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آموزشي
طراحي فرش با رایانه

طراح فرش

آدرس محل كار
كاشان خیابان زیارتي كوي مهرگان . 9كوي  12متري هدایت.كوي بلندیان

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
در طي تحقیقات میداني و صورت گرفته بابت یک شغل ارام و داراي پایداري با طراحي فرش اشنا شدم .شغلي كه بتوان در ان
پیشرفت داشته باشم و مقدار درامد برایم مهم بود .طبق تحقیقاتي كه صورت گرفت .براي من یا یک خانم ایراني باا توهاه باه
این كه كار میتوانست در خانه صورت بگیرد و محدود به مکان و زمان نبود .به این نتیجه رسیدم طراحي فرش بهتارین گزیناه
است .با توهه به این كه حدود  1800شركت وابسته به فرش و طرح ان وهود دارد از طرفي هم نه تنها كار ما فقط به طراحاي
فرش وابسته است بلکه در طراحي كاشي .پتو.رو فرشي .روسري.پارچه و  ...متوان كارباد داشاته باشاد باه ه این دلیال طباق
پیگیري هاي خود توانستم اموزش ها و مدارک الزم را كسب كنم وبا كسب تجربه هم كار كنم و هم اموزش بدهم .
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نام طرح :دفتر طراحي فرش
 -1نحوه آشنایي خود با آموزش های سازمان و مركز آموزش فني و حرفه ای را شرح دهید؟
براي كار طراحي نیاز به اموزش داشتم و چون وضع مالي مناسبي براي كالس هاي خصوصي نداشتم با تحقیقات و هست هو
در اگهي ها با سازمان فني حرفه اي اشنا شدم.
 -2نقش مربي و مشاور مركز در توفیق شما در راه اندازی كسب و كار چه بوده است ؟
با تشکر از زح اتشان  .ه یشه و در ه ه مقاطع چه در زمان اموزش خو چه در زمان كار و راه اندازي دفتر پشتیبان و حاامي
بنده بوده اند
 -3چگونگي راه اندازی كسب و كار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهید.
وقتي اموزش هایم تک یل گشت با یکي از اشنایان كه اتفاقا ه ین هم در فني حرفه اي اموزش دیده بود تص یم گرفتیم یاک
دفتر طراحي تاسیس كنی و شروع به كار كردیم
 -4میزان سرمایه اولیه شما جهت راه اندازی كسب و كار به چه میزان بوده است؟
 15میلیون تومان
-5در مورد تعداد به كارگماردگان در ابتدای راه اندازی كسب و كار و میزان افزایش تعداد نیروی انسااني پاس از
شروع فعالیت تاكنون توضیح دهید؟
در هنگام شروع كار  2نیرو كه از خود فني حرفه اي معرفي شده بودند شروع به كار كردیم و با گذشت چناد ساال تاا كناون
حدود  25نفر مشغول به كار شده بودند با نوسان بعد از گرفتن تجربه و اموزش كار خود داراي دفتر طراحي شده اند
 -6در خصوص میزان تولید و افزایش تولیدات توضیح دهید؟
در كار طراحي فرش ما با یک طرح  700شانه شروع كردیم و تا كنون داراي حدودا  30طرح .1000. 700و  1200هستیم
 شرح تجربیات :
.1چگونگي براوده كردن خواسته مشتري  .2اداب معاشرت با مشتري  .3بازار یابي وهذب مشاتري  .4چگاونگي باه
كار گیري نیرو در كار با بهترین باز خورد
 شرح شكست ها :
م کن است مثال در تولید یک طرح خواسته مشتري را براورده نکنیم و ان طرح با شکست مواهه شود.
م کن است بعد از انجام كار به علت نبود صنف طراحي بابت تسویه كار با مشتري به مشکل برخورد كنیم
م کن است طرحي را كه ش ا تولید كرده اید توسط افرادي كپي شده و روانه بازار شود
 شرح موفقیت ها :
وقتي طرحي تولید میشود كه سلیقه بازار استقبال میکند در فروش ان موفقیت بي ش اري كسب مي كنید .
و به عنوان یک برند در طراحي فرش مشغول به كار مي شوید.
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