
Phân loại trường học

Khu vực

lĩnh vực

Với mục tiêu đạt tành tích chuyên nghiệp trong Xây dựng và thiết bị xây dựng, nội thất 
Kể từ khi thành lập vào năm 1961, sau 56năm trôi qua đã có hơn 43000 học sinh tốt 
nghiệp và đang làm việc ngoài cộng đồng, là một trường chuyên môn xây dựng và 
thiết kế để đại diện cho khu trung tâm.
Trường học được trang bị các thiết bị mới nhất, ngoài ra toàn bộ trường học cũng là 
mẫu tài liệu để giảng dạy. Ngoài ra, hệ thống giáo viên lớp là "đủ điều kiện" và đã tập 
trung vào "việc làm", đặc biệt là "kiến trúc sư hạng hai" đã nêu ra một hiệu suất cao 
qua mỗi năm.
◎ hạng hai kiến trúc sư 3,673 người ( trong 36năm).
◎ tại cùng một thời gian mà không mua thi và tốt nghiệp từ các điều tra viên, bổ sung 
trắc.
◎ toàn quốc 29 người trong hội các tỉnh, địa phương và Hiệp hội cựu sinh viên hỗ trợ 
việc làm đã được tổ chức trong sinh viên tốt nghiệp.

Các trường học, kỳ thi chứng nhận đủ điều kiện rút ngắn của văn bằng quốc gia và các xét nghiệm 
khác nhau, đã nhận được chứng nhận mà không cần thi. Bạn có thể thách thức các văn bằng quốc 
gia trong một số ngắn của năm chứ không phải tham dự kỳ thi nói chung. Trong tháng ba đã được cài 
đặt từ 22 tháng tư "Kiến trúc giấy phép Tất cả (đối tượng tuyển sinh hạng hai kiến trúc sư trình độ 
chuyên môn của kỳ thi)", và "kiến trúc sư hạng hai" của việc mua lại ở trường, ở Đại học Aichi 
Sangyo (hệ thống thông tin liên lạc) tôi sẽ nhằm mục đích "cử nhân" mua lại. Khảo sát tốt nghiệp "trắc 
địa", là trong bộ phận thiết kế khảo sát và các bộ phận khảo sát có thể nhận được trong mà không 
cần thi tại thời điểm tốt nghiệp, "điều tra bổ sung". "Bằng cấp quốc gia" nhiều người nhận được thậm 
chí một, vì vậy nó có thể đóng một vai trò tích cực trong ngành công nghiệp, và sau đó được hỗ trợ 
bởi một hệ thống đầy đủ.

Qua sóng điện trường của mạng việc làm và nhiều năm rắn hồ sơ theo dõi việc, chúng tôi đã thiết lập 
một hệ thống hỗ trợ tìm việc làm đó có thể đáp ứng một loạt các ngành nghề. Các trường học, để hòa 
giải đích việc làm phù hợp nhất cho mỗi học sinh, trong Thiên Chúa Ba Ngôi của giáo viên lớp học, 
nhân hướng dẫn nghề nghiệp, Kenjinkai, chúng ta có một định hướng nghề nghiệp tốt.hiệp hội tỉnh, 
cho mỗi tỉnh và huyện Nơi người phụ trách, mà các tổ chức đang làm việc hỗ trợ việc làm cho sinh 
viên. Sinh viên đi vào Kenjinkai ghi danh đồng thời là quê hương của mình, bao gồm cả phí của giáo 
viên làm việc U-turn, chẳng hạn như công ty giới thiệu và hướng dẫn phỏng vấn, với sự hỗ trợ kỹ 
lưỡng

Ký túc xá hoàn thiện vào tháng 3 năm 2007 với một bức tường màu xanh lá cây và một khu vườn 
trên mái, là một trường học thân thiện trong môi trường. Ngoài ra, cơ sở vật chất được trang bị tốt. 
Việc xây dựng các mô hình mới nhất 11 tầng, phòng CAD và văn phòng vẽ được liên kết, đào tạo các 
phòng và các phòng thí nghiệm, chẳng hạn như thả với các công cụ và thiết bị ứng dụng công nghệ 
xây dựng và công trình dân dụng không thể thiếu, được trang bị với mỗi thiết bị. Bây giờ chúng ta đã 
đổi mới tất cả các thiết bị, bạn có thể học một cách thoải mái. Khi bạn làm mới trong khu vườn trên 
mái, động lực của bạn cũng sẽ được cung cấp lên.

Trung cấp chuyên nghiệp

Aichi

có các Thiết kế・kiến trúc・nội thất

Công chức・chính trị ・pháp luật

Kinh tế・kinh doanh・quản trị・bất động sản

Khoa học・điện・điện tử・cơ khí

giới thiệu về trường

Đặc điểm của trường

Chẳng hạn như không thi nhưng vẫn có chứng chỉ "kiến trúc sư", "cử nhân" và "khảo 
sát", mang lại lợi ích rất nhiều về trình độ chuyên môn

Trong hướng dẫn nghề nghiệp tỉ mỉ, chúng ta sẽ hòa giải một công ty đáp ứng được 
những hy vọng và sự phù hợp của mỗi học sinh

Tiện nghi và môi trường tốt là niềm tự hào

Khoa,ngành,giờ học

■ Kỹ thuật Xây dựng (160 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 117 man (năm đầu tiên ) 

■ thiết bị xây dựng (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 117 man (năm đầu tiên ) 

■ công nghệ thợ mộc (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 120 man (năm đầu tiên ) 

■ Thiết kế nội thất (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 117 man (năm đầu tiên )

■ gia đình giấy phép xây dựng (80 người) 
Thời gian: 1 năm 
Học phí: 114 man 

■ giấy phép xây dựng đại học (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 149 man 1130 yên (năm đầu tiên ) 

■ [phiên buổi tối] Xây Dựng Kiến Trúc (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 71 man 1.000 yên (năm đầu tiên ) 

■ Xây dựng (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 117 man (năm đầu tiên ) 

■ khảo sát thiết kế (40 người) 
Thời gian: 2 năm 
Học phí: 117 man (năm đầu tiên )

■ khảo sát gia đình (40 người) 
Thời gian: 1 năm 
Học phí: 114 man

■ khảo sát đại học (30 người) 
Thời gian: 1 năm 
Học phí: 114 man

Mục tiêu nghề nghiệp

Kiến trúc sư hạng nhất
Kiến trúc sư hạng hai
Kiến trúc sư đồ gỗ
kiến trúc sư
kiến trúc sư
giám sát trang web
trang trí nội thất
thiết kế nội thất
điều phối viên trang trí nội thất
thiết kế màn hình hiển thị
thiết kế không gian
thiết kế cửa hàng
Chuyên bếp
Điều phối viên môi trường sống phúc lợi
Kỹ sư quản lý xây dựng công trình
điều hành CAD
thợ mộc
Công nhân điện
Công nhân xây dựng
Kỹ sư quản lý xây dựng xây dựng ống
Xây dựng dân dụng và xây dựng kỹ thuật 
trắc địa
Điều tra bổ sung
Kỹ sư quản lý xây dựng công trình dân dụng
quan chức địa phương
Nhà đất trắc địa
Thẩm định bất động sản
thiết kế ngoại thất

Bằng cấp có thể đạt được(mục tiêu)

Chuyên gia giao dịch bất động sản
Kỹ sư Xây dựng tích hợp chuyên nghiệp
Phúc lợi điều phối viên môi trường sống (lớp 2)
Điều phối viên môi trường sống an sinh (đại học)
Quản lý căn hộ đổi mới 
Kỹ sư quản lý xây dựng cấp 2
Kỹ sư quản lý xây dựng công trình cấp 2
Lớp kỹ sư quản lý xây dựng công trình điện cấp 2
Kỹ sư phòng cháy chữa cháy (cấp độ A)
Kỹ sư phòng cháy chữa cháy (cấp độ B)
Kỹ năng đường ống chuyên nghiệp cấp 2
Đường ống cấp ba kỹ năng chuyên nghiệp
Công nhân điện loại hai
Kỹ sư lò hơi thứ cấp
Loại thứ ba lạnh Officer máy
Vật liệu nguy hiểm xử lý người (Korui loại 4)
Cơ sở cơ khí thương mại
Cơ sở liên kết thương mại kỹ sư chuyên nghiệp
Thành viên trắc địa
Khảo sát bổ sung
công trình dân dụng kỹ sư quản lý xây dựng cấp2
Lớp quản lý xây dựng kỹ sư viên kế toán ngành xây dựng 2 vườn xanh ( cấp 2)
Nhân viên văn phòng kế toán ngành xây dựng (cấp 3)
Bác sĩ phục hồi môi trường (sơ cấp)

Các khóa học sau khi tốt nghiệp/trường đại học

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Tổng công ty Shimizu
Một Công ty xây dựng
Dainihondoboku Co., Ltd.
Takigamikogyo Co., Ltd.
Công ty TNHH Nitto Construction Co., Ltd.
Ltd. lớp vỏ
Panasonic Eco Solutions Dịch vụ Kỹ thuật Co., Ltd.
Ishitomohomu Co., Ltd.
Ltd. Ichikawakomuten
FutoshiAkira Construction Co., Ltd.
Urayasu Industrial Co., Ltd.
Nhật Bản Mex Co., Ltd.
Nakanihonkoku Co., Ltd.
Chugokumokuzai Co., Ltd.
Tổng công ty Maeda
Sumitomo Lâm Home Tech Co., Ltd.
Công ty TNHH xây dựng Dongjiang
Ltd. ya phần công trình dân dụng
Công ty TNHH xây dựng Ito
TNHH Kuwahara tập
Fujimoto Construction Co., Ltd.
Aoyama Construction Co., Ltd.
Ltd. Nakamoto công nghiệp
Adachi Industrial Co., Ltd.
Kyowa Sangyo Co., Ltd.
Takayanagi thiết Co., Ltd.

東海工業専門学校金山校(Trường Tokai 
Kogyo Jinshan )
Cùng thay đổi đường phố

Thông tin cơ bản

Tên trường

Địa chỉ

Số điện thoại

Ga gần nhất 

Thông tin căn hộ,ký túc xá

Trong các ký túc xá sinh viên và học sinh nằm trong khu vực dân cư yên tĩnh, học sinh có thể sinh hoạt thư giãn trong môi trường yên 
tĩnh, bạn có thể làm việc chăm chỉ học tập .
ký túc xá Meiji (nam giới) sẽ duy trì sự cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn sáng và tối.
Kỳ nghỉ cũng đi ra ngoài để chơi bowling, nói chuyệnvới một cuộc sống không còn mối quan hệ đàn anh đàn em..
Ký túc xá Jinguhigashi (nữ) đã thành lập một hệ thống quản lý toàn diện an ninh 24 giờ.
Mỗi năm, người tìm ký túc xá vượt quá sức chứa, không có ít học sinh không thể vào được ký túc xá. Trong trường hợp Ký túc xá sinh 
viên đã đầy nhưng không thể tìm được nơi ở, trường sẽ giới thiệu nơi ở cho các bạn. Giá phòng là khoảng ¥ 38,000 đến khoảng 
60.000 yên (một tháng).

Thông tin du học

Tiếp nhận du học sinh
■ khu vực tuyển sinh
Trung Quốc 1  Đài Loan 1 Hàn Quốc 1 

Truy cấp

東海工業専門学校金山校(Trường Tokai Kogyo Jinshan )

〒460-0022
Aichi,Nagoya-shi,Naka-ku,Kanayama 2-7-19

052-332-6211

Đi bộ từ ga Kanayama JR • Meitetsu và tàu điện ngầm khoang 4 phút""

Dữ liệ bản đồ Google,ZENRIN

Chỉ đườ… Lưu

bả đồ lớ hơn


