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مركس آموزش فني و حرفه اي ناجي آباد كاشان

عارف جمالي

طراحي و معمار

نام و نام خانوادگي

ػارف جمالی
تاریخ صذور گواهینامه

تاریخ تولذ

رشته و مقطع تحصیلي

1365/8/11

کارضىاسی ػمران يمؼماری

عنوان گواهینامه مهارت

عنوان شغل مرتبط با دوره

مهارت
 69و 69

آموزشي
طراح معماري با نرم افسار  ، 3D MAXنور

طراحي داخلي و خارجي

پردازي و متریال دهي با قابلیت رنذر باال با
نرم افسار  ،V_RAYپرزنته و شیت بنذي
معماري به كمک نرم افسار Photoshop

آدرس محل كار
خیابان شهیذ زیارتي

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
با تًجٍ بٍ ػالیق ي مُارتُای ذاتی خًد ي َمچىیه با تًجٍ بٍ تحصیل در رضتٍ ی مرتبط(ػمران ي
مؼماری)،تصمیم گرفتم در زمیىٍ ی طراحی بیطتر فؼالیت داضتٍ باضم.
جدای از اصًل ايلیٍ مؼماری ي درک زیباضىاسی،يجًد ابساری کٍ بتًان با آن تجسم ذَىی خًد را بٍ کارفرماا یاا
مطتری ارایٍ دَیم یکی از مًاوغ ضريع کار بًد کٍ با مراجؼٍ بٍ ياحد فىی ي حرفٍ ای ضُر خًد ي درجریان قارار
گرفته کالسُای آمًزضی آن اقدام بٍ بروامٍ ریسی ي ضرکت در کالسُای اتًکد،آرضیکد،تری دی مکس،يی ری ي
فتًضاپ ومًدم.
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از طرفی مطايرٌ با مربیان فىی ي حرفٍ ای ي اساتید داوطگاٌ سُم ػمدٌ ای در تؼییه وًع کالس آمًزضی با حرفٍ
ی مًرد وظرم داضت.

نام طرح :طراحي معماري
 -1وحًٌ آضىایی خًد با آمًزش َای سازمان ي مرکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای را ضرح دَید؟
ديستان ي آشىایان،اساتیذ داوشگاٌَ،مکاران فعال در زمیىٍ ي طراحي
 -2وقص مربی ي مطاير مرکس در تًفیق ضما در راٌ اودازی کسب ي کار چٍ بًدٌ است ؟
تٍ وظر تىذٌ جذاي از تحث فراگیري،كار تا ورم افسار تري دي مکس ي تروامٍ َاي جاوثي آن كمیي مشیکل،زمان تیر ي مزیت سم
تمریه فرايان مي تاشذ.اگر حًص ٍ ي ممارست مرتیان فىي ي حرفٍ اي وثاشذ كمتر َىرجًیي مي تًاوذ از پس فراگییري تیري
دي مکس سرت ىذ تیرين تیایذ.مخصًصا ایىکٍ چًن تیشتر ایه كالسُا تٍ صًرت پريشٌ محًر ارایٍ میي شیًد ي تیراي يريد تیٍ
تازار كار كارتردي مي تاشذ.

 -3چگًوگی راٌ اودازی کسب ي کار ي اضتغال خًد را بٍ صًرت مفصل ضرح دَید.
در اتتذا تا َسیىٍ كردن یک دستگاٌ لة تاج ي اوجام طراحي تراي الًام ي آشىایان ي ديستان يَمکیاران شیريش شیذ ي تیٍ میرير
گزترٌ ي كاري تیشتر شذ.تعذ از آن تث یغات مخصًصا در فضاي مجازي ي معرفي مشتریان لث ي ،كار ريویك تُتیري گرفت.امیا
َىًز تراي رسیذن تٍ حذالل حمًق مکفي جاي كار تیشتري يجًد دارد.
 -4میسان سرمایٍ ايلیٍ ضما جُت راٌ اودازی کسب ي کار بٍ چٍ میسان بًدٌ است؟
خریذ یک دستگاٌ لة تاج در سال  29تٍ مث غ  3می یًن تًمان
 -5در مًرد تؼداد بٍ کارگماردگان در ابتدای راٌ اودازی کسب ي کار ي میسان افسایص تؼداد ویريی اوسااوی ساس از
ضريع فؼالیت تاکىًن تًضیح دَید؟
در اتتذا كٍ فمط خًدم،تعذ از مذتي یک وفر اضافٍ شذ ي االن تعذ از  6سال تعضي مًالع تا  9وفر دیگر َم َمکاري میکىم.
 -6در خصًظ میسان تًلید ي افسایص تًلیدات تًضیح دَید؟
میسان تًلیذ متراش طراحي جُت فضاَاي داخ ي ي خارجي َىًز ترآيرد وشذٌ چًن درایه تخش َىًز مشتر زیادي يجًد وذارد
ي تًلیذ تٍ صًرت سفارشي تًدٌ َمچىیه كیفیت كار راتطٍ ي مزتمیم تا زمان دارد.
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 شرح تجربیات :
حتما فراگیر ورم افسارَاي طراحي اتتذا ع م معماري ي زیثاشىاسي را آمًختٍ تاشذ تا در آیىذٌ وتیجٍ ي خًتي داشیتٍ
تاشذ.
 شرح شكست ها :
كمثًد مشتري مخصًصا در اتتذاي كارمشکل تسرگي استَ،مچىیه َسیىٍ ي دفتر كار تاالست َماوگًوٍ كیٍ تعیذ از
چىذیه سال مجثًرشذیم دفتر كار را تحًیل ي تٍ صًرت خاوگي فعالیت كىیم.
 شرح موفقیت ها :
كزة درآمذ،شىاختٍ شذٌ در زمیىٍ ي كاري ي جایگاٌ اجتماعي خًب
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وام ي وام خاوًادگي :عارف جمالي
عىًان ديرٌ آمًزشي :تري دي مکس،يیري،اتًكذ
عىًان شغل/حرفٍ :طراحي ي معماري

