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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

سپیار   دوره هپای آشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای با شرکت در دوره معرق کار چوب شروع گردید و سپس  در  

شهری از جمله کیف دوزی و روبان دوزی که از سوی مرکز در کانون الزهرا شهرستان خمین اجرا گردید شرکت نمپود  و هپر   

 . دو را با موفقیت گذراند  و مدرک مهارت بین المللی اخذ نمود 

شقمنپدی خپود  موجپ     در نتیجه با رایزنی و شناخت بازار فروش محصوالت و زحمات مربی محتر  مرکز و سعی و تپشش و  

  و کم کم  بپا  وهزار تومان سرمایه در منزل به صورت مستقل مشغول به کار ش033گردید در حال حاضر با در اختیار داشتن  

  .برسانماطشع رسانی و تبلیغات تولیداتم را بفروش 

 

 .وضیح دهیدچگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ ت -1

آشنایی من با آموزش های فنی و حرفه ای از گذراندن دوره  معرق کار چوب  آغاز شد اما  بدلیل  شقه ای که به روبپان دوزی  

و کیف دوزی داشتم و از مشاور مرکز اطشع یافتم که دوره های سیار شهری در داخل شهر و نزدیک محل سکونت اجپرا شپده   

 .سها حوور یافتم و با موفقیت سسری نمود است  با  شقمندی در این کش

 
 .برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه  مل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران ،توضیح دهید -2

 .کرد در رشته مورد  شقه ا   ثبت نا  بله با کمک مشاور مرکز با رشته های آموزشی آشنا گردید   و با آگاهی کامل 

 

 .دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهیدآیا از آموزشی که  -0

با توجه به اینکه شرکت در این دوره ها مثمر ثمر بوده و هم اکنون به لطف و یاری خداوند در حرفه کیف دوزی بکار در منپزل  

 .اکتفاء نموده ا  و با همکاری برادر  که در تهران  است  محصوالتم را بصورت انبوه به فروش می رسانم 

 

 .زشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهیدکارگاه آمو -4

بله فوای کشس بزرگ و مناس  است و تجهیزات نیز تا حدودی کفایت می کند اما اگرتجهیزات بپا توجپه بپه بازارکپار مرتپ       

نزدیک با طرح هپا و  بروزرسانی گردد و کارآموزان در فوای تولیدی حوور یابند یا مرت  با کارآفرینان ارتباط داشته باشند و از 

 . شیوه های مختلف طبق تکنولوژی روز آشنا شوند اشتغال تعداد بیشتری از آنان را فراهم میگردد

 
 .تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناس  بود؟ توضیح دهید -5

 تلفن-آدرس محل كار گواهينامه مهارتی مدرک تحصيلی تاریخ تولد نام استان نام و نام خانوادگی

 70/70/86 مركزی زهرا فرقدانی
دیپلم هنرهای 

 تجسمی

-روبان دوز-معرق كارچوب

 كيف دوز با چرم

انتهای -پشت سينما-سردارانميدان -خمين

 كوچه طالقانی



 

 

و تحصیشت و موقعیتی حوور یابند چراکه حوپور  با هر درجه از تجربه  بتوانند ارگاههای مرکز نیاز به روز رسانی دارد تا افرادک

 .و هم اینکه کارآموز از نیازهای بازار اطشع پیدا نماید.در فوای تولیدی بسیار مهم است

 

 .آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید -6

 .د اهلل راضی ا  با توجه به اینکه توانسته ا  در رشته مورد  شقه ا   از لحاظ مالی و اقتصادی تأمین شو  الحم

 

 اید؟ داشته کارتان و درکس  نوآوریهایی چه-7

 .از ابزار مدرن در کار  استفاده کنم و در طرح هایم خشقیت داشته باشم  سعی کرد

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-8

 .بله رمز موفقیتم را  شقه وصبر و تحمل و حمایتهای پدر  می دانم

 

 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 .  خیر آنچه می دانم با شرکت در کشس آموختم

 
 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ سال چند کار به شروع زمان در-13

 .سال سن داشتم و نزدیک به  یکسال و نیم  سابقه کار دار   27

 

 دارد؟ ودوج شما ی حرفه در موانعی و مشکشت چه -11

 

این کار با صرف هزینه باال امکان پذیر است لذا اگر مسئولین دولت بپا ا طپاء وا  هپای کپم بهپره مپا را حمایپت نماینپدکمک         

 .چشمگیری در پیشرفت کار ما خواهند نمود

 

 دارید؟ مطرح شوند، کارآفرین یک  نوان به دارند که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی چه-12

 .پذیر باشند و با امید به خدا شروع به کار نمایند ریسک 

 

 بله آیا تحصیشت شما در کارتان موثر بوده است؟-10

 

 خیر؟اید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده است هم خوردهآیا تا به امروز درکارتان شکست -14

 نمونه تصویر

 
 
 
 
 

 
 


