
 

 

 

 89درسال استانیکارآفرین برتر 

 شیما حسینیسرکارخانم 

 عنوان طرح:تولید صنایع دستی)چوب،فلز،سفال(

 بنام خدا

 انتخاب حرفه آموزشی : شرح

ا نبا کالس میهمان مرکز آموزش فنی وحرفه ای ی شروع شده و در کاشآشنایی اولیه من با آموزشهای فنی و حرفه ای  با دوره معرق 

سال اقدام  3کار شدم .پس از ثبت نام نمودم.پس از گذراندن دوره ابتدا بصورت انفرادی در منزل مشغول به ه و کاری روی مس آشنا شد

اغاز نمودم و پس از یکسال فعالیت کارگاه خود را  سیس کارگاه نمودم و با دو نیروی کار و امکانات محدود کارگاهی .کار خود راأبه ت

. در حال حاضر محصوالت  کنند بصورت کار در منزل با من همکاری می نفردو .نمودماضافه به کارگاه  نفر نیروی کار  3و  هگسترش داد

 رسانم. بفروش می ا و ادارات و اخذ سفارش از نهاده تولیدی را بصورت تک فروشی و عمده و با شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی

 چگونه و یا توسط چه کسی به مرکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اید ؟ توضیح دهید .-1

ز ه من نییکی از دوستان که در کالس های آموزش فنی و حرفه ای شرکت داشتی و حرفه ای و از طریق تبلیغات آموزشهای فن بواسطه

 م .شرکت نمود

 کارگاه آموزشی چگونه عمل کرده اید ؟به کمک مشاور مرکز یا دیگران . توضیح دهید .برای انتخاب -2

 ،ایشان کمک فکری وشغلی زیادی به من دادند.از مربی این حرفه دریافت نمودم خود را مشاوره

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید ؟-3

 ه شده بود.ائار کاربردیهمه موارد کامل و در آموزش ها  . سیس نمایمآتخود را  بله آموزش های جامع مرکز موجب شد کارگاه تولیدی

 کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود ؟ توضیح دهید .-4

اما در حین تکمیل و گسترش موارد تکمیل و بروز رسانی شد . اما هنوز کم  .د از کمترین و محدودترین امکانات برخوردار بو در ابتدای کار

 و کاستیهائی وجود دارد .

 تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازار کار متناسب بود ؟ توضیح دهید .-5

 و خودمان را بروز کنیم . فرا گرفته آموزش های دیگری را.و باعث شد تا  با تکنولوژی بازار کار متناسب بود اما تجهیزات کم و محدود

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

ب و از این طریق هم به کس ایمکسب نمدر این زمینه شغلی  و سعی میکنم هر روز اطالعات بیشتری ، من اینکار را عاشقانه دوست دارمبله

 . بپردازمتقویت روحیه هنری  و هم بیشتر درآمد

   هائی در کسب و کارتان داشته اید ؟چه نوآوری -7



 

 

رهای کا،  معرق آیینه،  نقاشی روی ظروف سفالی،   نقطه کوبی،  هنری دیگر مثل معرق کاشی حرفه عالوه بر میناکاری روی مس از چند 

 روی چوب وپرشنگ و.....را نیز تولید کرده ام.و  نقاشی روی سنگ،  ویترای، تریکو بافی،  چوب و رزین

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

اما هنوز به هدف نهایی نرسیدم که امیدوارم در آینده نزدیک به هدف نهایی خود و تولید انبوه  .تا اینجای کار تقریبا خود را موفق میدانم 

 ام مرا در این راه کمک کرد .و تالشهای خود و دوستانم و تشویقهائی که از طرف خانواده ام داشته  کارگاه برسم

 آیا در شروع کار تجربه ی مرتبطی داشتید ؟-9

 تجربه ی محدود در رشته های طراحی و نقاشی داشتم و نیز ذوق و استعداد هنری. بله.

 در زمان شروع بکار چند سال داشتید . و چند سال است که با این شغل مشغولید ؟-11

 باشم. سال است که به این شغل مشغول می 3اکنون ساله بودم و  27 در زمان شروع 

 چه مشکالت و موانعی در حرفه شما وجود دارد ؟-11

 تانتوزیع به بازارهای خارج از شهرس عدم  به دلیل کمبود سرمایه و  یل نبودن تجهیزات کارگاهمو تک زیادتهیه مواد مصرفی کارگاه با قیمت 

 .از موانع کار من بوده است 

 هادهائی برای افراد تازه کاری که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند دارید ؟چه پیشن-12

نداشته باشند و حتی با امکانات کم شروع کنند و کار خود را توسعه دهند و از طرفی با شرکت در نمایشگاه  واهمه ای  کسب تجربه و کار از 

 کنند و با کمترین سرمایه شروع کنند. ها تجربیات زیادی بدست بیاورند و بازار فروش پیدا

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است ؟-13

 بله من در رشته مهندسی معماری تحصیل کردم و آشنایی با مفاهیم طراحی و گرافیکی و هنر را داشتم.

 ست ؟آیا تا امروز در کارتان شکست خورده اید ؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه مواردی بوده ا-14

حصوالتی که منداشتم و همچنین تجربه کم باعث شد  با قیمت مناسب  مواد اولیه در مورد بازار رقابتی و تهیه  بله اوایل کار شناخت کافی

 .زیاد مورد پسند عموم نبود تولید کنم که

 توصیه شما به جوانان و هم سن های خودتان چیست؟-15

د نیز شرکت نماین است که عالوه بر تحصیالت آکادمیک ،در دوره های آموزشی فنی وحرفه ایتوصیه اینجانب به جوانان جویای کار این 

 کاری راه اندازی نمایند. بتوانند برای خود کسب و آموزشهای مهارتی طریقتا از 

 

 

 

 



 

 

 


