قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

معرفی رشته
هدف از تربیت مربی مهد کودک ،تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه کار با
کودکان خردسال می باشد تا با فراهم کردن شرایط محیطی مناسب ،رشد همه
جانبه و متعادل کودکان در حیطه های مختلف جسمی حرکتی ،شناختی،
عاطفی و اجتماعی را امکان پذیر سازند و کودکان خردسال زیر نظر مربیان
متخصص پرورش یابند که به خصوصیات و ویژگی های آنها در ابعاد مختلف
رشد آگاهی داشته و توانائی و مهارت و دانش الزم برای تصدی این حرفه را دارا
باشند.

 به کارگیری اصول آموزشی و مراقبت کودکان خردسال و به کارگیری روش هایی به منظورپیشگیری از بیماری
 انجام کمک های اولیه و فوریت های پزشکی به کارگیری اصول حقوق کودک و در نظر داشتن مشارکت خانواده در روند آموزش آموزش مهارت های اساسی زندگی به کودکان خردسال ارتباط مناسب با کودکان خردسال اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی در مهد کودک -اصالح و تغییر رفتار کودکان خردسال و فراهم نمودن زمینه بهداشت روانی آنها

کاردانی حرفهای تربیت مربی
مهدکودک

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 مربی مهد کودک مربی کودک در خانه -مربی کودک در مراکز نگهداری و آموزش روزانه

مجری دوره :مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

معرفی رشته

-بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری

رشته کاردانی حرفه ای حسابرسی با هدف تربیت متخصصانی ایجاد شده است
که ضمن یادگیری دروس نظری ،سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های
اقتصادی (خدماتی ،بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیرانتفاعی را به
خوبی می شناسند .این افراد توانایی خوبی نیز در درک مسایل مالی ،برنامه
ریزی و پیش بینی های مالی و در نهایت تصمیم گیری های مرتبط در حوزه
اقتصادی و مالی دارا می باشند

شناخت حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومیشناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتیآشنایی با حسابداری مقدماتی ،حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستم هایمالی حسابداری
آشنایی با حسابرسی و ممیزی حساب و انجام حسابرسی در کلیه واحدها-اجرای حسابرسی موسسات و سازمان دولتی و غیرانتفاعی

کاردانی حرفهای حسابداری – حسابرسی
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
کمک کارشناس حسابداری
کاردان مسئول دایره حسابداری

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
کمک حسابرس شرکت ها و موسسات
حسابرس داخلی

شماره تماس:

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

معرفی رشته
هدف از دوره کاردانی ناپیوسته حقوق-حقوق ثبتی ،تربیت نیروی انسانی
کاردان است که اداره در دفاتر اسناد رسمی را بر عهده گرفته ،بطوریکه با
کسب مجموعه ای از علوم و مهارت ها ،دارای بینش ،دانش و توانایی الزم در
حد تجزیه و تحلیل بوده و بتوانند طرح های نوینی را در جهت ارتقای این
دانش به کار بندند و اسنادی تنظیم نموده که واجد شرایط صحیح باشد.

 آشنایی کامل با انواع اسناد ،اجزای حقوق ثبت و مجموعه قوانین و مقرراتثبتی
 آشنایی کامل با روش های ثبت اسناد ،امالک و ثبت شرکت ها انجام بایگانی پرونده های ثبتی و نحوه ثبت امالک آشنایی با قوانین جدید مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی در سازمان ثبتامالک ،اسناد و فعالیت در اداره اجرا
 شناخت نحوه کار اجرائی دفاتر اسناد زسمی ،ازدواج و طالق و کنترلمحاسبات بر اساس بخش نامه های قوانین ثبتی

کاردانی حرفهای حقوق  -حقوق ثبتی

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 دفتر یاری اسناد رسمی ،متصدی تنظیم اسناد رسمی (سند نویساندر دفاتر رسمی) ،متصدی دفاتر امالک ،متصدی بایگانی ثبت،
متصدی بازرسی از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ،کمک کارشناس
حقوق در ادارات ثبت امالک

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن
معرفی رشته

-اداره واحدهای صنفی تولیدی ،خدمات فنی ،خدماتی و توزیعی

هدف از برگزاری دوره های کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ،تربیت و
آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه ی کسب وکار و بهسازی
عملکرد فعاالن فعلی این حوزه است .طی این دوره ،دانشجویان عالوه بر
آشنایی با مبانی نظری کسب و کار ،مهارتهای الزم برای اداره واحدهای
صنعتی ،تولیدی ،خدمات فنی ،خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند.

شناخت و بکارگیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب وکارانتقال مهارتهای کسب و کاربه افراد تحت سرپرستیتاسیس و راه اندازی واحدهای کوچک کسب و کارشناسایی نیازهای مطلوب مشتریان و تامین آنهاامور خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی-انجام کار با رایانه و به کارگیری آن در محیط های کسب و کار

کاردانی حرفهای مدیریت کسب و کار
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
کاردان کسب و کار در بخشهای بازرگانی ،بازاریابی ،منابع انسانی ،واحدهایبرنامه ریزی بازاریابی ،واحدهای پشتیبانی فروش و واحدهای لجستیک
سازمانها
-متصدی واحد ارتباط با مشتریان در واحدهای کسب و کار

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

معرفی رشته

-ساخت و پخت اند در تولید آلومینیوم

هدف از ایجاد این رشته تربیت کاردان و تکنسین هایی برای صنایع و
کارخانجات تولید شمش آلومینیوم است بطوریکه که بعنوان رابط بین بدنه
کارگری و کارشناسی و در پست های مورد نظر انجام وظیفه نمایند.

احیا آلوممینیوم-کنترل کیفی مواد و فرایند تولید آلومینیوم

نگهداری و بهره برداری بهینه از تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده درخطوط تولید
-مهار و کنترل عوامل حادثه ساز در محیط کار

کاردانی فنی متالورژی
 -تولید آلومینیوم

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
تکنسین احیاء و شمش ریزی آلومینیومتکنسین تولید ساخت و پخت آندتکنسین کنترل کیفی مواد و فرایند تولید-سرگروه تولید در کارگاه های آند ،احیا و ریخته گری

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

معرفی رشته

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

هدف از تدوین این رشته آموزش و تربیت حسابرسان خبره و کارآزموده ای
است که بتوانند در شرکت های بازرگانی ،خدماتی ،تولیدی و غیر انتفاعی با
تکیه بر دانش نظری و مهارت عملی اهداف حسابرسی سازمان متعلقه را
محقق نمایند.

طراحی ،اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری
حسابرسی و ممیزی حساب و انجام حسابرسی در کلیه واحدها
حسابرسی موسسات و سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و
سیستم های حسابداری

کارشناسی حرفهای حسابداری  -حسابرسی

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
کارشناس حسابدار ،کارشناس مسئول دایره حسابداری ،حسابرس داخلی،
حسابرس مستقل ،حسابرس شرکت ها ،کارشناس مسئول هزینه ها و وصول
درآمد

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

معرفی رشته
هدف از دوره کارشناسی حرفهای مدیریت تعاون تربیت کارشناس حرفه ای و
ماهر برای انجام تحقیقات مقدماتی در تشکیل تعاونی ها ،ارزیابی منافع کلی،
تشکیل کمیته سازمان دهی ،شفاف سازی هدف تجاری ،انجام یک امکان
سنجی ،تدوین طرح های تجاری ،تهیه اسناد قانونی و ثبت آن تعاونی
می باشد

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن
انجام امور کارشناسی در حوزه تعاونی های تولیدی ،توزیعی ،خدماتی
انجام امور کارشناسی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه تعاونی ها
انجام امور کارشناسی در حوزه ترویج و آموزش تعاون
ارزیابی طرح های اقتصادی
ارزیابی ،بازرسی و نظارت بر فعالیت تعاونی ها
تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی تعاونی ها
تجزیه و تحلیل مسائل مالی تعاونی ها
انجام حسابداری و حسابرسی تعاونی ها

کارشناسی حرفهای مدیریت تعاون
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
ـ کارشناس در ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ـ کارشناس در بانک توسعه تعاون
کارشناس در سازمان تعاون روستایی

 کارشناس در صندوق ضمانت سرمایه گذاریکارشناس اتحادیه تعاونی
 -مدیر شرکت تعاونی

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

معرفی رشته
هدف این دوره تربیت کارشناسان علمی-کاربردی در رشته متالوژی و ذوب
فلزات است که براساس نظام آموزش های مهارت و فناوری طراحی و تدوین
شده است .مهندس فناوری متالوژی و ذوب فلزات فردی است که دانش و
مهارت های الزم را در زمینه ذوب فلزات و ریخته گری آنها به منظور اجرای
فعالیت در طرح های مختلف فرا گرفته باشد.

طراحی قطعات ریخته گری و انتخاب مواد و روش ریخته گری مناسب برای
تولید آنها
بررسی علل ایجاد عیوب در قطعات ریخته گری و ارائه راه های مناسب برای
رفع آنها
طراحی واحد های صنعتی ریخته گری
طراحی و انجام محاسبات سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری برای تولید
قطعات ریخته گری

مهندسی فناوری
متالورژی  -ذوب فلزات

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
سرپرست آزمایشگاه های ریخته گری در صنایع
سرپرست واحدهای تولیدی ریخته گری
سرپرست کارگاه های خطوط تولید در ذوب و ریخته گری
طراح کارگاه های ذوب فلزات و آزمایشگاه های مربوطه

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جاجرم

شماره تماس:

