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شرح چگًوگي اوتخاب حرفٍ آمًزشي :
اس اتتذا عاللِ تِ یادگیزی ٌّز ًماضی را داضتن .اس سال  42تا ساسهاى فٌی ٍ حزفِ ای ٍ دٍرُ ّایی کِ در ایي سهیٌِ
تزگشار هی کزد آضٌا ضذم ٍ تصوین گزفتن در یکی اس ایي دٍرُ ّا ثثت ًام کزدُ ٍ ًماضی را تِ صَرت اصَلی ٍ پایِ
ای یاد تگیزم .در اتتذا ی ٍرٍد تِ ساسهاى در دٍرُ ًماضی هذاد رًگ ثثت ًام کزدم .کار کزدى تا هذادّایی تا رًگ
ّای هختلف ٍ خلك آثاری تا هَضَعات هتٌَع رٍس تِ رٍس هزا تِ ایي رضتِ عاللِ هٌذتز کزد ٍ در طَل دٍرُ سعی
هی کزدم هَارد تیص تزی را تیاهَسم ٍ در ٌّگام ًماضی تِ کار تثزم .تعذ اس پایاى دٍرُ تزای گستزش سطح هْارتی
خَد در حَسُ ًماضی در دٍرُ ًماضی تا تکٌیک پاستل ثثت ًام کزدم .استفادُ اس گچ ّای پاستل حسی هتفاٍت در
ٌّگام ًماضی را تزای هي تِ ّوزاُ داضت .در کٌار ایي تکٌیک تا ثثت ًام در دٍرُ طزاحی چْزُ سیاُ للن ،تکٌیک
جذیذی را هی آهَختن کِ تا ر ًگ ّا فاصلِ داضت اها ّوچٌاى حسی جذاب ٍ خَضایٌذ را تِ هي هٌتمل هی کزد .تا
تجزتِ ایي تکٌیک ّای هختلف در ٌّگام ًماضی ٍ فَق العادُ تَدى توام آى ّا ،اها ّیچ کذام تِ اًذاسُ تکٌیک
هذاد رًگ هزا جذب ًکزد ٍ تصوین گزفتن هْارت خَد را در ایي رضتِ تاال تثزم ٍ در دٍرُ ّای هختلف آى ثثت ًام
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کٌن .رًگ ّای هختلف هذادّا ٍ ظزافت ٍ سیثایی کِ هٌتمل هی کزد ّز رٍس سثة هی ضذ تِ ایي رضتِ تیطتز
جذب ضَم.

وام طرح :مشاغل خاوگي
ً -2حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
در اتتذا تَسط یکي اس دٍستاى تا ایي ساسهاى آضٌا ضذُ ٍ پس اس آى اس طزیق سقایف فٌقي ٍ حزفقِ اي ٍ هزكقشي كقِ در آى
آهَسش ّا را سپزي هي كزدم اس ضزٍع دٍرُ ّاي هختلف هطلغ ضذُ ٍ در آًْا ثثف ًام هي كزدم.
ً -4مص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیك ضوا در راُ اًذاسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
هسلواً هزتي هزكش تا هْارت ٍ تجزتِ اي كِ در اهز آهَسش داضتٌذ در افشایص اًگیشُ ایٌجاًة خیلي هؤثز تَد .ایطاى تقا تَهقِ
تِ ٌّز ٍ استؼذادّایي كِ در هي هي دیذًذ هزا تِ سوف هٌاسة ّذایف كزدًذ .استفادُ اس راٌّوایي ّاي ایطاى تاػث ضذ هي
تتَاًن حزفِ اي هتٌاسة تا رٍحیاتن را اًتخاب كٌن ٍ تتَاًن كسة ٍ كار هَرد ًظزم را راُ اًذاسي ًواین.
 -3چگًَگی راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
در اتتذا دٍستاى ٍ آضٌایاى تا هطاّذُ تاتلَّا ٍ كارّاي ایٌجاًة در ایي سهیٌِ ،سفارش كارّایي را تِ هي دادًذ ٍ هي تا قثقَ
ایي سفارضات كار كزدى در ایي سهیٌِ را ضزٍع كزدم .كن كن ایي سفارضات گستزدُ تز ضقذ ٍ تَاًسقتن كارّقاي تیطقتزي را
ارائِ دّن.
 -2هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذاسی کسة ٍ کار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
سزهایِ السم تزاي ایي كسة ٍ كار هزتَط تِ ّشیٌِ السم تزاي هَاد اٍلیِ اس قثیل هذاد ٍ هذاد رًگ ٍ هقَا ٍ  ٍ ....در اًتْا ّشیٌِ
السم تزاي قاب كزدى تاتلَّا هي تاضذ.
 -5در هَرد تعذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تعذاد ًیزٍی اًسااًی پاا اس
ضزٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
تا تَهِ تِ ایي كِ كسة ٍ كار ایٌجاًة قثَ سفارضات ًقاضي هي تاضذ ،اًجام كارّا تَسط خقَدم اًجقام هقي ضقَد اهقا در
صَرت راُ اًذاسي كارگاّي تزاي ایي هٌظَر ٍ استخذام چٌذ ًیزٍي هتخصص تزاي اًجام سفارضات پذیزفتِ ضقذُ ،هقي تقَاى
سفارضات هتؼذدي را قثَ كزد ٍ تؼذاد ًیزٍي اًساًي هزتَطِ را افشایص داد.
 -8در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
در صَرت ارائِ ي تیطتز كارّا تِ تاسار كار تا تزگشاري ًوایطگاُ ّاي هختلف در سطح ضْز ٍ كطَر ٍ حتي هْقاًي هقي تقَاى
هخاطة تیطتزي را تزاي ایي حزفِ ٍ كارّاي هزتَط تِ آى هذب كزد.
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 شرح تجرتیات :


ایي كسة ٍ كار ٍاتستِ تِ ػزضِ آثار تِ صَرت فزاگیز اسف ٍ در صَرت ًائل ضذى تِ ایقي ّقذم هقي تقَاى در ایقي
ضغل تِ هَفقیف رسیذ.

 شرح شكست َا :


ػذم ٍهَد هَاد اٍلیِ هٌاسة ٍ تا كیفیف ٍ تا قیوف هٌاسة در تاسار ٍ ّوچٌیي ًثَد ًوایطگاُ ّاي ّوگاًي در سطح
كطَر

 شرح مًفقیت َا :


ارائِ ي كارّا تِ دٍستاى ٍ آضٌایاى ٍ آضٌایي آًْا تا آثار ایٌجاًة



ضزكف در ًوایطگاُ هطاغل خاًگي فٌي ٍ حزفِ اي
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :الِْ السادات كاظوي ًسة
ػٌَاى دٍرُ آهَسضي ً :قاش هذادرًگي كار
ػٌَاى ضغل/حزفِ  :قثَ سفارش كار
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