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نام طرح  :مینا کاری-نقاشی روی چرم وسفال
شرح انتخاب حرفه آموزشی :
به دلیل عالقه وافری که به آموزش صنایع دستی داشتم پیگیر آموزش این حرفه ها شدم تا بتوانم با صرف هزینه اندک وصرفه
جویی در هزینه ها واینکه به مشاغل خانگی تسهیالت اعطا می شود،بعد از آموزش در منزل به صوورت قووول سوشارش کوار را
شروع نمودم. .
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
توسط دوستان و آشنایان که به مرکز فنی و حرفه ای مراجعه کرده بودند واطوالع از آموزشوهای آن مرکوز داشوتند،مرا جهو
یادگیری این حرفه ها به شرک در کالسهای آموزش فنی وحرفه ای تشویق نمودند.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگران ،توضیح دهید.
ابتدا لیس دوره ها که در تابلو نصب شده بود را نگاه کردم و بعد به اتاق مشاور مراجعه کردم وتوسط مشاور از کارگاهها دیودن
کردم و نمونه کارهای مختلف موجود در نمایشگاه مرکز را مشاهده وعالقه مند به شرک در دوره های آموزشی شدم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله  ،من چندین گواهینامه دارم با توجه به محیط مناسب مرکز وکیشی عالی آموزش ها،دوره های جدید را ثو نام می کردم
و با شرک در آزمون گواهینامه های مربوطه را دریاف می نمودم .
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
بله هر کارگاهی که شرک می کردم ،تجهیزات کامل داش .
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
بله  ،معلومات مربی و تجهیزات کارگاه ها به روز بودند .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله  ،مشکلی با قوول سشارش ندارم  .وهمه از کار من راضی هستند .
-7چه نوآور یهایی در کسب و کارتان داشته اید؟

تلشیق چند هنر باهم برای مثال قلم زنی روی مس  ،مرصع ومینا را باهم تلشیق کردم و سشارش باالیی از این کار داشتم  .و از
طرح های مناسب با بازار کار استشاده کردم .
-8آیا خودتان را یک فرد موفق می دانید؟ رمز موفقیتتان چیس ؟
بله فکر میکنم رمز موفقی من تواضع و تالش و محیط مناسب مرکز آموزش فنی و حرفه ای بود من هیچوق فکر نکردم
کارشناس ارشد نمی تواند یک هنرمند موفق باشد و الحمد اهلل در هنر موفقی بسیاری کسب کردم .
-9آیا در شروع کار ،تجربه مرتوطی داشتید؟
خیر  ،من بدون هیچ پیش زمینه ای وارد آموزشهای مرکز فنی وحرفه ای شدم .
-11در زمان شروع به کار چند سال داشتید؟و چند ساله که به این شغل مشغولید؟
24سال داشتم و اکنون  3سال اس که مشغول می باشم .
-11چه مشکالت و موانعی در حرفه ی شما وجود دارد؟
عمده مشکالت ما در خصوص بازار فروش می باشد ،به نظر اینجانب بهتر بود کار های هنری را می توانستیم به کشور های
دیگر صادر کنیم  .یا یک بازار چه جهانی برای ارائه محصوالت و قوول سشارش داشتیم.
-12چه پیشنهادهایی برای افراد تازه کاری که دوس دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند ،دارید؟
تالش  ،پشتکار و امید به هدای پروردگار در هر کاری داشته باشند و با شکس های کوچک نا امید نشوند بلکه آنرا تجربه
ای جه نیل به موفقی قلمداد نمایند.
-13آیا تحصیالت شما در کارتان موثر بوده اس ؟
تا حدودی
-14آیا تا به امروز درکارتان شکس هم خوردهاید؟ به نظرتان دالیل شکس شما چه مواردی بوده اس ؟
نه همیشه در پناه پروردگار موفق بوده ام .
نمونه تصویر

