" گزارش فعالیت کارگاه تولیدی سما دوخت آموزشکده بندرعباس"

نظر به این که یکی از سیاست های اصلی سازمان سما در برنامه ششم راهبردی کسب در آمد از منابع غیر شهریه ای
می باشد و با توجه به تاکید معاون محترم وقت آموزشی و پژوهشی سازمان بر ارتباط بیشتر بین آموزشکده و مدارس
سما ،و با عنایت به بهره گیری از پتاسیل موجود در بین اساتید و دانشجویان رشته طراحی دوخت ،اقدام به راه اندازی
کارگاه تولیدی سما دوخت جهت دوخت لباس فرم دانش آموزان مدارس سما بندرعباس گردید .به منظور دستیابی به
بهترین طرح ها ،فرم مدارس دخترانه و پسرانه به مسابقه گذاشته شد و طرح برگزیده جهت دوخت فرم مدارس
انتخاب گردید و در این راستا روز شمار انجام کار و افردای که جهت همراهی نیاز بودند ،مشخص گردید .در نهایت
با ارائه لباس باکیفیت و قیمت مناسب  ،رضایت اولیا جلب گردید که این رضایت ،از طریق فرم های ارزشیابی و
همچنین مراجعه اولیا برای دوخت سری دوم کامالً مشهود بود.
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 .2عکس فعالیت تولیدی
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 .3دالیل راه اندازی

با دوخت لباس فرم دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول دختر و پسر فعالیت آغاز گردید .در گام نخست به
منظور دستیابی به بهترین طرح ها ،فرم مدارس دخترانه و پسرانه به مسابقه گذاشته شد که فراخوان آن در تاریخ
 59/0/07بین دانشجویان کارمندان اساتید و آموزگاران توزیع گردید .پس از جمع آوری طرح ها ،اساتید رشته
طراحی دوخت طرح های برگزیده با تایید معاون دانشگاه جهت دوخت فرم مدارس انتخاب گردید و در این
راستا روز شمار انجام کار و افردای که جهت همراهی نیاز بودند  ،مشخص گردید 9 .نفر از دانشجویان ترم اول
رشته طراحی دوخت به عنوان کار آموز  9 ،نفر از داشجویان ترم های باالتر جهت دوخت  ،دو تن از اساتید
جهت اندازه گیری  ،یک نفر از استاد کاران ماهر که به عنوان ناظر و مسئول تهیه الگو ،به تولیدی معرفی شدند
و اقدامات اولیه در تجهیز و زیبا سازی مکان کارگاه ها و خریداری مواد مصرفی انجام گردید  .اطالع رسانی
والدین با استفاده از کارت های ویزیت صورت گرفت و کار اندازه گیری از  59/1/00آغاز شد و با اتمام آن ،
کار برش و دوخت فرم مدارس از تاریخ  59/1/8با توجه به حساسیت کار ،تهیه الگو و برش به صورت شخصی
سازی برای هر یک از دانش آموزان دختر و پسر انجام گردید .سرانجام در تاریخ  59/6/6با آغاز پروگیری،
تحویل فرم به اولیا صورت پذیرفت .الزم به ذکر است این عزیزان توانستند با دوخت حدود  677دست فرم
دخترانه و پسرانه در دو مقطع پیش دبستانی و اول رضایت تمامی اولیا را با ارائه بهترین کیفیت جلب نمایند.

 .4برنامه آتی جهت توسعه فعالیت کار بنیان

 -1دوخت فرم مدارس دخترانه و پسرانه (پیش دبستانی – دبستان -راهنمایی -دبیرستان )
 -0فرم پرسنل ادارات و دانشگاه ها
 -1تولید و دوخت لباس های سنتی و چادرهای سنتی
 -1استفاده از سوزن دوزی های سنتی در مانتو و عرضه به بازار
 -9برگزاری مراسم ماهیانه برای فروش مانتو و استفاده از طرح های دانشجویان رشته طراحی و دوخت که
قصدتولید انبوه طرح و فروش در بازار را دارند.
 -6تولید کوسن های تزیینی با استفاده از دوخت های سنتی
 -0دوخت لباس های سنتی بندرعباس و دوخت شلوار بندری و لباس کندوره و بازاریابی جهت فروش
برون استانی
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