
 

 

 

 89درسال کشوریکارآفرین برتر 

 رقیه طالبیسرکارخانم 

 عنوان طرح:تولید پوشاک

 بنام خدا

 
 شرح انتخاب حرفه آموزشی :

سایر رشته ها شرکت می کردم بعد از اتمام من از سالهای قبل با آموزشهای فنی و حرفه ای آشنا بودم و در کالسهای کامپیوتر و 

السهای پوشاک در ک تحصیالت دانشگاهی بعلت نبودن موقعیت اشتغال در رشته تحصیلی دانشگاهی و همچنین عالقه به کار تولید

 ار خود را آغازبا تعداد کارکنان و تجهیزات محدود ک بعد از اخذ گواهینامه آموزشی شرکت نمودم و مربوط به فنی وحرفه ای نازکدوزی

 نمودم و در ادامه ،کار خود را گسترش دادم و خدا رو شکر پیشرفت خوبی در کارم داشته ام .

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

 تفرش می باشند . آموزش فنی وحرفه ای شهرستان توسط مادرم که ازکارکنان مرکز

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

  مشاور مرکز و مربی حرفه طراحی و دوخت راهنمایی شدم.به کمک 

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید ؟ توضیح دهید -3

 بله آموزشها به اندازه کافی جامع بود

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

تری تجهیزات بیشدرآمدزایی کم و بیش توانستم اینکه به مرور زمان با تا در شروع کار با محدودیت تجهیزات و مواد اولیه روبرو بودم 

 خریداری نمایم

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

 پیشرفت تکنولوژی تجهیزات نیز بروز می شوند که من در کارگاه خود از تجهیزات مدرن استفاده می کنم .با 

 آیا از شغل خود راضی هستید ؟ توضیح دهید -6

  نفر داشته باشم. 22اشتغالزایی برای حدود  بله ، چون مهمترین هدفم که اشتغال زایی زنان خانه دار بود توانستم به یاری خدا

 ه نوآوریهایی در کسب و کارتان داشته اید ؟چ-7

 و ما باید در این زمینه بروز باشیم. صنعت پوشاک در هر لحظه محصولی نو به بازار عرضه می کند



 

 

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

 تا حدی ، پشتکار و اتکال به خداوند 

 داشتید ؟ آیا در شروع کار ، تجربه مرتبطی-9

 بله ، از کودکی در کنار مادرم از نزدیک خیاطی را لمس میکردم

 در زمان شروع به کار چند سال داشتید و چند ساله که به این کار مشغولید ؟-12

 سال 6سال ، حدود  29

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

 افزایش قیمت مواد اولیه وتجهیزات وباالرفتن هزینه تولید وبالطبع پایین آمدن مقدار تقاضا وفروش مشکالت   

 تازه کار که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند ، دارید ؟چه پیشنهادی برای افراد -12

 مشغول شود .ا بررسی میدانی وپذیرفتن ریسک کار که دوست دارد ، حتماً ب هرکس در حیطه کاری 

 آیا تحصیالت شما در کارتان مؤثر بوده است ؟-13

 خیلی زیاد .   

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

 بله ولی همان شکست زمینه موفقیت را به وجود آورد .  

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

فه ای در دوره های آموزشی فنی وحراکتفا نکنند بلکه  تحصیالت آکادمیکفقط به  توصیه اینجانب به جوانان جویای کار این است که

 راحت تر بتوانند به اشتغال برسند.نیز شرکت نمایند تا از طریق آموزشهای مهارتی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


