
 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه يك زمان برگزاری Aگروه   یکبد واحد درسی

  محل برگزاری راد برومند نیحس استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 كارداني ممتاز پويا 1

                 فرامرزي جوقان مهدي 2

                 عباسي هروي اميررضا 3

                 عابدي رضا 4

                 حسين دوست مهرداد 5

                 عزيزي علي 6

                 امامي احمداباد ابوالفضل 7

                 حيدرپور عطا 8

                 پاشائي پايدار سعيد 9

                 پورصمد امير 11

                 قاسم زاده احسان 11

                 سمائي اسكوئي امين 12

                 عظيمي ساالر 13

                 بكترستان علي 14

                 شاكرنهر فرزاد 15

                 خداداد سينا 16

                 ازادفر اميرحسن 17

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه سه زمان برگزاری Bگروه   یکبد واحد درسی

  برگزاریمحل  راد برومند نیحس استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 مهدي زاده سرابي حامد 1

                 كاظمي فرهاد 2

                 مثني محمدامين 3

                 مصدق اسفنجاني ارين 4

                 يگانه قصاب كسري 5

                 چوبداري رضا 6

                 ذاكرقراملكي اروين 7

                 مسكيني ميالني اميرحسين 8

                 صالح پور محمد 9

                 زابلي امين 11

                 سليماني سينا 11

                 نويدي فر اميررضا 12

                 دشن حسام 13

                 عيوض پور حسين 14

                 قلي زاده ورجوي نويد 15

                 دستگردي هروي عرفان 16

                 فتحي جواد 17

                 رضائي شيخرجب سينا 18

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 

 

 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز های عملی گروه علوم مهندسیلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه سه زمان برگزاری کارشناسی -  وزنه با ناتيتمر واحد درسی

  محل برگزاری یجابر محمد استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 عادل قراملكي رضا 1

                 احمديان امين 2

                 صمدي هلل لو محمد 3

                 صالحي زندابادي علي 4

                 شيري مصطفي 5

                 همتي احد 6

                 والئي اسكوئي حسين 7

                 ولي پوراقاكندي فرزين 8

                 زوار مهدي 9

                 سعيدي چنزق ارش 11

                 كاظمي فخري اميررضا 11

                 محمودشريعتي محمد 12

                 عطاپور محمدهادي 13

                 غالمي محمدرضا 14

                 فرج پورارباطان مهدي 15

                 قاسمي اميد 16

                 اميرعليزاده فرهاد 17

                 اميري رضا 18

                 اهرون ميالد 19

                 بديعي الوار حميد 21

                 پناهنده كهنموئي علي 21

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا10:11شنبه سه زمان برگزاری کاردانی وزنه با ناتيتمر واحد درسی

  محل برگزاری یجابر محمد ارجمنداستاد 

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 اسماعيلي بيرق فردين 1

                 حسن نژاد مهدي 2

                 خدادادي اولي محمد 3

                 نژاددليرحكم آبادي  يمين 4

                 كريم زاده الله توحيد 5

                 فطرتي باسمنج سينا 6

                 فدوي الله اميررضا 7

                 فائزي عليوند سجاد 8

                 شهري باجه باج رضا 9

                 مهرابي افشار احسان 11

                 علي زاده علي 11

                 علي پور امير 12

                 شادرنج مقدم سينا 13

                 وحدتي مزرعه اصغر 14

                 نقي زاده شاهسوار مهدي 15

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه دو زمان برگزاری یماساژورزش واحد درسی

 سالن ژيمناستیك محل برگزاری باقرپور دیتوح استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 بنابصفوي  ميرعليرضا 1

                 خندان اسكوئي ابوالفضل 2

                 صادقي مهيار 3

                 بدلي علي 4

                 حبيب زاده نيما 5

                 كريم زاداستادي رضا 6

                 چناري محمدحسين 7

                 اسماعيلي بيرق فردين 8

                 روزافزون اسنجان عرفان 9

                 علي اكبري علي 11

                 عباس زاده قزلجه اميرحسين 11

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

گروه:امضاء مدیر          امضاء استاد:



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11دوشنبه زمان برگزاری یاصالح حرکات واحد درسی

 00011 محل برگزاری زاده محسن آصف استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 پيراسبقي اميرحسين

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قلي زاده ورجوي نويد

                 شهري باجه باج رضا 1

                 فائزي عليوند سجاد 2

                 فدوي الله اميررضا 3

                 فطرتي باسمنج سينا 4

                 كرامتي جمادي عرفان 5

                 كريم زاده الله توحيد 6

                 گنجي علي 7

                 نقي زاده شاهسوار مهدي 8

                 وحدتي مزرعه اصغر 9

11                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز انسانیهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا  00:11دوشنبه -00:11تا00:11شنبه زمان برگزاری )0) اجتماعی تخصصی ورزش واحد درسی

 سالن والیبال محل برگزاری حالج صادق استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 شيري قراگوني ابوالفضل 1

                 آهني دارابي امير 2

                 غالمي علي 3

                 حسن زاده جوبند بهرام 4

                 محمودي بسطام مهدي 5

                 آتش نظرلو مهدي 6

                 ندروند معراج 7

                 صالح اسدي محمدرضا 8

                 محمودي بيرق عارف 9

                 محمدعلي زاده ميداني عطااهلل 11

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز انسانیهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 01:11تا10:11چهارشنبه|00:11تا01:11شنبه سه زمان برگزاری (0) اجتماعی تخصصی ورزش واحد درسی

  محل برگزاری یعادل عقوبي استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 خزلي مهران 1

                 بهره مند حامد 2

                 بيرنگ اسكويي سيدعليرضا 3

                 آزرمي قوزللو پويا 4

                 انصاري سهالن محمدحسين 5

                 سعادتي نيما 6

                 قاسمي قشالق هادي 7

                 ستوده مجيد 8

9                   

11                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11چهارشنبه|01:11تا10:11شنبه سه زمان برگزاری (1) اجتماعی تخصصی ورزش واحد درسی

  محل برگزاری یعادل عقوبي استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 پناهنده كهنموئي علي 1

                 بديعي الوار حميد 2

                 اهرون ميالد 3

                 اميرعليزاده فرهاد 4

                 غالمي محمدرضا 5

                 كاظمي فخري اميررضا 6

                 سعيدي چنزق ارش 7

                 عادل قراملكي رضا 8

                 احمديان امين 9

                 زوار مهدي 11

                 ولي پوراقاكندي فرزين 11

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

گروه:امضاء مدیر          امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز انسانیهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11دوشنبه|00:11تا00:11شنبه زمان برگزاری (1) یاجتماع تخصصی ورزش واحد درسی

  محل برگزاری حالج صادق استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 اميري رضا 1

                 محمودشريعتي محمد 2

                 كاظمي فخري اميررضا 3

                 صمدي هلل لو محمد 4

                 صالحي زندابادي علي 5

                 قاسمي اميد 6

                 پورارباطانفرج  مهدي 7

                 عطاپور محمدهادي 8

                 شيري مصطفي 9

                 والئي اسكوئي حسين 11

                 همتي احد 11

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         استاد:امضاء 



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا01:11چهارشنبه|00:11تا01:11شنبه سه زمان برگزاری (1) یانفراد تخصصی ورزش واحد درسی

  محل برگزاری یربو یعل استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 برگزاری جلسات مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 احمديان امين 1

                 ولي پوراقاكندي فرزين 2

                 زوار مهدي 3

                 سعيدي چنزق ارش 4

                 كاظمي فخري اميررضا 5

                 غالمي محمدرضا 6

                 اميرعليزاده فرهاد 7

                 اهرون ميالد 8

                 بديعي الوار حميد 9

                 پناهنده كهنموئي علي 11

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز انسانیهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11دوشنبه|00:11تا00:11شنبه زمان برگزاری (1) یانفراد تخصصی ورزش واحد درسی

 سالن والیبال محل برگزاری یرصاد یمهد استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 محمودشريعتي محمد 1

                 كاظمي فخري اميررضا 2

                 عطاپور محمدهادي 3

                 والئي اسكوئي حسين 4

                 فرج پورارباطان مهدي 5

                 شيري مصطفي 6

                 همتي احد 7

                 اميري رضا 8

                 عادل قراملكي رضا 9

                 صمدي هلل لو محمد 11

                 صالحي زندابادي علي 11

                 قاسمي اميد 12

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11چهارشنبه|00:11تا00:11شنبه سه زمان برگزاری (0) یانفراد تخصصی ورزش واحد درسی

  محل برگزاری یربو یعل استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 انصاري سهالن محمدحسين 1

                 سعادتي نيما 2

                 قاسمي قشالق هادي 3

                 ستوده مجيد 4

                 خزلي مهران 5

                 آزرمي قوزللو پويا 6

                 بهره مند حامد 7

                 بيرنگ اسكويي سيدعليرضا 8

9                   

11                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز انسانیهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11دوشنبه|00:11تا00:11شنبه زمان برگزاری (0) یانفراد تخصصی ورزش واحد درسی

 سالن والیبال محل برگزاری یصاد یمهد استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 غالمي علي 1

                 صالح اسدي محمدرضا 2

                 محمودي بيرق عارف 3

                 ندروند معراج 4

                 شيري قراگوني ابوالفضل 5

                 حسن زاده جوبند بهرام 6

                 فغفوري علي 7

                 آتش نظرلو مهدي 8

                 محمودي بسطام مهدي 9

                 عادل قراملكي رضا 11

                 محمدعلي زاده ميداني عطااهلل 11

                 آهني دارابي امير 12

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریز انسانیهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا10:11شنبه يك زمان برگزاری ورزش در انهيرا کاربرد واحد درسی

 Aسايت  محل برگزاری اشرف نیرام استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 احمديان امين 1

                 محمدعلي زاده ميداني عطااهلل 2

                 محمودشريعتي محمد 3

                 سعيدي چنزق ارش 4

                 زوار مهدي 5

                 عادل قراملكي رضا 6

                 صمدي هلل لو محمد 7

                 صالحي زندابادي علي 8

                 همتي احد 9

                 والئي اسكوئي حسين 11

                 ولي پوراقاكندي فرزين 11

                 قاسمي اميد 12

                 حبيبيان رضا 13

                 پناهنده كهنموئي علي 14

                 بديعي الوار حميد 15

                 بابالني مقدم سجاد 16

                 اهرون ميالد 17

                 اميري رضا 18

                 اميرعليزاده فرهاد 19

                 فغفوري علي 21

                 عبداللهي عبداله 21

                 فرج پورارباطان مهدي 22

                 غالمي محمدرضا 23

                 عطاپور محمدهادي 24

                 شيري مصطفي 25

26                   

27                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 دانشکده فنی و حرفه ای تبریزهای عملی گروه علوم مهندسی لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا10:11چهارشنبه زمان برگزاری حسابداری در ای رايانه افزارهای کاربردنرم واحد درسی

  محل برگزاری امیرخوبوری صابر استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 محمدعلي زاده ابوالفضل 1

                 شوكتي عنصرودي علي 2

                 عالم نوجه ده رسول 3

                 نصيري غازاني مهدي 4

                 نوري وايقان مهدي 5

                 فاطمي گل اخور ميرساالر 6

                 عباسي امير 7

                 فلزي رضا 8

                 نجفي كلوك درق علي 9

                 ابراهيمي امير 11

                 مالكي علي 11

                 موسي پورلقمان محمد 12

                 كياني اقدم احمد 13

                 عبدي پور محمدرضا 14

                 دلخون سعيد 15

                 حبيبي مركيد امير 16

                 چنگيزي كچكلو كيهان 17

                 توكلي طايفه كوالني امين 18

                 اكبرپورامتناني توحيد 19

                 باقرزاده فائز امين 21

                 صفري اميررضا 21

                 قنبرزاده سفالني امير 22

                 حسن پور مهدي 23

                 خاصه تراش جواد 24

                 رحيمي مبين 25

                 روشني خسروشاهي رضا 26

                 سلطانين حسام 27

                 قاسم نژادگيويچ فرهاد 28

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه سه زمان برگزاری )ب( حسابداری کارگاه واحد درسی

 Aسايت  محل برگزاری یمیفه یعل ریام استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 اكرمي چيني بالغ علي 1

                 زادگان علي 2

                 سرافرازافشرد سعيد 3

                 خدائي احمدآباد علي 4

                 سلطانپور عارف 5

                 پورحسين ساري چمن ابوالفضل 6

                 بخشي قيسناب ابوالفضل 7

                 آسوده خيره مسجد اسماعيل 8

                 يوسف زاده رضا 9

                 گل آبادي اصل رضا 11

                 صنايع ملكي عرفان 11

                 اصغري هلق وحيد 12

                 عبداللهي سفلي علي 13

                 ناجيان مهدي 14

                 فاتحي محمدطاها 15

                 طالبي سعيد 16

                 صفرزاده محمدهادي 17

                 قلي پورشادباد محمد 18

                 پورتقي پارام امين 19

                 الچين زاده نهاد 21

                 پيريوسفاني محمد 21

                 اشني الوندي مهدي 22

                 اسمعيلي اميرحسين 23

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 های عملی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزلیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه يك زمان برگزاری )الف(  حسابداری کارگاه واحد درسی

 Aسايت  محل برگزاری یمیفه یعل ریام استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 واحدان سقين سرا مهدي 1

                 فداكارباجه باج عليرضا 2

                 كوتاهي ساسان 3

                 عبدالهي اسفهالني اميراحمد 4

                 عبداللهي شترباني ميالد 5

                 طاهري فر محمدرضا 6

                 طايف امير 7

                 شباني مهدي 8

                 شيري حاجي آقا اميررضا 9

                 شرافتي علي 11

                 شهبازي رسول 11

                 همزبان قراملكي اميد 12

                 احمدي پوركردكندي مصطفي 13

                 وثوقي بانه محمد 14

                 بهاري اكام 15

                 سلماني زاده اويلق فرشاد 16

                 قرارخسروشاهي علي 17

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز های عملی گروه علوملیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه سه|00:11تا00:11شنبه يك زمان برگزاری )0) مالی پروژه واحد درسی

  محل برگزاری پور محمدحسن استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 فرجي مهدي 1

                 تيموري امين 2

                 رحمتي ايلخچي جعفر 3

                 نقداور مهدي 4

                 كريميان اكو 5

                 كريمي اشكان 6

                 قرباني رضا 7

                 خرم خرم اباد رضا 8

                 جاللي محمدرضا 9

                 سالخورده ناصر 11

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

امضاء مدیر گروه:         امضاء استاد:



 مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای تبریزهای عملی گروه علوم لیست حضور غیاب کالس

 00:11تا00:11شنبه سه|00:11تا00:11شنبه يك زمان برگزاری )0) مالی پروژه واحد درسی

  محل برگزاری فر یشهام میابراه استاد ارجمند

 

ف
دی

ر
 

 جلسات برگزاری مشخصات دانشجو

 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نام خانوادگی نام

                 حافري اميد 1

                 زالي بيگي اغميوني حسين 2

                 احمدي اميرحسن 3

                 جاللي مهران 4

                 فرج الهي حسين 5

                 فرجام الهيجان ابوالفضل 6

                 فرشي ديزج مهدي 7

                 ابراهيمي تازه كندي فردين 8

                 سبحاني فردين 9

                 احمدزاده كندجاني پويا 11

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

21                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

 

گروه:امضاء مدیر          امضاء استاد:
 


