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شرح چگونگي انتخاب حرفه آهوزشي :
ثِ هزكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي جزقَیِ هزاجؼِ ًوَدم ٍ ثِ قسوت پذیزش هزاجؼِ ًوَدُ ٍ پس اس صحجت ثب هسئَل پذیزش
ٍ ٍاحذ هطبٍرُ ٍ دریبفت لیست رضتِ ّب  ،هسئَل هطبٍرُ در هَرد طَل دٍرُ – سبػبت دٍرُ ٍ رٍسّبي تطکیل كلیِ حزفِ ّب
تَضیح دادُ ٍ اس ػالیق ٍ استؼذادّبي ایٌجبًت سَال ًوَدًذ ث ؼذ اس آى ثِ كلیِ كبرگبُ ّب هزا راٌّوبیي ًوَدًذ ٍ در كبرگبُ پس
اس هطبّذُ كبرگبُ  ،تَضیحبت السم تَسط هزثیبى در خصَظ حزفِ ّب – هْبرتْب ٍ استؼذادّبي هَرد ًیبس ّز حزفِ دادُ ضذ
هي ّن ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هیخَاستن حزفِ اي یبد گزفتِ ٍ ثزاي خَد ضغلي ایجبد ًوبین پس اس چٌذ رٍس فکز كزدى در خصَظ
حزفِ ّب ثِ حزفِ ّبي صٌبیغ دستي ػالقِ سیبدي داضتن ٍ لیست رضتِ ّبي صٌبیغ دستي كِ در هزكش جزقَیِ ثزگشار هیطذ
ضبهل كیف دٍس – گلین ثبف – قالة ثبف ٍ سفبلگزي كِ هي رضتِ گلین ثبف را اًتخبة كزدم تب ثتَاًن یبد گزفتِ ٍ در ایي
رضتِ هطغَل ثِ كبر ضَم ٍ ثب هزثي كبرگبُ در هَرد هَضَع صحجت ًوَدم ٍ چٌذ رٍس ًیش در كبرگبُ ایطبى ضزكت ًوَدم تب
ثجیٌن استؼذاد ٍ ػالقِ ثِ آیي حزفِ را دارم ٍ پس اس آى در آى كبرگبُ ثجت ًبم ًوَدُ ٍ در كالسْبي آهَسش گلین ضزكت
ًوَدم ٍ تصوین داضتن در حیي دٍرُ ًیش ثب فزٍضٌذگبى گلین صجحت ًوَدُ تب ثتَاًن سزیؼب هطغَل ثِ كبر ًیش ثطَم ٍ هزثي

تجبرة هْبرت آهَختگبى ضبغل هزاكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي

هي ّن قَل هسبػذ دادًذ تب در ایي خصَظ حتي پس اس طي دٍرُ ثِ ایٌجبًت كوک ًوبیٌذ  .االى ّن اس حزفِ اي كِ گذراًذم
ثسیبر راضي ّستن ٍ ثِ ًظزم ثْتزیي گشیٌِ را ثزاي آهَسش اًتخبة كزدم كِ تَاًستن هَفق ضَم .

نام طرح :خیاطي
 -0نحوه آضنايی خود با آموزش های سازمان و مرکس آموزش فنی و حرفه ای را ضرح دهید؟
ًحَُ آضٌبیي ایٌجبًت ثب فٌي ٍ حزفِ اي اس طزیق ثٌزّبي تجلیغبتي كِ در خ اصلي – هسبجذ ٍ اهبكي ػوَهي سدُ ضدذُ ثدَد ٍ
ّوچٌیي در ًوبسّبي جوبػت تَسط رٍحبًي هسجذ تَضیحبتي در هَرد آهَسضْب ٍ هزاجؼِ ثِ هزكش فٌدي ٍ حزفدِ اي جْدت
ثجت ًبم ٍ كست حزفِ ٍ هشایبي آى دادُ هي ضذ پس اس آى ثب هزاجؼِ حضَري ثِ هزكش آهدَسش فٌدي ٍ حزفدِ اي جزقَیدِ ٍ
استفبدُ اس راٌّ وبیي ّبي هسئَل پذیزش ٍ هطبٍرُ هزكش ٍ ثبسدیذ اس كبرگبّْبي آهَسضي ثب ایي هزكش آضٌب ضذُ ٍ تدبكٌَى در
چٌذیي حزفِ آهَسش دیذُ ام .
 -2نقص مربی و مطاور مرکس در توفیق ضما در راه اندازی کسب و کار چه بوده است ؟
در اثتذا هطبٍرُ ًسجت ثِ هؼزفي دٍرُ ّب ٍ ٍرضتِ ّبي هزكش ٍ سپس تجبرة هْبرت آهَختگبى در رضدتِ ّدبي هختلدف ٍ ثدب
تَجِ ثِ ػالیق ٍ استؼذادّبي ایٌجبًت هزا در ایي رضتِ تطَیق ًوَدُ ٍ سپس در كبرگبُ ثدب هزثدي ٍ تجْیدشات آضدٌب ضدذُ ٍ
هزثي كبرگبُ خبًن ػزة جؼفزي ًیش در كالس ثب آهَسش ثسیبر ػبلي هزا در ایي كبر یبري ًوَدًذ .
 -6چگونگی راه اندازی کسب و کار و اضتغال خود را به صورت مفصل ضرح دهید.
ثزاي ضزٍع كست ٍ كبر اثتذا ثب هزاجؼِ ثِ هزاكش فٌي ٍ حزفِ اي ٍ كست هْدبرت در دٍرُ گلدین ثدبف هْدبرت السم را كسدت
ًوَدُ ٍ سپس هزثي هزكش هزا جْت جْت ایجبد یک كبرگبُ راٌّوبیي ٍ هطبٍرُ ًوَدًذ سپس در خالل آهدَسش ثدب چٌدذیي
فزٍضٌذُ صحجت كزدم ٍ آًْب طزحْبیي را ثزاي ثبفت گلین دادًذ ٍ هي ًیش كبر خَد را ثِ آًْب ارائِ دادم حتدي ًوًَدِ كبرّدبي
خَد را ثزاي تْزاى فزستبدم آًْب ًیش اس كبر هي راضي ثَدًذ ٍ طزحْبیي را ثزاي هي فزستبدًذ تب ضزٍع ثِ كبر ًودبین ٍ الدي ثدب
خَاّزم سفبرش گزفتِ ٍ گلین هي ثبفین ٍ در صَرت افشایص سفبرضبت كبر خَد را گستزش خَاّن داد .
 -4میسان سرمايه اولیه ضما جهت راه اندازی کسب و کار به چه میسان بوده است؟
ایي كبر ثِ سزهبیِ سیبدي ًیبس ًذارد ٍ ثب پٌج هیلیَى تَهبى سزهبیِ ضزٍع ثِ كبر ًوَدم
 -5در مورد تعداد به کارگماردگان در ابتدای راه اندازی کسب و کار و میسان افسايص تعداد نیروی انساانی ساا از
ضروع فعالیت تاکنون توضیح دهید؟
هي خَدم تبسُ دٍرُ آهَسضي را طي كزدُ ٍ ثب خَاّز ٍ هبدرم كبر هیکٌین ٍ اگز ثتَاًن سفبرضبت ثیطتزي ثگیزین چٌدذیي ًفدز
دیگز را ًیش در كبرگبُ هطغَل ثِ كبر خَاّن كزد
 -6در خصوظ میسان تولید و افسايص تولیدات توضیح دهید؟
در اثتذا فقط ثزاي آضٌبیبى ٍ ّوسبیِ ّبي اطزاف سفبرش داضتن اهب پس اس آى ثب ایجبد گزٍُ در سبیتْبي هجبسي ٍ توبس ثدب
تْزاى ٍ فزٍضٌذگبى دیگز ضْزّب اًطبهلل ثتَاًن سفبرش سیبدي گزفتِ ٍ كبر خَد را تَسؼِ دّن
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 شرح تجربیات :
 تجزثیبت ضغل ضبهل چگًَگي جذة هطتزي – ثِ رٍس ثَدى ٍ ثب هذ رٍس جلَ رفتي تب هزدم راضي ثبضدٌذ – ضدٌبخت
اجٌبس ٍ كیفیت آى – طزحْب ٍ هذلْبي هَرد ًیبس ثبسار ٍ ثب سالیق هزدم
 شرح شكست ها :
ً طٌبختي سالیق هطتزیبى ٍ ػذم جذة هطتزي – رقبثت ثب ثقیِ كبرگبُ ٍ احتوبل ضکست در هقبثل آًْب
 شرح هوفقیت ها :
 جذة هطتزي – گستزش كبرگبُ – كست درآهذ هطلَة – كبرآفزیٌي
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :هزضیِ اكجزي
ػٌَاى دٍرُ آهَسضي  :گلین ثبف
ػٌَاى ضغل/حزفِ  :گلین ثبفي

