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ضرح چگونگي انتخاب حرفه آموزضي :
با تَجِ بِ ػالقِ ضخصی بِ حرفِ هیٌا کاری ٍآهَزش بِ جَاًاى ًٍَجَاًاى دٍستذارٌّرّای دستی ٍجْت داضتي
جوغ کسب درآهذ ٍّوچٌیي حفظ ٍبقاء چْرُ ّای ٌّری استاى اصفْاى ٍبا تَجِ بِ دستَرهقام هؼظن رّبری
جْت اقتصاد هقاٍهتی ٍتَلیذ ٍاضتغال برای باًَاى خاًِ دار جَیای کاردرصذد ایجاد کارگاُ هیٌا کاری اقذام ًوَد.
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نام طرح :میناكار نقاضي
ً -7حَُ آضٌایی خَد با آهَزش ّای سازهاى ٍ هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای را ضرح دّیذ؟
اسطزیق دٍستاى ٍآشٌایاًي كِ دركالسْاي رایگاى فٌي ٍ حزفِ اي شزكت كزدُ تَدًذ تا هزكش آهَسش فٌیي ٍ حزفیِ اي آشیٌا
شذم
ً -2قص هربی ٍ هطاٍر هرکس در تَفیق ضوا درراُ اًذازی کسب ٍ کار چِ بَدُ است ؟
تا ّذایت هشاٍرهزكش ایٌجاًة تِ سوت ایي شغل راٌّوایي شذم
 -5چگًَگی راُ اًذازی کسب ٍ کار ٍ اضتغال خَد را بِ صَرت هفصل ضرح دّیذ.
ایٌجاًة تِ دلیل هشکالت خاًَادگي ٍتیواري فزسًذم ًیاس تِ یک ٍام داشتن كِ تِ هزكش فٌي ٍحزفِ اي خیَاّزاى هزاعهیِ
ًوَدم كِ رئیس هزكش خاًن احوذي تا تَعِ تِ شٌیذى هشکالتن هي را اس گزفتي ٍام هٌصزف ًوَد ٍتزرٍي حزفِ هیٌا كار
راٌّوایي ام ًوَدم ٍاس هي خَاست تا اقذام عْت هجَس تَلیذ هیٌا كارٍاشتغال تاشن كِ تا پي گیزیْیا ٍراٌّوائیْیا ایشیاى
هجَس كسة ًوَدم ٍشزٍع تِ فهالیت ًوَدم.
 -4هیساى سرهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذازی کسب ٍ کار بِ چِ هیساى بَدُ است؟
تا هثلغ  20/000/000ریال آغاس تِ فهالیت ًوَدم.
-3در هَرد تؼذاد بِ کارگواردگاى در ابتذای راُ اًذازی کسب ٍ کار ٍ هیساى افسایص تؼذاد ًیرٍی اًسااًی ساا از
ضرٍع فؼالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
دراتتذاي شخصا آغاس ًوَدم ٍپس اسهذتي كَتاّي تهذاد ً 5فز ٍتِ هزٍرتهذاد افزاد تِ  10الي ً 12فز رسیذُ اًذ.
 -6در خصَظ هیساى تَلیذ ٍ افسایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
تستِ تِ تهذاد هتقاضیاى سفارشات پذیزفتِ هي شَد
 ضرح تجربیات :


آشٌایي تیشتز تا رًگْا ٍ تزكیة آًْا  -شٌاخت تجْیشات هَرد ًیار -شٌاخت شزایط دها تزاي ایي ظزٍف

 ضرح ضكست ها :


عذم تاسار فزٍش احتوال شکست در ایي حزفِ را دارد

 ضرح موفقیت ها :


تِ دست آٍردى تجارب در سهیٌِ آهَسش ٍ رسیذى تِ درعات عالي تز در ایي حزفِ سیثاي ٌّزي
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :لیال حضزتي
عٌَاى دٍرُ آهَسشي  :هیٌا كارًقاشي
عٌَاى شغل/حزفِ  :كارگاُ تَلیذي صٌایع دستي
هیٌا كار

