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شرح انتخاب حرفه آموزشی :
من بعد از گرفتن دیپلم مدتی بیکار بودم و چون نتوانستم ادامه تحصیل بدهم به این فکر افتادم که کاری برای خودم انجام
دهم و شغلی برای خودم داشته باشم .بین رشته ها یی که خانمها می توانستند فعالیت کنند خیلی محدودیت وجود دارد
.بسیار تحقیق و پرس و جو کردم .از طرفی عالقه خاصی به رشته خیاطی داشتم .این رشته یعنی خیاطی رشته خوبی برای
خانم ها می باشد .پس به این فکر افتادم که در این رشته فعالیت کنم و کاری برای خودم دست و پا کنم .

نام طرح :تولیدی لباس زنانه
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
خوب پس از تحقیق و بررسی متوجه شدم آموزش این رشته در فنی و حرفهه ای وجهود دارد .توسهخ شهاص خاصهی معرفهی
نشدم.
 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
توسخ اصرار خانواده (ماصوصا مادرم ) و جهت ایجاد اشتغال برای خودم این رشته را انتااب کردم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله از لحاظ آموزشی خیلی راضی هستم .داشتن مربیان با تجربه و دلسوز در فنی و حرفه ای و عالقه خودم به این رشته باعه
شد مطالب آموزشی را خیلی خوب فرا بگیرم .بعد از شرکت در کالسها و کسب تجربه در بازار به نتیجه رسیدم .

 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
واقعا دارای کارگاه خوب و مجهزی است و برای آموزش فنی و حرفه ای ماصوصا دستگاههای خوبی دارد  .تجهیزات کامهل در
کارگاه آموزش خیاطی در فنی و حرفه ای وجود دارد.مربی هم به ما کمک بسیاری کرد و روش کار کلیه دستگاهها ی موجهود
در کارگاه را به همه کارآموزان یاد داد.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
تجهیزات کارگاه تماما خوب و در سطح ع الی بود و مشکلی نداشتیم و براحتی توانستیم نکات بسیار خوبی از مربی محترم
فرا بگیریم .مربی با تمام نکات توضیحات را در اختیار ما می گذاشت و ما هم با کمک بقیه بچه ها کارهها عملهی را انجهام
می دادیم .و مربی هم نکات دارای اشکال در کار را به ما می گفت .
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بله – دارای درآمد متوسخ هستم و چون محدودیت شغلی برای خانمها داریم این شغل بسیار مناسبی برای خانمها
می باشد .از شغلی که دارم راضی هستم و خدا را شکر می کنم .

شرح تجربیات و موفقیتها
به لطف خدا و فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای و حمایت خانواده وداشتن مدارک آموزش فنی و حرفه ای وبه کمک
دو نفر دیگر از خانمها توانستم کارگاه کوچکی تاسیس کنم و شروع به فعالیت نمایم .خوب بعد از آموزش الزم بود کمهی
تجربه کار در بیرون را پیدا کنم که این امر هم محقق شد و توانستم این کار را انجام بدهیم .خدا را شکر کارگهاه کهوچکی
دارم و اگر بتوانم تسهیالت بگیرم دنبال این هستم که کارم را گسترش دهم و کارگاه بزرگتری داشته باشم .

