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شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
چگونگي انتخاب حرفه آموزضي ته تفصيل ضرح داده ضود:
پس اس آشٌایي تا هزكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي ٍ ًیش آشٌایي تا حزفِ ّاي ایي هزكش تٌا تِ سلیقِ ٍ ّذف هَرد ًظزم دٍرُ
گلذٍسي سِ تؼذي را اًتخاب كزدم
.

تجارب هْارت آهَختگاى شاغل هزاكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي

نام طرح :گلذوزي سه بعذي

 -1نحوه آضنايي خود تا آموزش های سازمان و مركس آموزش فني و حرفه ای را ضرح دهيذ؟
هذت ّا تِ دًثال كالس آهَسشي هٌاسة تا ّشیٌِ كن جْت اشتغال خاًگي ٍ كسة درآهدذ تدَدمک كدِ آگْدي تثلیغدي فٌدي ٍ
حزفِ اي در شثکِ ّاي هجاسي را دیذُ ٍ در كالس ّاي دٍرُ هَرد ًظز ثثت ًام كزدم.
 -2نقص مرتي و مطاور مركس در توفيق ضما در راه انذازی كسة و كار چه توده است ؟
در ٌّگام ثثت ًام ٍ قثل اس شزٍع دٍرُ در هَرد دٍرُ اًتخاتي هشاٍرُ شذُک سپس تا راٌّودایي ّداي هزتدي هزتَعدِ و ً دَُ
گزفتي ٍامک تجْیشات هَرد ًیاسک هَاد هصزفي هَرد ًیاس ٍ )....اقذام تِ راُ اًذاسي كارگاُ ًوَدم.
 -3چگونگي راه انذازی كسة و كار و اضتغال خود را ته صورت مفصل ضرح دهيذ.
در اتتذا تا فزاّن كزدى هکاى هٌاسة ٍ تْیِ تجْیشات السم ٍ هَاد هصزفي هَرد ًیاس اقذام تِ پذیزش سفارش كزدم
 -4ميسان سرمايه اوليه ضما جهت راه انذازی كسة و كار ته چه ميسان توده است؟
 2هیلیَى تَهاى
-5در مورد تعذاد ته كارگماردگان در اتتذای راه انذازی كسة و كار و ميسان افسايص تعذاد نيروی انسااني ساا از
ضروع فعاليت تاكنون توضيح دهيذ؟
در اتتذاي كار یک ًفز را تا خَد ّوزاُ كزدُ ٍ در سال دٍم تا تْثَد رًٍذ كار اقذام تِ پذیزش دٍ ًیزٍي كار دیگز ًیش ًوَدم.
 -6در خصوظ ميسان توليذ و افسايص توليذات توضيح دهيذ؟
در سال اٍل تا تَجِ تِ سزهایِ كن هیشاى تَلیذات كن ٍ تِ تٌاسة سَد كوتزي تزدین .در سال تؼذ تا تَجِ تِ كسة تجزتدِ ٍ
اسدیاد افزاد كارّاي تیشتز اًجام دادین.
 شرح تجربیات :


تجزتیات هزتَط تِ شغل هزتَعِ شزح دادُ شَد :
هٌاسثت ّایي هثل ػیذ ًَرٍس ک ًوایشگاّْاي صٌایغ دستيک تاسارچِ ّاي سٌتي ٍ ...شزایظ هٌاسثي تزاي فزٍش آثدار
تَد.

 شرح شكست ها :
در رًٍذ كاري تار ّا تا شکست هَاجِ شذین ....فزٍش ًزفتي تؼضي اس كارّایي كِ سلیقِ تاسار ًثَدک كِ تِ هزٍر سهداى
کكارّاي حزفِ اي تز ٍ هغاتق سلیقِ تاسارتَلیذ كزدین.
 شرح موفقیت ها :


هَفقیت ّاي كسة شذُ هزتثظ تا شغل هزتَعِ شزح دادُ شَد:
تا پیگیزي رًٍذ كاري ٍ ایجاد كسة ٍ كار تَاًستن در ًوایشگاّْاي صٌایغ دستي شزكت كٌن

