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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
ایٌجاًة تزای اٍلیي تار در دٍرُ اهَسضی هعزق سالِ گٌذم ضزکت ًوَدم ٍتا راٌّوایی ٍّذایت هزتی تا سایز
رضتِ ّای آهَسضی فٌی ٍحزفِ ای آضٌا ضذم ٍدر تیطتز دٍرُ ّا ضزکت ًوَدم سپس تاتَجِ تِ ضزایط
کارٍتحمیك ٍتزرسی کِ در هَرد حزفِ ًوذ دٍس صٌعتی تذست آٍردُ تَدم ٍ(اس طزیك تاسار یاتی در هذارس
ٍهغاسّای خزاسی) تزای اهَسش در کالسْای ایي دٍرُ کِ هزتی هعزق سالِ گٌذم ایي حزفِ راًیش آهَسش هی داد
ًذ ٍ اس طزیك ایطاى تِ ایي دٍرُ راُ پیذا کزدم تا تَجِ تِ ایٌکِ هطاغل خاًگی هی تَاًذ در سهیٌِ کوک تِ درآهذ
خاًَادُ هَثز تاضذ ٍ ًیش در کٌار رسیذگی تِ اهَر خاًَادُ ًیش هی تَاًستن درآهذ سایی کٌنً .وذ دٍس هی تَاًذ تِ
عٌَاى حزفِ ای ًَ درآهذ خَتی تْوزاُ داضتِ تاضذ چزاکِ هَاد اٍلیِ آى ارساى لیو ت ٍ در دستزس هی تاضذ .لذا
ارسش افشٍدُ هحصَالت تَلیذ ضذُ ًوذی خَب تَدُ ٍ هی تَاًذ هٌثع درآهذی خَتی تاضذ .راٌّوایی هزتیاى ٍ
گزٍُ آهَسضی فٌی ٍ حزفِ ای ضْز داراى تاثیز سیادی در اًتخاب ایي حزفِ داضتِ ٍ تَاًستِ تا ارائِ آهَسضْای تِ
رٍس هَجة تزلی ٍ رضذ ایٌجاًة ضَد.
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نام طرح :سازنذه تولیذات نمذي دست دوز
ً -3حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
ایٌجاًة در سال 2936اس طزیك گزٍُ ّویاراى در كالس ٌّزي هعزق سالِ گٌذم تا هزتیگزي خااًن طااّزي اس هزتیااى هزكاش
آهَسش فٌي ٍحزفِ اي داراى ضزكت ًوَدُ سپس در سایز دٍرُ ّاي ایي هزكش هاًٌذ :پذاگَصي ،جعثاِ ّااي فااًتشي ،حجان
ساسيً ،ماضي رٍي ضیطِ،گَّز تزاضي ٍ ساسًذُ تَلیذات ًوذي دست دٍس ًیش ضزكت ًوَدم ٍ ّاز آى ییاشي را كاِ تایاذ اس
هزتیاى هزتَطِ آهَختن ٍایي ضزٍع توام هَفمیتْاي هي تَد.
ً -2مص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیك ضوا در راُ اًذاسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
ًمص هزتیاى در راُ اًذاسي ٍ راٌّوایي در جْت تَلیذات ًوذي در خاًِ تزاي هي تسیار هَثز تَد هخصَصا ایٌکِ تاا هطااٍرُ
ٍراٌّوایي ایطاى اعتواد تِ ًفس را در هي ایجاد ًوَدًذ ٍ تَاًستِ ام تخطي اس درآهذ خاًَادُ ام را تا ایي كار تاهیي كٌن.
 -1چگًَگی راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ صَرت هفصل ضزح دّیذ.
اتتذا خَدم تا هزاجعِ تِ هزكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي داراى ،آهَسش در ایي سهیٌِ را تِ طَر كاهل آهَختن ٍساپس اتتاذا
در ضْز خَدهاى ٍ تا تثلیغ در رٍستاي ّا الذام تِ تَلیذ اًَاع دست ساسُ ّاي ًوذي پزداختن ٍكارّاي اًجام ضذُ تَسط
خَدم ٍ دٍستاًن كِ در ایي سهیٌِ تِ هي كوک هیکزدًذ را درهذارس ٍهکاًْاي دیگز تاِ ًواایص هیگذاضاتن ٍساپس در
ًوایطگاُ ًَرٍسي ضزكت ًوَدم ٍتاعث آضٌایي هزدم تا ایي ٌّز ضذ ٍتِ ایي تزتیة تاسار كار رًٍك گزفت ٍّن اكٌاَى یاک
كاًال تثلیغاتي دارین كِ كارّاي اهادُ ضذُ را تِ ًوایص هیگذارین.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذاسی کسة ٍ کار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
تٌذُ اتتذاي كار سزهایِ سیادي ًذاضتن ٍهَاد اٍلیِ را تِ همذار كن خزیذاري هیکزدم ٍتزاي ضزٍع تاِ كاار تمزیثاا سازهایِ اي
حذٍد 1هیلیَى ریال ًیاس هي تاضذ ٍلي ایٌجاًة تا كوتز اس ایي هثلغ فعالیت خَد را آغاس ًوَدم.
 -5در هَرد تعذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تعذاد ًیزٍی اًسااًی پاس اس
ضزٍع فعالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
ّن اكٌَى تا دُ ًفزكار ّوکاري داضتِ ٍ ایٌجاًة پس اس آهادُ ضاذى سفارضاْا آًْاا را تاِ هطاتزي تدَیال دادُ ٍ هجاذدا
سفارش جذیذ را دریافت ٍ در اختیار ّوکاراًن لزار هي دّن.
 -6در خصَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
هیشاى تَلیذ ها ّن اكٌَى تز اساس سفارش پذیزي است .
شرح تجربیات :
اگز یکجا تٌطیٌن ٍهغاسُ ای داضتِ تاضن ضایذ خیلی ّا فزصت آهذى تِ هغاسُ را ًذاضتِ تاضٌذهي
هحصَالت را پیص چطن هطتزی در ًوایطگاُ ّا ٍ جطاٌَارُ ّاا تازدم ٍدیاذم کجاّاا چاِ هحصاَلی ٍچاِ
ًوًَِ کاری تیطتز هَرد تَجِ ّسات ٍ اس طزیاك ضاٌاخت سالیمِ ّاای هطاتزیاى هحصاَالت را تاِ فازٍش
رساًذم.
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 شرح شكست ها :در ایي كار تایذ خجالت را كٌار گذاضتِ ٍایي كِ یک خااًن داراي لیسااًس اس ایاي هدصاَ ت در
جاّاي هختلف تفزٍضذ ًثایذ هي را ًاراحت هیکزد ٍلي ایي فکزّا ّن تاثیز داضت ٍتاعث كن كاریْایي هیطذ ٍ الثتاِ
ًویتَاًستن توام كارّاي اهادُ ضذُ را ّویطِ در دست داضتِ تاضن ٍتاِ هطاتزیْاي تاسالیمِ ّااي هختلاف ًطااى
تذّن تاعث هیطذ ًتَاًن جذب هطتزي تِ خَتي داضتِ تاضن .

 شرح موفقیت ها:در ایي راستا تَاًستن تا كوک فٌي ٍ حزفِ اي ًیزٍي كارخَتي پیذا كٌن ٍتا سَدي كِ تزاي تک
تک ایي خاًوْا داضتِ تاعث ضذُ كِ ّن تِ اداهِ كا رغثت داضتِ تاضٌذ ٍ تعاهل تا ًوایطاگاُ گازٍُ ّویااراى خیلاي
هَفمیت اهیش تَد ٍدر سهاى هٌاسثي تَد ٍلثل اس عیذ ٍدر هکاى هٌاسة در كٌا رهاذارس تاَدٍ داًاص اهاَساى اسایاي
ًوایطگاُ دیذى كزدًذٍ ّزیِ تا هزدم تیطتز صدثت هیکزدم تا سالیك اًْا تیطتز اضٌا هیطذم ٍ ایي ارتثاطاات تاعاث
هیطذكِ اًچِ ًیاس داضتٌذ تزایطاى فزاّن كٌین ٍتاسار یاتي در ایي كار تسیار اّویت پیذا هیکزد.

تجارب هْارت آهَختگاى ضاغل هزاكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي

ًام ٍ ًام خاًَادگي :سْیال افطاري تادجاًي
عٌَاى دٍرُ آهَسضي  :صٌایع دستي (تافت)
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