
 

 

 89کارآفرین برتر کشوری درسال 

 سرکارخانم صفیه مداحی

 عنوان طرح:نازک دوز زنانه

 بنام خدا

پس از کسب دیپلم در رشته تجربی  89 اینجانب صفیه مداحی کارآفرین برتر کشوری در سال

را در رشته طراحی دوخت کسب نمایم وپس از  وارد دانشگاه شدم و توانستم مقطع کاردانی

گذراندن دوره های آموزشی فنی و حرفه ای مربوطه موفق به تأسیس کارگاه تولیدی پوشاک 

 شدم.

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

از طریق یکی از دوستانی که دور های مهارتی را کسب کرده بود آشنا شدم و با توجه به اینکه چندین سال در  بنده

حرفه خیاطی مشغول بودم  پیشنهاد داد برای کسب مهارت های بیشتر آموزش های مهارتی را کسب نمایم لذا پس 

 کارآموزی آزاد مهارت های الزم را کسب نمودم.سسات ر در دوره های مهارتی طراحی و دوخت دریکی از مؤاز حضو

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

مربی نقش مهم و اساسی در آموزش اینجانب عهده دار بود.بنده در طول مدتی که در محل آموزشگاه های آزاد در 

جدیت،تالش،کوشش و تسلط مربی به آموزش محتوای استاندارد تئوری و عملی را از حال آموزش دیدن بودم 

 نزدیک تجربه نمودم.

 ؟شدیدکسب و کار راه اندازی به ایجاد کارگاه تولیدی و  * در چه سالی موفق

عالیت ف بنده تجربه هایی از سالهای گذشته داشتم ولی بدلیل نداشتن سرمایه کافی نتوانستم بطور گسترده شروع به

دریافت  و شدم و با کسب مهارت های الزم از این طریق آشنا فنی وحرفه ای کنم تا اینکه با آموزش های مهارتی

 شروع بکار نمودم. 7931در سال تسهیالت مشاغل خانگی بطور رسمی

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 

م توانستم الز هایآموزشارائه برای توسعه کار خود قطعا نیاز به افراد توانمند و با مهارت بودم که پس از پیگیری و بله.

 در کارگاهم مشغول بکار نمایم. دیگر نفر 5

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

 بله،خوشبختانه توانستیم از حداقل تجهیزات مدرن جهت تولید انبوه استفاده کنیم.

 *میزان رضایتمندی شما از این کار چقدر است؟



 

 

خداروشکر با همت و تالش های شبانه روزی خودم و کارکنان تحت پوشش از درآمد حاصله راضی هستیم به قدری 

نفر نیز بعنوان فروشنده مشغول به 2 اهی را هم راه اندازی کرده وفروشگ ،در کنار این کارگاه تولیدی مکه توانست

 بنده همچنین در حال حاضر عضو انجمن مد لباس استان مرکزی می باشم. ودم.کار نم

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

م بخدا،دو توکلبه جوانان جامعه بخصوص استان مرکزی می گویم که اول  کارآفرین کوچکبعنوان یک اینجانب 

پشتکار و سوم باحضور در دوره های آموزش فنی و حرفه ای از ظرفیت های موجود این مجموعه به نحو احسن در 

 .جهت ایجاد کسب و کار واشتغالزایی استفاده های الزم را ببرند

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


