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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :

با تَجِ بِ آشٌایي قبلي كِ ًسبت بِ عکاسي داشتن ٍ ٍجَد عالقِ بسیار شذیذ بِ ایي شغل باعث شذ بِ فکر پیشرفت در ایي
شغل افتادُ ٍ پیگیر آهَزش شذم.
ّوچٌیي با تَجِ بِ ًیاز جاهعِ ٍ هحل سکًَت هبادرت بِ تالش در ایي زهیٌِ ًوَدم

نام طرح :اتلیه عکاسي و تصویربرداري

تجارب هْارت آهَختگاى شاغل هراكس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي

 -1نحوه آضنايی خود با آموزش های سازمان و مرکس آموزش فنی و حرفه ای را ضرح دهيد؟
بِ تَصیِ دٍستاى ٍ سفارش اتحادیِ اصٌاف با ایي دٍرُ ّا آشٌا شذُ ٍ هراجعِ كردم.
 -2نقص مربی و مطاور مرکس در توفيق ضما درراه اندازی کسب و کار چه بوده است ؟
بسیار عالي بَد ٍ ّویيجا از زحوات ّوِ آًْا كوال تشکر را دارم كِ با عالقِ ٍ صببر ٍ بردبباري اهثبال بٌبذُ را راٌّوبایي ٍ
ّذایت ٍ تحول هي كٌٌذ.
 -3چگونگی راه اندازی کسب و کار و اضتغال خود را به صورت مفصل ضرح دهيد.
با راٌّوایي هربي خَبن اقاي هجیذي ٍ كوک گرفتي از اتحادیِ هبادرت بِ راّاًذازي ایي شغل ًوَدم
 -4ميسان سرمايه اوليه ضما جهت راه اندازی کسب و کار به چه ميسان بوده است؟
حذٍد  51الي  02هیلیَى ًیاز است.
 -5در مورد تعداد به کارگماردگان در ابتدای راه اندازی کسب و کار و ميسان افسايص تعداد نيروی انساانی ساا از
ضروع فعاليت تاکنون توضيح دهيد؟
بِ صَرت داین یک ًفر ٍ بِ صَرت هَقت دٍ تاسِ ًفر هشغَل بِ كارًذ
 -6در خصوظ ميسان توليد و افسايص توليدات توضيح دهيد؟
ٍاحذ ها فقط ارائِ خذهات هيدّذ .
 شرح شکست ها :


شکست هعوَال در ّوِ شغل ّا است ٍلي با داشتي تجربِ ٍ هطالعِ ٍحضَر در كالسْایي هثل فٌي ٍ حرفِ اي ایبي
هعضل حل هیشَد.

 شرح موفقیت ها :
اًجام عکاسي ٍ تصَیربرداري از هجالس هختلف عرٍسي در سطح شْر ٍ هٌطقِ از جولِ هَفقیتْاي هي هیباشذ

