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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
اًتخاب حزفِ آهَسضی تا تَجِ تِ ظزفیت ٍ عاللِ هٌذی ٍ تَاًایی در ٌّزّای تجسوی اتفاق هی افتذ .تا
گذراًذى دٍرُ ّای هتعذد فٌی ٍ حزفِ ای ٍ پس اسضزکت در دٍرُ ًماضی رٍی چَب تِ اّویت ٍ کارتزدی تَدى
ایي هْارت پی تزدم ٍ تا عاللِ ای کِ تِ چَب ٍ تشئیٌات چَتی داضتن ضزٍع تِ کسة تجزتِ ٍ هْارت ًوَدم.
آهَسش ایي هْارت اس لاتلیت ّای سیادی تزخَردار تَدُ ٍ خاللیت در استفادُ اس ٍسایل سیادی کِ هی تَاى ایي
ٌّز را رٍی آى پیادُ کزد در خلك آثاری تذیع هؤثز است .کارتزد ایي ٌّز در تشئیي ٍسایل کٌِْ ٍ فزسَدُ ًیش
ًمص هْوی در ایجاد اً گیشُ در آهَختي ایي حزفِ داضت .تاسار ٍ جذاتیت آثار تَلیذ ضذُ ٍ اتزاس عاللِ هٌذی
خیلی اس افزادی کِ اس ًوایطگاُ ها دیذى هی کزدًذ ّن تی تأثیز ًثَد ،تا جایی کِ تعذ اس اتوام دٍرُ تصوین تِ
ایجاد کارگاُ ٍ الذام تزای آهَسش ٍ تَلیذ هحصَالت چَتی تا ًماضی ّای خاظ ًوَدین .ایي رضتِ اس تَاًایی جذب
تاالی عاللوٌذاى تزخَردار است ٍ تٌَع سلیمِ ها را در تز هی گیزد ٍ ًیاسّای سیادی را تزطزف هی کٌذ ٍ لاتلیت
اجزای اکثز تکٌیک ّای ٌّزّای تجسوی تز رٍی چَب هی تاضذ ٍ تستِ هٌاسة ٍ جذاتی را فزاّن هی کٌذ.
فلَهیٌتْای سیاد ایي هْارت تاعث عاللوٌذی ٍ اداهِ کسة تجزتِ در ایي رضتِ تزای هي ضذ.
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نام طرح :نقاش چوب ـ مشاغل خانگي
ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟

آضٌبیي هي اس طزیق گشارش رادیَیي كِ هسئَل هحتزم فٌي ٍ حزفِ اي ٍاحد دٌَّ در رادیَ اًجبم دادُ ثَد
صَرت پذیزفت .پس اس هزاجؼِ ٍ دیدى هحل ٍ اهکبًبت ٍ فضبي آهَسضي هٌبست اقدام ثِ ثجت ًابم ًواَدم.
الجتِ ّویطِ هزاكش فٌي ٍ حزفِ اي را ثِ ػٌَاى هحل هؼتجز ٍ داراي سطح آهَسش ثبال هي داًستن ٍ ٍقتي اس
اػتجبر هزكش دٌَّ اطالع پیدا كزدم كِ هستقین سیز ًظز ادارُ كل آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي هي ثبضد ثِ ضدت
ػالقِ هٌد ضدم ٍ در كالس ّب ٍ كبرگبُ ّبي هتؼددي اس سابل  19ضازكت كازدم ٍ ثاب اطاالع رسابًي ثاِ
دٍستبًن در داًطگبُ صٌؼتي اصفْبى ًیش تَصیِ كزدم كِ ثِ ایي هزاكش آهَسضي هزاجؼِ ًوبیٌد.
ً -3مص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیك ضوا در راُ اًذاسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
هزكش فٌي ٍ حزفِ اي دقت ًظز سیبدي در جذة هزثاي ّابي هتؼْاد ٍ ثبتجزثاِ ٍ ثبساَاد در سهیٌاِ ّابي
آهَسضي دارد كِ در ایجبد اًگیشُ در كبرآهَس ،هَفق ػول كزدُ است .هسئَلیت پذیزي ٍ دقت ًظز هزثي ایي
هْبرت تأثیز سیبدي در اداهِ ایي حزفِ ٍ راٌّوبیي ّب ٍ پیگیزي ّبي ایطبى اًازصي هضابػفي ایجابد كازد ٍ
جبي تطکز ٍ قدرداًي دارد.
 -2چگًَگی راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
ًقص ًوبیطگبُ ّبیي كِ هزاكش فٌي ٍ حزفِ اي ثزگشار هي كٌد ٍ دیدُ ضدى ٌّزآهَسّب ٍ كبرّب ٍ هحصَالت
تَلید ضدُ ٍ جذاثیت كبرّب اس دید ثبسدید كٌٌدگبى ایي اًگیشُ را در هي ایجابد كازد كاِ در ایاي ًوبیطاگبُ
حضَر داضتِ ثبضن ٍ پس اس تجزثِ ّبي ایٌچٌیي ٍ تَصیِ هزثي ٍ راٌّوبیي ّب ٍ هطبٍرُ ّبي هفید ایطابى،
ضزٍع ثِ تَلید هحصَالت ًوَدین ٍ ثؼد اس تطکیل گزٍُ ٍ تْیاِ اهکبًابت اٍلیاِ در هٌاشل ضازٍع ثاِ تْیاِ
هحصَالت ًقبضي رٍي چَة ًوَدین ٍ ثب هؼزفي ًوبیطگبُ ّبي سطح ضْز اس طزیق هزثي ٍ پیگیازي ّابي
گزٍُ در حبل ٍ ضزكت در ًوبیطگبّْب ٍ گبلزي ّب در حبل فؼبلیت ّستین.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذاسی کسة ٍ کار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
سزهبیِ اٍلیِ ثب تَجِ ثِ سفبرش هحصَل چَثي ثب یک هیلیَى تَهبى ضزٍع ضد.
-7در هَرد تعذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تعذاد ًیرزٍی
اًساًی پس اس ضزٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
كبر ثب ایجبد گزٍّي چْبر ًفزُ ثزاي ًوبیطگبُ ّبي هزكش اًجبم گزفت كِ پس اس ّوکبري ٍ ضٌبختي تَاًبیي
ّب ٍ قبثلیتْبي طزفیي اداهِ ّوکبري ّن اكٌَى ثب سِ ًفز در حبل اًجبم است.
 -6در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
ًیبس ثِ ایي حزفِ در ثبسار هَجَد هي ثبضد ٍلي ػدم تجزثِ كابفي ٍ ًجاَد ثبساریابثي ٍسایغ در حابل حب از
تَلیدات در حد سفبرضي هي ثبضد ٍلي ثزًبهِ ّبیي ثزاي تَسؼِ ایي كست ٍ كبر درحبل اًجبم است.
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 شرح تجربیات :
 در ایي هْبرت هَاد اٍلیِ ٍ تَلید هحصَالت چَثي كِ قبثلیت ًقبضي را داضاتِ ثبضاد ثاِ سا تي در
دستزس هي ثبضد ٍ ًیبس ثِ كبرگبُ چَة هي ثبضد كِ ًجبر ٍ تَلید كٌٌدُ در دستزس ثبضد.
حوبیت ّب ٍ هؼزفي ضدى در ًوبیطگبُ ّبي هتؼدد هي تَاًد ثِ تَسؼِ كست ٍ كبر كوک كٌد.
در اختیبر قزار دادى اهکبًبت ثال استفبدُ دٍلتي اس جولِ هحال ّابیي كاِ هؼواَالت جْات ثزگاشاري
ًوبیطگبُ ّب هفید ّستٌد ّن تأثیز ثسشایي دارد.
 شرح شكست ها :
 در ایي سهیٌِ ضکستي ًداضتِ ام.
 شرح موفقیت ها :
 گزفتي سفبرش كبر ٍ كست تجزثیبت ارسضوٌد در سهیٌِ ضٌبسبیي سالیق جبهؼِ
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :ریحبًِ ثبقزي
ػٌَاى دٍرُ آهَسضي ً :قبضي رٍي چَة
ػٌَاى ضغل/حزفِ ً :قبش چَة ا هطبغل خبًگي
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