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وام و وام خاووادگی  :فاطوِ قطثی ًیا

شرح اوتخاب حرفه آموزشی :
ایٌجاًة فاطوِ قطثی ًیا فرزًذ هحوذاظواعیل قطثی ًیا دارای تحصیالت آکادهیک تِ دلیل آشٌایی قثلی تا ظازهاى فٌی ٍ حرفِ ای
کِ پذر تٌذُ تازًشعتِ ایي ظازهاى هی تاشذ عالقوٌذ گردیذم تا از کالض ّای هفیذ ٍ کارآهذ ایي ظازهاى تْرُ هٌذ شذُ ٍ از آى تِ
عٌَاى یک شغل ٍ تا حذی تِ عٌَاى هٌثع درآهذ ٍ یک ٌّر از آى اظتفادُ ًواین  .تِ ّویي دلیل پط از هراجعِ تِ هرکس آهَزغ فٌی
ٍ حرفِ ای شوارُ  2خَاّراى ٍ تحقیق در هَرد کالض ّای هختلف ٍ صحثت تا ٍاحذ هشاٍرُ ٍ ارائِ اطالعات هفیذ از حرفِ دٍزًذُ
کیف دٍز کِ هَرد ًظر هي تَد ٍ تازدیذاز کارگاُ ٍ صحثت تا هرتی ّوچٌیي آشٌایی قثلی کِ تِ ٍاظطِ دٍظتاى تا ٌّر چرم دٍزی
داشتن عالقوٌذ شذم کِ در کالض دٍزًذُ کیف ّای چرهی شرکت ًوَدُ ٍ زیر ًظر اظتاد هجرب ایي حرفِ را فرا گرفتِ ٍ از آى
اظتفادُ ًواین.
از آهَزشْایی کِ ظپری کردم تعیار راضی ّعتن چرا کِ از عَامل اظاظی اشتغال هي تَدُ ٍ تَاًعتن هَفقیتْای زیادی تذظت آٍرم
ٍ اشتغال خَد را هرَّى آهَزغ فٌی ٍ حرفِ ای هیذاًن .
تا تشکر از ظازهاى فٌی ٍ حرفِ ای اظتاى ،تِ ٍیصُ هرکس شوارُ  2خَاّراى

وام طرح  :دوخت کیف چرمی

 - 1تَظط جِ کعی تِ هرکس آهَزغ فٌی ٍ حرفِ ای هعرفی شذُ ایذ؟
پدز بٌدُ باشًشستِ ایي ساشهاى هی باشد .
 - 2چگًَِ تَاًعتیذ حرفِ آهَزشی را اًتخاب ًواییذ؟
بِ هسکص آهَشش فٌی ٍ حسفِ ای شوازُ  2خَاّساى هساجعِ ٍ با کوک ٍ زاٌّوایی کازشٌاس ٍاحد هشاٍزُ آهَششی دز
حسفِ دٍشًدُ کیف چسهی با دست ثبت ًام ًوَدم .
- 3از آهَزشْای ارائِ شذُ رضایت داریذ؟
بلِ زضایت کاهل داشتن .
- 4آیا کارگاُ شوا از تجْیسات کاهل ترخَردار هیثاشذ؟
بلِ ّ ،وِ ابصاز هَزد ًیاش زا دازم
- 5آیا تجْیسات کارگاُ شوا تا تکٌَلَشی تازار کار ّن خَاًی دا رد؟
بلِ تجْیصات با باشاز کاز هطابقت دازد.
- 6آیا از شغلی کِ اًتخا ب کردیذ راضی ّعتیذ؟
چَى بِ ٌّس چسم دٍشی عالقِ داشتن  ،بلِ زاضی ّستن

شرح تجرتیات
بعد اتوام دٍزُ دز خاًِ بِ دٍخت کیف پسداختن

 .بعد اش هدت

 2سال بِ لطف خداًٍد ٍ ّوکازی ٍ

هشازکت ّوسسم تَاًستین هغاشُ ای دائس ًوَدُ ٍ دز ایي شهیٌِ فعالیت ًوائین؛ بعد اش هدتی کِ کاهالً با کاز
آشٌا شدین ایدُ گستسش شغلواى جْت اشتغالصایی ایي حسفِ بِ ذٌّواى زسید کِ
هساعدت ٍ ّوکازی ساشهاى جْت اخر ٍام ّای کازآفسیٌی زا دازین تا بتَاًین ّس چِ سسیعتس بِ هقصَد خَد
بسسین.

دز ایي زاستا ًیاش بِ

هْارتْای کعة شذُ :
دٍشًدُ کیف چسهی با دست
هَفقیت ّا :
دز ًوایشگاّْایی کِ تَسط هسکص بسگصاز گسدید ًیص شسکت ًوَدم ٍ تَاًستن تا حدٍدی باشاز یابی کٌن .

