
 

 

 89درسال استانیکارآفرین برتر  

 سرکارخانم مریم غالمی

 عنوان طرح:عروسک دوزی

 بنام خدا

سازی ،پس از آموزشهای فنی وحرفه ای   در حرفه عروسک 89استانی سال کارآفرین برترمریم غالمی  اینجانب

موفق به اخذ گواهینامه مهارتی شده  و با استفاده از گواهینامه نسبت به دریافت تسهیالت مشاغل خانگی اقدام 

 مینمایم.نفر تحت پوشش  در حرفه عروسک سازی فعالیت  51نموده وهم اکنون با تعداد 

 

 *نحوه آشنایی شما با سازمان آموزش فنی و حرفه ای چگونه بود؟

 گراز سوی دیکه در حرفه عروسک سازی داشتم تصمیم به ایجاد کسب وکار خانگی گرفتم.تجربه ای اینجانب با 

ی یکآنجا بود که متوجه شدم جهت دریافت تسهیالت مشاغل خانگی به اداره صنعت،معدن وتجارت مراجعه نمودم،

با از این طریق لذا .ر حرفه عروسک سازی می باشدارائه گواهینامه مهارتی د جهت اخذ وام از مدارک الزمه

 آموزشهای فنی حرفه ای آشنا شدم.

 ؟است در روند پیشرفت کاری شما تاثیرگذار بوده چقدرمهارتی  آموزشی *نقش مربی دوره های

 تخصصی مربیان امکان پذیر می باشد. قطعا تکمیل تجربیات اینجانب از طریق آموزشهای

 ؟شدیدراه اندازی کسب و کار به ایجاد کارگاه تولیدی و  * در چه سالی موفق

با دریافت تسهیالت مشاغل خانگی  6931اینجانب در سطح خرد و کوچک در این زمینه فعال بودم ولیکن در سال

 دادم. سعهو فراهم شدن شرایط جهت خرید مواد مصرفی وتجهیزات،کار را تو

را گری دیتوانستید افراد و پیشرفت کار * آیا پس از راه اندازی کسب و کار با توجه به گستردگی 

 ید؟یجذب نما تولیدیبه مجموعه خود جهت کار 

بله. با توجه به اینکه این شغل جزء مشاغل خانگی محسوب میشود.انجام آن به سهولت  در منازل کوچک هم امکان 

 نفر تحت پوشش با اینجانب همکاری می نمایند. 61تا کنون  پذیر می باشد.لذا

 تجهیزات و فضای کارگاه شما کافی و به روز می باشد؟آیا *

چون اینکار در منزل انجام می شود، برای هر یک از افراد تحت پوشش ابزار جداگانه و مواد مصرفی در اختیارشان 

  قرار می گیرد.

 چقدر است؟ *میزان رضایتمندی شما از این کار



 

 

مکانی را جهت انبار نمودن کاالهای  ،خداروشکر از درآمد حاصله راضی هستم به قدری که توانستم در کنار کارگاه

 شده اجاره نمایم. تولید

 ن چیست؟شما به جوانان و هم سن های خودتا *توصیه

بانوان توصیه میکنم با شرکت در دوره های آموزشی  به جوانان جامعه بخصوص کارآفرین کوچکبعنوان یک اینجانب 

که نیاز به ترک نمودن ودور شدن از محیط خانواده  فنی وحرفه ای نسبت به ایجاد کسب وکار وا اشتغالزایی خانگی

 اقدام نمایند. نمی باشد دور

 

 

 


