معرفی رشته
رشته کاردانی حرفه ای حسابداری  -حسابداری مالی 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

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن
بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداریشناخت حسابداری مالی شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی-شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی

آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورتهای مالی اساسی

کاردانی حرفهای حسابداری
 -حسابداری مالی

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
-کاردان مسئول دایره حسابداری

مجری دوره :مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی

-کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها

خراسان شمالی

-کمک حسابدار مالی

شماره تماس:

-کاردان مسئول حقوق و دستمزد

معرفی رشته

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری این هدف را دنبال می کند که دانش
آموختگان این رشته پس از اتمام این دوره بتوانند انواع شبکه ها را در سازمان
ها به پا کرده و اطالعات را درون سازمان ها به جریان بیندازند .پشتیبانی و
نگهداری این سیستم ها و به روز رسانی آنها نیز هدف دیگر تدوین
رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری است.

 شناخت شبکه های کامپیوتری شناخت تجهیزات مخابراتی -شناخت تجهیزات و رسانه های ارتباطی شبکه

کاردانی فنی شبکههای
کامپیوتری

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 تکنسین نصب و راه اندازی شبکه های شخصی (خانگی) تکنسین نصب و راه اندازی شبکه های محلی (درون سازمانی) -پشتیبان شبکه

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد

دانشگاهی خراسان شمالی

شماره تماس:

معرفی رشته
هدف از تدوین رشته کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده ،تربیت
متخصصینی است که بتوانند کلیه شبکه های کوچک و محلی اداره ها و
سازمان های دولتی و خصوصی را به یکدیگر متصل نموده و شبکه ای گسترده
تولید کنند تا تبادل اطالعات را به فرای سازمان و محیط بسته اداری و خانگی
بکشانند .یا اینکه با اتصال سیستم های منفرد یا شبکه های کوچک به
اینترنت آنها را به دریایی از اطالعات و سرویس ها متصل نمایند و یا سرویسی
را به کلیه افراد از راه دور ارائه نمایند.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن
 شناخت تجهیزات ISP راه اندازی و مدیریت و پشتیبانی ISP شناخت سرویس دهنده های اینترنتی نظیر سرویس دهنده های وب ،پستالکترونیک ،انتقال فایل و ...
 نصب و راه اندازی سرویس دهنده های اینترنتی شناخت عملکرد مسیریاب ها پشتیبانی و مدیریت شبکه های گسترده -شناخت خدمات قابل ارائه توسط شبکه گسترده و اینترنت

کاردانی فنی فناوری اطالعات  -اینترنت و شبکههای گسترده

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 تکنسین شرکت خدمات اینترنتی ()ISP تکنسین نصب و راه اندازی سرویس های اینترنتی -پشتیبان و راهبر شبکه های گسترده

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد

دانشگاهی خراسان شمالی

شماره تماس:

معرفی رشته

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

رشته کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری این هدف را دنبال می
کند که دانش آموختگان این رشته پس از اتمام دوره بتوانند انواع سیستم
های رایانه ای ثابت و همراه را تعمیر و نگهداری نمایند .نصب و تعمیر سیستم
های اتوماسیون خانگی ،تعمیر دستگاه های جانبی رایانه ای و به روزرسانی
آنها نیز از اهداف دیگر تدوین رشته کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های
کامپیوتری است.

 شناخت سیستم های مبتنی بر میکروکنترلرها شناخت عملکرد سنسور توانایی اندازه گیری پارامترها و تشخیص عیوب شناخت دستگاه های جانبی رایانه و تعمیر و راه اندازی آنها توانایی طراحی و تولید مدارهای چاپی و بردها -شناخت معماری سیستم های رایانه ای همراه

کاردانی فنی کامپیوتر  -سیستمهای کامپیوتری

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
 -تکنسین نصب و تعمیر سیستم های اتوماسیون خانگی

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد

 -تعمیرکار دستگاه های جانبی رایانه ای

دانشگاهی خراسان شمالی

 -تکنسین تولید مدارهای چاپی و بردها

شماره تماس:

 -مونتاژکار و تعمیرکار کامپیوترهای شخصی و سیستم های رایانه ای همراه

معرفی رشته
هدف از برگزاری دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری  -حسابداری مالی در
دانشگاه جامع علمی کاربردی ،تربیت کارشناسان و متخصصان خبره ی حوزه
حسابداری امور مالی میباشد که توانایی طراحی و پیاده سازی عملیاتی
سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های مختلف اقتصادی (خدماتی،
بازرگانی و تولیدی) را داشته باشند .این افراد پس از فارغ التحصیلی
توانمندی ویژه ای در درک اصول و استانداردهای حسابداری مالی و بکارگیری
آن در تخصصی ترین حوزه های حسابداری خواهند داشت.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن
 بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداریمرتبط
طراحی ،اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری-شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و سیستم های حسابداری

اجرای حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت هایمالی اساسی
-انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

کارشناسی حرفهای حسابداری  -حسابداری مالی
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
کارشناس حسابداری
کارشناس مسئول دایره حسابداری
کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
حسابدار شرکت های زنجیره ای و شعب
حسابدار شرکت های هلدینگ
حسابدار موسسات بانکی و بیمه ای

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد

دانشگاهی خراسان شمالی

شماره تماس:

معرفی رشته

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

این دوره دانش آموختگانی را تربیت می کند که با کسب مجموعه ای از علوم
نظری و مهارت های عملی فناوری اطالعات ،بتواند مسئولیت های موجود در
خصوص طراحی ،عملیاتی سازی ،پشتیبانی و بهره برداری مناسب از سیستم
های سخت افزاری و نرم افزاری و نیز جمع آوری ،ذخیره سازی ،سازماندهی،
بازیابی ،انتقال و پردازش اطالعات را در حوزه های مختلف کاری با تصدی
مشاغل و مسئولیت های مرتبط ایفا نمایند.

-توانایی تجزیه و تحلیل مسائل در حوزه فناوری اطالعات

توانایی راهبری و مدیریت پروژه های فناوری اطالعات-توانایی امکان سنجی و به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان ها

مهندسی فناوری اطالعات
 فناوری اطالعاتمشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد

کارشناس فناوری اطالعات

دانشگاهی خراسان شمالی

طراح و برنامه ساز سیستم های اطالعاتی

شماره تماس:

معرفی رشته

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

این دوره ضمن ایجاد توانایی علمی ،دربرگیرنده آموزش استفاده بهینه از
ابزارهای مرتبط با شبکه های کامپیوتری به گونه ای موثر و کاربردی در حوزه
های مختلف طراحی ،پیاده سازی ،پشتیبانی و نگهداری و امنیت می باشد.
دانش آموختگان این دوره با داشتن تلفیقی از دانش نظری و مهارت عملی
شبکه های کامپیوتری می توانند مسئولیت های موجود در خصوص طراحی،
عملیاتی سازی ،پشتیبانی و بهره برداری مناسب از سیستم های سخت افزاری
و نرم افزاری و نیز سرویس های شبکه های کامپیوتری رادر حوزه های مختلف
کاری با تصدی مشاغل و مسئولیت های مرتبط ایفا نمایند.

توانایی تجزیه و تحلیل شبکه های کامپیوتری کوچک و متوسط
توانایی پیاده سازی شبکه های کامپیوتری
توانایی راه اندازی انواع شبکه های اینترنت ،اینترانت و اکسترانت
توانایی شناخت و بکارگیری تجهیزات سخت افزاری شبکه های کامپیوتری
توانایی راه اندازی شبکه های بی سیم
توانایی توسعه و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری موجود

مهندسی فناوری
شبکههای کامپیوتری

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیالن
کارشناس شبکه های کامپیوتری

طراح و معمار شبکه های کامپیوتری
کارشناس پیاده سازی شبکه های کامپیوتری

مجری دوره:

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد

دانشگاهی خراسان شمالی

شماره تماس:

