
 تعالیبسمه

کاربردي خانه کارگر  علمي مرکز آموزش

 سال تحصیلي اول جهت نیمسال شهر قدس

 :پذیردهاي ذیل دانشجو ميدر رشته  99-98

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری  كاردانی حرفه

 كار و كسب مدیریت ای حرفه كاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی كاردانی

 جوش بازرسی فنی كاردانی

 صنعتی برق - برق فنی كاردانی

 جوشکاری فنی كاردانی

 افزار ماشین - مکانیک فنی كاردانی

 خودرو مکانیک فنی كاردانی

 فنی حفاظت و كار ایمنی فنی كاردانی

 صنعتی الکترونیک فناوری مهندسی

 جوش بازرسی فناوری مهندسی

 فرایند - كنترل فناوری مهندسی

 خودرو مکانیک فناوری مهندسی

 افزار ماشین - مکانیک فناوری مهندسی

 و حرارتی تاسیسات - مکانیک فناوری مهندسی

 برودتی

 حسابداری - حسابداری ای حرفه كارشناسی

 صنعتی تولیدات و خدمات

 كار و كسب مدیریت ای حرفه كارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزایاي تحصیل در این مرکز دانشگاهي:

 تحصیل نزدیکی محل سکونت و 

 هاها بعد از ساعات اداری و جمعهبرگزاری کالس 

 امکان استفاده از تخفیف شهریه 

 امکان تقسیط شهریه 

 زمان با تحصیلامکان اشتغال هم  

 و.... 

های  ثبت نام از داوطلبان عالقمند به تحصیل در رشته

و دوره  72/5/89کاردانی از   تحصیلی دوره

 سازمان سایتاز طریق  7/6/89کارشناسی از 

آغاز خواهد  www.sanjesh.org نشانی به سنجش

 .شد

توانید به آدرس شهرقدس جهت اطالع بیشتر می

و  )شورا( خیابان ساحل مراجعهبلوار سی متری شهدا 

 56926566و  56951111 هاییا با شماره تلفن

 ید.بگیر تماس 77داخلی 

 

 



 

 تعالیبسمه

کاربردي خانه کارگر  علمي مرکز آموزش

 جهت نیمسال اول سال تحصیلي قدسشهر 

 پذیرد:هاي ذیل دانشجو ميدر رشته  99-98

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسابداری صنعتی -ای حسابداری  كاردانی حرفه

 كار و كسب مدیریت ای حرفه كاردانی

 صنعتی الکترونیک فنی كاردانی

 جوش بازرسی فنی كاردانی

 صنعتی برق - برق فنی كاردانی

 جوشکاری فنی كاردانی

 افزار ماشین - مکانیک فنی كاردانی

 خودرو مکانیک فنی كاردانی

 فنی حفاظت و كار ایمنی فنی كاردانی

 صنعتی الکترونیک فناوری مهندسی

 جوش بازرسی فناوری مهندسی

 فرایند - كنترل فناوری مهندسی

 خودرو مکانیک فناوری مهندسی

 افزار ماشین - مکانیک فناوری مهندسی

 و حرارتی تاسیسات - مکانیک فناوری مهندسی

 برودتی

 حسابداری - حسابداری ای حرفه كارشناسی

 صنعتی تولیدات و خدمات

 كار و كسب مدیریت ای حرفه كارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مزایاي تحصیل در این مرکز دانشگاهي

 نزدیکی محل سکونت و تحصیل 

 هاها بعد از ساعات اداری و جمعهبرگزاری کالس 

 امکان استفاده از تخفیف شهریه 

 امکان تقسیط شهریه 

 زمان با تحصیلامکان اشتغال هم 

 ....و 

های  ثبت نام از داوطلبان عالقمند به تحصیل در رشته

و دوره  72/5/89کاردانی از   تحصیلی دوره

 سازمان از طریق سایت 7/6/89کارشناسی از 

آغاز خواهد  www.sanjesh.org نشانی به سنجش

 .شد

توانید به آدرس شهرقدس جهت اطالع بیشتر می

)شورا( خیابان ساحل مراجعه و بلوار سی متری شهدا 

 56926566و  56951111های یا با شماره تلفن

 تماس بگیرید. 77داخلی 

 

 


