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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :

عاللٍ بٍ رضتٍ دکًراتیً يَمچىیه ویازمىد کار خاوگی بدين سرمایٍ

دكوراتیو مجالس

تجارب مُارت آمًختگان شاغل مراكس آمًزش فىي ي حرفٍ اي

نام طرح :شمع ساز ودكوراتیو مجالس
 -3وحًٌ آضىایی خًد با آمًزش َای سازمان ي مرکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای را ضرح دَید؟
از طریق ديستان
 -2ومص مربی ي مطاير مرکس در تًفیك ضما درراٌ اودازی کسب ي کار چٍ بًدٌ است ؟
تشًیق مرتي تٍ شريع یک كار وً ي َمچىیه مشايرٌ ي َمیاري تسیار زیاد
 -1چگًوگی راٌ اودازی کسب ي کار ي اضتغال خًد را بٍ صًرت مفصل ضرح دَید.
در اتتدا تٍ تشًیق مرتي يعالقٍ مىدي تٍ ساخت شمع تراي وًريز شمع ساختٍ يفريختم ي مًجة شد كٍ ترایم اثثات شًد
كٍ مي تًاوم
 -4میسان سرمایٍ ايلیٍ ضما جُت راٌ اودازی کسب ي کار بٍ چٍ میسان بًدٌ است؟
حديد صد َسار تًمان

-5در مًرد تعداد بٍ کارگماردگان در ابتدای راٌ اودازی کسب ي کار ي میسان افسایص تعداد ویريی اوسااوی ساا از
ضريع فعالیت تاکىًن تًضیح دَید؟
حديد سٍ وفر از َمکالسان ديرٌ دكًراتیً مجالس
 -6در خصًظ میسان تًلید ي افسایص تًلیدات تًضیح دَید؟
تعد از وًريز شريع كردم تٍ چیدمان سفرٌ عقد يَمچىیه آمادٌ سازي حىا تراي مراسم حىاتىدان
 شرح تجربیات :


تراي ایىکٍ در تًلید شمع َسیىٍ َایم را تٍ حداقل ترساوم شريع تٍ ساخت قالة كردٌ كٍ َم تاعث ییشثرفتم شثد ي
َم ایىکٍ تتًاوم فريش قالة ویس داشتٍ تاشم

 شرح شكست ها :


استفادٌ وکردن از مًاد ايلیٍ مرغًب

 شرح موفقیت ها :
تا تمریه يیشتکار تًاوستم مًفق شًم

