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حجن ساز
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ضْرستاى بَئیي هیاًذضت

ضرح چگًَگي اًتخاب حرفِ آهَزضي :
ايٌجاًة اس تذٍ ضزٍع کار هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای تا ايي هزکش آضٌا ضذُ ٍ در دٍرُ ّای سيادی کِ تِ تزخی اس
آًْا در جذٍل فَق اضارُ گزديذ ضزکت ًوَدُ ام .الثتِ در اتتذا تِ صَرت تلفٌی ٍ تا جوؼی اس افزاد فاهيل در دٍرُ
ّا ضزکت کزدُ ٍ سپس تا اًگيشُ ٍ ّذف ٍ غايتی تشرگتز تِ گًَِ ای کِ ضاّذ کارتزد آى در سًذگی خـَد تاضـن ٍ
استفادُ تْيٌِ اس آهَسش را جايگشيي آهَسش تِ لصذ سزگزهی ًوَدم.
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ًام طرح:

حجن ساز ٍ ًقص برجستِ كار با گچ

ً -1حَُ آضٌايی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّيذ؟
ّز سهاى کِ تِ هزکش هزاجؼِ هی ًوَدم تا ّوزاّی رئيس هزکش ٍ هزتی صٌايغ دستی هزکش (خاًن هـزادی تـا دٍرُ
ّای در حال اجزا ٍ دٍرُ ّای جذيذ آضٌا ضذُ ٍ تِ ػلت ػاللِ خَدم تِ صٌايغ دستی ٍ کارّای ٌّـزی در ايـي
رضتِ ّا ضزکت هی ًوَدم  .الثتِ ػضَ تَدى هي در کاًال هزکش ٍ کاًال ٌّزی هزکش ٍ تواس هذاٍم تا خاًن هـزادی
تاػث هی ضذ کِ هي در جزياى اجزای توام دٍرُ ّا لزار گيزم.
ً -2مص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفيك ضوا در راُ اًذاسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
تزای اًتخاب کارگاُ آهَسضی ار راٌّواييْای هزتی ارجوٌذم خاًن هزادی اســتفادُ کــزدم ٍ ايطــاى تــا در
اختيـار گذاضتي تجزتيات خَدضاى هزا در ايي راُ ياری ًوَدًذ.
 -3چگًَگی راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّيذ.
در اٍاخز دٍرُ آهَسضی تا يکی اس دٍستاًن تِ ػلت ػاللِ ضذيذ تِ ايي حزفـِ هصـون ضـذين کـِ تـِ اتفـاق در
کارگاّی هطغَل تِ فؼاليت ضَين .تا پيگيزی ٍ تالش گزٍّی هحل هـَرد ًظـز تزای کارگاُ را اًتخاب کزدين ٍ تـا
ّوکاری يکذيگز ٍسايل اٍليِ هَرد ًياس را تْيِ کزدُ ٍ فؼاليت خَد را ضزٍع کزدين.
 -4هيشاى سزهايِ اٍليِ ضوا جْت راُ اًذاسی کسة ٍ کار تِ چِ هيشاى تَدُ است؟
هَاد اٍليِ ٍ ٍسايل هَرد ًياس ايي حزفِ تِ راحتی در دستزس تَدُ ٍ تا پزداخت هثلـ کوـی لـادر تـِ تْيـِ آى
خَاّين تَد .هي تمزيثا  5.000.000ريال جْت خزيذ ٍسايل اٍليِ ّشيٌِ ًوَدم.
 -5در هَرد تؼذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ هيشاى افشايص تؼذاد ًيزٍی اًسـاًی پـس اس
ضزٍع فؼاليت تاکٌَى تَضيح دّيذ؟
فؼال هي ٍ دٍستن کِ تِ کوک ّن کارگاُ را راُ اًذاسی کزدين ،هطغَل تِ فؼاليت ّستين ٍ در صَرت تْثَد تـاسار
فزٍش ٍ درآهذ تاال لادر خَاّين تَد کِ اس ًيزٍّای اًساًی هستؼذ ٍ ػاللوٌذ استفادُ کٌين.
 -6در خصَظ هيشاى تَليذ ٍ افشايص تَليذات تَضيح دّيذ؟
تِ دليـل ػـذم ٍجـَد تـاسار فـزٍش تـزای هحصَالت تَليذی ٍ تا تَجِ تِ اٍضاع ًاهساػذ التصـادی ٍ ٍجـَد
کاالّای ٍارداتی ٍچيٌی حتی در سهيٌِ صٌايغ دسـتی ٍ ليوت توام ضذُ اثز کِ تِ دليل گزاى تَدى هَاد اٍليـِ ٍ
سهاى تز تَدى ساخت اثز تِ صزفِ خزيذار ًيسـت  ،اثـز تَليـذ ضـذُ تاسار فزٍش خَتی ًذارد .تزای پيطزفت در
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ايي رضتِ ًياس اٍليِ داضتي تاسار فـزٍش ٍ سفارضـْای هتٌـَع اسـت .تزًاهِ ريشی درست ٍ اســتفادُ اس رـزح
ّای جذيذ خاللاًِ ٍ کارتزدی ًيش تأثيز تسشايی در پيطزفت در ايي رضتِ دارد.

 ضرح تجربیات :


تزًاهِ ريـشی ٍ کـارتزدی تـَدى تَليذات ٍ در ًظز گزفتي ًياس تاسار ٍ الثتِ تثليغات در هَفميـت در ايـي
رضتِ تايذ هَرد تَجِ لزار گيزدٍ اسـتفادُ اس هٌاسـثتْا ٍ ضـزايا تـاسار تـزای فـزٍش دسـت سـاختِ
ّا(هٌاسثتْا:تَلذّ.ذيِ تِ دٍستاى ٍ ً .....مص تسشايی در پيطثزد کارّا دارد.

 ضرح ضكست ّا :
ٍ لتی هحصَل تَليذ ضذُ کِ سهاى ٍ ّشيٌِ سيادی را تِ خَد اختصاظ دادُ تاسار فزٍش هٌاسـة ًذاضـتِ
تاضـذ  ،تـزای تَليذ کٌٌذُ آى تِ هثاتِ ضکست هی تاضذ ها ًيش در ايي سهيٌِ استثٌا ًثَدين ٍ رؼـن ايـي
ضکست را چطيذين.
 ضرح هَفقیت ّا :
 هي تِ رَر تصادفی در فزٍضگاّی تاتلَّا ٍ حجن ّايی را کِ تا گچ ساختِ ضذُ تَدًذ را ديذم ٍ تِ رـَر
ػجيثی ًظز هزا تِ خَد جلة کزد ٍتزای هـي تـاسگی داضـت ٍ هزا تز آى داضت کِ تا ايي رضـتِ تيطـتز
آضٌا ضَم ٍ ارالػات کسة کٌن تؼذ اس آى تا ضزکت در دٍرُ حجن ساس ٍ ًمص تزجستِ تا گـچ ٍ هطالؼـِ
در ايي سهيٌِ تيطتز تِ ايي رضتِ ػاللوٌذ ضـذم ٍ تصـوين گـزفتن در ايـي هســيز فؼاليــت داضـتِ
تاضن.
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