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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
در دوران دبیرستان به دلیل عالقه ی فراوانی که به نقاشی داشته قصد تغییر رشته و شرکت در آزمون هنر را
داشتم .اما با انجام مشاوره از این کار منصرف شدم .اما با این حال فکر نقاشی از ذهنم بیرون نمی رفت .در ضمن
این سالها به آموزشگاه های آزاد نقاشی مراجعه می کردم و از ساعات و هزینه های شرکت در دوره های نقاشی
سؤال می پرسیدم .به خاطر این که هزینه ی شرکت در کالس های آزاد برایم بسیار بود ،مدتی از این جستجو
دست برداشتم .تا این که یکی از دوستانم به من گفت که در فنی و حرفه ای کالس های رایگان آموزشی برگزار
می شود .با سازمان فنی و حرفه ای خیابان کارگر تماس گرفتم و آنجا به من گفتند که ما آموزش نقاشی نداریم و
باید با شعبه ی دهنو تماس بگیرید .وقتی تماس گرفتم مدیریت به من گفتند که اتفاقاً دوره ای در حال ثبت نام
است .من در آن دوره ثبت نام کردم و با ارزان ترین و کم تعدادترین برند پاستل ،کار خودم را شروع کردم .رشته
ی نقاشی پاستل برای من جذابیت فراوانی داشت .از کار با گچ لذت می بردم ،کار زود به نتیجه می رسید و نتیجه
ی کار خوشایند بود .به عالوه من کار را با جزئیات دنبال می کردم .در انتخاب رنگ ها و مدل ،حرفه ای تر عمل
می کردم و همین امر باعث می شد که نقاشی های من جلوه های بسیار طبیعی و فتورئال پیدا کند.
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نام طرح :مشاغل خانگي
 -1نحوه آشنایی خود با آموزش های سازمان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای را شرح دهید؟
عالقه ي فراوان من به نقاشي باعث شد كه در جستجوي شركت در كالس هاي نقاشي باشم ولي هزینه ي
گزاف این كالسها مانع ثبت نام و شركت من در كالس هاي آزاد نقاشي مي شد .روزي یکي از دوستانم كه
عالقه ي من به نقاشي را مي دانست به من خبر داد كه ساازمان فناي و حرفاه اي كاالس هااي آموزشاي
رایگاني ویژه ي عموم برگزار مي كند .از آنجا كه من به تازگي در مقطع كارشناساي فاارا التحصالل شاده
بودم و وقتم كامالً آزاد بود براي شركت در این كالس ها ثبت نام كردم.
 -2نقش مربی و مشاور مرکز در توفیق شما در راه اندازی کسب و کار چه بوده است ؟
مربي هملشه ما را تشویق مي كردند كه كار را به نحو احسن و با رعایت جزئلات انجام دهلم .هملن مسالله
باعث زیبا شدن تابلوهاي ما مي شد .ضمن این كه ایشان اهملت زیادي به پاسپارتو و نوع قاب استفاده شاده
براي كار مي كردند كه هملن مسلله به زیبایي و چشم نوازشدن آثار توللد شده اضافه مي كرد .عالوه بر این
ایشا ن هملشه تلكلد مي كردند كه كارهاي هنري خود را با قلمت مناسب ارائه دهلد تا به خانه هااي ماردم
راه پلدا كند و خودتان هم هملشه با خرید كارهاي هنري از هنرمندان حمایت كنلد.
 -3چگونگی راه اندازی کسب و کار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
وقتي دیدم كه از كارهاي هنري من به خوبي استقبال مي شود ،هر كس كه كارهااي مان را ماي بلناد (از
مربي و هنرجوهاي كالس تا قاب ساز و گالري دار) همگي به زیبایي آن اذعان ماي كنناد تصاملم گارفتم
كلفلت مواد و ابزار مورد استفاده را افزایش دهم .با یک قاب ساز براي كار قرارداد ببندم كه هزینه ي قااب
ها را پس از فروش یا با در نظر گرفتن كمي زمان با من تسویه كند و یا گالري دارهاي مختلفي هم باراي
فروش قرارداد بستم و سعي كردم اوقات فراغت خودم را به خلق تابلوهاي چشم نواز سپري كنم.
هملن مسلله باعث شد افرادي در خانواده و فاملل تعدادي از تابلوهاي من را خرید كنند و این مسلله به من
انگلزه ي پذیرش سفارش كار و فروش تابلو را داد .از آن پس با فروشندگان مختلفي قرارداد كااري بساتم و
تابلوهایم را براي فروش به آنها ارائه دادم .به این صورت من باه عناوان یاک نقااش پاساتل كاار باه ماردم
هنردوست شهرم معرفي شدم.
 -4میزان سرمایه اولیه شما جهت راه اندازی کسب و کار به چه میزان بوده است؟
 2000000ریال
-5در مورد تعداد به کارگماردگان در ابتدای راه اندازی کسب و کار و میزان افزایش تعداد نیرروی
انسانی پس از شروع فعالیت تاکنون توضیح دهید؟
فعالً كسب و كارم كه كامالً شخصي است اما به طور غلرمستقلم براي حدود  10نفر ایجاد شا ل كارده ام
(قابساز ،پاسپارتو كار ،فروشنده ،راننده ي پلک ،گالري دار)
 -6در خصوص میزان تولید و افزایش تولیدات توضیح دهید؟
در صورت داشتن یک فضاي كارگاهي مناسب مي توانم توللداتم را به حدود  2 – 3برابر افزایش دهم و در
خرید ف رم قاب و مقوا از قلمت خرید عمده استفاده كنم تا قلمت تماام شاده ي تاابلو كااهش پلادا كناد.
همچنلن اگر بتوانم زبان انگللسي ام را تقویت كنم مي تواند در معرفي آثارم به سایر كشورها بسلار كماک
كننده باشد.
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 شرح تجربیات :
 هملشه باید از تجربلات مربلان در زملنه ي فروش ،قلمت گذاري و ارائه ي آثار اساتفاده كنالم تاا
هزینه ي كار تمام شده كمتر باشد .ضمن اینکه به سللقه ي عموم توجه كنلم تا كاري مردم پساند
ارائه دهلم كه امکان فروش بلشتري داشته باشد.

 شرح شكست ها :
 به دللل این كه گالري یا كارگاه مجزایي براي خاودم نادارم در باازه ي زمااني كاه توریسات هاا و
گردشگران به شهر اصفهان تردد دارند نمي توانم آن طور كه پتانسللش را دارم از فروش آثارم بهاره
مند شوم.

 شرح موفقیت ها :
 برگزاري نمایشگاه در بهمن ماه 1396
 آموزش هاي دوره اي پاستل در كانون هاي مساجد
 آموزش خصوصي نقاشي
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