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 دستی کامپیوتری و هنرهایی گلدوزنام حرفه: 

 

 : شرح انتخاب حرفه آموزشی 

بما ضومور در آموزشم اه زیمر     داشتم باتوج  ب  عالق  ای ک  ب  رشت  های هنری از جمل  رشت  گلدوزی وخیاطی 

ایجاد خود اشتغالی برای خویش اقمدام  نظرمرکز آموزش فنی و ضرف  ای زنجان و کسب مهارتهای الزم توانستم با 

 پمرده،  قرآنمی،  جا سجاده، مانند محصوالتی روی بر را دوزی سوزن هنر .کنمب  تاسیس کارگاه گلدوزی و خیاطی 

 جهت دلیل همین ب . کنند می تكمیل... و رومیزی های سرویس عكس، قاب آباژور، کالهك روتختی، کوسن، روی 

 عبارتست کار این در شده انجام های فعالیت. شود برده بكار بسیاری دقت و ظرافت است الزم کار کیفیت افزایش

 منتقمل  پارچم   روی را شمكل  و داده قمرار  دو آن بین کپی کاغذ و گذاشت  پارچ  روی را نظر مورد ال وی ابتدا: از

 و دوختم   اصملی  ال موی  مانند را شده طراضی شكل رن ی های نخ با و داده قرار کارگاه بین را پارچ  سپس نموده

 شالل پیچ، شالل ساده، شالل: از عبارتند رود می کار ب  دوزی سوزن در ک  متفاوتی های دوخت. کنند می تكمیل

 و کوتماه  دوزی تموپری  سماق ،  طرح و دوزی ساق  بست، دوخت تزئینی، بخی  ساده، بخی  مستقیم، شالل مارپیچ،

 ... . و بلند

 

 

 
 

 چ ون  یا توسط چ  کسی ب  مرکزآموزش فنی وضرف  ای معرفی شده اید؟ توضیح دهید. -1

پگ  از کسگب مرارترگای  ز     و توانسگتم   تشویق دوستم وارد آموزشگگاه فنگی و فرفگه ای شگد      عالقه به این رشته و بخاطر

 تجاربی کسب کنم. موفقیترا و
 

 کارگاه آموزشی چ ون  عمل کردید؛ آیا ب  کمك مشاور مرکز یا دی ران توضیح دهید.برای انتخاب  -2

مشورت دوستم تصمیم گرفتم در بعضی از رشته های هنری که بتوان شغل خگوبی بگرای خگود داشگته باشگم در دوره هگای        با

   را انتخاب کرد .مورد عالقه ا دورهشد  و  یراهنمای آموزشگاهو توسط مشاور مرکز به آموزشی شرکت کرد .
 

 آیا از آموزشی ک  دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید. -3

باسفارشگرایی   وتوانستم برای خود ایجاد شغل کنم و زیر نظر آنرا آموزش دید  متشکر  از مربیان عزیزی که و بله راضی هستم

 که گرفتم برای دیگران هم ایجاد شغل و درآمدکنم.

 

تیوهنرهای دس گلدوزی کامپیوترینام طرح :  

 

 ("س"خواهران )الزهراء 1مرکز شماره  -زنجانشهرستان 

 شغلی استان زنجان– آموزشی و هدایت مشاوره                              تجارب مهارت آموخت ان شاغل مراکز آموزش فنی و ضرف  ای
 



 

 تجهیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید.کارگاه آموزشی شما از  -4

 در صورت کمبود دوباره خریداری میشد . ولیه تجریزات توسط مرکز تریه میشد در سالی که ما آموزش میدیدیم کبله .
 

 تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تكنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید. -5

   شد تافد امکان تریه میشد در کل تجریزات کارگاه آموزشی مناسب بود.افساس مینسبتا رضایتبخش بود اگر کمبودی 

 :شغل اندازی راه از فاصل نتایج

 .بیکاری کاهش همچنین و درآمد ایجاد محل و خانواده اقتصادی وضع بربود مانند: اقتصادی نتایج -7

 .فرهنگ اشاعه و فرهنگی سطح ارتقاء و بربود مانند: فرهنگی نتایج -0

 

 از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید. آیا -6

رشات اسگتان  بتوانیم کلیه ی سفا ما بیشتری پیداکند ونیز رونق  ما ، کاربازارکار بربود امیدوار  روز به روز بابله راضی هستم و 

پشگتکار، زدن طگر    گلدوز دستی برای ارتقاء شغلی خود چاره ای جگز   ایجاد کنیم. کار افراد برای تعداد بیشتری از بگیریم و را

 .های نو، دقت و کیفیت و فوصله به خرج دادن و انتخاب گل هایی که طر  روز است ندارد
 

 

 وموفقیتها شرح تجربیات:   

کیم    -منجق دوزی -پت  دوزی -سرم  دوزی -تك  دوزی-ودستیدر ضال ضاضر با گلدوزی کامپیوتری 

 ،تكم  دوزی  ،سیسممونی نموزاد  ، لباس کار ،گلدوزی روی انواع لباس کودک -نقاشی روی پارچ   -دوزی

شمرکت در  کمار راتوسمع  داده ایمم همننمین بما       سرویس خواب آرم شمرکتها و....  ،سرویس آشپزخان 

 .ب  ارائ  محصوالت نیز می پردازیم نمایش اه های استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


