
شماره موبایلروز حضورعضو گروه/نام و نام خانوادگی سرگروه نام گروه 

9144004838چهارشنبهحسین کاردانالکتروتکنیک  فنی

9144036577شنبهابوالفضل فالح 

9144004784شنبهبهمن محمد علیزاده

9143015475یک شنبهکالم اله دینیتاسیسات فنی کاردانش

9120879463یک شنبهمهدی آزادانتربیت بدنی فنی کاردانش

9144135647یک شنبه رحیمه منصوری گرگر

9144190963یک شنبه سمیرا کریم نژاد

دوشنبهحسین محمدحسن پور

9143142418شنبه   دوشنبهماهنده زارعی

9149176491یکشنبه  دوشنبهفاطمه حق هشترودی

9141181390شنبهحمید ملکی

9144313546شنبهعلی حمدی پور

9147705202دوشنبهاکبر کاتبی

9143157689دوشنبهناهید فائقی

9143112851سه شنبه/ دوشنبه پرستو کفیل

9147668393دوشنبهناصر مهدیزاده صنایع چوب ومبلمان   فنکا

9144026203دوشنبهنادر مولوی

9036215568دوشنبهرضا عابدی

9141487871سه شنبهرحیمه حاجی عباسی

9141039981سه شنبهسمیه داداشیان ملکی

9143140482چهارشنبهمحمدرضا محمدیانصنایع فلزی

9144063301دوشنبهفتانه مهرافزاطراحی دوخت فنی

9144611424دوشنبهمجید محمد نژادگرافیک فنی

9149116219یکشنبه-شنبهماریه حسینی سفیدان جدیدفتوگرافیک فنی

9144815423شنبه بابک کریم نواز

9143923440شنبهمحمد رشدی

9141060654شنبهابراهیم آقازادهمتالورژی

1400-1401لیست اعضای فنی حرفه ای کاردانش استان 
1400-1401سال تحصیلی 

ماشین ابزار شاخه فنی

صنایع غذایی فنی

صنایع شیمیایی فنی

شبکه و نرم افزار

(فنی)ساختمان 

حسابداری

الکترونیک فنی

تربیت کودک فنی



9144023756سه شنبهسعید اکبرزاده

9143058047چهارشنبهمهدی هاشمی

9141034194سه شنبهمحمد محمدی کیا

9143021805سه شنبهنعیمه جاللی میالنی

9144062310سه شنبهنسرین شاهی

9149116562سه شنبهمحمد اکبری افخمی

5458 491 914یک شنبهعبداله بالغی 

0156 409 914سه شنبهاکرم سالمی 

9143023125یکشنبهنسرین احمدی نژاد وثوق

9143019526یکشنبهعلی رضا زارع

9141048401یکشنبهلیال رضایان

9143139072یکشنبه طاهره نورانی 

9144613608یکشنبه رقیه هاشم زاده

9149132422سه شنبهرحمان غفاریانعلوم دامی

9921179920سه شنبهسیاوش شمسیامور زراعی باغی فنکا

9149178233چهارشنبه/ دوشنبه عطااهلل عابدین زاده

9145852115چهارشنبه/ دوشنبه معصوم نظری

9143064473چهارشنبهقادر صلحی

9144184075سه شنبههاجر قربانی

9141061740سه شنبهکبری محمودی

9144126426چهارشنبهعلیرضا وثوقی

9148295755چهارشنبهجواد دلشاد گنبرس

9141831765یکشنبهفتانه مهران فر

9145014045یکشنبهزهرا طالبی

9144105345یکشنبهسید نادر رفیعی

9366648948دوشنبهبابک ساعی

9144105605چهارشنبهاصغر چترسیاب

9141243170یکشنبه   چهارشنبهمهدی زندی

9383051878یکشنبهیوسف عبدی

9143093387یکشنبهابوالفضل کریم زاده

9013072732یکشنبه   چهارشنبهسودابه حبیبیان

9142298669یکشنبهصنم فرامرزی

ریاضی فنکا

معماری

پوشاک خیاطی  کاردانش

تراشکاری فرزکاری

حسابداری مالی کاردانش

سازه های فلزی

کامپیوتر کاردانش

الزامات محیط کار و اخالق 

حرفه ای  فنکا

کارآفرینی فنکا

برق و الکترونیک کاردانش

مکانیک خودرو فنی



9124580476یکشنبهزهره کرمی

9141089953یکشنبهلیال قادری

9144016612سه شنبهرویا ملکی   

9143030306سه شنبهسارا احمدیان 

9144121556دوشنبهمهدی نامانمکانیک خودرو کاردانش

9141048401شنبهلیالرضایان

9143023125شنبهمجید یعقوب زاده

9143023125شنبهنسرین احمدی نژاد

9141001318دوشنبهسعید حاجینقشه کشی صنعتی

کاربرد فناوری های نوین و 

مدیریت تولید
9143053867یکشنبه- وجیهه عابد

گرافیک رایانه کاردانش

مدیریت خانواده   کاردانش

نقشه کشی ساختمان و 

معماری داخلی کاردانش




