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شهرستان بویین میاندشت بلوار امام علي كوچه نسیم
شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
به دلیل نزديك بودن مرکز آموزش فنی و حرفه اي به محل سكونت بنده و شرکت در دوره هاي
مختلف مرکز آموزش فنی وحرفه اي ،با کالسهاي آموزشی که در ايـن مكـان برگزار می شد تا
حدودي آشنايی داشتم و از آنجا که در محضر خانم مرادي دوره هاي متعددي را گذرانده بودم
توسط ايشان مطلع شدم که دوره معرق چوب برگزار خواهد شد .به علت عالقه خودم به اين
حرفه ،دراين دوره ثبت نام کردم.
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نام طرح:

معرق كار چوب (هنري)

 -1نحوه آشنايی خود با آموزش هاي سازمان و مرکز آموزش فنی و حرفه اي را شرح دهید؟
کم بودن بعد مسافت محل سكونتم با مرکز فنی و حرفه ايعضو بودن در کانال مرکز فنی و حرفه اي بويین میاندشت و کانال مخصوص کالسهاي هنري مرکزگذراندن دوره هاي متعدد در مرکز و اطالع از دوره هاي در حال اجرا و دوره هاي جديدداشتن ارتباط با مربی صنايع دستی(خانم مرادي) -2نقش مربی و مشاور مرکز در توفیق شما در راه اندازي کسب و کار چه بوده است ؟
براي انتخاب کارگاه آموزشی ار راهنمايیهاي مربی ارجمندم خانم مرادي اســتااده کــردم و ايشــان بــا در
اختیـار گذاشتن تجربیات خودشان مرا در اين راه ياري نمودند.
 -3چگونگی راه اندازي کسب و کار و اشتغال خود را به صورت ماصل شرح دهید.
در اواخر دوره آموزشی با يكی از دوستانم به علت عالقه شديد به اين حرفـه مصـمم شـديم کـه بـه اتاـاق در
کارگاهی مشغول به فعالیت شويم .با پیگیري و تالش گروهی محل مـورد نظـر براي کارگاه را انتخاب کرديم و بـا
همكاري يكديگر وسايل اولیه مورد نیاز را تهیه کرده و فعالیت خود را شروع کرديم.
 -4میزان سرمايه اولیه شما جهت راه اندازي کسب و کار به چه میزان بوده است؟
ما به دلیل خريداري وسايل مورد نیاز اولیه در طول دوره آموزشی هزينه زيادي براي خريد وسايل نكـرديم.فقط
تامین انواع چوب ها هزينه بر است.در کارگاه ما لوازم غیر برقی و مواد اولیه تهیه شد ولــی تمــامی دســتگاه
هاي مـورد نیـاز بـه دلیـل هزينـه بـاالي خريـد هنوز تهیه نشده است  .ماشین آالت برقی که در حال حاضـر
در کارگاه موجود و در حال استااده اسـت  :ماشـین سمباده ديسكی– دستگاه سمباده لرزان می باشـد  .سـاير
لوازم غیر برقی ضـروري نیـز در کارگاه موجود می باشد.
 -5در مورد تعداد به کارگماردگان در ابتداي راه اندازي کسب و کار و میزان افزايش تعداد نیروي انسـانی پـس از
شروع فعالیت تاکنون توضیح دهید؟ فعال من و دوستم که به کمك هم کارگاه را راه انـدازي کـرديم ،مشـغول بـه
فعالیت هستیم و در صورت بهبود بازار فروش و درآمد باال قادر خواهیم بـود کـه از نیروهـاي انسـانی مسـتعد و
عالقمند استااده کنیم.
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 -6در خصوص میزان تولید و افزايش تولیدات توضیح دهید؟

به دلیـ ل عـدم وجـود بـازار فـروش بـراي محصوالت تولیدي و با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادي و وجود
كاالهاي وارداتي وچیني حتي در زمینه صنایع دسـتي و قیمت تمام شده اثر كه به دلیل گـران بـودن مـواد
اولیه و زمان بر بودن ساخت اثر به صرفه خریدار نیسـت  ،اثـر تولیـد شـده بازار فروش خـوبي نـدارد .بـراي
پیشرفت در این رشته نیاز اولیه داشتن بازار فــروش و ساارشــهاي متنــوع اســت در كنــار آن داشــتن
تجهیـزات كامـل و دستگاههاي مورد نیاز كه مي تواند به سرعت بخشـیدن در رونـد تولیـد كمـ شـایاني
داشته باشد .برنامه ریزي درست و اسـتااده از طرح هاي جدیـد خققانـه و كـاربردي نیـز تـ ثیر بسـزایي در
پیشرفت در این رشته دارد.
 شرح تجربیات :

•داشتن تجهیزات و دستگاههاي موردنیاز در تسریع فرایند تولید نقش كلیدي دارد و برنامه ریـزي
و كـاربردي بـودن تولیدات و در نظر گرفتن نیاز بازار و البته تبلیغات در موفقیت در این رشته بایـد
مورد توجه قرار گیرد.
 شرح شكست ها :

وقتي محصول تولید شده كه زمان و هزینه زیادي را به خود اختصـا

داده بـازار فـروش مناسـ

نداشته باشـد  ،بـراي تولید كننده آن به مثابه شكست مي باشد ما نیز در این زمینه استثنا نبـودیم
و طعم این شكست را چشیدیم.
 شرح موفقیت ها :

من به طور تصادفي در اینستاگرام كارهاي معرق ی استاد توانا را دیدم و تابلوهاي ایـن اسـتاد بـه طـور
عجیبي نظر مرا به خود جل كرد وبراي مـن تـازگي داشـت و مرا بر آن داشت كه با این رشته بیشتر آشـنا
شوم و اطقعات كس كنم بعد از آن با شركت در دوره معرق كار چوب و مطالع در این زمینه بیشتر به این
رشته عققمند شـدم و تصـمیم گـرفتم در ایـن مسـیر فعالیـت داشته باشم.
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