
ظرفیتنام مرکزنام رشتهعنوان درسگروه درسردیف

کاردانی  حرفه اي حسابدارياقتصاد خرد

کاردانی  حرفه اي حسابدارياقتصاد  کالن

بازار پول و سرمایه
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی
شیروان

کاردانی امداد سوانحپاسخگویی به سوانح

کاردانی امداد سوانحسیستم ارتباطات و اطالع رسانی در سوانح

کاردانی امداد سوانحامور اردوگاهها و اسکان آسیب دیدگان

کارشناسی عملیات امداد نجاتنحوه کاربري تجهیزات ،ملزومات...

کارشناسی عملیات امداد نجاتاداره امور آوارگان و پناهندگان ...

کاردانی گیاهان دارویی و معطرآزمایشگاه خاك شناسی

کاردانی گیاهان دارویی و معطرکارگاه ماشین هاي باغبانی

کاردانی حرفه اي مدیریت امور اداريمبانی بازاریابی و خرید

کارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارمدیریت بازاریابی خدمات

کارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارمدیریت تبلیغات و برندسازي

مبانی بازاریابی و خرید
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري
جاجرم

مدیریت مالی در شعب
کارشناسی حرفه اي 

مدیریت شعب بانک

کارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانککانال و ابزارهاي ارائه خدمات بانکداري الکترونیک

کارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانکآشنایی با خدمات نوین بانکی در جهان

کارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانکنرم افزارهاي کاربردي شعب بانک

کارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانکبانکداري داخلی1

کارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانکبانکداري بین المللی2

کارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانکبازاریابی بانکی

1جاجرمکارشناسی متالوژيمبانی برقبرق-صنایع الکترونیک6

ایمنی و بهداشت محیط کار
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

قوانین ایمنی و بهداشت در واحد صنفی
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري
جاجرم

قوانین ایمنی و بهداشت در واحد صنفی
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري
اسفراین

کاردانی تربیت بدنیاصول و مبانی بیمه در ورزش

کارشناسی تربیت بدنیفیزیولوزي ورزشی کاربردي

کارشناسی تربیت بدنیآسیب شناسی ورزشی

جاجرمکلیه رشته هاتربیت بدنی

حسابداري شرکتهاي غیرسهامی
کاردانی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

حسابداري شرکتهاي سهامی
کاردانی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

مدیریت مالی
کاردانی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

حسابداري بهاي تمام شده1
کاردانی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

حسابداري بهاي تمام شده2
کاردانی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

حسابداري مدیریت
کاردانی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

مدیریت مالی پیشرفته
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

سیستم هاي اطالعاتی حسابداري
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

حسابداري قراردادهاي بلند مدت پیمانکاري
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

2

1

2

3

2

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

تربیت بدنی و علوم ورزشی
هالل احمر خراسان شمالی

جاجرم

هالل احمر خراسان شمالیامداد و سوانح

جاجرمامورزراعی و باغبانی

شیروان

شیروان

بازاریابی و تبلیغات تجاري

2

3شیروان بانکداري

8

7

5

4

3

2

1
اقتصاد،برنامه ریزي مالی و سرمایه 

گذاري



اصول حسابداري2
کارشناسی حرفه اي 

مدیریت شعب بانک

مقررات و روشهاي جاري امور مالی
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري

حسابداري تخصصی بانکی
کارشناسی حرفه اي 

مدیریت شعب بانک

اصول حسابداري دولتی
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري

حسابداري مدیریت و هزینه
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی

کارشناسی مدیریت تعاونحسابداري شرکتها

کارشناسی مدیریت تعاونحسابرسی تعاونی ها

حسابداري - حسابداري مالیحسابداري پیمانکاري

حسابداري - حسابداري مالیحسابداري مالیاتی

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و 

بازرگانی
حسابداري - حسابداري مالی

کارشناسی حرفه اي حسابداريکاربرد نرم افزارهاي حسابداري پیشرفته

کارشناسی حرفه اي حسابداريمباحث جاري در حسابداري مالی

اسفراینکاردانی  حرفه اي حسابداريحسابداري خدماتی و بازرگانی

1شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت شعب بانکامور امنیت شعبهحفاظت اطالعات و مدیریت دفاعی10

شیروانکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفريپزشکی قانونی

انصارالمهديکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفريپزشکی قانونی

کاردانی تربیت بدنیپزشکی ایرانی

کاردانی تربیت بدنیپزشکی ورزشی

کاردانی امداد سوانحکمک هاي اولیه

کاردانی امداد سوانححمایت حیاتی در مصدومیت تروما

کاردانی امداد سوانحبهداشت و تغذیه در سوانح

کارشناسی عملیات امداد نجاتشناخت بیماریها در مصدومیت اورژانس

جاجرمکاردانی  مربی مهد کودكبیماري هاي کودکان

اسفراینکارشناسی حرفه اي حسابداريحقوق بازرگانی پیشرفته

حقوق ثبت اسناد
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
جاجرم

حقوق بین الملل عمومی1
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق تجارت1
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق تجارت1
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق تجارت2
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

آیین دادرسی کیفري1
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

آیین دادرسی کیفري1
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
جاجرم

مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق مدنی 1،2و...
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق مدنی 1،2و...
کاردانی حرفه اي-

حقوق ثبتی
جاجرم

شیروانکاردانی حرفه اي- حقوق دستیاري قضائیدفاتر و اوراق قضائی

شیروانکاردانی حرفه اي- حقوق دستیاري قضائینگارش قضائی

شیروانکاردانی حرفه اي- حقوق دستیاري قضائیکلیات اجراي احکام

8

5 حوزه سالمت
هالل احمر خراسان شمالی

حسابداري و حسابرسی

جاجرم

شهرداري هاي خراسان 

شمالی

جهاد دانشگاهی بجنورد

11

9



(cms)شیروانکاردانی حرفه اي- حقوق دستیاري قضائینرم افزارقضائی

شیروانکاردانی حرفه اي- حقوق دستیاري قضائیحقوق بین الملل خصوصی1

شیروانکاردانی حرفه اي- حقوق دستیاري قضائیمتون فقه

قواعد فقه مدنی
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق بین الملل خصوصی2
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق بین الملل عمومی2
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق تجارت3
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق تجارت4
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

اسناد رسمی با حق استرداد
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

آیین دادرسی کیفري2
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق جزاي اختصاصی1و2
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
شیروان

حقوق جزاي اختصاصی1و2
کارشناسی حرفه اي

حقوق ثبتی
جاجرم

شیروانکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفرياجراي احکام کیفري

شیروانکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفريادله اثبات دعوي کیفري

شیروانکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفريجرایم اقتصادي

شیروانکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفريقواعد فقه جزایی

شیروانکارشناسی حرفه اي حقوق دستیاري قضائی در امور کیفريحقوق مدنی6،7 و ...

انصارالمهديحقوق دستیاري قضایی در امور کیفريحقوق خصوصی

انصارالمهديحقوق دستیاري قضایی در امور کیفريحقوق عمومی

1جاجرمکاردانی  مربی مهد کودكروانشناسی عمومیروانشناسی13

1جاجرمکلیه رشته هاریاضی عمومیریاضی و آمار14

جاجرمکلیه رشته هازبان عمومی و تخصصی

اسفراینکلیه رشته هازبان عمومی و تخصصی

1جاجرمکلیه رشته هافارسی عمومیزبان و ادبیات فارسی16

1جاجرمکارشناسی متالوژيشیمیشیمی17

شهرداريعمران- ترافیککارگاه مهندسی ترافیک

شهرداريعمران - حمل و نقلبرنامه ریزي حمل و نقل

شهرداريعمران - امور پیمان هاسازه هاي بتنی

شهرداريعمران - امور پیمان هاپروژه سازه هاي بتنی

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتبرنامه سازي شی گرا

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتطراحی الگوریتم ها

جاجرممهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتطراحی الگوریتم ها

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتمهندسی نرم افزار

اسفراینمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتمهندسی نرم افزار

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتهوش مصنوعی

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتسیستم هاي خبره

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی
شیروان

اسفراینکاردانی کامپیوتربرنامه سازي شی گرا

جاجرممهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتبرنامه سازي شی گرا

جاجرممهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتبرنامه سازي تحت وب

شیروانکاردانی فنی فناوري اطالعات- اینترنت و شبکه هاي گستردهآشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

شیروانکاردانی فنی فناوري اطالعات- اینترنت و شبکه هاي گستردهکارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

10

1

4

4

زبان و ادبیات انگلیسی

عمران

فناوري اطالعات-برنامه نویسی و توسعه 

نرم افزاري

خدمات حقوقی و قضائی

20

صنایع حمل و نقل

19

181

15

12



ISPشیروانکاردانی فنی فناوري اطالعات- اینترنت و شبکه هاي گستردهشناخت و پیکربندي

شیروانکاردانی فنی فناوري اطالعات- اینترنت و شبکه هاي گستردهحریم خصوصی و امنیت اینترنت

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتبانک اطالعاتی کاربردي

جاجرممهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتبانک اطالعاتی کاربردي

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتتجارت الکترونیکی

شیروانمهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتسیستم هاي اطالعات مدیریت

هالل احمر خراسان شمالیکارشناسی عملیات امداد نجاتسیستم اطالعاتی مدیریت

شبکه هاي کامپیوتري
کاردانی فنی فناوري اطالعات- 

اینترنت و شبکه هاي گسترده

کاردانی فنی فناوري اطالعات- اینترنت و شبکه هاي گستردهبرنامه سازي شبکه

کاردانی فنی فناوري اطالعات- اینترنت و شبکه هاي گستردهپیکربندي مسیریاب هاي شبکه

TCP/IP مفاهیم
کاردانی فنی فناوري اطالعات- 

اینترنت و شبکه هاي گسترده

طراحی و پیاده سازي زیرساخت هاي شبکه 

کامپیوتري
مهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعات

جاجرممهندسی فناوري اطالعات- فناوري اطالعاتکارگاه شبکه

مهندسی شبکه هاي کامپیوتريسوئیچینگ و مسیریابی در شبکه هاي محلی

مهندسی شبکه هاي کامپیوتريامنیت شبکه هاي کامپیوتري

1جاجرمکارشناسی متالوژيفیزیک مکانیکفیزیک23

1شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارمدیریت تأمین و انبارداريلجستیک24

کارشناسی متالوژيمتالوژي فیزیکی

کارشناسی متالوژيآزمایشگاه متالوگرافی

کارشناسی متالوژيریخته گري

کارشناسی متالوژيکارگاه مدلسازي تخصصی

کارشناسی متالوژيکارگاه ریخته گري فوالد و چدن

برنامه ریزي و طراحی کسب و کار
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري
جاجرم

(IMS) شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارسیستم هاي مدیریت یکپارچه

شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارمقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش

شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کاراصول و مبانی تولید

(BI)شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارهوشمندسازي کسب و کار

مدیریت تولید و عملیات
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی
شیروان

برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودي ها
کارشناسی حرفه اي حسابداري- حسابداري واحدهاي تولیدي و 

صنعتی
شیروان

اسفراینکارشناسی حرفه اي حسابداريبرنامه ریزي توسعه

شیروانکارشناسی حرفه اي مدیریت کسب و کارمدیریت ریسک و در کسب و کار

اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاري
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري
شیروان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
کاردانی حرفه اي

مدیریت امور اداري
شیروان

هالل احمر خراسان شمالیکارشناسی عملیات امداد نجاتمدیریت منابع انسانی

مبانی معماري
کاردانی حرفه اي

معماري داخلی
شیروان

مهارت شیروان شهرسازيمبانی معماري

شیروانکاردانی حرفه اي معماري داخلیکاربرد رایانه در معماري داخلی پایه

اصول فنی ساختمان پایه- اصول فنی ساختمان 

پیشرفته
شیروانکاردانی حرفه اي معماري داخلی

شیروانکاردانی حرفه اي معماري داخلیمقررات معماري داخلی

3

2

2

فناوري اطالعات-شبکه کامپیوتري

شیروان

جهاد دانشگاهی بجنورد

فناوري اطالعات-خدمات  پشتیبانی 

اطالعات
5

27

25

مدیریت 264

22

21

جاجرم متالوژي و صنایع فلزي

مدیریت اداري



شیروانکاردانی حرفه اي معماري داخلیمقدمات طراحی معماري داخلی

شیروانکاردانی حرفه اي معماري داخلیانسان، طبیعت، معماري داخلی

شیروانکاردانی حرفه اي معماري داخلیمبانی بیان معماري داخلی

کارگاه معماري
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

کاربرد نرم افزار در معماري
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

نقشه برداري
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

جزئیات ساختمان 1و2
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

آشنایی با ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهري
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

اصول نظارت بر فعالیت هاي ساخت و ساز
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

کارگاه طراحی معماري1و2
کاردانی فنی

معماري شهري
شیروان

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهعناصر و جزئیات ساختمان2

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهسیراندیشه هاي مداخله در بافت فرسوده

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهشناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهمبانی و روشهاي برنامه ریزي شهري

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسوده

مهارت شیروانشهرسازي

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهمبانی و روشهاي طراحی شهري

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهطراحی بناي فرهنگی در بافت فرسوده

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهطرح مرمت و احیاي بناها و بافت هاي تاریخی

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارگاه ساخت و تجربه

شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهطراحی واحد همسایگی در بافت فرسوده

طراحی بناي پایدار با عملکرد پیچیده در بافت 

فرسوده
شیروانمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسوده

مهارت شیروان شهرسازيگارگاه طراحی شهري و منطقه اي

1اسفراینمهندسی مکانیکفناوري هاي نوین حرارتی و برودتیمکانیک29

طراحی معماري

9معماري و شهرسازي28


