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شرح چگونگي انتراب حرفه آهوزشي :
شْرستاى گلپایگاى تِ ػٌَاى یکي از شْر ّاي هؼرٍف در زهیٌِ هٌثت هي تاشذ ٍ استادكاراًي تٌام در ایي شْرستاى تَدُ
ٍ تؼذادي ّن ٌَّز هشغَل تِ كار هي تاشٌذ .تٌاترایي تمریثا لثل از رٍي آٍردى در حرفِ ي صٌایغ چَب تا ایي كار آشٌا تَدم ٍ
ػاللِ شذیذي پیذا كردُ تَدم اتتذا تِ حرفِ ي هؼرق ٍ هشثک رٍي آٍردم تراي آهَزش ًسد یکي از استادكاراى رفتن اها
ًتَاًستن آى طَر كِ هي خَاّن استفادُ كٌن.خَدم تصَرت تفریحي كار هي كردم اها ػاللِ شذیذي تِ هٌثت داشتن ٍ ّویشِ
آرزٍي فرا گرفتي ایي حرفِ را داشتن .هٌتْا اغلة استادكاراى آلا تَدًذ ٍ در هغازُ شاى آهَزش هیذادًذ كِ فضاي هٌاسثي
تراي آهَزش خاًن ّا ًثَد هذت زهاى كوي ّن تراي آهَزش رفتن اها كافي ًثَد تا ایٌکِ تا هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي آشٌا
شذم ٍ توام رشتِ ّاي هَرد ػاللِ خَد را ًسد خاًن یاٍري فرا گرفتن كِ ّن اكٌَى خَدم صاحة كسة ٍ كار شذُ ٍ حتي تِ
آهَزش ّن هشغَلن.
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نام طرح :هنبت كاري
 -1نحوه آضنایی خود با آهوزش های سازهاى و هركس آهوزش فنی و حرفه ای را ضرح دهيد؟
از لثل تا هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي آشٌا تَد م ٍ پیگیر آهَزش در ایي زهیٌِ تَدم هٌتْا ٌَّز كارگاُ صنٌایغ چنَب هركنس
فٌي ٍ حرفِ اي فؼال ًشذُ تَد.تِ هحض دریافت اطالع از طریك دٍستاى ٍ شرٍع آهَزش در هركس ،در اًَاع رشتِ ّاي صٌایغ
چَب ثثت ًام كردم ٍ هَفك تِ كسة گَاّیٌاهِ در رشتِ ّاي هٌثت كاري،هشثک كاري ،هؼرق كاري ٍ زیَرآالت چَتي شذم
ٍ تحوذاّ...ن اكٌَى تمریثا در توام ایي زهیٌِ ّا فؼالیت دارمّ.ر چٌذ تیشتر فؼالیت هي در زهیٌِ هٌثت است ٍ ایي طَر شنذ
كِ حتي تؼذادي از دٍستاًن را ّن تِ ثثت ًام در اًَاع دٍرُ ّا ترغیة كردم.
 -2نقص هربی و هطاور هركس در توفيق ضوا در راه اندازی كسب و كار چه بوده است ؟
از ّواى زهاى آهَزش تِ فکر كسة درآهذ ٍ راُ اًذازي كسة ٍ كار تَدم هٌتْا تسیار تردیذ داشنتن ٍ ٍالؼنا ًویذاًسنتن تاینذ
چکار كٌن.تا هرتي خَد در ایي زهیٌِ هشَرت كردم ٍ خَشثختاًِ ایشاى در ایي زهیٌِ تسیار هرا راٌّوایي ٍ تشنَیك كردًنذ ٍ
جْت خریذ تجْیسات ٍ هرحل كار تا ایشاى هشَرت كردم.
 -3چگونگی راه اندازی كسب و كار و اضتغال خود را به صورت هفصل ضرح دهيد.
اتتذا فمط كار هٌثت اًجام هیذاد م ٍ كارّاي هرتنَ تنِ ًجناري آى را تنِ ًجارّناي سن م شنْر هیذادم.تؼنذ تؼنذادي از
تجْیسات را خریذاري كردُ در پاركیٌگ خاًِ خَد هشغَل تِ كار شذم.تراي فرٍش تَلینذات خنَد ًیناز تنِ هحلني تنراي
فرٍش داشتن كِ یک ٍاحذ هغازُ اجارُ كردم.فؼال ّن تِ دلیل كوثَد هکاى كارّاي هرتَ تنِ تنرش ٍ ًجناري كنار را در
خاًِ اًجام هیذّن ٍ كار هٌثت ٍ فرٍش كار را در هغازُ اًجام هیذّن كِ تا تَجِ تِ ّسیٌنِ ّناي تناال ي اجنارُ ٍ فنرٍش
پاییي خیلي همرٍى تِ صرفِ ًویثاشذ.
 -4هيساى سرهایه اوليه ضوا جهت راه اندازی كسب و كار به چه هيساى بوده است؟
حذٍدا 10هیلیَى تَهاى

 -5در هورد تعداد به كارگواردگاى در ابتدای راه اندازی كسب و كار و هيساى افسایص تعداد نيروی انساانی ساا از
ضروع فعاليت تاكنوى توضيح دهيد؟
فؼال چٌذ كارآهَز دارم كِ كار را فراگرفتِ اًذ ٍ خَدشاى كنار اًجنام هیذٌّنذ ٍ فمنط جْنت فنرٍش كارّایشناى كوکشناى
هیکٌن.كارّاي هرتَ تِ ترش را ترایشاى اًجام هیذّن.
 -6در خصوظ هيساى توليد و افسایص توليدات توضيح دهيد؟
فؼال تیشتریي درخَاست در زهیٌِ ساخت اًَاع جؼثِ ّاي چَتي هي تاشذ تیشتریي تَلیذات ایٌجاًة در ایي زهیٌِ هي تاشذ.
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 شرح تجربیات :


اتتذا ًیاز تِ خریذ تجْیسات سٌگثي ًوي تاشذ ٍ تا حذالل اهکاًات هي تَاى كار را شرٍع كرد.

 شرح شکست ها :


سختي كار تیشتر در زهیٌِ تْیِ هکاى هٌاسة جْت فرٍش كار تَد.

 شرح هوفقیت ها :


ّن اكٌَى فرٍش تْتري دارم ٍ در س م شْر شٌاختِ شذُ تر شذُ ام.
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ًام ٍ ًام خاًَادگي :اػظن هلکي
ػٌَاى دٍرُ آهَزشي  :هٌثت كار
ػٌَاى شغل/حرفِ  :هٌثت كاري

.

