نخبگان آموزشگاه هاي آزاد
آموزشگاه آزاد صالحات
خانم ناهيد معقولي – مؤسس ،مدير و مربي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد صالحات

داراي مجوز رسمي در حرفه هاي رودوزي ها ي سنتي ،گلدوزي ماشيني ،عضو فعال سازمان صنايع دستي
و داراي مجوز رسمي کارگاه توليدي صنايع دستي در حرفه منجوق دوزي و سرمه دوزي

ارائه طرح هاي درسي :

ارائه طرح هاي درسي هويه كاري درجه  – 1پولك و منجوق دوزي – تكه دوزي با دست – روبان دوزي –
سرمه دوزي درجه  – 2سرمه دوزي درجه  – 1هويه كاري درجه 2

شرح اقدامات :
-1مربي حق التدريس سازمان فني و حرفه اي سال1380تا1385
-2مربي نمونه كشوري سال90-1389
-3احرازاعطاي نشان برند كیفیت ملي و برتري صنايع دستي در رشته سرمه دوزي تلفیقي (يونسكو)نشان مرغوبیت سال1390
-4احرازاعطاي نشان برند كیفیت ملي و برتري مرغوبیت در رشته رودوزي هاي سنتي در سال 89از صنايع دستي و هنر
-5تدوينگرتعدادي از كتب استاندارد آموزشي بیش از10نوع رشته هاي صنايع دستي و هنر(دوختهاي تزيیني)از سازمان فني و حرفه اي
-6عضو ممیزي و بازنگري بانك سواالت رشته صنايع دستي و هنرسازمان فني و حرفه اي
-7مولف و تدوينگر طرح درس حرفه هايي ازدوختهاي تزيیني كه در دست چاپ مي باشد
-8افتخار اجرايي اثر ارزشمند در ششمین جشنواره رضوي
-9كسب افتخار بیش از 20الي 25لوح تقدير ازسازمانها و دانشگاهها و ادارات
-10مولف و تدوينگر پودمانهاي چندين حرفه از رشته صتايع دستي و هنر براي مركز تربیت مربي كرج
-11احراز پروانه كسب تولید كارگاهي از صنايع دستي (همچنین اشتغالزايي براي جوانان .زنان .زنان بي سرپرست.بد سرپرست
-12دارنده پروانه مجوز مشاغل خانگي

-13دارنده پروانه تاسیس آموزشگاهي از سال83تا كنون وكسب مقام درجه يك از اداره آموزشگاههاي آزاد
-14احراز گواهینامه هاي روش فنون تدريس .رايانه كار.زبان انگلیس.پولك و منجوق.ومهارتهاي كسب و كار
-15ابالغ آزمونگري وانجام آن از سال 80تا كنون
احراز پست بازرس هیئت مديره انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد در سال88تا 91
 -16احراز مهارتهاي كسب و كاروگذراندن آن بعنوان بانوي كارآفرين
 -17موافقت اصولي درخواست ثبت آثار ادبي هنري از اداره ارشاد فرهنگ و هنر اسالمي(بعنوان چهره هاي نام آشناي ايران )
 -18احراز كسب مقام استاد و شاگردي از سازمان فني و حرفه اي
 -19افتخار خالقیت ونبوغ در زمینه تلفیق و تركیب همه دوختها با هم علي الخصوص (هنر منجوق دوزي.هويه كاري پیشرفته.سرمه دوزي تلفیقي.گالبتون دوزيي
تركیب با منجوق و سرمه و روبان و.)....
تقديرنامه هاي دريافتي :

 -1لوح تقدير اعطاي نشان ملي كيفيت و برتري صنايع دستي  1390و دريافت نشان ملي و مرغوبيت توسط محصول ارايه شده در رشته سرمه دوزي تلفيقي
(روميزي) از طرف معاون صنايع دستي استان اصفهان
 – 2دريافت لوح تقدير كسب عنوان مربي نمونه آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد و حائز رتبه اول از طرف وزير كار و امور اجتماعي -سال 1389
 - 3لوح تقدير اعطاي نشان ملي كيفيت و برتري صنايع دستي و دريافت نشان ملي و مرغوبيت توسط محصول ارايه شده در رشته رودوزي سنتي از طرف
سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي  ,گردشگري اصفهان
 – 4دريافت نشان مرغوبیت صنايع دستي يونسكو سال2012

 – 4دريافت نشان ملي مرغوبیت صنايع دستي از معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي – 1393
 – 5دريافت لوح تقدير مهارت آفرينان و كارآفرينان برتر توسط رئیس هئیت مديره كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور 1393 -

ناهید معقولی-موسس مدیر مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد صالحات

www.salehat110@yahoo.com
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