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همدان بلوار جانبمااان جبم
تمما ر وتممد جبمم سممو
شمیم

نام و نام خانوادگی :سمیه محمدی
مدرک تحصیلی :کاردان معماری،کارشناس گرافیک

شرح انتخاب حرفه آموزشی :

ایبجان توسط خواه م ب م کز فبی ت ف ای مع فی شدم و با توج ب ایبک ب هب عالق داشتم در رشت صبایع چوب ثبم
نام ک دم  ،دوره های مختلف صبایع چوب را گذراندم بعد اا آمواش ب ساامان صبایع دستی رفتم و در نمایشگاههای اسمتانی و
کشوری ش ک ک دم و محصو خود را ع ض ک دم و بعد اا آن با توج ب نیاا جامع وارد رشت میبما کماری روی سمفا و
نقش ب جست شدم و در این رشت هم موفق بودم  .در رشت میبا کاری ب تعداد ایادی اا اف اد آمواش دادم و آنها را ب م اکمز
آمواش فبی و ت ف ای مع فی ک دم .این اف اد بعد اا آامون ،موفق ب اخذ گواهیبام فبی ت فم ای شمده و مشموو بم کمار
شدند هم اکبون ایبجان در ارک علم و فباوری در م کز رشد لجین کارگاه تولیدی دارم و محصو خود را ب بمااار ع ضم
میکبم .

نام طرح  :میناکاری
 -1چگونه یا توسط چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید.
در سا ۱۸۳۱توسط یکی اا اقوام ب م کز م اجع ک دم و در کالس صبایع چوب ثب نام ک دم .بمدون ارم ام م بمی کارگماه
بسیار توانمبد بود و سطح آمواش ایشان بسیار عالی بود .بعد اا اتمام دوره وارد بااار کار شدم و بعد اا آن دوره و ورود ب بااار
کار باتوج ب نیاا و استقبا مبطق ای ب رشت میبا کاری فعالی ک دم و در این امیب بسیار موفق بمودم .بم م کمز مارک
علم و فبآو ری رفتم و در آنجا هم ب عبوان فباور ب ت مع فی شدم ب تعدادایادی اا اف اد آمواش دادم واکث ی مشوو ب کمار
شدند .اا این باب بسیار خ سبد هستم و هم این موفقی ها را مدیون م اکز فبی ت ف ای میدانم.

 -2برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.
با توج ب ایبک ب رشت های هب ی بسیار عالقمبدم س اا تحقیق و ب رسی متوجم شمدم کم در م کمز خمواه ان هممدان
کارگاههای آمواشی وجود دارد و من در این م کز در رشت مورد عالق خود ثب نام ک دم.
 -3آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید.بل بسیار راضی هستم
 -4کارگاه آموزشی شما از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.
اا لحاظ تجهیزا کارگاهی تجهیزا کافی ب ای آمواش در این کارگاه وجود داش و اکث ی کمارآمواان نیمز بم کممب م بمی
دوره بسیاری اا تجهیزا ک بسیار گ ان قیم و شاید ری قابل تهی میباشبد را با باادیدها اا محیط کار واقعی مشماهده و بما
آنها آشبا شدم .البت تالش های م بی دوره در این امیب قابل ستایش میباشد.
 -5تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید.
اگ بحث در مورد کارگاه صبایع چوب بود  ،تجهیزا این کارگاه اا تمامی جها بسیار عالی و ب وا بود.
 -6آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید.
بسیار راضیم و عالق مبد و تمام تالشم را در جه

یش ف کارم میبمایم

 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

