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  سمیه نعیمی : خانوادگی نام و نام

  کارشناسی  :تحصیلی مدرک

 دست با چرمی کیف دوزندهنام حرفه: 

 

  :شرح انتخاب حرفه آموزشی 
در ابتدا شمناختی ا  آمو شاا  ننی و ررنه ا  نداشت  وتتی به مرک  مراجهه کردم و با گتتردگی دوره اا  ماارتی آشنا  

و در دوره  مدش آشنا ررنه این با شد باعث داشت  جدید و نو کاراا   مینه در ویژه به انر به  یاد  عالته آنجایی ا شدم و 

 اا  ماارتی شرکت کردم.

 

 

 

 

 چگونه یا توسط چه کتی به مرک آمو ش ننی وررنه ا  مهرنی شده اید؟ توضیح داید. -1

طراحی و دوخت و خیاطی به مرکز آموزش فنی و حرفه ای  دورهبرای آموزش تبلیغات این مرکز را در سطط ش شططهر دیده بودم 

میم گرفهم در دوره کیف دوزی صططآموزشططی کیف دوزی بیشططهر به این حرفه ند مند شططدم و تآمده بودم ولی با دیدن کارگاه 

    شرکت کنم.
 

 برا  انتخاب کارگاه آمو شی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرک  یا دیگران توضیح داید. -2

کار  رگاه کیف دوزی چرم و با از دیدنابهدا از طریق مذاکره با مشطططاور از ماهوای دوره ما م لد شطططدم و با از بازدید از کا

 ثبت نام کردم. دست با چرمی کیف دوزنده هو دور آموزما مشهاق به آموزش شدمدست کار
 

 آیا ا  آمو شی که دیده اید راضی اتتید؟ توضیح داید. -3

آموزش دیدم و یادگرفهم. وجود مربی مامر بسیار در من بدون میچ گونه مشکلی و دادند میموزش آچون مربی کامد خوب  -بله

 خود ادیم توان بر تکیه با و امکانات حدا   با خانگی، مشطال   ویژه به اشطهغا   ایجاد اممیت به توجه باایجاد انگیزه تاثیر دارد. 

 .مسهم و سفارشاتی نیز می گیرم فعالیت به مشغو 
 

 برخوردار بود؟ توضیح داید.کارگاه آمو شی شما ا  تجای ات کامل  -4

 کارگاه از تجهیزات خوبی برخوردار بود و لوازم اولیه در اخهیار ما  رار می گرفت. -بله

 

  چرم با نام طرح :کیف دوزی

 شغلی استان  نجان– آمو شی و ادایت مشاوره                            آمو ش ننی و ررنه ا  تجارب ماارت آموختگان شاغل مراک 
 

 خواهران)سمیه( 2مرکز شماره  -خرمدرهشهرستان 



 
 

 تجای ات کارگاه آمو شی شما با تکنولوژ  با ارکار متناسب بود؟ توضیح داید. -5

 عشرو برای مناسب که...  و صنعهی و خوب خیاطی چرخ مثد دوز و دوخت تجهیزات. البهه بههر اسطت  تجهیزات خوب بود -بله

جهت بروز شططدن با تکنولو ی روز در کارگامها ایجاد شططود، مم نین ارتدای دوره مای کیف دوزی نیز بیشططنهاد می  باشططه کار

 شود.

 

 آیا ا  شغل خود راضی اتتید؟ توضیح داید. -6

رفی اولیه مانند چرم گران است و داشهن سرمایه اولیه ولی این حرفه فضطا برای بیشطرفت زیاد دارد بویژه مواد مص   راضطیم  -بله

مهم اسطت البهه ماصطو ت چرمی ممواره گران مسطهند و مرچه این کار از شک  دسهی به صنعهی بیو رود به شکسهه شدن    

  یمهها منجر خوامد شد بانث می شود بازار کسب و کار ما مم رونق بگیرد.

 
 

 شرح تجربیات و مونقیت اا:  

 نیا م مورد اولیه مواد تمام داشت  با ار ا  که شناختی به توجه با. کردم شروع را تولید می کار و برش چرخ، خرید با 

ار  .چرم را بیشتر شناخت  .کردم تولید به شروع ک  بتیار ابهاد در البته کردممی خرید نقد  صورتبه با ار ا  را

 دا .یمانجام شغل  را باترین نحو  بهسفارش تبول کردم و و دوخت اا را یاد گرنت   رو  به تجربه ام ان وده می شود.

 


