
روزهای حضور در گروه شماره فضای مجازی شماره تماسنام ونام خانوادگی شاخه گروه درسی  

دوشنبه91440048389144004838حسین کاردانفنی و حرفه ایالکتروتکنیک 

یکشنبه91440047849394004784بهمن محمد علیزاده فنی و حرفه ای

دوشنبه 91440365779144036577ابوالفضل فالح فنی و حرفه ای

یکشنبه91430154759143015475کالم اهلل دینیفنی و حرفه ایتاسیسات 

دوشنبه91208794639120879463مهدی آزادانفنی و حرفه ایتربیت بدنی 

سه شنبه91204818629120481862میترا مبینیفنی و حرفه ایتربیت کودک

 دوشنبه و سه شنبه91491764919149176491فاطمه حق هشترودی فنی و حرفه ای

 دوشنبه و سه شنبه91431424189143142418ماهنده زارعیفنی و حرفه ای

دوشنبه91440581889144058188حسین محمد حسن پورفنی و حرفه ای

شنبه91440901569144090156اکرم سالمیفنی و حرفه ای

شنبه91449154589144915458عبداله بالغیفنی و حرفه ای

شنبه91443135469144313546علی حمدی پورفنی و حرفه ای

شنبه91411813909141181390حمید ملکی فنی و حرفه ای

دوشنبه91431128519143112851پرستو کفیلفنی و حرفه ای

دوشنبه91431576899143157689ناهید فایقی ارجمندفنی و حرفه ای

سه شنبه91477052029147705202اکبر کاتبی فرفنی و حرفه ای

 دوشنبه91476683939147668393ناصر مهدیزاده فنی و حرفه ایصنایع چوب و مبلمان 

شنبه91440262039144026203نادر مولویفنی و حرفه ای

دوشنبه 90362155689036215568رضا عابدی فنی و حرفه ای

سه شنبه91414878719141487871رحیمه حاجی عباسیفنی و حرفه ای

سه شنبه91410399819141039981سمیه داداشیان ملکیفنی و حرفه ای

چهارشنبه91431404829143140482محمد رضا محمدیانفنی و حرفه ایصنایع فلزی

 دوشنبه91440633019023473084فتانه مهرافزافنی و حرفه ایطراحی و دوخت

کاربرد فناوری های نوین 

و مدیریت تولید
 دوشنبه91430538679143053867وجیهه عابدفنی و حرفه ای

سه شنبه91446114249144611424مجید محمد نژاد فنی و حرفه ایفتو گرافیک

یکشنبه91446114249144611424مجید محمد نژاد فنی و حرفه ایگرافیک 

شنبه91448154239144815423بابک کریم نوازفنی و حرفه ای

شنبه91439234409143923440محمد رشدیفنی و حرفه ای

شنبه91410606549141060654ابراهیم آقازادهفنی و حرفه ایمتالورژی

1401-1402لیست سرگروهها و اعضا شاخه فنکا  استان آذربایجانشرقی در سالتحصیلی 

الکترونیک 

حسابداری

ریاضی

ساختمان

شبکه و نرم افزار رایانه

صنایع شیمیایی

صنایع غذایی

ماشین ابزار



سه شنبه91440623109144062310نسرین شاهیفنی و حرفه ای

سه شنبه91430218059143021805نعیمه جاللی میالنیفنی و حرفه ای

سه شنبه91491165629149116562محمد الکبری افخمیفنی و حرفه ای

سه شنبه914103419491013089165محمدمحمدی کیافنی و حرفه ای

سه شنبه91440237569365018044سعید اکبر زاده فنی و حرفه ایمکانیک خودرو

چهارشنبه91491782339149178233عطااهلل عابدین  زادهکاردانش 

چهارشنبه91430644739143064473قادر صلحیکاردانش 

چهارشنبه91458521159145852115معصوم نظریکاردانش 

چهارشنبه93949935619394993561امیرمهدی مختار پورکاردانش 

سه شنبه91441840759144184075هاجر قربانیکاردانش 

سه شنبه91410617409141061740کبری محمودیکاردانش 

دوشنبه 91441264269144126426علیرضا وثوقیکاردانش 

دوشنبه 91412883269141288326ابراهیم ناصر نیاکاردانش 

یکشنبه 91418317659141831765فتانه مهران فرکاردانش 

یکشنبه91450140459145014045زهرا طالبیکاردانش 

یکشنبه91441053459144105345سیدنادر رفیعی کاردانش 

شنبه93666489489366648948بابک ساعیکاردانش 

دوشنبه 91441056059144105605اصغر چتر سیابکاردانش 

یکشنبه 91412431709392950217مهدی زندیکاردانش 

یکشنبه 93830518789383051878یوسف عبدیکاردانش 

یکشنبه 91417637459141763745سودابه حبیبیانکاردانش 

یکشنبه 91422986699142298669صنم فرامرزیکاردانش 

یکشنبه91245804769124580476زهره کرمیکاردانش 

یکشنبه91410899539141089953لیال قادریکاردانش 

سه شنبه91440166129144016612رویا ملکی کاردانش 

سه شنبه91430303069143030306سارا  احمدیان نیازمندکاردانش 

دوشنبه 91441215569144121556مهدی نامانکاردانش مکانیک خودرو 

شنبه91410484019141048401لیال رضایانکاردانش 

شنبه91430231259143023125نسرین احمدی نژاد وثوقکاردانش 

شنبه91431213709143121370مجید یعقوب زادهکاردانش 

یکشنبه91410484019141048401لیال رضایانفنکا 

یکشنبه91430231259143023125نسرین احمدی نژاد وثوقفنکا 

یکشنبه91430195269143019526علی رضا زارعفنکا 

سه شنبه91491324229149132422رحمان غفاریان قهوه چیفنکا علوم دامی

سه شنبه93605525389921179920سیاوش شمسیفنکا باغی/ علوم زراعی

یکشنبه91431390729143139072طاهره نورانیفنکا 

یکشنبه91446136089144613608رقیه هاشم زادهفنکا 

یکشنبه91432414749143004776نگار مقدسیانفنکا 

نقشه کشی ساختمان و 

معماری داخلی

الزامات محیط کار و 

اخالق حرفه ای

کارگاه نوآوری و 

کارآفرینی

تراشکاری و فرزکاری

حسابداری مالی

سازه های فلزی 

کامپیوتر 

گرافیک رایانه ای 

مدیریت خانواده 

پوشاک

معماری داخلی

برق و الکترونیک 


