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نام طرح :قالی وگلیم باف
شرح انتخاب حرفه آموزشی :
با توجه به عالقه و مهارت در زمینه قالیبافی و تحصیل در دبیرستان و دانشگاه و جهت تکمیل مهارت به مرکز فنی و حرفهه ا
مراجعه نمودم
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ا معرفی شده اید؟ توضیح دهید
از طریق دوستان چندین سال با مدرک دانشگاهی بعنوان آزمونگر رشته قالیبافی با مرکز فنی و حرفه ا همکار داشتم .ولهی
جهت تکمیل اطالعات و مهارت به مرکز آموزش فنی وحرفه ا مراجعه کردم .
 -2برا انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران ،توضیح دهید.
از طریق دوستان و همفکر آنها به مرکز مراجعه کردم و پس از گرفتن اطالعات از مشاور مرکز در مورد رشهته هها مهرتبط،
حرفه مورد نظر را انتخاب نمودم .
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله با توجه به اطالعات قبلی از این رشته و آموزشهایی که توسط خانم عباسی مربی این رشهته دیهدم خیلهی فراتهر از اسهاتید
دانشگاهی بوده است .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
کامال تجهیزات منطبق بر استاندارد بوده است.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژ بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
با بروز شدن تجهیزات خصوصا دار و ابزار آالت کامال متناسب با بازار کار بوده است .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله خیلی راضی هستم بعلت عالقه زیاد که به این رشته دارم .
-7چه نوآور یهایی در کسب و کارتان داشته اید؟
شناسایی روش ها سرعت بخشیدن به روند کار و ایجاد طرح ها جدید با رنگ آمیز نو

-8آیا خودتان را یک فرد موفق می دانید؟ رمز موفقیتتان چیست؟
بله کامال موفق هستم با پشتکار و تالش مداوم در این زمینه به موفقیت رسیده ام.
-9آیا در شروع کار ،تجربه مرتبطی داشتید؟
بله من از کودکی در کنار مادر مشغول به کار بافت بوده ام .
-11در زمان شروع به کار چند سال داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟
زمان شروع بکار در این رشته  18سال داشتم و مدت  18سال است در زمینه قالیبافی فعالیت دارم .
-11چه مشکالت و موانعی در حرفه شما وجود دارد؟
با توجه به اینکه اکثر افراد که در این رشته فعالیت دارند خانم می باشند و کم سواد حمایت الزم را ندارند و درآمد قابل
توجهی ندارند و در مقابل زحمت زیاد که می کشند .
-12چه پیشنهادهایی برا افراد تازه کار که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند ،دارید؟
پیشنهاد دارم که در ابتدا با تمام مهارتها و فنون قالیبافی آشنا باشند و بعد شروع بکار کنند .
-13آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده است؟
بله با توجه به رشته تحصیلی دبیرستان و دانشگاه بیشتر موفقیت در کارم بخاطر پیش زمینه ا که در این رشته داشته ام
بوده است .
-14آیا تا به امروز درکارتان شکست هم خوردهاید؟ به نظرتان دالیل شکست شما چه موارد بوده است؟
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