجی ای قا ل مقایس اه چ جان ست فتی دانشگاهها
 -7تجهیزات کارگاه آموزشغی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید .ل کامال

روب ود وفتی تجه فاتی

درکمارگاه موجود ود ک اده اوان یک ابمممتادکارماهج ابوجودآن دراین لممما ت ی خبج ودم ویکی ابدالیلی ک چادین ار جای
ابآموبی وارتقا مهارت

مجکفآموبف یای وفجی ای مجاج

کجدم هم ن وده ابت

 -7آیا از شغغل خود راضغی هسغتید؟ توضغیح دهید .س اربیاد.درآمد مکفی دارم این شلل جای من ماجج تشک ل خانواده
اعتباراجتماعی کسممب روبی فالل وهفاران خ ج و جکت دیگجشممده ابممت عشممقی ک ابمج ان یای وفجی ای درکاارمهارت دریایت
کجدم را شماگجدان انتقال م ده ولذت صش تجین قسمت کارجداابماایع اقتیادی این ابت ک چادنفج دیگج جف من اباین بفجه
نانی فالل جای خانواده اشان می جند
تجربیـات:اببمممال 16الی51شممماگجدملمابه پمدر 56دوره ج خودرو51دوره ت م جانژکتور افیای55ت م جاتومب ل های بمممواری
درمممجکممفقمموچممان تم مممم ممجEcuآممموبشمممگمماه خیمممولمممی المممفممهممان 55تم مممم ممجمممالممتممی پمملممکممس136آممموبشمممگمماه
آبادتهجان مشمهدت م ج Ecuابمتادشاگجدی مشهدع ب یا ی ب ست های الکتجون کی خودردوهای مدرن درشجکت ن لی کار بجویس
ونگهداری اتو وبهای وافد151واببال 51ه مستقل شدم ومشلول

کارهست

موفقیت ها :ابرس اتحادی لماف ت م جکاران اتومب ل قوچان کمک مج ی درمجکفیای وفجی ای دوره های ویژه الااف ایجادشلل
جای  25نفجتاکاون

روب ودن ابنظج اطالعات وتجه فات درشممهجبممتان خجیدملکی ت م جگاه مجهفخان وماش م ن اوجودجوان ودن

ابهم ن کار
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان

مهارت آموختگان موفق
رضوی

نام و نام
خانوادگی
ام د انتظاری

شماره ملی

3116001551

تاریخ

شماره م تام ن

تولد

اجتماعی

65/0/10

6013233152

تلفن

آدرس محل کار

31252215116

مشهد -مطهجی شمالی -01ببحانی 21

نام و نام خانوادگی :امید انتظاری
مدرک تحصیلی  :لیسانس حسابداری

نام طــرح :کیف دوزی سنتی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اگجچ اب قبل چ فهایی راجع یای و فجی ای شما ده ود اما آشاایی ا آموبف های عملی یای و فجی ای مج وط بمانی
ود ک همسمجم ا راهامایی خواهجف در دوره بمجاج مجکفآموبف یای و فجی ای خواهجان مشهد شجکت کجده و در مافل
لورت خ لی محدود شجوع دوخت ک ف های چجم دبت دوب کجد.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
کمک مشاوره مجکف اب دوره ها اطالعاتی

دبت آوردم و طب عالق و ن اب ابار کار انتصاب کجدم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ا توج ایاک شجکت در دوره های کارآیج یای و تبل لات روف لح ح کار را من آموخت س ار مشتا هست ک در دوره
ها یب دی و مکمل ن ف شمجکت کا و یکج می کا اگج بمال هایی را ک لجف تحی الت تکم لی کجدم آموبف های یای و
فجی ای می پجداخت االن یک آچار یجانس م اای واق ی ودم و خ لی متابف ک نمی توان اب هم دوره های یای و فجی
ای ابتفاده کا .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
نظج من امکانات الال مه ن ست لک چ فی ک یای و فجی ای را متمایف کجده ابت نوع ب ست آموبشی ابت بیجا در این
بمابمان نوع تدریس و ابتانداردها کامل ابت و کارآموبی ک کلم را آموخت اماجمل بابی نمی داند جمل بابی و تکل
را می آموبد.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید .ل ماابب ود.
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 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
من اب ی ال ت و موق ت شللی خود س ار راضی هست و جنام های بیادی را جای توب آن در نظج دارم ک گستجف وتول د
ک ف های دوخت لما تی و کمک تول د داخلی اب آن جمل ابمت بیجا کاالی ما جایگفین خو ی جای رق ب خارجی ابت و
فت ب کشورهای خارجی ن ف لادر می شود.
ضمن ایاک این تول د عالوه ج اش تلالفایی می تواند کار اباریا ی و ابارهایی فاش ای وا ست

آن را ن ف رون

دهد.

مما توج م م هم م این موارد توبممم م کممار و ایفایش ن جوی کممار تمما  233نفج راه انممدابی بمممایممت ایاتجنتی م آدرس
 www.bartarleather.comا هدف م جیی کاالی خود و فتی م جیی کاالی دیگج دبمت اندرکاران عجل تول دات هاجی
طوریک تا بال  15در هج مجکف خجید یک یجوشگاه عجض مستق
و لماایع دبمتی و ایجاد یجوشمگاه های عجضم مستق
داشت اش در دبتور کار قجار دارد.
تجربیات  :مهمتجین تجج ای ک کسمممب کجدم این ود ک در دتجین شمممجایط می توان اب یک یکج نو هجه گجیت و
ربم د ضمن ایاک البم ابت تا در کار اب یکج و ایده و همکاری دیگجان هجه گجیت تا
یایت.
موفقیت ها  :در ا تدا کار را در کارگاهی ا ا اد س ار کوچک آغاب کجدی ک
ایجاد شمماغل در آن را ایفایش ده و ی رق  53نفج جبممان
دهاد.و این خود مویق ت فرگی جای من محسوب م شود.

مویق ت

خالق تی ک اعد رشد کار می شود دبت

مجور بمان توانست

آن را گستجف داده و ت داد

ک عموما انوانی هسممتاد ک در مافل کار را انجام داده و تحویلمی
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مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسانرضوی

مهارت آموختگان موفق

تاریخ تولد

شغغمغاره بیمه

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

بهجا یضلی عابجان

15132111 2065/30/21 3613320110

تلفن

آدرس محل کار

31252515301

طجقب  -ویالشهج  -خ ا ان امام رضا  - 1پالا 16

تامین اجتماعی

نام ونام خانوادگی :زهرا فضلی عنبران
مدرک تحصیلی  :کارشناسی طراحی دوخت

نام طــرح :کارگاه خانگی تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
جاباس تحق قات ایاتجنتی و پجس و جو اب دوبتان و آشاایان.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج

عالق شمصیی خود ا تدا در کارگاه ب ار شهجی طجقب در فجی دوخت میاوعات چجمی ثبت نام کجده و پس اب آشاایی

تدریر در دورههای تکم لی آن شجکت نمودم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی دوره آموبشممی دوبنده ک فهای چجمی ا دبممت دوخت کمج اد چجمی و هم اطور دوره آموبف پسممتایی و پ شممکاری کفش
چجمی س ار عالی ود.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
کارگاه آموبشمی بم ار شهجی امکانات ویژهای نداشت امّا اب نظج تدریس مج ی س ار خوب ود .ولی دورههای تکم لی ک در کارگاه
میاوعات چجمی مجکف شماره  1جگفار میگجدد اب امکانات و تجه فات کاملی جخوردار ابت.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی در کارگاه کفش و چجم تجه فات

روب ودند.
98

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی یو ال اده عالی و ا کسب درآمد همجاه ا یجوف خوب .ه چا ن جای من یک کار پج انجژی و مفجّت می اشد.

تجربیات  :در این چاد بال یاد گجیت ک تول دات خود را ا پساد و بل ق مشتجیان همسو نمای  .و پس اب کسب تجج میتوان
گوی ا کمتجین هفیا هج شممص

مهارت آموخت میتواند کارگاه و تجه فات اولّ را یممورت خانگی دایج و کسممب درآمد نماید.

ه چا ن میتوان ا ابتفاده اب یضای مجابی

م جیی تول دات و یجوف آنها اقدام کجد.

موفقیت ها  :در بمال  11و  10در دانشمکده یای و فجی ای ابمتادیار دانشکده جاورد ودم و ه اکاون
آموبف یای و فجی ای در بم ا فجی بمجاج و بماتی مشلول

لورت مج ی مشارکتی

تدریس در ماطق طجقب و شاندیف هست  .دارای پجوان تول دی و

کارت لما تگجی اب اداره کل م جا یجهاگی خجابمان رضموی وده و در شجکت ت اونی اطلس پود

عاوان طجات لباس مشلول

کار می اشم  .ه چا ن اب ا ت فجی خود دارای چاد لوت تقدیج اب جشاواره مد و لباس یجج شدم و هم ن اعد انگ فه شتج جای
آیاده ی شللی من گجدیده ابت .درکاار هم ی ایاها ا تدارا کارگاه خانگی و تول د محیوالت تلف قی چجم و پارچ و یجوف انها
اب طجی یضای مجابی

کسب درآمد مشلول .
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مهارت آموختگان موفق
نام و نام
خانوادگی

مل ح قهجمان

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسانرضوی

شماره ملی

تاریخ تولد

31121521132

2051/36/21

شماره بیمه

تلفن

آدرس محل کار

31251121131

شهجبتان طجقب  -خ ا ان یجهاگ ان  -یجهاگ  - 1پالا 1

تامین اجتماعی

نام ونام خانوادگی :ملیحه قهرمان
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :کارگاه خانگی تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من

دل ل درآمد ک خانواده

کم ت ی امداد شممهجبممتان طجقب م جیی و اب طجی آنجا

دوره های آموبشممی یای و فجی ای

جهت مهارت آموبی و اشتلال م جیی شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اب طجی راهامایی خان ام جی مسمموول خودکفایی کم ت امداد در کالسهای آموبف ک فهای چجمی دبممت دوب بممابمان یای و
فجی ای ثبت نام کجدم .ه چا ن مشاوره خان یضلی مج ی بابمان و دیگج کارآموبان این دوره در انتصا دخ ل ود.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی اب آموبف و ش وه ی تدریس مج ی خ لی راضی هست .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی محل آموبف ما اردوگاه کم ت امداد ثامن االئم ود و تقجیبا تجه فات اول کار مه ّا ود.
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی تقجیباخ تجه فات و مواد میجیی ماابب ود.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی راضمی هسمت  .همسمجم و مادرم ن ف در این کار

من کمک میکااد .هجچاد

علت عدم دبتجبی

مکان ماابب یجوف محیوالت اال ن ست .اما گاهاخ ابتفاده اب غجی های یجوف ییلی

یجوف محیوالتمان کمک میکاد.

شـرح تجربیات:در روبهای اول کار آبمان نبود .امّا االن د اب کار بیاد و تجج اتی ک ف ن کار
تقجیباخ هج الگویی را
و تیم

ابار یجوف و نداشتن

دبمت آوردهام توانست ام

رافتی ته کجده و ایدههای جدیدی در طجافی و دوخت تول دات چجمی داشت اش .

دارم جهت ارتقاء بطح مهارت و توانایی خود ق ی دورههای تکم لی در خیو

تول دات چجمی را در بابمان

گذران .
موفقیت ها:مادرم و همسمجم اب طجی من ا کار آشماا شده و ا ه کار میکا  .خوشحال ک توانست شلل مورد عالق ای را
جای خود راه اندابی کجده و هم اطور

کسب درآمد خود و خانوادهام کمک کا .
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مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسانرضوی

مهارت آموختگان موفق
خراسانرضوی
تاریخ تولد

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

بیاب غمصوار یفدی

2060/23/26 3112121222

شغغمغاره بیمه
تامین اجتماعی

تلفن

31051121613

آدرس محل کار
شمهجبتان طجقب  -خ ا ان امام رضا - 11
پالا 25

نام ونام خانوادگی :زینب غمخوار یزدی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :کارگاه خانگی تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من

دل ل پای ن ودن درآمد خانواده

کم ت ی امداد شممهجبممتان طجقب م جیی و اب طجی آنجا

دوره های آموبشممی یای و

فجی ای جهت مهارت آموبی و اشتلال م جیی شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اب طجی راهامایی و مشماوره خان یضلی مج ی فجی چجم در یای و فجی ای این دوره آموبشی را انتصاب کجدم .و خدا را شاکجم ک
اب این طجی درآمد خو ی کسب میکا .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی آموبفهای یای و فجی ای جامع و کامل هستاد و اب مج ان یو ال ادهای ابتفاده میکااد.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی ما ا تدا در کارگاه بم ّار خارج اب مجکف آموبف یای و فجی ای آموبف را شجوع کجدی ک امکانات کمی داشت .امّا ا شجکت در
دورههای تکم لی میاوعات چجمی در کارگاه چجم مجکف شماره  1اب امکانات شتجی جخوردار شدی .
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 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی خوشبصتان در کارگاهها هم جور امکاناتی یجاه ابت امّا اگج

روبتج اشد مسلماخ هتج خواهد ود.

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی خدا را شمکج .امّا متابمفان هاوب توان آن را نداری ک جایی جای یجوف محیموالتمان داشت اش
نمایشگاههای ییلی قادر

یجوف مستق

تول دات خود هست

و تاها اب طجی شجکت در

و در ق موارد ا مبلر اندکی د راخت ار ملابهداران قجار میده .

شـرح تجربیات :من کار یجوف را اب طجی یجوف خانگی شممجوع کجدم و

تدریر ا تجج ای ک

شمجکت کجده و تدریر ا بمل ق مشمتجیان آشاا شدم و ب ی کجدم تول دات چجمی خود را

دبممت آوردم در نمایشممگاهها

روب کا  .ام دوارم ا ایفایش ک ف ت

تاوع تول د و پ دا کجدن راهکارهایی جای یجوف در کار خود موی شوم.
موفقیت ها :د اب طی دورههای مهارتی و تکم لی چجم یکی اب اتا های مافل را تبدیل
مورد ن اب و چجخ چجمدوبی را ته و

مدت  5بال ابت ک من و همسجم

میکا .
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کارگاه تول دی کجده و

کمک ه دیگج

تدریر وبایل

این کار مشلول شده و امجار م اف

مهارت آموختگان موفق
نغغام و نغغام

شماره ملی

تاریخ تولد

3101213055

2051

خانوادگی
مجضممم فداد
فسنآ ادی

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسانرضوی
شغغمغاره بیمه

تلفن

تامین اجتماعی

آدرس محل کار

 31251316525طجقبم  -خ ا ان یجهاگ ان  -یجهاگ  - 1جاب
01105510

مسجد  -پالا 1

نام ونام خانوادگی :مرضیه حداد حسنآبادی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :کارگاه خانگی تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا مجاج

کم ت ی امداد شمهجبتان طجقب و خان ام جی ک مسوول صش خودکفایی هستاد و ا پ گ جی ایشان

کالسهای

آموبف یایوفجی ای آشاا شدم .و جهت گذراندن دورههای دی تجغ ب شدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اب همکاران و مج ی مجکف جهت گذراندن دورههای مهارتی دی کمک گجیت .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
آموبف یایوفجی ای را مف د و

شصی اب آموبف رضایت کایی را دارم.

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

لحال تجه فات نقاییمی وجود داشت ک این البت

کایی را جدی .
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م ای عدم رضایت ن ست و ما اب این آموبفها هجه ی

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
واق ت امج این ابمت ک
توج

روب ودن یک مجکف آموبف دولتی همجاه ا آموبفهای رایگان توقع بیادی ابت .در یک جمل گوی ا

ایاک شجوع آموبف من در دورههای ب ار خارج اب مجکف ود ا امکانات ک و مشکالت بیاد

آموبف کایی را

دبت آوردم و راضی هست .

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
راضمی هسمت  .همسجم و مادرم ن ف در این کار

من کمک میکااد .هجچاد

ماابب یجوف محیوالت اال ن ست .اما گاهاخ ابتفاده اب غجی های یجوف ییلی
تجربیات :من

علت عدم دبتجبی

ابار یجوف و نداشتن مکان

یجوف محیوالتمان کمک میکاد.

شمصیم کار ا چجم را ینهایت دوبت دارم و جدای اب حد مالی

نظج من کار هاج کار دل ابت و ا عش کار

میکا  .ا تدا کار یجوف تول دات را یورت خانگی و ا ق مت ک شجوع کجدم و ناام د نشدم و

کارم ادام دادم.

موفقیت ها :ه اکاون ا شمجکت در نمایشمگاههای بطح شهج نمایشگاه لاایع دبتی ا الجواد فجم مطهج امام رضایع نمایشگاه
سم ر و  ..توانسممت ام نسممبت

قبل موی تج عمل کا  .ه چا ن مدتی مج ی چجم اب طجی مجکف سم ر ماطق ودم .و ام د بیادی

دارم ک بتوان هج روب در کارم نسبت

قبل موی تج شوم .البم

خود تا فدودی راضی هست .
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ککج ابت ک در این کار ا همسجم همکاری میکا

و اب درآمد

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی
بیاب السادات
هاشم ان

مشاوره و هدایت آموزشی ،شغلی استان خراسانرضوی

شماره ملی

تاریخ تولد

شماره بیمه

تلفن

آدرس محل کار

31251331155

مشهد -م دان شهدا – خ ا ان شه د

01151656

هاشمینژاد  – 21پالا 16

تامین اجتماعی

2060/31/21 3111220111

نام ونام خانوادگی :زینب السادات هاشمیان
مدرک تحصیلی  :کارشناسی ارشد روانشناسی

نام طــرح :کارگاه خانگی تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
چاد بمال قبل در کالسهای خ اطی شمجکت میکجدم .ابتاد خ اطی من ک خود ا دورههای آموبشی یای و فجی ای آشاا ودند
مجا راهامایی کجدند.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اا

رشممت موردن ابم ک خ اطی و هاجهای دوختی ود کارگاههای مجتبط ا این رشممت را انتصاب کجدم ک در رابممتای هاجی ک

دوبت دارم و انجام میده

کار گ جم .و بتس

بمت دورههای تکم لی چجم ریت .

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی خ لی بیاد .البت آموبف در درج اوّل هسمت و جای کسب مهارت کایی ن اب

تکجار کار و کسب تجج های مصتلف ف ن کار

می اشد.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
لی کارگاه کفش و چجم مجکف دارای تجه فات خوب و کایی ود ک ه بمان ا آموبف خوب توبمط ابتاد اب تجه فات و تکاولوژی
روب ه ابتفاده میکجدی .
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی تجه فات کمارگماه کفش و چجم اب تکاولوژی روب دن ا جخوردار ود و امکان ابمممتفاده اب ا فار و تجه فات کایی جای کارآموبان
م سج ود.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
خ لی .من چون عالق ماد

هاج و تول د هست اب شلل خودم لذّت می جم.

شـرح تجربیات :شجکت در نمایشگاههای مصتلف در بطح شهج این امکان را

من داده تا ا ارتباط مستق

ایجاد مصتلف در بم ا کاری خود آشمماا شمموم .و ا گذراندن دورههای مهارتی مصتلف بممابمان در خیممو
کفش توانست ام اب تلف

ا مشتجی اب بل ق
فجی خ اطی و چجم و

این دو نوآوری در کار داشت اش .

موفقیت ها :ه اکاون ا توج

اطالع اب بل ق مصاطب در بم ا تول د لباس و ک ف و کفش چجم در قسمتی اب مافل جای خود

کارگاهی ایجاد کجده و ا همکاری  0نفج دیگج اب نفدیکان

تول د محیممموالت چجمی و یجوف آن مشممملول  .و اگج ته ا فار کامل

جای امکان پذیج شود و شجایط یجاه شود توانایی ایجاد شلل جای ایجاد شتجی را خواه داشت.
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام

شماره ملی

تاریخ تولد

3100611351

2050

خانوادگی

شماره م

تلفن

تام ن اجتماعی

آدرس محل کار

-55106110
مرضیه اعتصامی

کاشمج  -شهاب تجش فی  - 06پالا52

66111612
31255023600

نام و نام خانوادگی :مرضیه اعتصامی
مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح  :کارگاه خانگی تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اب طجی دوبتانی ک در آنجا آموبف دیده ودند

مجکف م جیی شدم

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
پس ابمجاج

مجکف وتوج توبط مشاور کارگاه قالب اف چجم وج جراانتصاب نموده وآموبف دیدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل ولی اید کاملتج و

روبتج آموبف داده شود .

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

ابتاندارد دوره آموبشی قا ل قبول وده ابت

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تجه فات مطا

ابتاندارد دوره قا ل قبول ولی اتکاولوژی ابارکار یالل داشت.
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 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل خدا رو شکج ه درآمد خو ی دارد و ه شلل مورد عالق ام می اشد.

شرح تجربیات 5 :بال در این کار تجج دارم آموبشها رامطا

تکاولوژی روبکامل نمودم.

موفقیت ها :فضوردرنمایشگاههای شهجبتانی و ابتانی و تول د ک ف وکفش ابمجغو تجین جاسها
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

مریم جعفرزاده

3105101110

2050

شماره م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

01001515

مشهد-چهارراه راهآهن کام اب 5پالا15

نام و نام خانوادگی :مریم جعفرزاده
مدرک تحصیلی  :لیسانس زبان و ادبیات عرب

نام طــرح  :کارگاه تولیدات چرمی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفهای معرفی شدهاید؟ توضیح دهید.

توبط یکی اب دوبتان ک در این مجکف دورههای مهارتی را میگذراند.

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

اول ن ار جای شممجکت در کالس دبممت دوبهای نمدی در مجکف ثبت نام کجدم بیجا
بتس در کاار آموبف نمد دوره چجم دوبی را ه گذراندم.
 -3آیا از آموزشی که دیدهاید راضی هستید؟ توضیح دهید.

ل  .چون آموبف

لورت الولی و کار جدی ود.
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نظجم رشممت جدید و جالبی آمد و

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

کال کارگاه چجم افت اج

تجه فات بیادی ندارد و وبایل را خود کارآموبان ته کجده ودند.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.

اب شملل خود راضی هست ولی اگج

لورتی ود ک اطم اان خاطج داشت ک کاری ک انجام میده ابار ثا ت و دائمی

دارد هتج ود .بیجا کاری ک من در فال فاضج انجام میده قبول بفارف

لورت شصیی و موردی ابت.

شرح تجربیات :من قبال کارماد ودم و تقجیبا اب لمبح تا ظهج و در الل هم بمان مف د روبم را جون اب مافل ودم
طوریک غ ج اب کار ه چ تفجیح دیگجی اب نظج ریتن

کالسهای مورد عالق و  ....را نداشممت ولی د اب انیممجاف اب

کار و شجکت در کالس چجم دوبی در فال فاضج کل بمان مف دم در طول روب در اخت ار خودم می اشد طوریک ه
جای خود مابع درآمد ایجاد نمودم و ه اب وقت و بمان ابتفاده هتجی دارم.

111

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

3101152255

مجی موبوی یج

تاریخ تولد

شمممممماره م م

تلفن

آدرس محل کار

31255156151

مشهد – وارشاهد -شاهد - 51پالا05

تام ن اجتماعی

2062

نام و نام خانوادگی :مریم موسوی فر
مدرک تحصیلی  :لیسانس بازرگانی

نام طــرح :کارگاه تولیدات چرمی
ک

 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفهای معرفی شدهاید؟ توضیح دهید.

کارت لما تگجی چجم رو داشت
این کارگاه

مجکف مجاج

جای م شدن ایستی کارت مهارت یای و فجی ای را ه داشت اش  .جهت دریایت

کجدم.

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

چون رشت تحی لی من مدیجیت ابرگانی ود تمام بلسل مجاتب ورود

ابار و شااخت آن را داشت .

 -3آیا از آموزشی که دیدهاید راضی هستید؟ توضیح دهید.

ل خ لی بیاد.

نظج من بمممابمان آموبف یای فجی ای مج ان یو ال اده خو ی دارد و ایاک آموبف جامع و کامل و

کلی ریفه کاری هایی ک در هاج چجم نداشت در ایاجا یاد گجیت .
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.

ل خوب ود.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل تجه فات کامل ود
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.

ل  .در هج هاجی ایستی عالق و پشتکار داشت اش

در ایایورت

اهداف خود میرب .

شرح تجربیات:

تجج در را ط ا یجوف چجم بیبایی و طجافی کار ک ف ت و هاج چجم

موفقیت ها:

شااخت شدن فدودی جند و شااخت شدن در ارگانهای مصتلف مثل اداره ت اون اداره م جا یجهاگی
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره ملی

شماره م تام ن اجتماعی

محترم

تلفن

316111000شااب

محمدابراهیمی

2012

3511023122

لافی/یجهاگی ابنشست

م

31251511130

درمانی230621151133

قوچانی

آدرس محل کار

قوچان انتهای خ ا ان تج ت لاایع دبتی
کوچادگان کجمانر

نام ونام خانوادگی محترم محمد ابراهیمی قوچانی
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم مدیریت بازرگانی

نام طــرح :صنایع دستی گلی
 -1چگونه یا توسغط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.ابطجی نمایشگاهی ک مجکف
یای وفجی ای داشت ای ال ت های این مجکف آشاا شدم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشغی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشغاور مرکز یا دیگران توضغیح دهید .جاباس عالق
شممصیممی خودم ومشمماوره مج ان بفمتکش وتوانماد یای وفجی ای انتصاب کجدم من افضممورم درکارگاه خوابممت اثبات کا ک
مهارت آموبی بمن وبمال نم شاابدعش وعالق هم مجبها رادرخواهد نوردیدمن مسن تجین کارآموب مجکف ودم ک خودف ایجاد
انگ فه م کجد جای بایج کارآموبان
 -3آیا از آموزشغی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید .ل مج ان جوان اما کار لدک ایثارگجان آموبف م دادندیضمایی
سمم ارمفجت و انشمماط درکاارمهارت آموبی جای ما ایجادکجده ودند هم ن خاطج بمم دوره دریای وفجی ای ودم .نقاشممی روی
بفال قل بنی روی مس وم ج کاری
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
نسبت

ابتانداردآموبشی ک اید ارائ می شد خوب ود
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
خوب ود اما ظجی ت وتوانمادی مج ان و کارآموبان یای وفجی ای خ لی شتجاباین فجیهابت ام دوارم کارگاهها درشان بابمانی
ک گواه اام

ن المللی ارائ م دهدووا ست

بابمان جهانیiloکارابت مجهفتجشود.

 -7آیا از شغغل خود راضغی هستید؟ توضیح دهید .شمدت عاش این شلل هست دربم ا اباریا ی یجوف محیوالت انتقال
تجج

دیگجان وروا ط عمومی وبم ی اجام

دارم ابممتفاده ابلمماایع دبممتی را درشممهجبممتان فتی جه فی عجوس خان ها جا

انداخت ایجاد شملل جای ت دا بیادی ابایجاد کجدم یجهاگ وهاج وتاریخ شمهجم را ن تاها یقط

کشمورم ک

بجابججهان م جیی

م کا توریسمت های بیادی تاکاون ابمن خجید داشمتادیاابکارهای من درنمایشگاهها ابدید کجدندایتصارم کا ک درجبه اقتیاد
مقاومتی بج ابکوچکی هست وعمل

یجمان رهبج ومقتدای کجده ام

تجربیات :بم دوره درمجکف آموبف یای وفجی ای خواهجان ودم پانفده بال اشتلال
آموبف تحق

وپژوهش وکمک

موفقیت ها:توکل

فجف مصتلف لاایع دبتی دارم دربم ا

پایان نام دانشجویان ه ی ال ت دارم

خدا همجاهی همسممجم فمایت مسممول ن وویژگ های شممصی م تی خودم مثل ام د واعتماد افس وروا ط عمومی

االخالق ت ا تکارلمبجوابتقامت ومج ان خو دریای وفجی ای اعد شد ک ه اکاون جای قجیب  13نفج درقالب مشاغل خانگی
و اباریا ی شلل ایجادکجدم-فضوردرنمایشگاههای ن المللی تهجان مشهد همدان – لافب دویجوشگاه درشهجبتان ک یک یجوشگاه
ن راهی ابت ویژه مسایجان-چادین ارابربان ملی میافب وکارهای من پصش شده ابت همچا ن درمطبوعات مصتلف ی ال تهای
ما کس شده وابمقامات مصتلف مثل ابتاندار یجماندار شورای شهج ومسول ن ادارات شهجبتان مفتصج
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دریایت لوت تقدیج شدم.

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

راضیه اعتصامی

3112115012

51/1/21

شماره م

تلفن

آدرس محل کار

06351531

مشهد -لوار م ل  -م ل  - 23جالل11

31255121016

بجوف - 11پالا201

تام ن اجتماعی

نام و نام خانوادگی :راضیه اعتصامی
مدرک تحصیلی  :کارشناسی گرافیک

نام طــرح  :صنایع چرم
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفهای معرفی شدهاید؟ توضیح دهید.

من مدرا کارشماابمی گجای ک دارم .موضوع پایان نام ام در اره طجافی ک ف و کفش ا ابتفاده اب نقوف ف وانات ک ج
روی بمفالهای شموف کش ده شدهاند ود .جای ته ک فها ا یجدی آشاا شدم ک مدرا ک ف دوبی اب یای و فجی ای
را اخمذ کجده ودند .د اب اتمام تحیممم الت تیمممم

گجیت در کالسها شمممجکت کا و در ادام کارگاه ک ف دوبی را

راهاندابی کجدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.

عالق من

کارهای چجمی اعد شمممد تا جهت ایفایش دانش و مهارت خودم نسمممبت

این هاج در کارگاه این رشمممت

شجکت کا .
 -3آیا از آموزشی که دیدهاید راضی هستید؟ توضیح دهید.

س ار بیاد .واق ا اطالعات مج ان بابمان یای و فجی ای در بم ا مهارتهایشان س ار االبت.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.

ل  .هج نوع ا فار و انواع چجمهای گاوی فی و غ جه در کارگاه موجود ود و محدودیتی نداشت .
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.

ل .

دل ل ایاک

شمتج کارها ا دبمت انجام می شمود

تجه فات خالی ن اب ن ست و در هجفال امکانات کارگاه خوب

ود.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.

ل  .عالوه ج ایجاد اشممتلال جای خودم جای ایجاد خانواده و چاد نفج دیگج ه ایجاد اشممتلال شممد و اب این موضمموع خدارا
شاکجی .
تجربیات:

اول ن تجج هم شم ف

ا مشمتجی ابمت .مشمتجی همواره در فال مقایس ابت ک ف ت اال را میشاابد و ف دارد

هتجین جاس موجود در ابار را در دبت داشت اشد و اب اعتمادی ک مشتجی

ما دارد نباید بوء ابتفاده کا .

موفقیت ها :جگفاری نمایشمگاههای مت دد ایجاد اشمتلال جای اعضای خانواده لادرات محیوالت تول دی
کشور
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خارج اب

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام

شماره ملی

تاریخ تولد

3113321510

2065/35/15

خانوادگی
زینب مرجانی

شماره م
تام ن اجتماعی
--

تلفن

آدرس محل کار

31320521155

خ ا ان پابداران-1آموبشگاه لوطا

نام ونام خانوادگی :زینب مرجانی
مدرک تحصیلی  :کارشناسی گرافیک

نام طــرح  :صنایع دستی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
رشممت تحیمم لی من در دوران تحیمم لی متوبممط در رشممت گجای ک ود لذا د اب گجیتن مدرا اب طجی یکی اب دوبممتان
کارگاههای یای و فجی ای در بم ا مدرک ماناد قل بنی روی چوب و مابت م ج کارو نقاشمی ش ش های تفئ ای ریت و موی
کسمب مدرا یای وفجی ای شدم .ک این دو ره های جای من س ار مف د ود وانگ فه من را جای ادام کار در این بم ت
کجد  .وبمتس موی

شتج

گجیتن پجوان کسمب یجوف لماایع دبتی شدم ویک ملابه یجوف لاایع دبتی راه انداخت و کارم ادام

دادم .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
جای انتصاب کارگاه آموبشمی اب مج ان مجکف وهمکاری دوبمتان وابمتادانی ک آموبشگاه داشتاد پجس وجو کجدم واب مهارت مج ی
مج وط مطلع شدم .
 -3آیا از آموزشغی که دیده اید راضغی هسغتید؟ توضغیح دهید .ل راضی هست  .ودر واقع مشو وپلی جای
پ شجیت من ود و اعد شد تا عالق ام ادام کار شتج شود و ودر نهایت اعد ایجاد شلل ثا تی جای من شد  .وانگ فه ام را جای
کار شتج کجد وشاید در کار در کارگاه ود ک پی جدم واق ا لاایع دبتی عالق دارم وابت داد این کار را دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل اتوج ایاک در ایاجا لماایع دبمتی تول دی را فجوف م جبمان اگج تجه فات شمتجی می داشت یجوش
انگ فه ام شتج می شد

شتج می شد و

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.تجهفات کارگاه آموبشی
ابار کار وشجایط موجود در اجتماع خ لی کمتج ود  .اگج تد جی اتصاک م شد ک این تجه فات در مجاکف آموبشی
ا توج
ومتاابب ا ابار کار می شد شاید نت ج و ابدهی این مجاکف س ار اال م جیت .

روب

 -7آیا از شغغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.من در فال فاضمج کاری ک انجام م ده در هج دو نو ت روب می
اشمد و ا عالی وایجی ک کارم دارم ام د خدا موی می شموم در فال فاضمج در بم ا یجوف لماایع دبتی مشتجیان خا
خود را پ دا کجده ام تا اندابه ای ن مشمتجیان خود محبو ت دارم  .و در بم ا کاری ه ک تابگی شجوع کجده ام مطمون هست
ک موی م شوم چون ا عالق کار م کا .
تجربیات :تدریس در فجی های مصتلف لمماایع دبممتی همکاری اداره م جا یجهاگی مدت  0بممال –راه اندابی یجوشممگاه
محیموالت و لاایع دبتی در شهجبتان درگف مدت  0بال – آشاای اتول د کاادگان مواد اول وم جیی مشتجیان مکانهای
ماابب یجوف جهت ته مواد اول
دریاقت گواه اام یای وفجی ای ودر نت ج پجوان
موفقیت ها :اتوج عالق وایجی ک رشت لاایع دبتی داشت موی
کسمب شمدم ودر گارگاهی ک دارم سم ار موی هسمت  .وهمچا ن تحی الت دانشگاهی در بم ا گجای ک پجداخت وموی
کسب مدرا کارشاابی در این بم ا شدم ک در نهایتا ماجج اخذ پجوان کسب یجوف لاایع دبتی شدم.
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

فروغ کفاش زاده

مشاوره و هدایت آموزشی  -شغلی استان خراسان رضوی

شماره ملی

تاریخ تولد

3110165151

2060/36/15

شمممممماره م م

تلفن

تام ن اجتماعی

55115113

آدرس محل کار
جدبمکن خ ا ان امام علی 11ضلع شمالی
پالا 11

نام و نام خانوادگی :فروغ کفاش زاده
مدرک تحصیلی :دیپلم ریاضی

نام طــرح :تابلو فرش
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
یکی اب دوبمتان
مجاج

عاوان شماگجد آموبشمی جای کسمب مهارت رشت گلدوبی

مجکف آموبف یای وفجی ای شهفبتان جدبکن

م کجدک یک روب دوبمت را در مس ج یورت تیادیی دیدم وایشان اب رشت ای ک درفال مهارت یادگ جی ود توض حاتی

در طول مسم ج

من داد .و پ شماهاد دوبمت جای دیدن محل آموبف وی

مفکف یای فجی ای شممهجبممتان جدبکن مجاج

کجدم.ودر آنجا رشمت های سمار متفاوتی مشاهده کجدم.وخ لی عالقماد شدم وتمایل بیادی داشت

یادگ جی این دوره ها.هجچاد

ا تدا ا مصالفت همسمجم رو جو شمدم .ایشمان را متقاعد کجدم ک اب مجکف آموبشمی دیدن کاد و ایشان د اب ابدید اب مجکف و دیدن
محل آموبف متقاعد شد ک در کالس شجکت کا

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
جای انتصاب گارگاه اب مج ان مجکف در هج رشت مشاوره گجیت
 -3آیا از آموزشغی که دیده اید راضغی هسغتید؟ توضیح دهید.من اب آمفشی ک دیده ام سار رضایت دارم چون انچ
آموخت تلف قی اب کار عملی همجا ا دروس مج وط

همان رشمت ود وایجاط تفجیط ندیدم  .ضی چ فها را اید یقط عملی کارکجد

و ضی مسایل اید علمی دانست و این دو مکمل ه هستاد ک من
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خو ی این مسل را در مجکف یای فجی ای تجج کجدم کجدم

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
کارگاه های آموبشی دارای نق

های ود ولی

نظج من این فداقلها اید اشد تا هاججو

کار شممود ا فداقلها تواند کارهای مهمی انجام دهد .ما اگج

بندگی فرگان عل نگاه کا

اعتماد

نفس جبد تا وقتی وارد ابار

هم دانشمممادان ا فداقل امکانات

دبتاوردهای فرگی رب ده اند

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
من

لمجافت جوا در مورد این بموال خ ج م باشمد.وابنظج ماطقی ه دربمت ن سمت یک مجکف آموبشی ا تکاولوژی ابار کار

متاابب اشد.و مجدن ودن یک کارگاه آموبشی توقع جایی ابت.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید
شمللی ک انجام م دم یک خالق ت یجدی م باشد ک شاید دیگجان نتواناد آن را انجام دهاد ودارای تاوع البم م باشد وه چوقت اب
شلل افساس نارضایتی نداشت وهج روب نسبت

ان عالقماد تج م شوم.

تجربیات :آشممماایی ا طجفهای مصتلف -شممم وه چگونگی یجوف

مشمممتجیان –نحوه ارتباط ا ابیا ان یجف-ایفایش مهارت ا

طجفهای مد روب
موفقیت ها :من ا توج

شللی ک دارم محل کارم در خان می اشد وموی شدم درکاار خان داری درآمد خو ی داشت اش

وکمک خجخ خان ام اشممو تاها کسمی در بمطح شمهجبمتان هست ک میتوان ججستگی روی تا لو یجف را خودم انجام ده
ودیگجان در بطح شهجبتان جای ججستگی تا لو یجف

من مجاج
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میکااد

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

ماه رخ محمدی

3111152015

تاریخ تولد

شمممممماره م م

تلفن

آدرس محل کار

31301651315

شهرستان باخرزروستای اشتیوان

تام ن اجتماعی

2056/31/32

65553115

نام ونام خانوادگی :ماه رخ محمدی
مدرک تحصیلی :سیکل

نام طــرح  :قالی بافی
 -1چگونه یا توسغط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید .اتوج

ایاک این جانب

مجکفآموبف یای و فجیم ای مجاج م کجدم و مسممموول آموبف مجکف اراهامایی وآشممماایی ا کارگاه قالی ایی طب

ابدیدی ک

ابنفدیک ابکارگاه مذکور انجام گجدید ا مج ی مج وط لممحبت کجدم وخ لی مجاتشمموی کجدند دوره های آموبشممی قالی ایی ثبت
نام کجدم و ارضایت خانواده ام هجروب اب روبتا شهج جهت شجکت درکالس فضورپ دا می کجدم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشغی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشغاور مرکز یا دیگران توضیح دهید .اتوج
من عالق ای بیاد

ایاک

قالی ایی داشمت مشماورمجکف چادفجی آموبشی را من م جیی کجدند و اکمک مج ی و ابدید کارگاه هم ن

فجی قالی ایی راانتصاب کجدم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توض ح ده د .ل واق اتشکجمی کا اب مسوول آموبف مجکف اراهامایی و مشاوره
ای ک

من دادن و ه ابمج ی ک

موقع بجکالس فاضج شدند

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید .البت نمی شود گفت ابتجه فات کامل جخوردارابت
امارضمایت کامل ابکارگاه آموبشمی داری ولی می خواه
کاادعالق ی خالی

امکانات شمتجی

محل کارگاه پ داکااد.
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کارگاههای مجاکف داده شودتا کسانی ک مجاج

می

 -7تجهیزات کارگاه آموزشغی شغما با تکنولوژی بازارکار متناسغب بود؟ توضیح دهید .ل اتوج
ابارکارمی ایسمت هماهاگ اشمد تادلگجمی بیادی نسمبت

ایاک مجکف آموبف ا

کارماایجاد شمود و ابطجیی ارتباط اتجاربیاد اشد تاکارهایمان روی

بم ن نماند
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید .ل اتوج
کارم بیاد تجمی شد و ابطجیی مشتجیان بیادی

من مجاج

ایاک شلل

شجایط روف

بابگارابت هجروب عالق ام نسبت

می کاادو کارم رامی اادو دلگجمی شتجی پ دامی کااد

تجربیات :آشاایی ا کارگاههای آموبشی – آشاایی ا نقش های جدید –نحوه جخورد خوب مج ی و کارکاان
موفقیت ها:
موی

دل ل عالق بیاد

رشت قالی ایی داشت و اپشتکارو جدیت دراین بم ا اعد شد قبل ابپایان دوره آموبشی

کارگاه کوچک شدم و ک ک کارگاه راگستجف دادم تاتوانست چادکارگجدراین کارگاه مشلول
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کارشود.

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

فاطمه صفا

5611100152

تاریخ تولد

2051/2/2

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

35256550012

جستان -روبتای مجندیف -ورودی اللی رو

31251011001

روی بالن وربشی

61105505

نام ونام خانوادگی :فاطمه صفا
مدرک تحصیلی  :راهنمایی

نام طــرح :کارگاه قالی بافی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا توج

تبل لات مجکف آموبف یای و فجی ای جسمتان ک در روبتا ها می اشد و شااخت دوره های مجکف و اب آنجایی ک

ر

شت تا لو یجف و قال بایی عالق بیادی داشت این دوره را انتصاب کجده و ادام دادم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا توج

عالق خودم و تشوی خانواده و توض صاتی ک مشاور مجکف در خیو

در اخت ارم گذاشتاد

کارگاه های قالی ایی بطح شهجبتان و روبتاها

بمت این رشت ریت

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل کامال راضمی هسمت

دل ل ایاک توانسمت ام ا ایجاد کارگاه های قالی ایی جای خود و جم ی اب بنان روبتایی ایجاد شلل و

کسب درآمد کا .

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
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تقجیباخ تجه ف می اشمد .جای ایجاد کارگاه قالی ایی ن اب

مح طی فرگ و دارای نور ماابب تهوی ماابب و امکانات گجمایشی و

بجمایشی می اشد ک حمدال کارگاه قالی ایی اده دارای همچ ن مح طی می اشد.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  -نقشم های و مواد میمجیی ا توج
نشستن قالی ایان نحوه فمل قالی

بمل ق ابار می اشمد .اما در بم ا جخی تجه فات ماناد لمادلی و بکوی مصیو
ابار و نحوه پجداخت قالی های ایت شده ا کمبود امکانات مواج هست .

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل – چون این شلل ه مورد عالق خودم وده و ه توانست ام اعد ایجاد اشتلال انوان روبتا شوم.
مالحظات:
 شرح تجربیات:
همکاری با ارگانهای مختلف همانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره منابع طبیعی شغهرستان بجستان و
شرکتهای تعاونی روستایی – شرکت در نمایشگاه های بین المللی در سطح شهرستان و استان
 موفقیت ها:
تقدیر و تشغکر توسغط روسغای ادارات شغهرستان – تقدیر و تشکر از دهیاری و شواری روستا به عنوان
کارآفرین نمونه
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

0611205565

میثم یزدی

شمممممماره م م

تاریخ تولد

تام ن اجتماعی

---- 2061/21/26

تلفن

05511125

آدرس محل کار
پشمتبانی شبک در ب شجکت

لورت پاره

وقت

نام ونام خانوادگی :میثم یزدی
مدرک تحصیلی :لیسانس IT

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجموع ارم را اب طجی

دوبتان و مصیولا جادرم ک دریکی اب دوره های مجکف ثبت نام کجده ود می شااخت

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون مطا

رشت تحی لی ام ود لذا اب طجی بایت ثبت نام کجدم و البت

کمک و راهامایی پجبال و کادر آموبشی ارم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف
کمال تشکج دارم
 -4کارگاه آموزشغی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.تجه جات کارگاهی اب نظج من  %233کامل ود ولی
هج دونفج ا یک ب ست کمی کار را بصت می کجد
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد و می توان گفت تقجیبا متاابب ود
 -7آیا از شغغل خود راضغی هستید؟ توضیح دهید .شلل خود را دوبت دارم و راضی هست البت با ق کار جای آن دبت اب
ایجادی ک مثل من با ق کاری نداشت اشاد و لی دارای عل و دانش کار اشاد کمی بصت ابت
تجربیات:مه تجین مورد قبل اب هجکاری
کار ه محسوب شود

نظج من عالق ابت و ابهم مه تج شااخت ابار کار مجتبط ابت

نوعی با ق

موفقیت ها :مویق ت خود را در این شلل ا تدامدیون راهامایی های ابتاد ش بانی می دان و دوم پشتکار و عالق خودم و در
نهایت خود اوری
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مشاوره و هدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی
حغغمغغیغغد رضغغغا
مسعودی

3131101531

تاریخ تولد

2053

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی
----

تلفن

31255305111

آدرس محل کار
پشت بانی نجم ایفاری شبک جای چادین هتل
در مشهد

نام ونام خانوادگی :حمید رضا مسعودی
مدرک تحصیلی :لیسانس IT

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجموع ارم را اب طجی بایت مجکف و اب قدی می شااخت

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون مطا

رشت تحی لی ام ود اب طجی بایت ثبت نام کجدم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف کمال تشکج دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه فات کارگاهی اب نظج من  %233در ادام دوره کامل شد و در ا تدای دوره ب ست ها کاد ود
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد و در واقع اب کارآموب کار عملی می خوابت
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شملل خود را دوبمت دارم و راضمی هست و در رابتای مهارت آموبی ماطب

ا ابارکار ابت و البت اب کاار عالق ام

نمی توان گذشت
شرح تجربیات:
مه تجین مورد قبل اب هجکاری

نظج من پشتکار ابت ک تضم ن کااده می تواند اشد

موفقیت ها:
مویق ت خود را در این شلل ا تدا مدیون راهامایی های ابتاد ش بانی می دان و دوم پشتکار و عالق خودم
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این رشت

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

عماد بهروز

613315331

تاریخ تولد

شمممممماره م م

تلفن

تام ن اجتماعی

01111016

---- 2065/22/21

آدرس محل کار
لوار بابمان آب -ن لادقی 21و 12شجکت
باران

نام ونام خانوادگی :عماد بهروز
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس هوش مصنوعی

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجموع ارم را اب بال تاب س آن و فتی قبل اب آن ک مجکف  ITدر مجکف دو ود می شااخت
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ابتاد ش بانی و تدریس ایشان را کامل می شااخت و انتصاب دربتی را انجام دادم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف کمال تشکج دارم

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه جات کارگاهی اب نظج من  %233کامل ود

129

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شلل خود را دوبت دارم و راضی هست و در رابتای مهارت آموبی ماطب

ا ابارکار ود

تجربیات:
مه تجین مورد قبل اب هجکاری دانش آن کار را اید یجا گجیت و تجج کاری راه در کاار دانش ضامن مویق ت ابت

موفقیت ها:
مویق ت خود را درشمجکت بماران مدیون راهامایی های ابمتاد شم بانی هسمت و اگج در این شجکت و فتی کار های مجتبط و در
خارج اب شجکت انجام می ده

را در این رابتا می دان
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

رضی عزمی

0155605151

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

2061/5/20

----

تلفن

آدرس محل کار

05611160

کالهدوب  06پ 06شجکت با ن

نام ونام خانوادگی :رضی عزمی
مدرک تحصیلی :لیسانس IT

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجموع ارم را اب طجی همکالبی های قدی می شااخت

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون مطا

رشت تحی لی ام ود اب طجی بایت ثبت نام کجدم و البت

کمک و راهامایی همکالبی های دانشگاه

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف کمال تشکج دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه جات کارگاهی اب نظج من  %233در ادام دوره کامل شد و در ا تدای دوره ب ست ها کاد ود

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد و در واقع اب کارآموب کار عملی می خوابت

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شلل خود را دوبت دارم و راضی هست البت تقجیبی
تجربیات:
مه تجین مورد قبل اب هجکاری

نظج من پشممتکار و عالق و ابهم مه تج شممااخت ابار کار مجتبط ابممت ک تضممم ن

کااده می تواند اشد

موفقیت ها:
مویق ت خود را در این شلل ا تدامدیون راهامایی های ابتاد ش بانی می دان و دوم پشتکار و عالق خودم
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی
فغغریغغد بره بغغین
ایرانی

3101166512

تاریخ تولد

2061/1/21

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

----

آدرس محل کار

01620511

لوار م ل جج آلبان طبق  5دیتج مهادبممی
013

نام ونام خانوادگی :فرید ذره بین ایرانی
مدرک تحصیلی  :فوق لیسانس برق قدرت

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجموع ارم را اب طجی بایت مجکف می شااخت

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
چون مطا

رشت تحی لی ام نبود لذا اب طجی بایت ثبت نام کجدم و البت

کمک و راهامایی پجبال و کادر آموبشی ارم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف کمال تشکج دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه جات کارگاهی اب نظج من  %233کامل ود

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد و می توان گفت تقجیبا متاابب ود

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شلل خود را دوبت دارم و راضی هست البت اب نظج مالی ن ولی اب نظج یای فتما
شرح تجربیات:
مه تجین مورد قبل اب هجکاری

نظج من عالق ابمت و ابهم مه تج شمااخت ابار کار مجتبط ابت ک تضم ن کااده

می تواند اشد و می ایستی هج یجد اطالعاتش

روب اشد

موفقیت ها:
مویق ت خود را در این شلل ا تدا مدیون راهامایی های ابتاد ش بانی می دان و دوم پشتکار و عالق خودم
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

علی داور نیا

3310131112

2056/0/11

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی
----

تلفن

05110656

آدرس محل کار
افمدآ اد – رضا –  23پ – 51شجکت گستجف
رایان آریا

نام ونام خانوادگی :علی داورنیا
مدرک تحصیلی :لیسانس زبان انگلیسی

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
مجموع ارم را اب طجی همسجم ک قبال در یکی اب دوره های مجکف ثبت نام کجده ود می شااخت

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ابتاد ش بانی و نحوه تدریس ایشان را شا ده ود و انتصاب دربتی را انجام دادم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف کمال تشکج دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه جات کارگاهی اب نظج من  %233کامل ود

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد و در واقع اب کارآموب کار عملی می خوابت

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شلل خود را دوبت دارم و راضی هست و در رابتای مهارت آموبی ماطب

ا ابارکار وده چاج اب لحال مالی رضایت کامل ندارم

تجربیات:
مه تجین مورد قبل اب هجکاری مطال

و جربی تمامی جوانب کار مصیولا و ض ت ابار و اشتلال

موفقیت ها:
مویق ت خود را درشمجکت پ وند گسمتجف رایان آریا مدیون راهامایی های ابتاد ش بانی می دان و پشتکار و دلگجمی های ابتاد و
راهامایی های ایشان را خبلی موثج می دان
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مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

آرش ترابی

3115516515

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

---- 2061/22/25

تلفن

06312111

آدرس محل کار
انتهای خ ام شمالی -نجب ده

م دان بتاد

– ن خ ام 51و-56شجکت انفورمات ک اران

نام ونام خانوادگی :آرش ترابی
مدرک تحصیلی  :لیسانس مخابرات

نام طــرح  :پشتیبانی شبکه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
اب طجی بایت مجکف ا مجکف و دوره های آن آشاا شدم و البت اطالعات اول را اب یکی اب همسایگان قدیمی کسب کجده ودم

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اب طجی دیگجان ی همسای قدیمی ک در این دوره ها ثبت نام شده ود و ا لحبت های پجبال آموبشی مجکف ارم

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
رضایت کامل دارم و اب بفمات مج ی محتجم وکادر آموبشی مجکف کمال تشکج دارم
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه جات کارگاهی اب نظج من کامل ود ولی انتظارم اب صش دولتی ا ت وبایل آموبشی و کمک آموبشی یجاتج اب تجه فات موجود
ود

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل  .البت تقجیبی  .ک تجج ات ابتاد ش بانی این ارتباط و تاابب را کامل می کجد

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
شلل خود را دوبت دارم و رضای هست هجچاد اب نظج مالی تقجیبا راضی کااده ابت

تجربیات:
مه تجین مورد حد عالق و د اب آن پشتکار ابت ک جای هج یجد متقاضی می تواند کارگشا اشد

موفقیت ها:
پشت بانی  253مشتجا وایجلس و پشت بانی شبک داخلی ب شجکت
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مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی

پرویز زیدانلو

شماره ملی

تاریخ تولد

3111605621

2002/1/6

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

35201131011

آدرس محل کار
خجابممان رضمموی – شممهجبممتان کالت نادر-
دهستان هفار مسجد –روبتای ا ارمضان

نام و نام خانوادگی :پرویز زیدانلو
مدرک تحصیلی :ششم قدیم

نام طــرح :طرح گردشگری اتاق مهمان
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ابطجی فضممور نمایاده مجکف یای وفجی ای در مسممجد روبممتا ک جای م جیی ی ال تهای آموبشممی
آموبشمهای یای و فجی ای آشماا شمدم وبمتس

کمک ده ار روبتا

ایاجا مجاج

کجده ود ا

دوره های آموبشی مجکف یای وفجی ای شهجبتان کالت

م جیی شدم
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
اب آنجائ ک روبمتا ی ا ارمضمان یکی اب مااط هدف گجدشمگجی شمهجبتان کالت می اشد
های فوبه گجدشگجی  ,اشتلال گجدشگجی و

خیو

کمک مشاوره نمایاده مجکف ا دوره

طجت گجدشگجی اتا مهمان آشاا شدم و ا توج

عالق شصیی خود در

این دوره ها شجکت کجدم
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
آموبشمهای بمتجی شمده س ار عالی ود چجا ک عالوه ج ابتفاده اب ابات د مججب محل جگفاری دوره ها درمحل روبتا ود و ا ت
اججاء دوره ها ه چ مب للی پجداخت نکجدم لذا آموبف در فوبه گجدشگجی
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عاوان طجت اتا مهمان ه چ هفیا ای جای ما نداشت.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اب آنجائ ک دوره در محل روبتا جگفار گجدید جخی اب تجه فات اب مجکف یای وفجی ای آورده شد و جخی اب تجه فات ن ف

کمک

ده اری و شورای روبتا تام ن شد.
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل تجه فات خوب ود

خیو

دوره آموبشی آشتف باتی ک انوان ودختجان روبتا شجکت کجدند دوره س ار خو ی ود

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل اب بمان ک درکاار شمملل کشمماوربی ودامداری اشممتلال دربم ا اتا مهمان را پ ش گجیت ام درآمد خانواده ام
مالفظ ای ایفایش پ دا کجده ابمت اب طجیی چون در بم ا خدمت ربانی

لممورت قا ل

مهمانان شهجبتان کالت ی ال ت دارم اب ایاک آنان ا

رضایت اب این ماطق خارج م شوند س ار خوشحال .
ی ال ت ت داد بیادی اب اهالی روبمتا دربم ا گجدشگجی واتا مهمان اعد شده طی تا ستان بال  15درآمداهالی روبتا س ار ا ال
ریت  ,مجاج

گجدشگجان

روبتا ایفایش یایت ونشاط در ن اهالی روبتا ایفایش یا د.

تجربیات:
اب بمان اشمتلال درفوبه گجدشمگجی عالوه ج خود اعضما خانواده ام ن ف مشلول

کار شده اند تا جائ ک همسجم د اب

گذراندن دوره آشتف باتی وظ ف پصت غذا جای مهمانان را ج عهده دارد.
موفقیت ها:
اشمتلال در بم ا جذب گجدشمگج دراتا مهمان اعد شده یجوف محیوالت دامی وکشاوربی و اغی درکاار اتا مهمان
مسایجان اعد ایفایش درآمدم شود.
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مهارت آموختگان موفق

نمممام و نمممام
خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

شممممماره مم
تام ن اجتماعی

عایده سندی ثمره 218۴6۴۰6۴2 ۴02۵30۰182

-----

آدرس محل کار

تلفن

۴۵280۰/3۴3۰

بمممجخس – لوار امممامممت رو جوی سممم ر
خواهجان

نام و نام خانوادگی :عایده سندی ثمره
مدرک تحصیلی :دیپلم

نام طــرح :گیاهان داروئی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
من اب طجی
مجاج

یکی اب آشاایان ک در دوره های قبلی شجکت کجده ود جهت آموبف

کجدم د اب ثبت نام و و ا توج

آشمماایی شممتج ا گ اهان و خوا

ایاک شممااخت ا تدایی راجع

مجکف آموبف یای و فجی ای شهجبتان

گ اهان داروئی داشممت جهت تکم ل اطالعات و

آن سمم ار راغب جهت شممجکت در دوره ودم در طی دوره ا توج

اطالعات مف د و

اربشممادی ک مج ی آموبشمی در اخت ار من گذاشتاد و ابدیدهای آموبشی ک توبط مجکف آموبف یای و فجی ای در دوره
جگفار شمد ا گ اهان ومی شمهجبمتان آشماا گجدیدم بمتس ا عالق ای ک نسبت
نسبت


گ اهان داروئی داشت و ن اب شهجبتان

ایجاد یک عطاری اقدام نمودم.

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

من د اب اتمام دوره اموبشممی همچاان ا مج ی کارگاه در تماس هسممت و در دوره های دیگج ک

شمملل مج وط می اشممد

ماناد پجورف دهاده گ اهان داروئی ن ف شجکت کجده ام
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
من در دوره آموبشمی ا انواع گ اهان دارویی و خوا

انها آشماا شمدم و می شود گفت دوره کار ج گ اهان داروئی کمک س اری

من در پ شجیت داشت ابت
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
در کارگاه ما انواع نمون گ اهان دارویی و مطالب مورد ن اب جهت آشمماا شممدن ا گ اهان و تا فدودی تجه فات مورد ن اب ک ن اب
ابتفاده اب آن اشد در کارگاه موجود وده ابت
 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
نمی توان گفت کا رگاه آموبشمی ما ا تجه فات مج وط ا تکاولوژی ابار لمد در لد متاابب وده ولی تجه فات و امکانات مج وط
دوره آموبشی را تا فدودی داشت ابت
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
دل ل تاوعی ک در شملل دارم و در این شملل روب

روب ا تجج ات تابه ای آشاا می شوم و چون مجدم

گ اهان دارویی شتج پی جده اند این فجی را دوبت دارم و م صواه همچاان

تابگی

خوا

ان ادام ده

تجربیات :در ارتباط ماابب ا مشتجی -نحوه تام ن گ اهان داروئی موجود در بطح شهجبتان

موفقیت ها :قبل اب ایاک در دوره گ اهان داروئی شجکت نمای عالق بیادی
و هم ن امج اعد شمد د اب پایان دوره مشمتا
در این امج مشلول

داشتن اطالعات خوا

گ اهان داروئی داشت

ایجاد عطاری در بطح شهج شوم ک خوشبصتان من عالوه جایاک خودم

کار شدم دو نفج دیگج در کاارم مشلول
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کار می اشاد

مشاوره وهدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

آدرس محل کار

تلفن

خ ا ان ام جمسم ود شمالی نبش ام ج مس ود
فریبا بولجاللی

3115315161

31055101112

2061/5/2

 5ادرس محل بندگی خ ا ان قاضمممی باده
قاضی باده 0پالا 1

نام ونام خانوادگی:

فریبا بولجاللی

مدرک تحصیلی  :دیپلم

نام طــرح :آرایش وپیرایش زنانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
دوبممتان قبال در دوره های آموبشممگاه آبادشممجکت کجده ودند و مهارت خو ی کسممب کجده ودند من ه عالق ماد شممدم

یای

وفجی ای جوم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ل خان رضمایی کمک فرگی

من کجدند ایشمون مشماور من ودند و مجا نسبت

کجدند
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل عالی ودوکامل.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل دارای تجه فات کامل آموبف عملی ود ولی یضای آموبف کمی کوچک ود.
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عالی و ابت دادهای

دوره آموبشی م جیی

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل تمام تجه فات

روب ودند.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل س ار بیاد چون دق قا مجتبط ا عالی و ابت دادهای کاتی خودم آن را انتصاب کجدم و درآمد خ لی خوب اب طجی آموبف های
کارآیجیای خان رضایی در ابار

دبت می آورم.

تجربیات:
جگفاری چادین جشاواره مج وط

آرایش وپ جایش انوان

همکاری ا اتحادی آرایشگاه های بنان جهت جگفاری مسا قات بطح شهجبتان
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

55151560
3131552325

مهناز محمد نژاد

شهجا ب د مجتضی خ بجو نبش بجو 5

2066/1/0
31053651302

نام و نام خانوادگی :مهناز محمد نژاد
مدرک تحصیلی :دیپلم

نام طــرح  :آرایش و پیرایش
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
ا عالق ای ک

این فجی داشمت و تشوی اطجای ان تیم

اتمام دوره و ثبت نام جای اخذ مدرا اب طجف آموبشگاه پایاده

گذارندن دوره آموبشی در رشت آرایش و پ جایش گجیت و پس اب
مجکف یای و فجی ای م جیی شدم .

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ل

ا کمک مشماور مجکف آموبشمگاهی را انتصاب کجدم ک یضای ماابب اب لحال انجام کار را دارا اشد و همچا ن موق ت مکانی

خو ی داشت اشد .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل آموبشها کامل ود و اده رضایت کامل دارم
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه فات کایی وابتاندارد دراخت ار ما قجار گجیت .
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 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
نسبتاخ ل  .تجه فات هتج و آموبشهای جوب تج اعد مویق ت شتج در کار می شود
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .اب شملل رضمایت کامل را دارم چون

این کار واق اخ عالق ماد م و اب یک طجف رضمایت مشمتجی اب ارائ ی کار اعد رضایت

شتج من اب شلل می شود
تجربیات:

موفقیت ها:
داشتن ش ا ب 1بال ی ال ت در این بم ا  .اخذ گواه اام مهارت در فجی مت ادل باب چهجه بنان
اب بابمان یای و فجی ای اخذ گواه اام مهارت در فجی آرایش و پ جایش بنان
گذراندن دوره های آموبشی در هج دوره و شجکت در همایش های مدربان جتج در مشهد
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق مرکز شماره  3مشهد

نام و نام خانوادگی شماره ملی

امید الیاس پور

3111115512

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

2011/35/11

-

تلفن

31121120511

آدرس محل کار

مشهد – ک لومتج  10فرگجاه آب ایی – جاده
ش جفیار – تجاشکاری آب ا

نام و نام خانوادگی :امید الیاس پور
مدرک تحصیلی  :دانشجوی رشته ساخت و تولید

عنوان شغل  :تراشکاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توبط مدرب ا یای و فجی ای آشاا شدم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
مج وط

دروس مدرب ام ود .

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی راضی ودم  .کامال ا عالیق مطا قت داشت.
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 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه فات جای دوره آموبشی ما ماابب ود .

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
لی تاابب داشت.

 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
لی  .چون ا پدرم مشلول

کار هست و

کارم عالق دارم .

148

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

کامل ا آبا

تاریخ تولد

2065/36/31

3115551515

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

آدرس محل کار

31051615515

مشممهد لوار بممجاد چهارراه فرگمهج پابمماژ

01615125

ایجا

61120120

نام و نام خانوادگی :کاملیا آسا
مدرک تحصیلی  :لیسانس نرم افزار کامپیوتر

نام طــرح :کافـی شـاپ
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
عالق من

قهوه و ته انواع نوش دنی ها اعد شده ود ک کارم رو بال  2011ا یجوف انواع قهوه و نسکای شجوع کا و ا توج

عالق بیادی ک داشممت اب طجی ایاتجنت تونسممت تجج ات بیادی در این بم ا کسممب کا و
نوش دن قهوه فت ک یکی اب دوبتان
اقدام کجدم و هم ش

یکج افدا مح طی آرام جای

من پ شاهاد کجد ک فتما اب کالبهای یای و فجی ای ابتفاده کا و ما جای ثبت نام

خاطج این پ شاهاد اب دوبت تشکج م کا .

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
بم ا شمللی خودف اعد شد من کارگاه آموبشی کایی شاپ رو انتصاب کا و همچا ن ا ت اریف بیادی ک اب مج ی مجکف شا ده
ودم راغب ودم

عاوان اول ن دوره کایی شاپ رو انتصاب کا .

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل لمد در لمد چون من

لمورت تصییی الال کار نکجده ودم و این کالس اعد پ شجیت بیاد من شد تا جایی ک تون در

فال فاضممج مدیج کایی شمماپ نمایادگی ایجانی یکی اب جندهای م جوف دن ا اش م و آموبف و راه اندابی چاد مکان دیگ رو انجام
ده مج ی مجکف ه در بم ا همکاری شممللی و راهامایی های مف دشممون کمک یجاوانی جای من ودن ام دوارم این کالبممهای
آموبشی

لورت مداوم جگفار شود تا جوان های ما تواناد ا تصی
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کامل وارد ابار کار شوند.

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
تجه فات واق ا کامل ود و دق قا شمب بماب ی شمده ود االخجه نقیمهایی هم ش در هم جا وجود دارد ولی ا کمک مجکف بجی ا
جطجف م شد و تقجیبا تمام گجوه هم روبه

لورت عملی کل بج ییلها رو

رافتی م توانستن انجام دهاد.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تجه فات کامال

روب بمال و قا ل ابمتفاده ودن .اگج نوشم دنی و یا وبم ل ای

تابگی وارد ابار شممده ود و هاوب در بجییل

آموبف قجار داده نشمممده ود مج ی مجکف ا هماهاگی های البم ته و د آموبف را انجام م دادند تا دانش آموبان کامال

روب اب

مجکف یارغ التحی ل شوند.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل خ لی بیاد عالق مادی

شملل و فجی هم شم اعد پ شمجیت ایجاد م شود چون اعد

وجود آمدن خالق ت و نوآوری در

کار و رضایت مادی مشجیان م شود.
تجربیات :کسممب مهارت قبل اب راه اندابی هج شممللی ارتباط ا مشممتجیان عالق

شمملل

روب ربممانی تجه فات و محیمموالت

نوآوری و خالق ت همفکجی ا دیگج همکاران و در آخج ایاک ا بممجمای ک ه م شمم وارد ابار کار شممد ولی ا کمک و کسممب
تجج ات ایجاد ا تجج .
موفقیت ها :ا بمجمای اندا ولی جذب مشمتجی ا توج

عجضم محیمول ا ک ف ت و ق مت ماابمب تونست ک ک خودمو

جایی ک دوبمت داشمت جبون و اب ه ب ی ج این دارم ک هجچ

شتج تالف کا تا هج روب شاهد موی قت های شتج اش .و

ایاک امجوب م تون تجج ات رو در اخت ار جوانهای دیگ فارم واق ا خوشحال .
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی
سغغیغدمغرتضغغی
حسینی

6113325151

تاریخ تولد

شمممممماره م م
تام ن اجتماعی

تلفن

2012/36/16

آدرس محل کار

مشهد یلسط ن 1

نام و نام خانوادگی :سید مرتضی حسینی
مدرک تحصیلی :دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

نام طــرح :فراوری سنگهای قیمتی به روش کنترل عددی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
در المت اد ملی و مهارت و

وابط رئ س دانشکده یای پسجان

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
داد و اب همان بطح مورد ن اب دوره هایی ک مورد ن اب ود
کارگاه های آموبشی ک مورد ن اب ود مج ی کارگاه ماش ن ا فار تشص
شدت تاث ج داشت ارتقاء
را پ شماهاد داد و سمتج آن ه تماما در مجکف یای و فجی ای ن شما ور یجاه ود ک این دوره ها
مهارت اده در بم ا کاری ک در آن امجوب مشلول کار هست
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
آموبشممهای مجکف یای و فجی ای جای اده سمم ار مف د ود طوری ک تمامی پ شممجیت های اده اب بمانی آغاب شممد ک وارد
بممابمان یای و فجی ای شممدم.بیجا آموبف ها ا لمما ت موابی پ ش می ریت وفتی گاها در ضممی موارد آموبف های یای و
فجی ای اب لا ت ه جلو تج ود.و جالب تج ایاک ه چ هفیا ای ه جای من نداشت و اب همان اول این موضوع را ا ککج یک مثال
کامل تج می کا  .طور مثال اده ک تحی م الت خود را اب هاجبممتان آغاب کجدم و د اب آن الیالممل وارد دانشممکده های یای
شممدم  .در ابار کار اگج کار نم کجدم ه چ جایگاهی نداشممت .و این کارکجدن ه مسمماوی ا  1بممال بمما ق کار فداقلی ود ولی
تممامی این  1بمممال را در یکسمممال در مجکف یای و فجی ای آموبف دیدم و هاگام ورود ابار کار اب همان ا تدا اب فقو کامل
جخوردار ود.
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.کارگاه های آموبشی امکانات خو ی داشت
ک تقجیبا تمامی ماش ن آالتی ک در لا ت ابتفاده می شود .در ا اد کوچکتج در کارگاه ها وجود داشت
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طوری

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تقجیبا  53درلممد اب تجه فات جا جی داشممت ولی قاعدتا هاوب ن ابماد تجه فاتی می اشممد ک ایجادی ک وارد ابار کار می شمموند اب
لحال کار ا تجه فات دچار مشکل نشوند
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
تجاف گوهج بماگها در ایجان تاکاون

روف کامال بماتی انجام وده و هم ن امج اعد شده ک ن توان رقا ت در ابارهای

اشمد

طوری ک جای میجف داخل ه اب خارج اب کشورگوهج باگهای یجآوری شده وارد ایجان

د اخلی و خارجی وجود داشمت
می کااد .ا توج

م ادن س اری ک درایجان وجود دارد و در الل هم

آالتی ک توبمط ما بماخت شمد ه یجآوری گوهج بماگها

خام یجوشی روی آورده اند .فال ا توج

لورت ابتاندارد در ایجان انجام می شود و فتی در یای و فجی ای ه

ابمتاندارده و روف های کامال بماتی وجود دارد ک ما در فال تدوین ابمتانداردهایی در این بم ا هست
پجبود را در کشور یجاگ ج تج کجد.
موفقیت ها:
تاب س شجکت تکاپو لا ت نوین خ ام
ثبت اختجاع ش اب 5طجت وتجاری بابی طجت ها
اقدام

دانش ا ان کجدن شجکت

تاب س گجوه فجی ای در بم ا گوهج شاابی و گوهج تجاشی
تاب س اول ن وب بایت مج وط

ماش ن

لدور شااباام جای گوهج باگها و ابت الم گجیتن در آن

مدال آوردن چادین دوره المت اد ملی و مهارت باخت وتول د
عضو ا اد ملی نصبگان
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توان این لا ت

مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

طاهجه فاجی ن مان

3113115525

شمممممماره م م

تاریخ تولد

تام ن اجتماعی

2065/35/22

آدرس محل کار

تلفن

00115551

لوار شممه د ربممتمی -ن ربممتمی 55و -51
آتل غوغا

نام و نام خانوادگی :طاهجه فاجی ن مان
مدرک تحصیلی  :دیتل کامت وتج

نام طــرح  :عکاسی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
در دوران د جبتان در کارو دانش تحی ل کجدم و ا یای و فجی ای آشاا شدم و
ی ای عکابی درس صوان

د اب گجیتن دیتل

دل ل ایاک نتوانست در رشت مورد عالق خود

مجکف یای و فجی ای خواهجان نجم جای آموبف این فجی مجاج

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
کمک و راهامایی های مج ی مجکف نجم بجکار خان کسایی.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل واق ا عالی ود و من توانست

آن نت ج ای ک دوبت داشت جب .

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل تمامی تجه فات دراخت ار کارآموبان قجار داشت.
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نمودم.

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
ل تجه فات کامل ود و کارآموبان کار کجدن ا تجه فات را س ار خوب آموبف دیدند.
 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
خاطج آموبف خوب بمجکار خان کسمایی من اعتماد

ل .

نفس جای راه اندابی یک آتل کوچک را پ دا کجدم و اب آنجا شجوع

کجکم.
تجربیات:

ا فضمور در کالبمها ی عکابمی ک مدرس آن خان کسایی ودند و
کجدم و در طول دوره دنبال یضای ماابب جای یک آتل

کمک آموبف های مف د ایشان اعتماد

ودم و در هج مجفل ا مشورت های ایشان کار را پ ش می جدم.

موفقیت ها :
اب یک یضای کوچک  23متجی شجوع کجدم و االن یک آتل
طور مستق

و دو نفج غ ج مستق

نفس بیادی پ دا

ا یضای  01متج دارم و دو نفج

ا من همکاری دارند.
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مشاوره و هدایت آموزشی– شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

مهدیه اکبرزاده

3111613011

تاریخ تولد

شمممممماره م م

تلفن

آدرس محل کار

31061115011

امامت – 55پالا 11

تام ن اجتماعی

60/31/11

نام و نام خانوادگی :مهدیه اکبرزاده
مدرک تحصیلی  :کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار)

نام طــرح  :حجم سازی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
آشماایی من ا این مجکف
مج وط را گذراندم

وابمط دوره های کامت وتج ارم شمجوع شمد.ولی دل ل عالق شمصیی ا دوره های این مجکف آشاا شدم وکالبهای

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
ا ابتاد مج وط لحبت کجدم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
من د اب اتمام دوره تحی لی در واقع مس ج اللی هدی رادر این دوره ه ا پ دا کجدم وبطح کالبها ایاقدر عالی ود ک توانست مستقل ادام
ده

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
ل البت ا پ گ جی های ابتاد ادهمی ما فداکثج ا فار وتجه فات را داشت .
 -7تجهیزات کارگاه آموزشغی شغما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.در طی دوره گجای ک رایان ب ست
های کامت وتج بیاد ماابب نبود ولی در دوره های فج باب ونقاشی دیواری تجه فات کامل ودر واقع ن اب مارا پابصگو ود
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 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل

د اب آشماایی ا این مجکف وگذراندن دوره هایی ک بجابج متاابب ا کو وعالق اده ود توانست هدف اللی ام را در ابار کار شاابایی

کا وخدا را شاکج م ب ایاک کارم متاابب ا روف ات می اشد.
تجربیات:
اججای
طی دوره یکارآموبی پجوژه های فرگی اب بفال وفج جای مجکف یای وفجی ای یادگار گذاشت وهمچا ن در همان بالها موی
د مویق تها وتجج ات ا اعضای گجوه شتج و شتج شد یکار
المان شهجی شدی ک بیج نظج مدیجیت خان ادهمی مج ی کارگاه ود واب آنجا
ا شهجداری -بابمان پارکها -وآتل ها ...اب جمل ربوم اده می اشد.

موفقیت ها:
در فال فاضممج کارگاهی ا تجه فات متاابممب در لوار امامت ج پا کجدی ک کارهای فرگی در بم ا طجافی واججای دکوراب م ونهای مصتلف
انجام می ده اب جمل بم ا های ی ال ت گجوه تا لو نقش ججست موبای ک آرت فج والمانهای شهجی دکور جای آتل ها ونقاشی دیواری
می اشمد .من همجاه چاد تن دیگج اب چ ها یی ک این دوره ها را گذراندی در فال فاضج در قالب گجوه هاجی نار ن مشلول هست ک
لطف خدا کارهای فرگی جای مکانهای مصتلف انجام دادی ودر کاار تمام ی ال تها ی کاری توی آموبف دادن چ های ناتوان را داشمممت
و جای موبسات خ جی دکورهای همایش وکارهای تبل لاتی شان را انجام می ده .

طراحی واجرای باغ کودک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه – سالن آستان قدس

المان نوروزی قندفریمان اجرا شده در میدان اصلی فریمان توسط گروه هنری ناربن
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مشاوره و هدایت آموزشی–شغلی استان خراسان رضوی

مهارت آموختگان موفق

نام و نام خانوادگی شماره ملی

عفت ایزی

3110625351

تاریخ تولد

2063

شمممممماره م م

تلفن

تام ن اجتماعی
13515155

آدرس محل کار

31055515200

آبایشگاه ام جالموما ن یع

نام ونام خانوادگی :عفت ایزی
مدرک تحصیلی  :فوق دیپلم

نام طــرح  :عروسک بافتنی
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
خودم .
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
تحق

ومطال

و پجبش ابدیگجان توبط خودم انجام شده .

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .آموبشها دریایتی خوب ود

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

وبایل کارگاهی خ لی بیادی افت اج نداشت

 .وبایل مورد ن اب ما یقط کاموا و م ل می اشد .

 -7تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.ن
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 -7آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
ل  .بیجا این فجی ن اب

وبایل خالی ندارد و در مافل ه می توان کارآیجیای کجد وتجه فیات آن هفیا بیادی ندارد .

تجربیات:
عاوان مج ی اب بال  55تا کاون در آبایشگاه ام ج الموما ن یع
اب تاریخ  11/5/1تا  11/5/11مج ی خودکفایی در دانشکده ق اهلل
اب بال  12تا  11مج ی ایتصاری موبس عاری ریحان
اب تاریخ  11/1/2تا  15/0/2مج ی کار آموبی عجوبک های ایتای در کم ت امداد
موفقیت ها:
شجکت در نمایشگاههای م جا یجهاگی و هفیستی و یجمانداری
شجکت در نمایشگاه های شصیی و غ ج دولتی
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