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آموزشي
قالیباف زرجه 2

قالیبافي

آزرس محل كار
ملکشهر خ ازازگان خ فیروزه خ عقیق.6بن بست شرقي

شرح چگونگي انتراب حرفه آموزشي :
هي از تچگی از طریق هادرم تِ ایي حرفِ آضٌا ضذم .هادرم یک کارگاُ تَلیذی فرش دستثاف داضت  .سپس
کار را تَسعِ دادٍ ترای چٌذ خاًن دیگر دار ٍ کارگاُ قالی در هٌطقِ فریذٍى ضْر دایر کرد .هي از آًجا ایي حرفِ را
تعٌَاى یک کار اًتخاب کردم .سراًجام کار را پیص هادرم آهَختن ٍ ترای تکویل هعلَهات خَد ٍ ّوچٌیي چَى
هادرم ایي ٌّر را تِ صَرت سٌتی تلذ تَد ٍ هي تِ صَرت سٌتی آهَختِ تَدم تصوین گرفتن ایي حرفِ را تِ صَرت
آکادهیک فرا تگیرم .تِ ّویي هٌظَر تا پرس ٍ جَ تا سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای آضٌا ضذم  .سپس تِ فٌی
حرفِ ای هرکس ًساجی هراجعِ کردم  ٍ .هذرک قالیثاف درجِ  6را گرفتن.
سپس در دٍرُ قالیثاف ترکی ضرکت کردم سپس تصوین گرفتن دٍرُ ّای هرتثط تا ایي رضتِ را ًیس اداهِ تذّن .
هٌجولِ کالس قالیثاف ٌّری  ،تافٌذُ ترکیثی گلین ٍقالی ،طراحی فرش ٍ رًگ ٍ ًقطِ.
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خذا را ضکر تا آهَختي ایي دٍرُ ّا تَاًستن حذٍد دٍ کارگاُ قالیثافی دایر کٌن ٍ در حال حاضر چٌذ تافٌذُ
هطغَل تِ کار دارم.

نام طرح :تولیس قالي
ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَزش ّای سازهاى ٍ هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای را ضرح دّیذ؟
چًن جُت تکمیل مُارت قالي تافي ویاز تٍ یک مركس كٍ تٍ صًرت حرفٍ اي آمًزش تدَد داضتم ضريع تهٍ تقییهک كهرد
متًجٍ ضد در كاوًوُا در سطح ضُر یا خاوٍ كارگر ي َالل احمهر آمهًزش قالیثهافي يجهًد دارد يلهي تها تقیییهات تیطهتر
فُمید كٍ مراكس آمًزش فىي ي حرفٍ اي طثک استاودارد ي مدت زمان طًالوي تر ي زیر وظر مرتیان حرفٍ اي ي كهار تدهد ایهه
حرفٍ را آمًزش میدَىد تٍ َمیه دلیل تصمیم گرفتم در مركس وساجي ایه ديرٌ را ثثت وا كىم ي مُارت خًد را كامل كىم
ً -6قص هرتی ٍ هطاٍر هرکس در تَفیق ضوا در راُ اًذازی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
مه تًاوستم از اطالعات مرتي استفادٌ كىم ي اطالعات خًد را تٍ ريز تر كىم ي تا آمًخته اوًاع قالیُاي َىري یک وهً آيري در
كار ایجاد كىم ي تٍ تافت قالیُاي گرد ي ترجستٍ ي زمیىٍ گالتتًن تپرداز
 -3چگًَگی راُ اًذازی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضرح دّیذ.
تا سرمایٍ اودكي كٍ داضتم در یکي از اتاقُاي مىسل یک دار قالي ترپا كرد سهپ تها سفارضهاتي كهٍ گهرفتم ی تصهمیم
گرفتم كار را تًسعٍ تدَم ي یک كارگاٌ دیگر در مىسل یک تافىدٌ دایر كرد ي ایه چىیه كار را تًسعٍ داد
 -4هیساى سرهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذازی کسة ٍ کار تِ چِ هیساى تَدُ است؟
حديد دٌ میدیًن تًمان
 -5در هَرد تعذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذازی کسة ٍ کار ٍ هیساى افسایص تعذاد ًیرٍی اًسااًی پاس از
ضرٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
در اتتدا تا یک تافىدٌ ي یک دار ضريع كرد يلي تا تًجٍ تٍ سفارضاتي كٍ گرفتم متًجٍ ضد ویهاز تهٍ تافىهدٌ ي دار تیطهتري
دار تراي َمیه در حال حاضر چىد تافىدٌ دار يلي تافىدگان دایمي ویستىد
 -6در خصَظ هیساى تَلیذ ٍ افسایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
متاسفاوٍ تا گران ضدن مًاد ايلیٍ ي تمدید تقریمُا مجثًر َستم میسان تًلیدات را كاَص تدَم
 شرح تجربیات :
آضىا ضدن تٍ تازار – آضىا ضدن تا فريضىدگان مًاد ايلیٍ ی ضىاخت تُتر مًاد ايلیٍ تا كیفیت وسثت تٍ قثل ی ضىاخت
روگُا ي مًرد سدسیٍ تازار ی آضىایي تا اودازٌ ي اتعاد مًرد ویاز تازار
 شرح شکست ها :
اگر وتًاویم سفارضات را تٍ مًقعٍ تقًیل تدَیم یا فرضي متىاسة تها روهم مهًرد ویهاز ي سهدییٍ مهرد تافتهٍ وطهًد
متاسفاوٍ فرضُاي تًلیدي خریداري ومیگردد ي تاعث ضکست در تازار رقاتت میطًد
 شرح موفقیت ها :
تًاوایي تًسعٍ تیطتر كارگاَُا – آضىا ضدن تا تًلیدكىىدگان مًفکی تًسعٍ كار تًلیدي مادر
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وا ي وا خاوًادگي :سقر مىصًري
عىًان ديرٌ آمًزضي  :قالیثاف تركي
عىًان ضغل/حرفٍ  :تافت قالي

