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شرح چگونگي انتخاب حرفه آهوزشي :
اصفْاى ّوَارُ هْذ ٌّز ٍ جلَُ ّاي سیثاي آى تَدُ است  .ایٌجاًة در تاسارّاي هختلف ضْز ٍ تَیژُ تاسار ّاي هیذاى اهام تاا
آثار هختلف ٌّزي تزخَرد كزدُ تَدم  .آثار سیثاي هعزق كاري در جاي جاي ضْز اصفْاى  ،تاسار ّا ٍ هَسُ ّاا ّواَارُ تازاي
هي جذاب ٍ اًگیشُ ّایي را ایجاد هي ًوَد .
تِ عالٍُ یکي اس اًگیشُ ّاي هي كسة درآهذ ٍ اًجام كار تَد  .لذا تِ ًشدیک تزیي هزكش آهَسش فٌي حزفِ اي هحال ساکًَت
خَد هزاجعِ ًوَدم ٍ پس اس اطالع اس رایگاى تَدى كالس ّا تیطتز عاللِ هٌذ ضذم .
تا راٌّوایي استاد دٍرُ عاللِ ایٌجاًة تزاي ضزكت در دٍرُ افشایص یافت ٍ پس اس ساختي چٌذ ًوًَِ كار تِ تَاًاایي خاَد در
ایي سهیٌِ پي تزدم  .تي ضک ٍجَد اساتیذ فعال ٍ دلسَس اس اركاى ّز ًظام آهَسضي هي تاضذ .
اس طزفي تاتَجِ تِ ًیاس هالي ٍ آساد تَدى ٍلت تِ فکز ایجاد كارگاّي كَچک تزاي تَلیذ هحصَالت هعازق  ،آهاَسش ٍ كساة
درآهذ افتادم  .در اتتذا تا آهَسش چٌذ ًفز اس ّوسایگاى تِ تَلیذ آثار پزداختن ٍ پس اس آى كار چسثاًذى ٍ ارایِ هحصَل را تاِ
تاسار را ضزٍع كزدم .
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نام طرح :هعرق كار حجوي
 -1نحوه آضنایی خود با آموزش های سازمان و مرکس آموزش فنی و حرفه ای را ضرح دهید؟
تا تَجِ تِ ایٌکِ ًشدیکتزیي هزكش آهَسش فٌي حزفِ اي تِ هحل سکًَت ایٌجاًة  ،هزكش سیٌثیاِ تاَد  ٍ ،اس طزفاي رایگااى
تَدى كالس ّا تِ ایي دٍرُ عاللِ هٌذ ضذم  .تِ عالٍُ تاتحمیماتي كاِ اًجاام دادم هتَجاِ ضاذم آهَسضاگاُ ّااي خصَصاي
هحذٍدي ٍجَد دارًذ ٍ عوَها داراي تجْیشات ٍ اهکاًات هٌاسثي ًیستٌذ  .تا دیذى آثار ٌّزي كاارآهَساى لثلاي ٍ تحمیاك در
هَرد هیشاى اضتغال سایي ٍ اهکاى فزٍش هحصَالت در ضْز اصفْاى  ،تصوین تاِ ضازكت در ایاي دٍرُ گازفتن .پاس اس طاي
ًوَدى دٍرُ كِ هجوَعا  5هاُ تِ طَل اًجاهیذ  ،تا راٌّوایي استاد تصوین تِ اًجام كار گزفتن .
 -2نقص مربی و مطاور مرکس در توفیق ضما در راه اندازی کسب و کار چه بوده است ؟
هزكش آهَسش فٌي ٍ حزفِ سیٌثیِ داراي كادر هذیزیتي ٍ آهَسضي تسیار فعال ٍ كارگااُ ّااي تاشر ٍ هجْاش هاي تاضاذ  .تاا
راٌّوایي استاد دٍرُ عاللِ ایٌجاًة تزاي ضزكت در دٍرُ افشایص یافت ٍ پس اس ساختي چٌذ ًوًَِ كاار تاِ تَاًاایي خاَد در
ایي سهیٌِ پي تزدم .تي ضک ٍجَد اساتیذ فعال ٍ دلسَس اس اركاى ّز ًظام آهَسضي هي تاضذ .
 -3چگونگی راه اندازی کسب و کار و اضتغال خود را به صورت مفصل ضرح دهید.
تا تَجِ تِ ًیاس هالي ٍ آساد تَدى ٍلت تِ فکز ایجاد كارگاّي كَچک تزاي تَلیاذ هحصاَالت هعازق  ،آهاَسش ٍ كساة درآهاذ
افتادم  .تخطي اس هٌشل هسکًَي خَد را تزاي ضزٍع كار تجْیش ًوَدم ّ .وچٌیي هَاد اٍلیِ ضاهل اًَاع چَب  ،دستگاُ ساٌثادُ
لزساى ،سٌثادُ دیسکي  ،كواى ارُ  ،چسة چَب،فَري  ،كاغذي ٍ  ...تْیِ ًوَدم  .در اتتذا تا آهَسش چٌذ ًفز اس ّوسایگاى تاِ
تَلیذ آثار پزداختن ٍ پس اس آى كار چسثاًذى ٍ ارایِ هحصَل را تِ تاسار را ضزٍع كزدم .
 -4میسان سرمایه اولیه ضما جهت راه اندازی کسب و کار به چه میسان بوده است؟
 30هیلیَى ریال
-5در مورد تعداد به کارگماردگان در ابتدای راه اندازی کسب و کار و میسان افسایص تعداد نیروی انساانی ساا از
ضروع فعالیت تاکنون توضیح دهید؟
اتتذا تا آهَسش چٌذ ًفز اس ّوسایگاى تِ تَلیذ آثار پزداختن ٍ سپس یک ًفز اس ّوکالسي ّاي هزكش فٌي حزفِ اي ًیش در كار
چسثاًذى لطعات ٍ سٌثادُ سًي حجن ٍ تزش كاري تِ ها اضافِ ضذًذ .
 -6در خصوظ میسان تولید و افسایص تولیدات توضیح دهید؟
تِ طَر هعوَل ّز هاُ تعذاد  15عذد لاب ٌّزي ٍ تعذادي هگٌت آهادُ هي ًوایین .
 شرح تجربیات :


تا خَدتاٍري ٍ اتکا تِ تَاًایي ّاي فزدي هي تَاى اس هطاغل خاًگي درآهذ تذست آٍرد .



تکارگیزي ّوسایگاى ٍ دٍستاى در ساخت هحصَالت ٌّز ّاي دستي .



سزهایِ اٍلیِ تمزیثا ًاچیش تزاي ضزٍع كار

 شرح شكست ها :


تِ علت درآهذ كن  ،استمثال هٌاسثي اس طزف دیگزاى تزاي اداهِ ٍ تَسعِ كارگاُ ٍجَد ًذارد .

 شرح هوفقیت ها :


تَلیذ لاب ّاي هعزق حجن تا ًمص ّاي هتٌَع اس لثیل گل ٍ هزغ؛گل ٍ تَتِ ٍ اسلیوي



استمثال ٍ جلة تَجِ هٌاسة در ٌّگام ارائِ هحصَالت در چٌذ ًوایطگاُ
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ًام ٍ ًام خاًَادگيً :زگس تاب الخاًي
عٌَاى دٍرُ آهَسضي  :خاتن كاري پیطزفتِ
عٌَاى ضغل/حزفِ  :خاتن كار
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