استان همدان -مرکز خواهران همدان
نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

شمممماره بیمممم
تامین اجتماعی

لیال محمدی

3833383783

55/7/71

48444284

تلفن

آدرس محل کار

18782135284

همدان بلوار جانبازان جنب تاالر وحمد
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نام و نام خانوادگی :لیال محمدی
مدرک تحصیلی :کارشناسی صنایع دستی

شرح انتخاب حرفه آموزشی :

اینجانب توسط خواهرم ب مرکز فنی حرف ای معرفی شدم و با توج ب اینک ب هنر عالق داشتم در رشت صنایع چوب ثبم
نام کردم  ،دوره های مختلف صنایع چوب را گذراندم بعد از آموزش ب سازمان صنایع دستی رفتم و در نمایشگاههای اسمتانی و
کشوری شرک کردم و محصوال خود را عرض کردم و بعد از آن با توج ب نیاز جامع وارد رشت مینما کماری روی سمفا و
نقش برجست شدم و در این رشت هم موفق بودم  .در رشت مینا کاری ب تعداد زیادی از افراد آموزش دادم و آنها را ب مراکمز
آموزش فنی و حرف ای معرفی کردم .این افراد بعد از آزمون ،موفق ب اخذ گواهینام فنی حرفم ای شمده و مشموو بم کمار
شدند هم اکنون اینجانب در پارک علم و فناوری در مرکز رشد اللجین کارگاه تولیدی دارم و محصوال خود را ب بمازار عرضم
میکنم .

نام طرح  :میناکاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
در سا  ۱۸۳۱توسط یکی از اقوام ب مرکز مراجع کردم و در کالس صنایع چوب ثب نام کردم .بمدون ارمرام مربمی کارگماه
بسیار توانمند بود و سطح آموزش ایشان بسیار عالی بود .بعد از اتمام دوره وارد بازار کار شدم و بعد از آن دوره و ورود ب بازار
کار باتوج ب نیاز و استقبا منطق ای ب رشت مینا کاری فعالی کردم و در این زمین بسیار موفق بمودم .بم مرکمز پمارک
علم و فنآو ری رفتم و در آنجا هم ب عنوان فناور برتر معرفی شدم ب تعدادزیادی از افراد آموزش دادم واکثری مشوو ب کمار
شدند .از این باب بسیار خرسند هستم و هم این موفقی ها را مدیون مراکز فنی حرف ای میدانم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با توج ب اینک ب رشت های هنری بسیار عالقمندم پس از تحقیق و بررسی متوجم شمدم کم در مرکمز خمواهران هممدان
کارگاههای آموزشی وجود دارد و من در این مرکز در رشت مورد عالق خود ثب نام کردم.

 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.بل بسیار راضی هستم
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
از لحاظ تجهیزا کارگاهی تجهیزا کافی برای آموزش در این کارگاه وجود داش و اکثری کمارآموزان نیمز بم کممب مربمی
دوره بسیاری از تجهیزا ک بسیار گران قیم و شاید ریر قابل تهی میباشند را با بازدیدها از محیط کار واقعی مشماهده و بما
آنها آشنا شدم .البت تالش های مربی دوره در این زمین قابل ستایش میباشد.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
اگر بحث در مورد کارگاه صنایع چوب بود  ،تجهیزا این کارگاه از تمامی جها بسیار عالی و بروز بود.

 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضیم و عالق مند و تمام تالشم را در جه پیشرف کارم مینمایم .
 شرح تجربیات و موفقیت ها
 شرکت در نمایشگاه های استانی و کشوری
 اموزش تعداد کثیری از افراد و ایجاد اشتغال
 تاسیس شرکت نقش افرینان الوند (تولید سفال)
 ایجاد کارگاه در مرکز رشد اللجین پارک علم و فناوری استان همدان
 فناور برتر در پارک علم و فناوری استان همدان
 مربی و کار افرین

