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 ، تعاون امور ای حرفه کاردانی ، پستی امور ای حرفه کاردانی ، شهری درون اتوبوسرانی ای حرفه کاردانی

 و دهیاری امور ای حرفه کاردانی ، دفتری امور ای حرفه کاردانی ، زیارت و حج امور ای حرفه کاردانی

 بهداشت و ایمنی ای حرفه کاردانی ، محله امور ای حرفه کاردانی ، زائرین امور ای حرفه کاردانی ، شوراها

 ، تاکسیرانی ای حرفه کاردانی ، اصناف حقوقی مشاوره-  بازرگانی ای حرفه کاردانی ، صنفی واحدهای

 ، برق و آب صنعت مشترکین خدمات ای حرفه کاردانی ، خودرو فروش از پس خدمات ای حرفه کاردانی

 ای حرفه کاردانی ، تشریفات امور-  مدیریت ای حرفه کاردانی ، اداری امور-  مدیریت ای حرفه کاردانی

 کاردانی ، صنفی تشکلهای سرپرستی-  مدیریت ای حرفه کاردانی ، صنفی واحدهای بهرهوری-  مدیریت

هواپیما میهمانداری ای حرفه کاردانی ، تجاری مجتمعهای سرپرستی-  مدیریت ای حرفه

مهارتی ، انسانی علوم
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 ، قضایی ضابطین امور-  حقوق ای حرفه کاردانی ، قضایی معاضدت و ارشاد-  حقوق ای حرفه کاردانی

-  حقوق ای حرفه کاردانی ، قضایی خدمات-  حقوق ای حرفه کاردانی ، ثبتی حقوق-  حقوق ای حرفه کاردانی

حقوقی نگارش-  حقوق ای حرفه کاردانی ، اختالف حل شورای-  حقوق ای حرفه کاردانی ، قضایی دستیاری

 و علوم ، مهارتی ، انسانی علوم

اسالمی معارف
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 ای حرفه کاردانی ، دارویاری-  سالمت خدمات ای حرفه کاردانی ، تربیت و اصالح ای حرفه کاردانی

 یاری کودک ای حرفه کاردانی ، بیمارستان هتلداری خدمات ای حرفه کاردانی ، داری مطب-  سالمت خدمات

 مددکاری-  اجتماعی مددکاری ای حرفه کاردانی ، اجتماعی اورژانس-  اجتماعی مددکاری ای حرفه کاردانی ،

-  اجتماعی مددکاری ای حرفه کاردانی ، کودک مددکاری-  اجتماعی مددکاری ای حرفه کاردانی ، خانواده

مردمی های مشارکت ای حرفه کاردانی ، سالمندان مراقبت

304

 ، دبستانی پیش مربی تربیت ای حرفه کاردانی ، شهروندی های آموزش مربی تربیت ای حرفه کاردانی

 نیازهای با کودکان مربی تربیت ای حرفه کاردانی ، نوجوان و کودک خانه مربی تربیت ای حرفه کاردانی

 ، کودک مهد مربی تربیت ای حرفه کاردانی ، ذهنی توان کم کودکان مربی تربیت ای حرفه کاردانی ، ویژه

آموزشی تکنولوژی ای حرفه کاردانی ، سیاسی مروج تربیت ای حرفه کاردانی

305

 نجات و امداد ای حرفه کاردانی ، سوانح امداد ای حرفه کاردانی ، شهری حریق اطفای ای حرفه کاردانی

 آسیب سازی توانمند ای حرفه کاردانی ، ساختمانی تصرفات حفاظت و ایمنی ای حرفه کاردانی ، شهری

حوادث در دیدگان

 علوم تجربی علوم فیزیک ریاضی

مهارتی انسانی
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 ، خدمات و کاال توزیع سرپرستی-  مدیریت ای حرفه کاردانی ، بندری خدمات-  مدیریت ای حرفه کاردانی

تامین زنجیره و لجستیک-  مدیریت ای حرفه کاردانی
مهارتی انسانی علوم فیزیک ریاضی
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 ، سازمانی حفاظت و ایمنی امور ای حرفه کاردانی ، نهاد مردم های سازمان دفاعی آمادگی ای حرفه کاردانی

 کاردانی ، فیزیکی حراست و انتظامات ای حرفه کاردانی ، سازمانی اطالعات حفاظت امور ای حرفه کاردانی

 آوری جمع ای حرفه کاردانی ، اطالعات فیزیکی تامین ای حرفه کاردانی ، انتظامی پیشگیری ای حرفه

 ) مرزبانی عملیات ای حرفه کاردانی ، نظامی اطالعات آوری جمع ای حرفه کاردانی ، سیگنالی اطالعات

 کاردانی ، سرقت پیجویی و کشف ای حرفه کاردانی ، انتظامی ویژه عملیات ای حرفه کاردانی ، ( زمینی

ترافیک کنترل ای حرفه

 علوم تجربی علوم فیزیک ریاضی

 معارف و علوم مهارتی انسانی

اسالمی
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 حرفه کاردانی ، بیمه امور ای حرفه کاردانی ، بورس امور ای حرفه کاردانی ، بانکی امور ای حرفه کاردانی

 ، نمایشگاهی امور-  بازرگانی ای حرفه کاردانی ، گمرکی امور-  بازرگانی ای حرفه کاردانی ، بازاریابی ای

 کاردانی ، امالک مشاوره خدمات-  بازرگانی ای حرفه کاردانی ، انبارداری-  بازرگانی ای حرفه کاردانی

 حرفه کاردانی ، صنعتی حسابداری-  حسابداری ای حرفه کاردانی ، دولتی حسابداری-  حسابداری ای حرفه

 ای حرفه کاردانی ، مالیاتی حسابداری-  حسابداری ای حرفه کاردانی ، مالی حسابداری-  حسابداری ای

 ای حرفه کاردانی ، حسابرسی-  حسابداری ای حرفه کاردانی ، صنفی واحدهای حسابداری-  حسابداری

 مدیریت ای حرفه کاردانی ، خودرو معامالت مشاوره خدمات ای حرفه کاردانی ، بیمه شرکتهای حسابداری

کار و کسب

مهارتی انسانی علوم فیزیک ریاضی

309

 مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، جسمانی آمادگی پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی

-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، تکواندو پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، اندام پرورش پایه

 تربیت ای حرفه کاردانی ، چوگان پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، تیراندازی پایه مربیگری

 ای حرفه کاردانی ، شطرنج پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، سوارکاری پایه مربیگری-  بدنی

 ای حرفه کاردانی ، فوتبال پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، شنا پایه مربیگری-  بدنی تربیت

 ، 21-فوتوآ کانگ پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، فوتسال پایه مربیگری-  بدنی تربیت

 ، والیبال پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، کشتی پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی

 بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، ای زورخانه و پهلوانی ورزش پایه مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی

 ، سالمندان ورزش مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی ، ایران ملی رزم ورزش پایه مربیگری- 

ورزشی کار و کسب مدیریت ای حرفه کاردانی ، معلولین ورزش مربیگری-  بدنی تربیت ای حرفه کاردانی

 علوم تجربی علوم فیزیک ریاضی

 معارف و علوم مهارتی انسانی

اسالمی

مهارتی انسانی علوم تجربی علوممردانه پیرایش ای حرفه کاردانی ، زنانه پیرایش ای حرفه کاردانی ، زنانه آرایش ای حرفه کاردانی310

98 مهر کاربردی علمی دانشگاه کاردانی اجتماعی خدمات و مدیریت گروه های رشته لیست

مهارتی ، انسانی علوم

اجتماعی خدمات و مدیریت

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


