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 اکرم کردلو : خانوادگی نام و نام

 دیپلم  :تحصیلی مدرک

 و ... پارچه روی مستقیم گذاری اندازه با خیاط  -دوز دخترانه و گانه بچهنام حرفه: 
 

 

 : شرح انتخاب حرفه آموزشی 

یکی از کارآموزان ک  در مرکز آموزش دیده بود با مرکز آموزش فنی و حرفم  ا  خموااران    بنده در ابتدا از طریق

و پس از مراجع  ب  مرکز و اطالع از دوره اا و شناخت محتوا  دوره اا تصمیم گمرفتم در دوره   خرمدره آشنا شدم

 تنموع  دلیمل  ب  و دارند کاربرد لباس در مصنوعی ام و طبیعی الیاف ام امروزهاا  طراحی و دوخت شرکت کنم. 

بست  ب  نوع خالقیمت و ابتکمار ممی توانیمد لبا میا  زیبما و        دارند کارایی خاص مواد برا  کدام ار پارچ  انواع

 متنا ب با بازار امروز را تولید کنید.

 

 

 

 

 چگون  یا تو ط چ  کسی ب  مرکزآموزش فنی وحرف  ا  معرفی شده اید؟ توضیح داید. -1

و عالقمندد شددم بدرای شدناخت بی دتر       شنا شدمآموزان با این مرکز آتوسط یکی از کارهمانطور که قبال  اشاره کردم در ابتدا 

 دوره ها به مرکز خواهران خرمدره مراجعه کنم.

 

 آموزشی چگون  عمل کردید؛ آیا ب  کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح داید.برا  انتخاب کارگاه  -2

در ابتدا کارشناس م اور مرکز راجع به دوره ها توضیحاتی دادند و پس از بازدید از کارگاه ها مرکز و همچنین صحبتی کده بدا   

 راحی و دوخت شرکت کنم.مربیان مربوطه داشتم با توجه به استعدادهایم تصمیم گرفتم در دوره های کارگاه ط

 

 آیا از آموزشی ک  دیده اید راضی استید؟ توضیح داید. -3

من از این که با شناخت درست استعداد و توانایی هایم رشته مدورد عالقده ام را    های این کارگاه اصولی بودند موزشآکامال -بله

 انتخاب کردم و در کار خود حرفه ای شدم بسیار خوشحالم.

 

 

 

تولیدی پوشاک نام طرح :  

 

 شغلی ا تان زنجان– آموزشی و ادایت مشاوره                            آموزش فنی و حرف  ا  تجارب میارت آموختگان شاغل مراکز
 

 خواهران)سمیه( 7مرکز شماره  -خرمدرهشهرستان 



 

 

 آموزشی شما از تجییزات کامل برخوردار بود؟ توضیح داید. کارگاه -4

 کارگاه از تجهیزات خوبی برخوردار بود و همچنین مربیان ماهر و توانمندی را نیز داشت. -بله

 

  تجییزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژ  بازارکار متنا ب بود؟ توضیح داید. -5

... در کارگاه موجود بود. البتده بدرای ارت دا بایدد تجهیدزات بهتدر و        و بخار اتو ،رشب میزتجهیزاتی از قبیل: چرخ خیاطی،  -بله 

بروزتری در کارگاه ایجاد گردد و همچنین دوره های جدیدتری را نیز جهت متناسب شدن با تکنولوژی بازار کار در مرکز بدرای  

 دهند.آموزش کارجویان 

 

 آیا از شغل خود راضی استید؟ توضیح داید. -6

و هم اکنون به کارآموزان و هنرجویان دیگ نیز آموزش می دهم.ایدن   مدی دارم و در تامین پوشاک توانا گ ته امآچون در -بله

 درسدت،  و صدحی   شدغل  انتخداب  ید   ردیی خوبی دارد. ه بسیار پر رونق است و اشتغال زارشته در صورت وجود سرمایه اولی

 فدرد  هر برای...  و جامعه شرایط خانوادگی، شرایط ها، مهارت عالیق، ها، زشار شخصیتی، های ویژگی جمله از مختلفی عوامل

رشته با وجود ظرافت و پیچیدگی  و این باشد می شخصیتی های ویژگی عوامل این ترین مهم از یکی. شوند گرفته نظر در باید

 هایی که دارد نیاز می باشد که شخص در مرحله اول بسیار صبور بوده و استعداد این کار را نیز داشته باشد.

 

 

 شرح تجربیات و موفقیت اا:  

موزش خیاطی ب  و ام اکنون آ تجرب  کسب کرده ام   طراحی و دوخترشت  حرف  اا  اکثر  و دور در دوخت

 رشت  پوشاک و قبول  فارشات از جمل  عوامل موفقیت آمیز بنده می باشد. برا  اینک  در، تولید موزانکارآ

و دوخت موفق شوید و ب  عنوان شغل از آن بیره مند شوید باید زمین  اا  شغلی این رشت  از قبیل:  طراحی

 و دوز  نازک لباس، گلدوز  و ز دو تک  دوخت، و لباس طراحی پارچ ، و لباس برشکار  پوشاک، دوز   ر 

 را آموزش ببینید.لباس و ...   از  مدل  یسمونی، کامل دوخت دوز ، ضخیم

 

 


