
 باسمه تعالی

 اطالعیه تشکیل کالس حضوری

 

 عملی، برخی دروس حضوری برگزاری و دانشگاهها بازگشایی دستورالعمل به توجه با

 گردد.به صورت حضوری برگزار خواهند شد اعالم میتا اطالع ثانوی   22/80/0088لیست دروسی که از 

 محل مجاور شهرهای یا و  سکونتشان محل شهر در ای حرفه و فنی دانشگاه به وابسته مراکز وجود صورت در توانند می بومی غیر دانشجویان

 کارت و واحد انتخاب برگه ارائه با و نموده مراجعه حضوری صورته ب شده تعیین عملی درس برگزاری و رشته بودن دایر شرطه ب سکونتشان

 .شوند هماهنگ خود آموزشی گروههای با حتما و نمایند شرکت عملی کالسهای در شناسایی

 

 هبــــــــــــروز شن

 محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس نام استاد نام درس ردیف

 20282پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88 از شنبه محمدی نوارباف - علیرضا کنترل آزمایشگاه 0

 20022پالک  -20ساختمان  00:88تا 08:88 از شنبه چراغی - اصغر علی صنعتی فرمان مدارهای اجرای و طراحی 2

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88 از شنبه رضائی - آرش عمومی مکانیك کارگاه 3

 20030پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88 از شنبه عباسی - حسین آزمایشگاه و نیوماتیك و هیدرولیك 0

 20030پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88 از شنبه عباسی - حسین آزمایشگاه و نیوماتیك و هیدرولیك 2

 20283پالک  -20ساختمان  00:88تا 06:88 از شنبه عطاپور - رضا آزمایشگاه و مخصوص ماشین 6

 20022پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88 از شنبه محبی - حمید MV و LV صنعتی تابلوهای اجرای و طراحی 0

 20300پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88 از شنبه فر عمادی - رضا الکتریکی اجزاء نصب کارگاه 0
 

 

 .است الزامی عملی کالسهای در شرکت برای بهداشت وزارت سایت از دریافتی covid19 واکسن دریافت گواهی ارائه* 

 کالسهای در نباید...  و سرماخوردگی کرونا، مشابه عالئم با دانشجویان و الزامیست دانشگاه در حضور مدت در بهداشتی پروتکلهای رعایت* 

 .نمایند شرکت حضوری

ای استان آذربایجان شرقی به آگاهی خواهد های سایت دانشگاه فنی و حرفه* در صورت هر گونه تغییر در لیست فوق، مراتب از طریق اطالعیه

 های آموزشی را پیگیری نمائید.رسید. لطفا به طور مرتب اطالعیه

 

  



 باسمه تعالی

 کالس حضوریاطالعیه تشکیل 

 

 عملی، برخی دروس حضوری برگزاری و دانشگاهها بازگشایی دستورالعمل به توجه با

 گردد.به صورت حضوری برگزار خواهند شد اعالم میتا اطالع ثانوی   22/80/0088لیست دروسی که از 

 محل مجاور شهرهای یا و  سکونتشان محل شهر در ای حرفه و فنی دانشگاه به وابسته مراکز وجود صورت در توانند می بومی غیر دانشجویان

 کارت و واحد انتخاب برگه ارائه با و نموده مراجعه حضوری صورته ب شده تعیین عملی درس برگزاری و رشته بودن دایر شرطه ب سکونتشان

 .شوند هماهنگ خود آموزشی گروههای با حتما و نمایند شرکت عملی کالسهای در شناسایی

 

 هبــــــــــــشنیکروز

 محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس نام استاد نام درس ردیف

 20000پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك فالح انگرابی -ابوالفضل  آزمایشگاه برق و الکترونیك 0

 20282پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88شنبه از  یك صفری -میرمهدی  آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 2

 20282پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك رجبیون -مهدی  آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 3

 20023پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك قاسم زاده ابلی -حسین  آزمایشگاه مدارهای منطقی 0

 20023پالک  -20ساختمان  28:88تا 00:88شنبه از  یك قاسم زاده ابلی -حسین  آزمایشگاه مدارهای منطقی 2

 20000پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88شنبه از  یك شایقی -غالمرضا  گیری الکتریکی آزمایشگاه اندازه 6

 20000پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك شایقی -غالمرضا  گیری الکتریکی آزمایشگاه اندازه 0

 20280پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك ببری -توحید  آزمایشگاهالکترونیك صنعتی و  0

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك رضائی -آرش  کارگاه مکانیك عمومی 0

 20020پالک  -20ساختمان  28:88تا 00:88شنبه از  یك علیقلی زاده -سعید  الکترونیك عمومی و آزمایشگاه 08

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك علیقلی زاده -سعید  0آزمایشگاه الکترونیك  00

 20003پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك تهامی -امین  های مخابراتی آزمایشگاه سیستم 02

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  یك علیقلی زاده -سعید  0آزمایشگاه الکترونیك  03

 20280پالک  -20ساختمان  28:88تا 00:88شنبه از  یك ببری -توحید  0آزمایشگاه الکترونیك صنعتی  00

 20283پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88 از شنبه یك زاده سلمان - رضا محمد آزمایشگاه و AC الکتریکی های ماشین 02

 

 .است الزامی عملی کالسهای در شرکت برای بهداشت وزارت سایت از دریافتی covid19 واکسن دریافت گواهی ارائه* 

 کالسهای در نباید...  و سرماخوردگی کرونا، مشابه عالئم با دانشجویان و الزامیست دانشگاه در حضور مدت در بهداشتی پروتکلهای رعایت* 

 .نمایند شرکت حضوری

ای استان آذربایجان شرقی به آگاهی خواهد های سایت دانشگاه فنی و حرفه* در صورت هر گونه تغییر در لیست فوق، مراتب از طریق اطالعیه

 های آموزشی را پیگیری نمائید.رسید. لطفا به طور مرتب اطالعیه

 

  



 باسمه تعالی

 کالس حضوریاطالعیه تشکیل 

 

 عملی، برخی دروس حضوری برگزاری و دانشگاهها بازگشایی دستورالعمل به توجه با

 گردد.به صورت حضوری برگزار خواهند شد اعالم میتا اطالع ثانوی   22/80/0088لیست دروسی که از 

 محل مجاور شهرهای یا و  سکونتشان محل شهر در ای حرفه و فنی دانشگاه به وابسته مراکز وجود صورت در توانند می بومی غیر دانشجویان

 کارت و واحد انتخاب برگه ارائه با و نموده مراجعه حضوری صورته ب شده تعیین عملی درس برگزاری و رشته بودن دایر شرطه ب سکونتشان

 .شوند هماهنگ خود آموزشی گروههای با حتما و نمایند شرکت عملی کالسهای در شناسایی

 

 هبــــــــــــشندوروز 

 محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس نام استاد نام درس ردیف

03:88تا 08:88 از دوشنبه مستقیم جمشیدی - سعید مکانیکی اجزاء نصب کارگاه 0  20020پالک  -20ساختمان  

06:88تا 00:88 از دوشنبه محمدی نوارباف - علیرضا کنترل آزمایشگاه 2  20282پالک  -20ساختمان  

06:88تا 00:88 از دوشنبه زاده سلمان - رضا محمد الکتریکی ماشینهای آزمایشگاه 3  20283پالک  -20ساختمان  

00:88تا 06:88 از دوشنبه زاده سلمان - رضا محمد الکتریکی ماشینهای آزمایشگاه 0  20283پالک  -20ساختمان  

00:88تا 80:88 از دوشنبه شاهی اعلم - حسین صنعتی کنترل آزمایشگاه 2  20282پالک  -20ساختمان  

00:88تا 80:88 از دوشنبه شایقی - غالمرضا آزمایشگاه و DC الکتریکی های ماشین 6  20283پالک  -20ساختمان  

00:88تا 02:88 از دوشنبه اصل بهشتی - اکبر 2آزمایشگاه دیجیتال  0  20023پالک  -20ساختمان  

00:88تا 00:88 از دوشنبه شاهی اعلم - حسین آزمایشگاه و صنعتی کنترل 0  20282پالک  -20ساختمان  
 

 

 .است الزامی عملی کالسهای در شرکت برای بهداشت وزارت سایت از دریافتی covid19 واکسن دریافت گواهی ارائه* 

 کالسهای در نباید...  و سرماخوردگی کرونا، مشابه عالئم با دانشجویان و الزامیست دانشگاه در حضور مدت در بهداشتی پروتکلهای رعایت* 

 .نمایند شرکت حضوری

ای استان آذربایجان شرقی به آگاهی خواهد های سایت دانشگاه فنی و حرفه* در صورت هر گونه تغییر در لیست فوق، مراتب از طریق اطالعیه

 های آموزشی را پیگیری نمائید.رسید. لطفا به طور مرتب اطالعیه

  



 باسمه تعالی

 اطالعیه تشکیل کالس حضوری

 

 عملی، برخی دروس حضوری برگزاری و دانشگاهها بازگشایی دستورالعمل به توجه با

 گردد.به صورت حضوری برگزار خواهند شد اعالم میتا اطالع ثانوی   22/80/0088لیست دروسی که از 

 محل مجاور شهرهای یا و  سکونتشان محل شهر در ای حرفه و فنی دانشگاه به وابسته مراکز وجود صورت در توانند می بومی غیر دانشجویان

 کارت و واحد انتخاب برگه ارائه با و نموده مراجعه حضوری صورته ب شده تعیین عملی درس برگزاری و رشته بودن دایر شرطه ب سکونتشان

 .شوند هماهنگ خود آموزشی گروههای با حتما و نمایند شرکت عملی کالسهای در شناسایی

 

 هبــــــــــــشنسه روز 

 محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس نام استاد نام درس ردیف

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  سه طالبی درویش بقال -امیر  کارگاه اصول جوشکاری 0

 20283پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  سه رهبران رنجبر -فرهاد  الکتریکیآزمایشگاه ماشینهای  2

 20283پالک  -20ساختمان  28:88تا 00:88شنبه از  سه رهبران رنجبر -فرهاد  آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 3

 20000پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88شنبه از  سه مقدم -مریم  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 2

 20000پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  سه مقدم -مریم  گیری الکتریکی آزمایشگاه اندازه 6

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  سه علیقلی زاده -سعید  الکترونیك عمومی و آزمایشگاه 0

 20022پالک  -20ساختمان  00:88تا 02:88شنبه از  سه یوسف آبادشعبانی  -حسین طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی 0

 20020پالک  -20ساختمان  28:88تا 00:88شنبه از  سه علیقلی زاده -سعید  الکترونیك عمومی و آزمایشگاه 0

 20283پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  سه سلمان زاده -محمد رضا  های الکتریکی آزمایشگاه ماشین 00

 20000پالک  -20ساختمان  00:88تا 00:88شنبه از  سه مقدم -مریم  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 02
 

 

 .است الزامی عملی کالسهای در شرکت برای بهداشت وزارت سایت از دریافتی covid19 واکسن دریافت گواهی ارائه* 

 کالسهای در نباید...  و سرماخوردگی کرونا، مشابه عالئم با دانشجویان و الزامیست دانشگاه در حضور مدت در بهداشتی پروتکلهای رعایت* 

 .نمایند شرکت حضوری

ای استان آذربایجان شرقی به آگاهی خواهد های سایت دانشگاه فنی و حرفه* در صورت هر گونه تغییر در لیست فوق، مراتب از طریق اطالعیه

 های آموزشی را پیگیری نمائید.رسید. لطفا به طور مرتب اطالعیه

 

  



 باسمه تعالی

 اطالعیه تشکیل کالس حضوری

 

 عملی، برخی دروس حضوری برگزاری و دانشگاهها بازگشایی دستورالعمل به توجه با

 گردد.به صورت حضوری برگزار خواهند شد اعالم میتا اطالع ثانوی   22/80/0088لیست دروسی که از 

 محل مجاور شهرهای یا و  سکونتشان محل شهر در ای حرفه و فنی دانشگاه به وابسته مراکز وجود صورت در توانند می بومی غیر دانشجویان

 کارت و واحد انتخاب برگه ارائه با و نموده مراجعه حضوری صورته ب شده تعیین عملی درس برگزاری و رشته بودن دایر شرطه ب سکونتشان

 .شوند هماهنگ خود آموزشی گروههای با حتما و نمایند شرکت عملی کالسهای در شناسایی

 

 هبــــــــــــشنچهارروز 

 محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس نام استاد نام درس ردیف

 20020پالک  -20 ساختمان 00:88تا 00:88چهارشنبه از  طالبی درویش بقال -امیر  کارگاه عمومی 0

 20283پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88چهارشنبه از  سلمان زاده -محمد رضا  و آزمایشگاه ACهای الکتریکی  ماشین 2

 20280پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88چهارشنبه از  صدق اهرابی -هاله  الکترونیك صنعتی و آزمایشگاه 3

 20022پالک  -20ساختمان  00:88تا 08:88چهارشنبه از  چراغی -علی اصغر  صنعتیطراحی و اجرای مدارهای فرمان  0

 20020پالک  -20ساختمان  00:88تا 80:88چهارشنبه از  طالبی درویش بقال -امیر  کارگاه عمومی 2
 

 .است الزامی عملی کالسهای در شرکت برای بهداشت وزارت سایت از دریافتی covid19 واکسن دریافت گواهی ارائه* 

 کالسهای در نباید...  و سرماخوردگی کرونا، مشابه عالئم با دانشجویان و الزامیست دانشگاه در حضور مدت در بهداشتی پروتکلهای رعایت* 

 .نمایند شرکت حضوری

ای استان آذربایجان شرقی به آگاهی خواهد های سایت دانشگاه فنی و حرفه* در صورت هر گونه تغییر در لیست فوق، مراتب از طریق اطالعیه

 های آموزشی را پیگیری نمائید.رسید. لطفا به طور مرتب اطالعیه

 

 


