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  :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

از طریق یکی از دوستانم با رشته قالیبافی آشنا شدم و به توصیه ایشان جهت آموزش به مرکز فنیی و حرفیه ا     7831از سال 

مراجعه نمودم که پس از کسب اطالع از نحوه آموزش و اجرا  دوره ثبت نام کرده و طی چندین سال تمامی دوره ها  مرتبط 

 . ام با این رشته را گذرانده 

 

 .چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ا  معرفی شده اید؟ توضیح دهید -7

 . آشنا شدماز طریق یکی از دوستانم با مرکز فنی و حرفه ا  

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

مرکز و کسب اطالعات از واحد پذیرش با رشته ها  مختلف آشنا شدم و با کمک ایشان و اطالعیاتی کیه    هبا مراجعه حضور  ب

 . از دوستانم گرفته بودم حرفه قالیبافی را انتخاب نمودم و بعد از آن مربی کارگاه مشوق اینجانب بودند

 

 .آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید -8

و تجربیاتم طیی   ادامه دادم مرحله پیشرفتهتا و  تعلیم نمودهاین حرفه شروع به  مقدماتی زیرا از مراحلستم راضی ه خیلیبله 

  .چند سال بیشتر شد

 

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

  تمامی امکانات مرکز در این زمینه کامل بود  .بله بطور کامل کلیه تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز را دراختیار داشتیم

 
 .تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژ  بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید -5

قالی و ابزار در دسیتر  میی   دار .منطبق بوده البته این رشته تجهیزات پیچیده ا  نداردبله کلیه لوازم با تکنولوژ  جدید بازار 

 .باشد 

 

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

 . البته بدلیل نوسانات بازار فرش منبع ثابت درآمد برا  بافنده نمی باشد. راضی هستم بله 

 

 اید؟ داشته کارتان و کسب در یهایی نوآور چه-1



 

 

 . داشته باشندنوآور  در ترکیب رنگ نقشه ها  سنتی و تفهیم به بافنده که متناسب با بازار باشد و خالقیت در رنگ 

 
 چیست؟ موفقیتتان رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتان آیا-3

هم خودم بله با توجه به اینکه قبال هیچگونه فعالیتی در این زمینه نداشتم ولی با مهارتهایی که از فنی و حرفه ا  کسب کردم 

  . و خانواده در این رشته فعالیت می کنیم 

 
 داشتید؟ مرتبطی تجربه کار، شروع در آیا-9

 خیر هیچگونه تجربه در این زمینه نداشتم 

 

 داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟ سال چند کار به شروع زمان در-71

با مرکز فنی و حرفه ا  ارتباط داشته و در حال کسب مهارت بوده و سال است  9که نزدیک به  7831سال داشتم از سال  29

 . شغلی دارم در این زمینه فعالیت سال است  5نزدیک 

 

 دارد؟ وجود شما   حرفه در موانعی و مشکالت چه-77

  .و نبود بازار فروش از مشکالت این حرفه هستافزایش قیمت مواد اولیه 

 
 دارید؟ مطرح شوند، کارآفرین یک عنوان به دارند که دوست کار  تازه افراد برا  پیشنهادهایی چه-72

با افراد ماهر و و نیز  کار و مواد اولیهو کسب اطالعات بازار  کسانی وارد اینکار شوند که عالقه داشته باشندپیشنهاد میکنم 

  . پیشکسوت دراین رشته مشورت شود

 

 آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟-78

 .خیر اصال ارتباطی ندارد 

 ؟نظرتان دالیل شکست شما چه موارد  بوده استاید؟ به  هم خورده آیا تا به امروز درکارتان شکست -74

  . کار بصورت موقتی متوقف شده است .... ولی با وجود برخی از مشکالت از جمله مواد اولیه و ضعف بافنده و خیر 

 

 نمونه تصاویر

 
 
 
 
 

 


