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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
ابتدا لصد یادگیزی ٌّزی را داضتن بزای ّویي بِ سایت ساسهاى آهَسش فٌی ٍحزفِ ای کطَر هزاجعِ ًوَدُ
ٍلیست هطاغلی را کِ در آى سایت لزار داضت هطاّدُ ًوَدم ٍ اس آًجاییکِ هادرم لبال در رضتِ چزم دٍسی دٍرُ
دیدُ بَد با راٌّوایی ایطاى بِ هزکش آهَس ش فٌی ٍحزفِ ای آراى ٍبیدگل هزاجعِ ًوَدُ ٍ در رضتِ کیف دٍس
چزهی ثبت ًام ًوَدم ٍ سپس جْت تکویل هْارت خَد در دٍرُ ّای کیف اداری ٍ هزداًِ،کیف سًاًِ ،دٍخت
صٌدل ٍکفص ٍ دٍسًدُ سیزاًداس چزهی ضزکت ًوَدم.در ًْایت هي تَاًستن اًَاع کیفْای چزهی را بادست ٍ چزخ
بدٍسم ٍ ه ْارت سیادی کسب ًوَدم ٍ بصَرت خاًگی هطغَل بکار ضدُ ٍاس دٍستاى ٍاطزافیاى سفارش دٍخت
کیف گزفتِ ٍ هَرد پسٌد ٍاستمبال لزار گزفت ٍ هٌبع در آهدی بزای هي ایجاد گزدید.
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نام طرح :دوزنذه كیفهاي چرمي وفروشنذه چرم
ً -1حَُ آضٌایی خَد با آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّید؟
هي اس طزیك سایت ساسهاى ٍ ّوچٌیي افزادی کِ در هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای دٍرُ دیدُ بَدًدد ٍ باسدیدد اس
کارگاّْای آهَسضی هزکش آراى ٍ بیدگل با ایي آهَسضْا آضٌا ضدم ٍ با اطالعاتی کِ اس سایت گزفتن در ایدي دٍرُ
ّا ضزکت ًوَدم
ً -2مص هزبی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیك ضوا درراُ اًداسی کسب ٍ کار چِ بَدُ است ؟
در ارتباط با ضغل هذکَر با راٌّواییْای کِ اس هزبی گزفتن ّوچٌیي خزید ٍسایل هزبَط بِ چزم دٍسی ٍ هطداٍرُ
با ایطاى تطَیك بِ ایجاد کارگاُ تَلید ٍفزٍش هحصَالت چزهی ضدم.
 -3چگًَگی راُ اًداسی کسب ٍ کار ٍ اضتغال خَد را بِ صَرت هفصل ضزح دّید.
ابتدا در هٌشل ٍبصَرت خاًگی بْوزاُ هادرم الدام بِ دٍخت کیف پزداختن ٍ پس اس کسب تجزبِ کافی (پدس اس 6
سال) فعالیت درایي حزفِ ٍ دٍخت اًَاع کیف -سزسَیچی ٍ  ٍ .....فزٍش بصَرت خاًگی تصوین بِ راُ اًدداسی
کسب ٍکار بشرگتز گزفتن.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًداسی کسب ٍ کار بِ چِ هیشاى بَدُ است؟
هیشاى سزهایِ اٍلیِ جْت راُ اًداسی کسب ٍکار 3هیلیَى تَهاى هیباضد.
-5در هَرد تعداد بِ کارگواردگاى در ابتدای راُ اًداسی کسب ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تعداد ًیزٍی اًسداًی پدس اس
ضزٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّید؟
فعال بصَرت فزدی فعالیت هی ًواین ٍ در صَرت اخذ سفارضات سیاد با کارآهَساى هَفك درایدي رضدتِ ّوکداری
هی ًواین.
 -6در خصَظ هیشاى تَلید ٍ افشایص تَلیدات تَضیح دّید؟
اس آًجائیکِ ایي کسب ٍکار در هٌشل با پذیزفتي سفارضات اًجام گزفت کن کن هطتزیاى خاظ خَد را پیدا ًوَد ٍ
با راُ اًداسی هغاسُ فزٍش چزم تٌَع ضغل ٍ سلیمِ هطتزیاى جْت سفارش هَرد تَجِ لزار گزفتِ ٍ بِ افدشایص
هیشاى تَلیدات کوک ضایاًی ًوَد.
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 شرح تجربیات :


ٌّگاهی کِ ٍارد ایي حزفِ ضدم ٍ آهَسضْای السم را دیدم ٍ در الگَ ٍ دٍخت اس تجزبیات هدادر ٍ هزبدی
خَد در ایي سهیٌِ ّ،ز رٍس بِ تجزبیاتن اضافِ ضد ٍ هزا هطتاق تز ٍ دلیمتز درایي حزفِ ًوَد.بدا تدالش ٍ
پطتکار در ّز حزفِ تا تجزبِ اًجام کار را ًداضتِ باضی ًویتَاى هطکالت خَد را هتَجِ ضدد ٍآًْدا را
بزطزف ًوَد ٍ تجزبِ اس ارکاى اصلی هَفمیت در ّز سهیٌِ ای هی باضد.


 شرح شكست ها :


در بعضی هَالع الگَ بزداری اضتباُ ضدُ ٍ رضایت هطتزی حاصل ًطد کِ هجدد کار دٍبارُ اًجام ضدد ٍ
رضایت هطتزیاى حاصل ضد.

 شرح موفقیت ها :


در ایي سهیٌِ با کسب تجزبِ ٍ استفادُ اس خاللیت در تزکیب رًگْا ٍ اّویت دادى بِ سلیمِ هطدتزی ٍ
جشئیات دیگز تَاًستن رضایت ٍخطٌَدی هطتزیاى خَد را جلب ًواین ٍ ارائدِ هحصدَل خدَ
افشایص تماضا ٍ سَدآٍری هیطَد

باعد

