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شرح چگونگي انتخاب حرفه آهوزشي :
تا تَجِ تِ عالقِ فراٍاى تِ تافتٌی ٍّوچٌیي تٌَع تافت ًسثت تِ قثل ٍ ّوچٌیي جذیذ تَدى رضتِ ایي حرفِ را
اًتخاب ًوَدم

تجارب هْارت آهَختگاى ضاغل هراكس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي

نام طرح:كیف باف وكوله باف

ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَزش ّای سازهاى ٍ هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای را ضرح دّیذ؟
پیگیري از طریق سایت فٌي ٍحرفِ اي
ً -2قص هرتی ٍ هطاٍر هرکس در تَفیق ضوا درراُ اًذازی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
با تطکر از زحوات هربي ,ایطاى ًقص بسیار كلیذي در اًتخاب ٍّذایت بٌذُ جْت حرفِ هَرد ًظر داضتٌذ
 -3چگًَگی راُ اًذازی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضرح دّیذ.
با آهَزضْاي هربي عسیس ٍ ّوچٌیي بافتْایي كِ سر كالس اًجام ضذ ٍ ًیس عالقِ فراٍاى خَدم در خصَظ بافت كیفْا ٍكَلِ ّا
ٍ ّوچٌیي ًوًَِ ّاي در یافتي از سایتْاي هختلف در ایي خصَظ عالقِ هٌذ ضذم كِ بافت كیف ٍكَلِ را خیلي جذي دًباا
كردُ ٍ با تَجِ بِ اصَ اٍلیِ آهَزضْا ایي حرفِ را بِ عٌَاى یک ضغل پیگیر هي باضن.
 -4هیساى سرهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذازی کسة ٍ کار تِ چِ هیساى تَدُ است؟
سرهایِ اٍلیِ چٌذ كیلَ ًخ هکرٍهِ بِ ارزش ّ011سار تَهاى ٍ قالب تًَسي بَدُ است
 -5در هَرد تعذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذازی کسة ٍ کار ٍ هیساى افسایص تعذاد ًیرٍی اًسااًی ساا از
ضرٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
از دٍستن جْت دٍخت آستري كوک هي گیرم.
 -6در خصَظ هیساى تَلیذ ٍ افسایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
در حا حاضر فقط اًَاع كیفْاي زًاًِ ٍّوچٌیي اًَاع كَلِ را بافتِ ام ٍدر آیٌذُ تصوین دارم بافت كیفْاي پَ ٍكیف غااا ٍ
ٍ ساک را ًیس دًبا كٌن
 شرح تجربیات :
با تَجِ بِ ایٌکِ بافت تًَسي ًخ كوتري ًسبت بِ بافتْاي دیگر ًیاز دارد ٍجذیذ تر ّست از ایي بافت بعٌاَاى بافات
پایِ استفادُ هیکٌن

