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 ١ از ١ صفحه      نصيرالدين طوسي                                          وكار دانشگاه خواجهي كسبمدرسه
  

KBS كار در اولين دانشگاه كشورواي كسبي حرفهاولين مدرسه  

 

نات و ي امكاگيري از كليهنصيرالدين طوسي به پشتوانه جايگاه علمي واال و با بهرهدانشگاه صنعتي خواجه

  وكار دانشگاهي كشور را بنيان نهاده است. اي كسبي حرفههاي خود، اولين مدرسهظرفيت

ر باشند و در اين راه به آنان كار و زندگي افرادي موفق و تاثيرگذا يها بايستي در عرصهينصيرخواجهما معتقديم 

  كمك خواهيم كرد. 

هاي الزم جهت حضور موفق در مهارت (KBS)الدين طوسي نصيرخواجهدانشگاه صنعتي  وكاركسب يدر مدرسه

هاي مندي كه از سازمانارتباطي قدرت يشبكه شود و با استفاده ازپذيران آموزش داده ميبازار كار به دانش

پايدار  ايجاد اشتغال يزمينه ،مند ايجاد كرده استهگذاران عالقوكارهاي مختلف و سرمايهكسبمرتبط، صنايع و 

  سازد.التحصيالن مهيا ميو كسب درآمد را براي فارغ

يكافي در بازار كار  بهره م يتوانايي باال در انتقال مفاهيم و تجربه ،از حضور اساتيدي با دانش روزآمد  KBSدر 

طراحي و اجرا مي ،وكاركسب يهاي تخصصي در حوزهها با رعايت استانداردها و برنامهدوره يگيريم و كليه

اساتيد مجرب در اين  خود را زير نظر مستقيم وكاركسب ،»هاي عالي كارآفرينيدوره«پذيران در گردند. دانش

چه تمايل طور چنانخود را راه اندازي خواهند كرد. همين وكاركسبزمان با پايان دوره، حوزه اجرايي كرده و هم

  ها فراهم خواهد آمد.   استخدام آن يزمينه  »طرح ملي كاپ«ها استخدام شوند با حضور در داشته باشند در سازمان

ت سني نصيرخواجهالتحصيالن و دانشجويان دانشگاه صنعتي منحصر به فارغ KBSهاي گيري از ظرفيتاگرچه بهره

امكانات و  ،ها پس از تحصيلينصيرخواجهاما با توجه به رسالت دانشگاه در ايجاد كارآفريني و اهميت موفقيت 

  بيني شده است.  پيش نصيرخواجهالتحصيالن دانشگاه صنعتي اي براي فارغتسهيالت ويژه

و  ايده هاباشند و براي نيل به اين هدف  و موفقشاد، تندرست  ها افراديينصيرخواجههدف ما اين است كه 

استفاده از اين خدمات به هاي مختلف طراحي و اجرا خواهيم كرد. در صورت تمايل براي هايي را در حوزهبرنامه

  مراجعه نماييد.  "http://www.KBS.School"آدرس سايت 

            

            

            

  


