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وام ي وام خاوًادگی  :فزحٌاس هعزٍفی

شرح اوتخاب حرفٍ آمًزشی :
هي اس کَزکی تِ کارّای ٌّزی عالقِ ی سیازی زاشتن ٍقتی تِ سي ًَجَاًی

رسیسم عالقِ ی سیازی تِ ذیاطی

زاشتن.تعس اس اسزٍاج زر ٍقت تیکاری ذیاطی هیکززم تسٍى آى کِ آهَسشی زیسُ تاشن .سال ّا گذشت تا ایي کِ تصوین
گزفتن تا کوک ّوسزم ٍ پس اًساسی کِ زاشتین تَلیسی لثاس راُ اًساسی کٌین زر ّویي هَقع تَز کِ تا هزاجعِ تِ هزکش
آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای شوارُ  2ذَاّزاى ٍ هشاٍرُ آهَسشی ٍ تا راٌّواییْا ٍ ارائِ اطالعات هٌاسة ٍاحس هحتزم
هشاٍرُ ثثت ًام کززم ٍ تَاًستن هسیز آهَسشی ذَز را تعییي ًوایین .گَاّیٌاهِ هْارت زر حزفِ ّای هرتلف طزاحی ٍ
زٍذت را را کِ گزفتن ٍتا تشَیق کارشٌاس هشاٍرُ ٍ هزتی تِ کالس کارآفزیٌی کِ زر هزکش تزگشار هیشس ثثت ًام ًوَزم
ایي کالس کوک ذَتی تزای ایسُ ّای هي شس  .شزٍع تِ کار کززین ٍ اٍل اس ذزیس چزخ ّای صٌعتی شزٍع کززین ٍ تعس
ذزیس ًد ٍ پارچِ ٍ...

وام طرح  :کارگاٌ صىایع پًشاک

 - 1تَسط جِ کسی تِ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای هعزفی شسُ ایس؟
تَسط یىی اس دٍستاًن با فٌی ٍ حزفِ ای آضٌا ضذم .
 - 2چگًَِ تَاًستیس حزفِ آهَسشی را اًتراب ًواییس؟
بِ هزوش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ضوارُ  2خَاّزاى هزاجعِ ٍ در پذیزش حزفِ ّایی را بِ هي هعزفی وزدى  ٍ ،با ووه
ٍ راٌّوایی وارضٌاس ٍاحذ هطاٍرُ آهَسضی در حزفِ خیاط لباسْای وطی ثبت ًام ًوَدم .
- 3اس آهَسشْای ارائِ شسُ رضایت زاریس؟
با ٍجَد هزبی با تجزبِ در رضتِ صٌایع پَضان بلِ راضی بَدم.
- 4آیا کارگاُ شوا اس تجْیشات کاهل تزذَرزار هیثاشس؟
بلِ ّ ،وِ ابشار ٍ تجْیشات هْیا بَد
- 5آیا تجْیشات کارگاُ شوا تا تکٌَلَصی تاسار کار ّن ذَاًی زارز؟
بلِ تجْیشات با بشار وار هطابمت دارد.
- 6آیا اس شغلی کِ اًتراب کززیس راضی ّستیس؟
اس ًَجَاًی بِ ایي رضتِ عاللِ داضتن ٍ راضی ّستن

شزح تجزتیات
اس دٍخت لباس ّای بچِ گاًِ ضزٍع وزدین ٍ بعذ اس چٌذ هاّی لباس سًاًِ دٍختین ٍ لباس ّا را در بیي فاهیل

ٍ ّوسایِ ّا

بفزٍش هیزساًذین.
پطتَاًِ ٍ هطَق هي ّوسزم بَد وِ ووه خیلی سیادی بِ هي وزد ٍ ّویٌطَر سزهایِ گذاری ایي وار اس طزف ّوسزم بَد .
ها در هغاسُ ای وِ اجارُ وزدُ بَدین لباس ّا را بعذ اس طزاحی ٍ بزش،دٍختِ ٍ در ّواى جا بِ فزٍش هیزساًذین ٍ پسزاًن بزای
فزٍش بِ ها ووه هیىزدًذ.
بعذ اس سختی ّای سیادی وِ وطیذین تا اًذاسُ ای هَفك ضذین تا هحصَالتواى را بفزٍش بزساًین ٍ وار را اداهِ بذّین .
در ّویي جا ،جا دارد اس خاًَادُ ام تطىز وٌن وِ هزا در ایي راُ یاری دادًذ تا بتَاًین هَاًع را بزداضتِ ٍ بِ ّذفی وِ دارین بزسین .
ّز چٌذ وِ سختی ّا ٌَّس توام ًطذُ ٍ راُ طَالًی در پیص رٍ ّست اها دست اس وَضص بز ًخَاّین داضت .
بِ اهیذ رٍسی وِ بتَاًین تَلیذ ایزاًی را با تَول بِ خذاًٍذ بشري بیطتز ٍ بیطتز وٌین ٍ دست بیگاًگاى را اس وطَرهاى وَتاُ
ًوایین ٍ پَضان ایزاًی بِ دست هزدم بذّین .

هْارتْای کسة شسُ :
خیاط لباس ّای وطی
هَفقیت ّا :
ّذف اصلی ها ایي بَد وِ ّن بزای خَدهاى ایجاد ضغل وٌین ٍ ّن بتَاًین ووىی باضین بزای وساًی
وِ احتیاج بِ وار داضتٌذ .
پس تصوین گزفتین در وٌار وار خَدهاى با تَلیذی ّای بشري پَضان ّوىاری وزدُ ٍ بزای آًْا وار
دٍخت اًجام دّین ٍ وارّا را با وساًی وِ دٍست داضتٌذ وار وٌٌذ ٍ بیىار بَدًٌذ تمسین وار وزدین تا آًْا
ّن بْزُ ای ببزًذ ٍ اس ایي بابت خذا را ضىز هیىٌن.

