" آموزشکده فنی و حرفهای سما دزفول،کارآفرین و پیشگام در فعالیتهای کاربنیان "
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول با نصب العین داشتن توصیه ها و بیانات مسئولین محترم سازمان مبنی بر لزوم
حرکت در مسیر انجام فعالیت های کاربنیان و بهره وری و حصول درآمدهای غیر شهریه ای و نظر به این که در
برهه ی کنونی ،ارائه ی هر گونه راهبرد مؤثر در جهت جذب درآمدهای غیر شهریه ای و گام برداشتن در خصوص تحقق
اقتصاد مقاومتی  -که از مهمترین نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می باشد ، -می تواند نیل به اهداف و آرمانهای
سازمان وزین سما را میسور دارد ،لذا آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد دزفول بر همین اساس و با تکیه بر پتانسیلهای
موجود اعم از ساختمان ها و فضاهای آموزشی مجهز و نیروی انسانی ماهر و اساتید مجرب و همچنین برخورداری از کارگاه
های متنوع و مهارت محور و ب روز ،در مسیر کسب درآمدهای غیر شهریه ای و انجام فعالیتهای کاربنیان تالش نموده در زمینه
خود اتکایی مبتنی بر ظرفیت های موجود در منطقه شمال خوزستان ،در این مسیر گام بردارد.
سما واحد دزفول با دارا بودن دو کارگاه خیاطی مجزا و با مساحت جمعاً  021مترمربع و تعداد  22دستگاه انواع چرخ خیاطی
حرفه ای و سایر ملزومات مربوطه و نیز مجهز به اتاق طراحی و سایر وسایل کمک آموزشی نسبت به طراحی ،برش و دوخت
لباس فرم مدارس سما این واحد در اولین تجربه از سال  59به طور فعال و موفق اقدام نموده و این روند در سال  52نیز
بصورت جدی تر و با نگاه به ظرفیت های بازار اعم از هدف گذاری برای جلب بازار پوشاک سایر مدارس سما استان
خوزستان و مدارس دولتی و خصوصی سطح شهرستان دزفول و همچنین تأمین بسته های بیمارستانی مشتمل بر ملزومات و
پوشاک بیمار و پرستار و پزشک و لباس های کار جهت صنایع و شرکت های فعال در منطقه را مدّ نظر قرار داده است.
در این راستا چشم انداز روشنی را میتوان برای فعالیت های کاربنیان در این واحد پیش رو داشت.

