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 رزومه

آموزشسسگاه خود را در ، ربی آموزشسسگاه پیشسسگام در  ر موسسسو و م–اینجانب گلناز رده مدیر 

نمودم. و حرشه های الگوسسسازی و تاسسسیو در رشسسته خیاطی و گلدوزی و شر   1374سسسا  

و گواهینامه های  اضسسسسسسساشه نمودم 1388رایانه در سسسسسسسسا   طراحی لباس و طراحی شر  با

 ذ نمودم.سا  ها جهت ارتقا آموزشگاه اخمهارتی خود را طی این 

 افتخارات

هیأت  طراحی دوخت( همکاری داشسسسسته و جز-از بدو شسسسسرور  ار انجمن ها یعسسسسنای  دسسسسستی

بازرس انجمن و  انون استان و دبیر انجمن عنای  دستی و آزمونگر در رشته های –مدیره 

و حرشه ای طراحی دوخت و عسسسسنای  دسسسسستی و طرا  سسسسسوا  و ظاسسسسویت هیأت ن ارت شنی 

 استان البرز را نیز دارا هستم.
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 اهداف آموزشگاه

بلکه ضسسسسسسمن آموز   ،هدف ما تنها به یادگیری و گرشتن مدرک در پایان دوره ا تفا نمیکند

هنرجویان میبایسسسسسست مهارت  اربردی شراگیرند زیرا امروزه تنها مدرک  اشی نب ده و مهارت 

 از ارز  بیشتری برخوردار است.

ثبات رسانند و آمادگی هنرجویان باید در پایان هر دوره توانایی خود را در رشته مرب طه به ا

 جهت پذیر  در بازار  ار را داشته باشند.

چنانچه ما در طو  دوره آموز  به اهداف نسسسسسسسبی خود رسسسسسسسیده ایم و هنرجویان ما ا  را 

 در این رشته هستند دارای مزون و تولیدی معتبر می باشند و خود مربی های قابلی
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 میزان اهمیت مدرک فنی حرفه ای

مزایای مدرک شنی و حرشه ای و اظتبار مدرک شنی و حرشه ای به دالیل زیر بسسسسیار به چشسسسم 

 می آید:

  از جمله ارز  مدرک شنی حرشه ای این اسسسسسسست  ه دولت به  ارجویان تسسسسسسسهی ت و

م می دهند سسسسسسسازمان آموز  وام هایی می دهد. از جمله این  مرا ز  ه به اشراد وا

ای مدرک شنی شنی و حرشه ای اسسسسسست  ه از عسسسسسندوی توسسسسسسعه ملی به هنرجویان دار

 شود.حرشه ای وام اظطا می

 ادامه تحصیل در مرا ز آموز  ظالی و دانشگاه ها 

 مدرک معاد  مدرک دانشگاهی 

 تدریو در آموزشگاه های آزاد شنی حرشه ای 

 دریاشت  ارت مربی گری 

 برای دیپلم ردی ها جهت اخذ دیپلم رسمی شنی آموز  و پرور  ادامه تحصیل 

 استفاده از تسهی ت وام خود اشتغالی 

  جذب بهتر و سری  تر در بازار  ار داخل و خار 

 سب وام مشاغل خانگی  

  بیمه تامین اجتماظی شاغلین عنای  قالی باشی عنای  دستی 

 جهت دریاشت پروانه  سب در مشاغل مرتبط الزامی است 

 استفاده از مدرک شنی و حرشه ای جهت عدور ویزا 

 استفاده از گواهینامه جهت مهاجرت و ویزای  اری 
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