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فعاليت كاري خود را به صررورت ريرلرر   در 5931اينجانب زهرا حضررر ت   ر از لررا   شرح انتخاب ارحه اموزششر:ا 

شررسرلرر ام لررر ار در حرفه صررناي  زوشرراا  نزد الرر اد كار براز ن ودد  بعد از يند  اه فعاليت در ه ام لررا  از  ري  دولرر ام 

د و به فن  و حرفه اي  ركز لر ار جست ثبت زيشنساد رف م به دوره های ب وزش فن  و حرفه اي شد كه بنده با ك ا   ي  زذيرف 

ناد و زذيرش در رشرررر ه خيا ت  راجعه ن ودد وينديم دوره  سارت خيا ت را نذارندد وامم هد جست ار واب و به روز رلررررانت 

 لر   بناهت خود در دوره های  رزز حضرور فعا  دارد  بعد از ا  اد دوره های   عدد  ت يند لرا  نذش ه در شسر  ش و  به

فعاليت شردد و هر روز  وفويت بيشر ری در كارد كلرب    كردد  ا جاي  كه بعد از بم ينديم دوره دياررا نيز در حرفه صناي  

دلر ت در  رزز فن  و حرفه اي شرسرلر ام لرر ار    كردد ازج ره دوره فرشرينهسشر   لازی و كاربفرين           ه يم دوره 

س ار با  با  رب  و  شررررررراوره ايم  ركز جرده اي شرررررررد كه تغده  ند به اشررررررر  ا   هاي نذرانده شرررررررده در  رززفن  و حرفه اي

وزراربفرينت شرررررررود   كزد بره ذكر الرررررررت بنرده در ايم  ردت بيكرار بوده و بره فكر ايرده جرديرد و برا تغدره زياد دنبا  كار بودد كه 

 خوشبخ انه در ايم ا ر  وف  بودد  

رحه انياوعحه:اشدهانيدا؟اتزضيحادهيد.اچگزت ايباتزسطاچ اكس:اب اوحكزاموزششاهن:او -1

با  وجه به اينكه دبغ بيكار بودد و دول ام هد در رزز ب وزش فن  و حرفه اي دوره ها ي  سار ت نذرانده بودند بنده هد از 

 ري  بنام و خد ات كه به بنام ارائه شده بود بشنا شده و جست نذراندم دوره های خيا ت به  ركز  راجعه ن ودد 

نيانتخاب اكبرگبهاموزشش:اچگزت اعملاكحدتدا اميباب اكمكاوشبوروحكزايباديگحنناتزضيحادهيد.بح -2

دراب داي بشناي  اينجانب به  ركز باواحد زذيرش و  شاوره   ار نرف د و شاور  ح رد بدای  روزت راهن ائيسای كزد رابه 

ي  شاوره و  رب   ح رد خيا ت خاند زريلا نع  ت  ال فاده بنده ارائه دادند وبعد از    دوره هاي بعدي نيز از راهن اي  ها

 ن ودد 

ميبانشاموزشش:اك اديدهانيدارنض:اهسخيدا.اتزضيحادهيد. -3

نام و نام خانوادگي

زھرا حضرتی تمر

زهرا حضرتی تمر

دوخت لباس،کاورمبل،سرويس آشپزخانه،راسته دوزی

یا حرفه وی فن آموزش مراکز موفق آموختگان مهارت تجارب

 استان آذربايجان غربی
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در خصوص  واناي   رب   ح رد و الزا ات دوره هاي كه    ن ودد ك ك هاي ب  دريغ بنام  وانل ه كه به ايم  رحره راه 

 زيدا كند و كا غ راض     باشد 

كبرگبهاموزشش:اشمبانشاتجهيزنتاكبولابحخزردنرابزدها؟اتزضيحادهيد. -4

بره كارناه صناي  زوشاا با  وجه به دوره هايت زه     ن ودد كا   بوده و  جسيزات بم در دل رر ه ه كارب وزام بوده 

 الت 

ميبانشاشغلاخزدارنض:اهسخيدا؟اتزضيحادهيد. -5

رد از كار خود بليار خرلند    باشد و در جست زيشبرد بم  غش خواهد ن ود بره با  وجه به تغده اي كه به رش ه خود دا

ااشح اتجحبيبتاواوزهقيتاهبا 

كز ه هركاري  غش و كوشش و انجاد صرف ودت در بم    باشد لذا در ه ه  وارد بايد با ديد  ثبت نااشت ياد نيری و 

ز از ايم  ودعيت ال فاده بسينه ن ودد و ب وزشسای زيادی را ب وزش ه يشه و در   ا ت  راح  زاری نياز الت و بنده ني

از رزز ب وزش فنت وحرفه ای لر ار فرانرف د و  ت ايم لالسا به  سارت خود در زارد افزودد    شکر ويژه از  لئوليم 

رت شارريم فراهد و  ربيام  رزز ب وزش فنت و حرفه ای دارد زه ايم فرصت را برای افراد بيکار جا عه و نيز ار واب  سا

نک ه : درخصوص ايجاد ش   و زاربفرينت خصوصا برای خاند ها ز بود لر ايه وح ايت  الت  سد  ريم دردره    ين ايند

بوده زه بايل ت درايم ز ينه  لسيغ ت برای زاربفرينام درنظر نرف ه شود 
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بعد از ا  اد دوره های   عدد  ت يند لا  نذش ه در شسر  ش و  به فعاليت شدد و هر روز شح انتخاب ارحه اموزشش:ا 

 وفويت بيش ری در كارد كلب    كردد  ا جاي  كه بعد از بم ينديم دوره دياررا نيز در حرفه صناي  دل ت در  رزز فن  و 

رين           ه يم دوره هاي نذرانده شده در حرفه اي شسرل ام لر ار    كردد ازج ره دوره فرشينهسش   لازی و كاربف

 رززفن  و حرفه اي س ار با  با  رب  و  شاوره ايم  ركز جرده اي شد كه تغده  ند به اش  ا  وزاربفرينت شود   كزد به ذكر 

ايم ا ر  وف  بودد الت بنده در ايم  دت بيكار بوده و به فكر ايده جديد و با تغده زياد دنبا  كار بودد كه خوشبخ انه در 

از ري  ا غع رلانت فنت وحرفه چگونه يا توسط  چه کسطی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شده ايدت توحيد دديد  -1

 ای زه درل   شسر صورت نرف ه بودبشنا شدد وخوال د برای خود  شار  ايجاد زند به ايم  رزز ب وزشت ب دد

آموزشی چگونه عمل کرديد؛ آيا به کمک مشاور مرکز يا ديگران توحيد دديد برای انتخاب کارگاه  -2

او  ناد زارناه را از رئير  رزز لئوا  زردد وزر از راهن ايت وی زارناه  د نظر راجويا شدد

ه ت وحرفبرت راضت هل د وتغده دارد در  ا ت حرفه های  رزز فنآيا از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت توحيد دديد  -3

 ای شرزت زند وخودراار واب دهد

درصد زا   بوده و ي وام خودرا باوف  داد 10کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحيد دديد  -4

درصرررد  ي وام نفت  کنولوژی 50 وضررري  دهيد  وريبا تجهيزات کارگاه آموزشطططی شطططما با تینولوای بازارکار متناسطططب بودت  -5

 يد   نالب زرد داريد با

بااین وجود راضی بندرت دارم چون نمیشه محصول تولید را بجایی رساند آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید. -6

 وفويت هاو  شرح  جربيات  

و بنده نيز از ايم  ودعيت الررر فاده ن ودد و ب وزشرررسايت فرانرف ه  ه راه باترد روزه يشررره  وردنياز بشرررر  يباشرررد زار ياد نيری

از  لررئوليم و  ربيام  رزز ب وزش فنت و حرفه ای  صرر ي انهبودد ضرر م يادب وری به  سارت خود در زارد افزودد و  شررکر 

ا به ترد روز زار بشرررنا  ت ر و ادارد زه ايم فرصرررت را برای افراد بيکار جا عه و نيز ار واب  سارت شرررارريم فراهد  ين ايند 

ن ايند 

خانوادگی نام و نام

زیبا  مھدی زاده زنگنھ

شيبباوهدياشندهاشتگن 

تزليدياپزشبکاروشن
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ا
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ا

اآموزشی حرفه انتخاب شرح

 و حرفه ای شسرل ام نوده از بنده در ز ينه ی خيا ت ا غع  خ صری داش د زه  ول  دول ام و بشنايام با  ربيام لاز ام فنت

نزديک بشنا شدد بنابرايم  رريب شدد  ا در زغلسای  خصصت ايم لاز ام شرزت زند با  شاوره و ارشادهای ايشام  وانل د به 

 ور يدی در زغلررسا شرررزت ن ايد و يک زارناه خصرروصررت زويکت احدا  زردد و در بنجا با جديت شررروع به زار ن ودد و با 

روز به روز حي ه ی زاری خود را نلر رش دادد و اكم بعد از نذشرت يندلرا  يکت از خيا ام  اهر شررسر شده جذب زارب وز 

اد و از ايم  ري   نب  درب د خوبت را برای خود اخ صرراص داده اد و اكم به جرات  ت نويد در جايااهت هلرر د زه فکرش را 

زشور باشد   يکردد و در نسايت برزو دارد يکت از برندهای  سد خيا ت

 شاورام  رزز   ول   چگونه يا توس  چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شده ايدت -1

با ه اهنات و  وصرريه  آيا به کمک مشططاور مرکز يا ديگران توحططيد دديد برای انتخاب کارگاه آموزشططی چگونه عمل کرديد؛  -2

 های   شاوره  رزز ادداد به زارناه خيا ت زردد 

بليار راضت هل د  از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت -3

بره لعت زرده اد زارناهد را   جسيز زا   برای زارناه خيا ت بن ايدکارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت  -4

بله کامال از لجاظ بازار گیری و به روز بودن  مهیا کردم  شی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟تجهیزات کارگاه آموز -5

 تاش  حرفه اد هل دآيا از شغل خود راحی دستيدت  -6

 عدادي از ايم  جربيات  وف  به شرح زير الت : :موفقيت دا

نام و نام خانوادگی

شیرین حسنی

شيرين حسنی آغجه زيوه

طحنر:ادوخت
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 صاوير 

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

 خصرروصررا از ينديم لررا  زيش چگونه يا توسطط  چه کسططی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شططده ايدت توحططيد دديد  -1

د از زار  نرف ه ش ميبه شروع ا دي ص  کهيداش د و ز ان یو حرفه ا تفن تب وزش یبا دوره ها ی خ صر يتبشنا رل اميدوره دب

  اميبرا تزه زرر و جو و راجعه به  رزز دوره ب وزشرررررر دينداشرررررر  تباشرررررردبناه خيا ت  زه  ربو  به  یدوره ا ميوجود ه ي

 برنزار زردند

 یتغده ابا وجه به   برای انتخاب کارگاه آموزشطططی چگونه عمل کرديد؛ آيا به کمک مشطططاور مرکز يا ديگران توحطططيد دديد  -2

 به  رور به فکر  ولعه و نل رش زارد نرف دنرف د و  ناهزار جاديبه ا ديداش د  ص  خيا تزه به زار 

با  دديد یو حرفه ا تزه در  رززفن تب وزشرر یيوم دوره ها بره آيا از آموزشططی که ديده ايد راحططی دسططتيدت توحططيد دديد  -3

 بودم دي ف اريتغده ان خاب زرده بودد  و  نالب با هدفد بود بل

بره ه ه  جسيزات كزد در زارناه وجود داشرررت و انر کارگاه آموزشططی شطططما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحطططيد دديد  -4

  کردند زارناهسای ب وزش خيا ت بليار  جسز بودندييزی هد كزد  يشد براي ام فراهد  ي

كزد در زارناه وجود  زاتيبره ه ه  جس تجهيزات کارگاه آموزشططی شططما با تینولوای بازارکار متناسططب بودت توحططيد دديد  -5

 بودند و بروز و  نالب با  کنولوژی بازار زار جسز  اريبل تا يب وزش خ یداشت زارناهسا

بره از بنجايت زه ش رد رو از روی تغده ان خاب زردد خيرت راضت هل داحی دستيدت توحيد دديد آيا از شغل خود ر -6

 وفويت هاو  شرح  جربيات  

ياد نيری و ب وزش ه يشره و در   ا ت  راح  زاری نياز الرت و بنده نيز از ايم  ودعيت الر فاده بسينه ن ودد و ب وزشسايت را 

ضررر م يادب وری به  سارت خود در زارد افزودد و  شرررکر ويژه از  لرررئوليم و  ربيام  رزز بلرررياری از بنسارا فرانرف ه بودد 

ب وزش فنت و حرفه ای دارد زه ايم فرصت را برای افراد بيکار جا عه و نيز ار واب  سارت شارريم فراهد  ين ايند و ايشام را 

به ترد روز زار بشنا  ت ن ايند 

نام و نام خانوادگی

اکرم یزدانی تمای

يزدنت:اتمبينكحما

كبرگبهاچحماواخيبط:
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

نام و نام خانوادگی

السه فرهادی

از يند لرررا  دب  با دوره های  توحطططيد دديد چگونه يا توسططط  چه کسطططی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شطططده ايدت  -1

 ب وزشت فنت و حرفه ای بشنا بودد و  ص يد نرف د در دوره های شرزت زند و از ب وزشسا ال فاده زند 

با وجه به تغده ای زه برای انتخاب کارگاه آموزشططی چگونه عمل کرديد؛ آيا به کمک مشططاور مرکز يا ديگران توحططيد دديد  -2

ی داشررررر د  صررررر يد به ايجاد زار نرف د و از بنجايت زه خيا ت نيز انجاد  يدادد اب دا در زنار زار خيا ت به يرد به زار يرد دوز

 دوزی  ش و  شدد 

بره دوره هايت زه ديدد بليار  فيد بودمآيا از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت توحيد دديد  -3

بره ه ه  جسيزات كزد در زارناه وجود داشتدت توحيد دديد کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بو -4

بره ه ه ا کانات  وجود بودندتجهيزات کارگاه آموزشی شما با تینولوای بازارکار متناسب بودت توحيد دديد  -5

هل د بره از بنجايت زه ش رد رو از روی تغده ان خاب زردد خيرت راضتآيا از شغل خود راحی دستيدت توحيد دديد  -6

 شرح تجربيات و موفقيت دا 

ياد نيری و ب وزش ه يشره و در   ا ت  راح  زاری نياز الرت و بنده نيز از ايم  ودعيت الر فاده بسينه ن ودد و ب وزشسايت را 

بلرررياری از بنسارا فرانرف ه بودد ضررر م يادب وری به  سارت خود در زارد افزودد و  شرررکر ويژه از  لرررئوليم و  ربيام  رزز 

زش فنت و حرفه ای دارد زه ايم فرصت را برای افراد بيکار جا عه و نيز ار واب  سارت شارريم فراهد  ين ايند و ايشام را ب و

به ترد روز زار بشنا  ت ن ايند 

نله اهحهبديا

واخيبط:اكبرگبهاچحم
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ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

هبا ار با  يکت از دولرر ام زوعحه:اشدهانيد؟اتزضيحادهيد.چگزت ايباتزسطاچ اكس:اب اوحكزموزششاهن:اورحه انياا-1

 با لاز ام فنت وحرفه ای بشنايت داش ند  با  رزز نوا  زه بشنا شده و  شروع به نذراندم دوره های ب وزشت زردد  

ه اينکهببا  وجه بحنيانتخاب اكبرگبهاموزشش:اچگزت اعملاكحديد؛اميباب اكمكاوشبوراوحكزايباديگحنناتزضيحادهيد.ا-2

 م به رش ه خيا ت تغده زيادی داش د  بعد از  راجعه به  رزز و زارناه ب وزشت  با ايم رش ه  بشنا شده و يند دروه را لزری 

زردد  

  وادعا از ب وزش حرفه هايت زه  ت زردد  راضررتبلی ميبانشاموزششر:اك اديدهانيدارنض:اهسخيد؟اتزضيحادهيد.ا-3

 با زار ت رت و زنده ه راه بود   بودد يوم در  ايم ب وزشسا

برت   الب ه با  وجه به دوره های ب وزشررت وتاكبولابحخزردنرابزد؟اتزضيحادهيد.كبرگبهاموزششر:اشرمبانشاتجهيزنا-4

ال انداردهای  بم  

 وجه به برت  نالب خوبت داشت الب ه باتجهيزنتاكبرگبهاموزشش:اشمبابباتکنزلزژياببشنركبراوخنبسبابزد؟اتزضيحادهيد.ا-5

اينکه انواع  يرخ های  خيا ت س  روز به روز زيشرررف ه  ر   يشرروند م كزد الررت يرخ های خيا ت زارناه و ا کانات ب وزشررت 

 بم نيز   يير زرده و به روز شود  

بره    شکر خدا    از نظر زاری و درب د هد  راضت هل دميبانشاشغلاخزدارنض:اهسخيد؟اتزضيحادهيد.ا-6

اجحبيباتا شحوعاتا-7

از ز انت زه وارد  رزز ب وزشت نوا  زه شدد و شروع به يادنيری ن ودد انايزه و  جربيات  م بليار بس ر و زا ر ر شد   

اشکسخهبا ا-8

د و نداش  ي ت خوبتزلرب و زار شرا یبرا یخودد  يوم شرناخ ه شرده نبودد   دت ح  زارناه خيا تهنااد شرروع به زار و اف  ا

 يند نفر هد با  م  ش و  به زار شده اند   یهد دللرد شدد ا ا الح دهلل  اكم  حت یالب ه زددرب د زد بود 

نام نام خانوادگی عنوان   

دوخت لبار  حرت زردی    ان ودوز  لسيغ رشيدنيا 

سهيال رشيد نيا  

 راحی و دوخت انواع لباس ) محلی کردی    مانتو    و  (
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بيشررر ر  وفويت خود را در ايم  يداند زه هک  غش و زشررر کار داشررر د و   اينکه  ب وزش زارناهت ه راه با زاروزهقيتاهبا ا-9

 ت رت بود 

اتمبييدا اپيشنهبداخزدارنادراخصزصادورهاهبياموزشش:ابيبنا-11

انر از لحاظ ا کانات و  جسيزات زارناهت  ب وام بنسا را  ولرررعه داد و به روز شررروند بلررريار بس ر نيز خواهد بود و زيشرررنساد   

 يشرررود   دوره های لبار شرررب   لبار ترور ضرررخيد دوزی   نيز  اجرا شرررود   ه ينيم با  وجه به اينکه   رزز  نوا  زه  در 

.    شده  برای بانوام  و خاند های ايم شسر خيرت زاربرد دارد و بات  اش  ا  نيز  ياردديند لا  اخير راه اندازی 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

 .دهید توضیح اید؟ شده معرفي اي وحرفه فني مرکزآموزش به کسي چه توسط یا چگونه -1

 راجعه زردد    امازل هب  راج  و جو و زرر با و شدد بشنا اي هحرف و فن  ب وزش هاي دوره با دانشااه   حصيغت از بعد

 ای ب وزشت  رزز خواهرام در حرفه های  راحت دوخت شرزت زردد  ه دوره درو

ايجاد يبرا جدي  ص يد داش دس  وليدي زارناه ايجاد به زه اي تغده به  وجه با؟کردید عمل چگونه آموزشي کارگاه انتخاب براي

  نرف د زارناه

 لئوليم وه کارام لاز ام دوره های  ورد نياز برای بره با ه کاری.دهید توضیح هستید؟ راضي اید دیده که آموزشي از آیا

 راه اندازی يک زارناه  وليدی را نذراندد  

 .دهید توضیح بود؟ برخوردار کامل تجهیزات از شما آموزشي کارگاه

 بره

 .دهید توضیح بود؟ متناسب بازارکار تکنولوژي با شما آموزشي کارگاه تجهیزات

 بره

 .دهید توضیح هستید؟ راضي خود شغل از آیا

ای  وجود از ايم زارد راضت هل د  ه لخ   تريررد زردد  الير را زارناه ايم خود تغده  ب  زه بنجاي  از برهس

ا تجحبيبتاشح 

سايتب وزش و ن ودد  ال فاده  ودعيت ايم از نيز بنده و الت نياز زاري  راح    ا   در و هه يش ب وزش و نيري ياد

وه واره در زنار زارد به ار واب  سارت نيز زرداخ د  واز دورهسای  را در رزز ب وزش فنت وحرفه ای نذراندد  بلياري را

 لاز ام نسايت رضايت را دارد  و وصيه  ت زند زه جوانام از ايم فرصت وب وزشسای  فيد لاز ام بسره كزد را ببرند  

ا

نام نام خانوادگی  
دوخت پوشاک زنانه والبسه بيمارستانی سميرا نوريه آذر 

سميرا نوريه آذر 

دوخت لباس والبسه بيمارستان )شرکت نصر (  راحی



  15صفحه 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

 فارغ از بعد ها لرررا -  ادرد چگونه يا توسططط  چه کسطططی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شطططده ايدت توحطططيد دديد  -1

 بافت  ربو ه ب وزشرررااه از یبناه و به لررراز ام  راجعه با زه بود فرش بافت یریادگی دنبا  به دانشرررااه از ی یال حص

شدد  ند تغده و بشنا لاز ام  خ رف. یها زغر با زیم  م او دنبا  به و زرد شروع را فرش  ابرو

 عمل کرديد؛ آيا به کمک مشاور مرکز يا ديگران توحيد دديد برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه  -2

با لزر و زند  راجعه زاربناه به  ا شد بات   خ رف یها هنر یریادگیو زردم  جربه به تغده ش ریب

شدد رارب ر  رزز  شاور زیر حاتی وض.

 آيا از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت توحيد دديد  -3

رینظ یب یا حرفه و یفم یها ب وزش در بثار خر  بودم تی حدو بدوم و بودم یال ر  میب .صد در صد

یدانشااه یها رش ه بعنوام را ها هنر میا از زداد هر برلد دل د یروز انر و هل ند 5 خواهد ی عرف دی ف

 زرد.

 کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحيد دديد  -4

ديدد  نلب ا خوب بود ولت بروز رلانت ضروری  ت باشد  ب وزش  خ رف یزارزاهسا در  م

تجهيزات کارگاه آموزشی شما با تینولوای بازارکار متناسب بودت توحيد دديد  -5

نياز به روز رسانی می باشد  

آيا از شغل خود راحی دستيدت توحيد دديد  -6

 بليار زياد  

موفقيت داو  شرح تجربيات

ه يشه و در   ا ت  راح  زاری نياز الت و بنده نيز از ايم  ودعيت ال فاده بسينه ن ودد و ب وزشسايت ياد نيری و ب وزش 

را بلررياری از بنسارا فرانرف ه بودد ضررر م يادب وری به  سارت خود در زارد افزودد و  شررکر ويژه از  لرررئوليم و  ربيام 

بيکار جا عه و نيز ار واب  سارت شررارريم فراهد  ين ايند   رزز ب وزش فنت و حرفه ای دارد زه ايم فرصررت را برای افراد

 و نرد روز ره  شررکغت به نلرربت را  درم انلررام ديد هنر ب وزش و نيری ياد و ايشرام را به ترد روز زار بشررنا  ت ن ايند 
 دهد  ت ياد و ب وزد  ت .  يرود زيش و  يلازد .  اند ن ت رازد  کام يک در باك خغديت بدلي  هنر ند انلام . يلرازد نذارا

نام نام خانوادگی 

تزئينی  عروسیهای بافندهاالميرا کاظمی

الميرا کاظمی 

کاربردی لوازم و کفش و کيف انواع بافت و  راحی
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  خ رفت های جشرنواره در الرت دلخوشررت بزرن ريم  يابد ار وا و  يکند افرينت هنر جا عه در هنر ند يک بعنوام.  م اينکه .

 به زنند ل ر را حيوانات زولت با زيف  ردد  ردد ت ود ديد .دارد زشور ولبار  د لراز ام از شري ا زد يسار. داشر د شررزت

د  بود نسف ه زيلت  حي  به تشر  بم رج به رج در و بود شرده. اينکه جای به زردد توض را 5 بافت زنفت نخ با زه  م بثار

 باخ ند

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

با  وجه به تغده وخغدي ت زه در  چگونه یا توسططط چه کسططی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شططده اید؟ توضططیح دهید. -1

ت بودد زه  رزز ب وزش فنت وحرفه ای بشنا شدد  صصنواشت داش د زياير حرت برای ب وزش  خ

کارگاه آموزشی چگونه عمل کردید؛ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید.برای انتخاب  -2

با لزر و زند  راجعه زاربناه به  ا شد بات   خ رف های هنر ويادنيری زردم  جربه به تغده ش ربي

شدد رارب ر  رزز  شاور ريز  وضيحات.

 آيا از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت توحيد دديد  -3

 هل ند  خواهد  عرفت  فيد نظير بت ای حرفه و فنت های ب وزش در بثار خر  بودم تي حدو بدوم و بودم ال ررت بيم .صد در صد

 دانشااهت های رش ه بعنوام را ها هنر ايم از زداد هر برلد دل د روزی انر و

زرد.

 کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحيد دديد  -4

ديدد  نلب ا خوب بود ولت بروز رلانت ضروری  ت باشد  ب وزش  خ رف زارزاهسای در  م

تجهيزات کارگاه آموزشی شما با تینولوای بازارکار متناسب بودت توحيد دديد  -5

 نياز به روز رلانت  ت باشد  

 آيا از شغل خود راحی دستيدت توحيد دديد  -6

 بات  ارزش اج  اتت ودرب د زافت برايد  ت باشد   بليار زياد  

 شروع تجربيات :

خودد وبيننده هلت   جربه او  بنده نواشت با رنگ لاخ  ام روی لفا  بود زه هنوز هد زيبا ريم اثر از نااه 

   ربت وزاربفريم ن ونه ال انت زلب ر به بر ر زشور درجشنواره بانوی تروی   ربت ن ونه  وفويت ها :

نام نام خانوادگی 

نقاشی روی شيشه وسفال اآرزو رزمی 

آرزو رزمی 

روی شيشه وسفال   راحی
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ا

ا

ا

چگونه يا توس  چه کسی به مرکز آموزش فنی و حرفه ای مفرفی شده ايدت -1   

 رلانه  رت با لاز ام فنت و حرفه ای بشنايت زيدا زردد از  ري   بري ات

برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کرده ايدت آيا به کمک مشاور مرکز يا ديگران توحيد دديد-2

با  وجه به تغده ای زه به   حصوكت يرد داش د  زر از شرزت  های ايم لاز ام شرزت ن وددزر از زرر و جو در زغر  

ه های ب وزشت   عدد يرد  ص يد بر ايجاد ش   خانات ن ودد ردو رد

بره ب وزش های لاز ام بليار  فيد و ز ک فراوانت در ايم رال ا ن وده اند آيا از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت-3

در اجرا دوره های  ب وزشت  جسيزا ت زه نياز به يادنيری اب دايت ايم کارگاه آموزشی از تجهيزات کامل برخوردار بودت-4

حرفه نياز بود به صورت زا   فراهد شده بود 

 تجهيزات کارگاه آموزشی شما با تینولوای بازار کار مناسب بودت-5

 اص ز ت نياز به نل رش داشتبرای  راح  اوليه بره ولت برای  راح   کنيکت خ

تغررد  لخ ت های  وجود در زار از بنجايت زه  ب  تغده خود ايم ش   خانات را آيا از شغل خود راحی دستيدت-5

بليار راضت هل د  بره اد  الير زرده

الا يد ديار : شرزت در دوره های ب وزشت فنت و حرفه ای و ه ز ام ال فاده از ب وزش های  جازی وشروع تجربيات-7

ال ام ها

: لخت  ريم زار جرب ات  اد  ش ری از بابت زيفيت زار  يباشد  با وجود اينکه زار  ا  وليد داخ  الت و دولتشیست دا-9

داريد در زشور خود زيشرفت زنيد از  ا ح ايت ن يشود 

 نالب در حد  وام يک زاربفريمايجاد يک ش   خانات  :موفقيت دا-3

خود را در مورد دوره دای آموزشی بيان کنيد:پيشنهاد -11

نام و نام خانوادگی

سيما مرادی 

توليد مصنوعات چرمی دست دوز وصنفتی 

سیما مرادی
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و ايجاد ن ايشااه های داخرت شسری زشوری و    الب و  ح ويات ب وزشت به روز  ر و ارايه راه زار های بازاريابت

برنزاری ورا شاپ های ب وزشت 
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شرح انتخاب شغل :

 لاز ام به يادنيري براي ايجادزند خودد ي برا درب دي يه داش د دولت واز رفت داش د دل ت زارهاي به زه زيادي تغده بخا ر
 زردد شرزت بود زارزرشوروشودت نظر م به زه وي راي دررش ه اب دا وزرلوجو بعداز حوي  زردد  راجعه اي حرفه و فنت ب وزش

 بم وزارروي   يير باز ت ولت هلت  صرف نظرريرداب  به شايد زه ازولايرت وال فاده بارناسا وزار بود جالب براد "وادعا.
 نکردبازنيازداش د  نودان  ايم نشد ولت.رلاندد زايام روبه دوره ايم بسرحا  .زنت خر  اثرهنري بديدويه زندنت رنگ  ي ونيددوباره

 هرحا  به زيايربودد  ر ب ولت شه زشيد ازغلساشروع  و  هريند د ت رف د دوزي لراج رش ه لراغ بنابرايم يادنيري براي
 يا زيف يک روي ر زا  ش و  لات سا بود بخش لذت  م ويودرزاربراي دادد ادا ه   اد باشوروشوق هد رش ه ودرايم زردد شرزت

 تالت بار به باز و م رليد ا  اد به هد دوزي لراج دوره ...ن يکردد روحر ز ام واصغنذشت  يشدد وليره يه
...شدد ان خاب  وف  ب وخ ه  سارت بعنوام تالت زارهاي وه ين وربخا رارائه

 اید؟ شده معرفی ای وحرفه فنی مرکزآموزش به کسی چه توسط یا چگونه 1-
 ... بودم زند راياام شرزت لاز ام درايم  ونل د زغلسا ايم بودم  س  رراياام وازه ه ب وزشت اززغلساي و حوي  با  العه
  ع بر  درا  س  ردادم وازه ه .. باك درل   ب وزش

دهید؟ توضیح مشاورمرکزیادیگران کمک عملکردیدآیابه چگونه آموزشی کارگاه انتخاب برای - 2

  خصوصا  لئوليم ب وزش  زردد ان خاب اي وحرفه فنت ب وزش  لئوليم راهن ايت با شخصت تغده به با وجه ان خاب براي
 و شاوره نوش  س ت در راهن ايت وب وزش وان خاب حرفه بنده داش ند  

 هستید؟ ایدراضی دیده که ازآموزشی -3
هنرهاخيرت ايم بخا ريادنيري درز  ولت زارزند نل رده صورت به ن ي وند لر ايه بخا رنداش م هل د وادعاراضت بره

. خوشحالد

برخورداربود؟ کامل ازتجهیزات شما آموزشی کارگاه - ۴

 . بود  وجود كزد ابزار ه ه نداش يد اصغ  جسيزات  شک 

بود؟ بازارکارمتناسب تکنولوژی با شما آموزشی کارگاه تجهیزات - ۵

.بود   نالب زا غ بره

نام و نام خانوادگی

نوشين بيدار دل 

توليد مصنوعات چرمی دست دوز وصنفتی 

نوشین بیدار دل
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 هستید؟ خودراضی آیاازشغل - ۶

 خود براي حرفه ايم در خوبت انداز يشد ب واند اي وحرفه فنت ب وزش لاز ام در نياز  ورد  سارت ار واب با الت ايد. بره
 . زند ايجاد وجوانام

 : ها موفقیت
 ن ايد ترضه را خود  وليدات و  رحسا زار بازار در  وانل د
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اید؟ چگونه یا توسط چه کسی به مرکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده -

با  راجعه به اداره ز 

برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کرده اید؟ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید؟ -2

با  وجه به تغده ای زه به ايجاد زارناه  وليدی داش د زارناه  وليدی را ايجاد زردد و زر از برنزاری دوره ب وزشت  ص يد 

 نرف د  جدی برای نل رش زارناه

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ -3

برای  وليد زازشم ب وزش خاصت نديده اد و با  وجه به تغده زيادد و ال عداد ذا ت اد در  راحت و دوخت و جل جو و  حوي 

 در فضای  جازی  وانل د ا غتات زافت را به دلت بورد 

 د؟کارگاه آموزشی از تجهیزات کامل برخوردار بو -4

برای برای يادنيری  سارت های اوليه خيرت تالت هلت و م برای ار واب  سارت در ز ينه زازشم دوزی وفرش از فضای 

 جازی نيز بسره برده اد  

 تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازار کار مناسب بود؟ -5

 سارت در ز ينه زازشم دوزی وفرش از فضای  برای برای يادنيری  سارت های اوليه خيرت تالت هلت و م برای ار واب

 جازی نيز بسره برده اد  

 آیا از شغل خود راضی هستید؟ -6

بره با  وجه به اينکه  ب  تغده خود ايم زارناه را  الير زرده اد تريررد لخ ت های  وجود از ايم زار راضت هل د 

شروع تجربیات: -7

نام- نام خانوادگی

عا فه يفقوبی 

توليد مصنوعات چرمی دست دوز وصنفتی 

عاطفھ یعقوبی



  25صفحه 

زت در دوره های ب وزشت فنت و حرفه ایال فاده از ب وش های  جازی و ه ز ام شر

 شکستها: -8

در اواي  زار با  شکغ ت در ز ينه بازاريابت و فروش  حصوكت  واجه شديد 

 موفقیت ها: -9

صبر و حوصره ای زه در زار داش يد در زنار زغر های ب وزشت  وانل يد خيرت لريع ر از  رازز  وليدی ديار به  وفويت 

 برليد 

د خود را درخصوص دوره های آموزشی بیان نمائید:پیشنها -01

در زغر های ب وزشت بس ر الت از روش های ت رت و  جسيزات به روز زارناهت ال فاده شود و راهکارهای بازاريابت و 

 ياونات حضور نل رده در شبکه های  جازی ب وزش داده شود  



  26صفحه 

چگونه یا توسط چه کسی به مرکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اید؟ -0

  راجعه به اداره ز با 

 برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کرده اید؟ آیا به کمک مشاور مرکز یا دیگران توضیح دهید؟ -2

با  وجه به تغده ای زه به ايجاد زارناه  وليدی داش د زارناه  وليدی را ايجاد زردد و زر از برنزاری دوره ب وزشت  ص يد 

 جدی برای نل رش زارناه نرف د 

 آیا از آموزشی که دیده اید راضی هستید؟ -3

برای  وليد فرش ب وزش خاصت نديده اد ولت با  وجه به تغده زيادد و جل جو و  حوي  در فضای  جازی  وانل د ا غتات 

 زافت را به دلت بورد 

 کارگاه آموزشی از تجهیزات کامل برخوردار بود؟ -4

رش از فضای  جازی ز ک نرف د برای دوره زيف دوزی برت ولت برای  وليد ف

تجهیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازار کار مناسب بود؟ -5

 ب  زالخ لوا  دبرت برت 

 آیا از شغل خود راضی هستید؟ -6

بره با  وجه به اينکه  ب  تغده خود ايم زارناه را  الير زرده اد تريررد لخ ت های  وجود از ايم زار راضت هل د 

 وع تجربیات:شر -7

ال فاده از ب وش های  جازی و ه ز ام شرزت در دوره های ب وزشت فنت و حرفه ای

نام- نام خانوادگی

افشين ابراديم زاد 

توليد مصنوعات چرمی دست دوز وصنفتی 

افشین ابراھیم زاد
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 شکستها: -8

در اواي  زار با  شکغ ت در ز ينه بازاريابت و فروش  حصوكت  واجه شديد 

موفقیت ها: -9

لريع ر از  رازز  وليدی ديار به  وفويت صبر و حوصره ای زه در زار داش يد در زنار زغر های ب وزشت  وانل يد خيرت 

 برليد 

پیشنهاد خود را درخصوص دوره های آموزشی بیان نمائید: -01

در زغر های ب وزشت بس ر الت از روش های ت رت و  جسيزات به روز زارناهت ال فاده شود و راهکارهای بازاريابت و 

   ياونات حضور نل رده در شبکه های  جازی ب وزش داده شود



  28صفحه 

با  وجه به تغد ندي در ايم ز ينه و بررل  هاي  يدان  و نبود ايم حرفه در ايم شسرل ام شرح انتخاب ارحه اموزششر:ا 

رشرر ه جوش راان خاب ن وده و جست ار واب  سارت به شررسرلرر انسا ه جوار  راجعه ن وده و لرر    سارت خود را در ايم رشرر ه 

دي درياي  و اكلي–لرولوزي –الريدي  –با زودر بهم  ر ير  –ار واب داده الرت   ب وزش جوش لوله فوكدي شرا   الك ود رو ير  

    باشد

از  ي  يك  از دول ام كه دوره  چگونه يا توسط  چه کسطی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شطده ايدت توحطيد دديد  -1

و  شاوره  ركز جست ادا ه دوره لوله كشر  در فن  و حرفه اي     يكرد و بعد  راجعه و دريافت ا غتات كا   از  سندليم 

 ها و ار واب ل    سارت و نذراندم دوره ها

بيا به ز ک  شاور  رزز يا ديارام  وضي  دهيد برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کرديد؛  -2

 با  وجه به تغد ندي در ز ينه جوش زياير ا غتات و  سارت در فن  و حرفه اي شدد 

–بره با  وجه به تغد ندي در ايم ز ينه دوره هاي در ارو يه   که ديده ايد راحطططی دسطططتيدت توحطططيد دديد آيا از آموزشطططی  -3

كرج     كردد   و  سارت خوب  كلب كردد و ل    سارت خود را در ايم ز ينه ار واؤ دادد –تلرويه –جنوب  – سرام 

 دديد کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحيد  -4

ا كات و  جسيزات ب وزش كارناه نلبت به  كانساي كه ب وزش ديده اد بس ر و  جسيزات  نالب ري ان خاب ن وده اد 

تجهيزات کارگاه آموزشی شما با تینولوای بازارکار متناسب بودت توحيد دديد  -5

ول  با وجه به   ييرات لرررررري  جا دارد از با  وجه به زيشررررررفت تر   در ايم ز ينه و بروز  جسيزات جوش ا كانات خوب دارد 

ك كسا ي  ال  در ايم ز ينه از ا كانات و  لررسيغت لرراز انساي زيرب   وجود باشررد  ا با وضررعيت  عيشررت و  ن وه اي  واناي  

 ار واب  جسيزات را داش ه باشد 

ي اوليم با اجرا  يشود هد از لحاظ بره يوم ايم شر   در ل   شسرل ام برا آيا از شطغل خود راحطی دسطتيدت توحطيد دديد  -6

 ب وزش به كارب وز جديد و ايجاد اش  ا  در ل   شسرل ام راض  و خشنود    باشد 

ارسالن رسوليان 

كبرگبهاموزشش:اجزشاصنعخ:
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 وفويت هاو  شرح  جربيات  

ياد نيری و ب وزش ه يشره و در   ا ت  راح  زاری نياز الرت و بنده نيز از ايم  ودعيت الر فاده بسينه ن ودد و ب وزشسايت را 

ضرررر م يادب وری به  سارت خود در  وفرانرف ه كرج و جنوب فرا نرف ه  – سرام  –بيشرررر ر نوا  ازج ره ارو يه  ازبلررررياری ا

 شکر ويژه از  جا دارد وو  شر و  ب وزش  سات جوش  و ايجاد اش  ا  نيز به جوانام ل   شسرل ام نيز ن ودد زارد افزودد 

 لرئوليم و  ربيام  رزز ب وزش فنت و حرفه ای دارد زه ايم فرصرت را برای افراد بيکار جا عه و نيز ار واب  سارت شارريم 

فراهد  ين ايند و ايشام را به ترد روز زار بشنا  ت ن ايند 



  31صفحه 

نام- نام خانوادگی
–

چگونه يا توس  چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شده ايدت توحيد دديد  -1

  ول  دول ام زه در ايم  رزز دوره ديده بودم 

برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کرديد؛ آيا به کمک مشاور مرکز يا ديگران توحيد دديد -2

  بره يوم ديغ با ايم رش ه اشنای داش د و با  شاوره زرف م  از زارشنار  شاوره  رزز  در زيشرفت  وثر بود

ه ايد راحی دستيدت توحيد دديد آيا از آموزشی که ديد -3

خيرت تالت و  وثر بود اينجانب در زارناه ا و کانيک دوره برق و زيينات زرايد ولرررريلرررر د لرررروخت رلررررانت انژز وری را نزد   

ال اد اص ر  ظسری  ت ن ودد 

کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحيد دديد -4

بود  بره   اد  جسيزات بروز و خوب

بره با  وجه به ايم زه رش ه اينجانب شاخه  تجهيزات کارگاه آموزشطی شطما با تینولوای بازارکار متناسب بودت توحيد دديد  -5

 کانيک بوده ايم زارناه دارای ا کانات بروز واز  جسيزات خوب و  درم برخوردار  يباشد  

آيا از شغل خود راحی دستيدت توحيد دديد -6

خودد نيز به ايم رش ه دبغ تغده داش د  و با ب وزش در  رزز فنت و حرفه ای ارو يه ا غتات خودد بروز  زرده و بره يوم  

با ليل د های جديد اشنا شدد

 :تيب يابت لرررررري  خودروها و ع ير وراه اندازی انسا در ز  ريم  دت ورضرررررايت زا شطططططرح تجربيات و موفقيت دا

شد ش ری از  وفوي سای بنده  يبا

محمد جليل زاده

تست اناکتور خودرو  و با ری سازی

محمد جلیل زاده
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  32صفحه 

چگونه يا توس  چه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای مفرفی شده ايدت توحيد دديد  -1

  ول  دول ام زه در ايم  رزز دوره ديده بودم با لاز ام فنت وحرفه ايت اشنا شدد

برای انتخاب کارگاه آموزشی چگونه عمل کرديد؛ آيا به کمک مشاور مرکز يا ديگران توحيد دديد -2

ا ايم رش ه اشنای داش د و با  شاوره زرف م  از زارشنار  شاوره  رزز  در زيشرفت  وثر بود  بره يوم ديغ ب

آيا از آموزشی که ديده ايد راحی دستيدت توحيد دديد  -3

بره   خيرت تالت و  وثر بود 

کارگاه آموزشی شما از تجهيزات کامل برخوردار بودت توحيد دديد -4

بود  بره   اد  جسيزات بروز و خوب

تجهيزات کارگاه آموزشی شما با تینولوای بازارکار متناسب بودت توحيد دديد  -5

بره با  وجه به ايم زه رش ه اينجانب شاخه  کانيک بوده ايم زارناه دارای ا کانات بروز و با  جسيزات خوبت بوده الت  

 آيا از شغل خود راحی دستيدت توحيد دديد -6

رش ه دبغ تغده داش د  و با ب زش در  رزز فنت و حرفه ای ارو يه ا غتات خودد بروز و    بره يوم خودد نيز به ايم

 وفويت هاو  شرح  جربيات 

ياد نيری و ب وزش ه يشرره و در   ا ت  راح  زاری نياز الررت و بنده نيز از ايم  ودعيت الرر فاده بسينه ن ودد و ب وزشررسايت را 

ضرررر م يادب وری به  سارت خود در زارد افزودد و  شررررکر ويژه از  لررررئوليم و  ربيام  رزز بلررررياری از بنسارا فرانرف ه بودد 

ب وزش فنت و حرفه ای دارد زه ايم فرصرت را برای افراد بيکار جا عه و نيز ار واب  سارت شرارريم فراهد  ين ايند و ايشام را 

 به ترد روز زار بشنا  ت ن ايند 

نام- نام خانوادگى
–مهدي قلیزاده 

مهدی قليزاده 

میانيک خودرو دای سبک 
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  34صفحه 

ا

ايدت شده مفرفی ای وحرفه فنی آموزش مرکز به کسی چه توس  يا چگونه-1

ز انيکه و داش د ای حرفه و فنت ب وزشت های دوره با  خ صری بشنايت دبيرل ام دوره  خصوصا  درله دورام از

با زه نداش يد بناهت باشد  يوه ييزر  وليد به  ربوز زه ای دوره ه ييم وجود از شد نرف ه زار ايم شروع به  ص يد

.زردند برنذار براي ام ب وزشت دوره  رزز به و راجعه جو و زرر

دديدت توحيد ديگران يا مرکز مشاور کمک به ايدتآيا کرده عمل چگونه آموزشی کارگاه انتخاب برای-1

زارناه ايجاد برای جدی  ص يد ب وزشت دوره برنزاری از وزر داش د  وليدی زارناه ايجاد به زه ای تغده به با وجه

.شد نرف ه

 دستيدت راحی ايد ديده که آموزشی از آيا-9

.بود  فيد بليار ب وزشت دوره. بودد زرده زلب  جازی فضای  ري  از فو  ز ينه ايم در زه ا غتا ت به با وجه س بره

 ؟بود برخوردار کامل تجهيزات از آموزشی کارگاه -5

زه بود  فيد ايم ای اندازه به ولت نيلت خاص  جسيزات به نيازی  يوه ييزر  وليد ز ينه در ب وزشت دوره اجرای برای

.الت شده داده ان وا   ا به خصوص ايم در زا رت ا غتات  وريبا

 بودت مناسب کار بازار تینولوای با شما آموزشی کارگاه تجهيزات-1

 فيد ر يه هر ان وا  و بس ر يادنيری برای ا ا س باشد ن ت  جسيزات به نيازی ز ينه ايم در شد نف ه زه دب  لوا   ب 

.نرفت ز ک زارناهت  جسيزات از الت بس ر ب وزشت زغر در شده  رح   الب

 دستيدت راحی خود شغل از آيا-5

هل يد راضت زار ايم از  وجود های لخ ت زرديدستريررد  الير را زارناه ايم خود تغده  ب  زه انجايت از-بره

 :تجربيات شروع-1

 ای حرفه و فنت ب وزشت های دوره در شرزت ه ز ام و  جازی های ا وزش از ال فاده

 :شیستها -8

نام- نام خانوادگی 

ليسانس حقوق –راحيه وکيلی 

ميوه چيپس توليد

راضیھ وکیلی
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ز ت بيد دلت به زار ی  ريوه و زنيد ا  حام را شده يادنرف ه   الب ه ه  جربت صورت به ز انيکه  ا زار اواي  در

به  رزد زه  حصولت نوع از ال فاده و ز ام بودم  حدود به  وجه با بيش ری  الت های خلارت ايجاد داش يد  شک 

 شکرت ب د دلت به دل ااه و زار در  اص غح به اينکه از بعد ولت باشد ودت لر در  حصو   سيه و زازلازی

شديد  واجه زار اواي  در زه بود تا رت  س  ريم بازار نياز  يزام و بازار در  حصوكت فروش و بازاريابت .نداش يد

:دا موفقيت-3

به ديار  وليدی  رازز از لريع ر خيرت  ونل يد ب وزشت های زغر زنار در داش يد زار در زه ای حوصره و صبر

.برليد  وفويت

 :نمائيد بيان آموزشی دای دوره خصوص در را خود پيشنهاد-50

بازاريابت راهکارهای ارائه و شود ال فاده زارناهت  جسيزات و ت رت های روش از الت بس ر ب وزشت های زغر در

  نردد بيام
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ا

نام- نام خانوادگی
سمانه قاسم نژاد   

ليسانس مفماری -سمانه قاسم نااد

ميوه چيپس توليد




