
 2آزمایشگاه میکروپروسسور گروه 1آزمایشگاه میکروپروسسور گروه 2کارگاه معماری کامپیوتر گروه  1معماری کامپیوتر  گروه کارگاه 

 فاطمه احمد علیزاده

 نگین اسکوئی زاده

 مریم اکبری مقدم

 فاطمه پاییزه 

 محدثه پناهنده

 لیال پورشیوا

 حجت جاللی

 یحیی دلجو

 غزاله سلیمانیان

 منصور محبوبیمحمد 

 

 

 زکیه عسکری

 زینب علی پور

 زهرا فتح فیروز

 فاطمه قانع

 مونا قنبرپور

 سروش کامی

 امیر کتول

 مریم کرابی

 کیانا مهدی نژاد

 محمد زنده دل

 فاطمه احمد علیزاده

 نگین اسکوئی زاده

 مریم اکبری مقدم

 فاطمه پاییزه 

 محدثه پناهنده

 لیال پورشیوا

 حجت جاللی

 یحیی دلجو

 زنده دلمحمد 

 غزاله سلیمانیان

 

 زکیه عسکری

 زینب علی پور

 عبدالواحد فتاحی

 زهرا فتح فیروز

 فاطمه قانع

 مونا قنبرپور

 سروش کامی

 امیر کتول

 مریم کرابی

 محمد منصور محبوبی

 کیانا مهدی نژاد

 13صبح تا  8ساعت  11/12/96

 19تا  8ساعت  17/1/97

 19صبح تا  8از ساعت  31/1/97

 13تا  8ساعت از  14/2/97

 13تا  8از ساعت  21/2/97

 19تا  8از ساعت  28/2/97

 13تا  8از ساعت  4/3/97

 19تا  8از ساعت  11/3/97

 

 رشت انصاری شهید ای حرفه و فنی مرکز امیرالمومنین، علمیه حوزه روبروی تهران، جاده 5 کیلومتر -رشت: ها کارگاه برگزاری مکان

 .شد خواهد رسانی اطالع متعاقبا سرویسها حرکت نحوه و زمان



 

 

 

گروه  2کارگاه ماشین افزار  2کارگاه جوش گروه  1کارگاه جوش  گروه 

1 

گروه  2کارگاه ماشین افزار 
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 2کارگاه ماشین افزار 

 3گروه 

 علی ابراهیمی

 رحمت اله پورمشتاق

 احسان حسین پور

 ملینا ذوالقدر

 سارا رحیمیان

 سپیده رییس پور

 الهیمحدثه سیف 

 سروش علی مددسلطانی

 

 محمد رضا فرهادی

 راضیه قربان دوست

 علی معصوم زاده

 بنیامین مقدسی

 الهام نصراله زاده

 نازنین نوحی 

 سامان همدانی

 زهرا یافتیان

 آریا ارقند

 فائزه اسدی

 مینا اعتماد

 پیام افخمی

 صادق بیات

 امیر حسین جاللی

 مهتا حسینی مقدم

 یاسمن خادمی

 محد علی خرمی 

 حسین داستانی 

 فاطمه رحمتی

 احسان رضایی

 ساناز رضایی

 محمدرضاحسینی

 سمانه رضا نژاد

 زهرا سبزعلی زاده

 پارسا شکفته

 علی شیرزاد

 فاضل عبدالغفاری

 آرمین عظیم زاده

 شهاب الدین علی شیری

 شکیال فتاحی

 بنیامین فقهی

 نجمه گربازکار

 امیرحسام مرادیان

 مهدی مزینایی

 مریم مصطفی زاده

 سجاد میرجوان

 حسین میرعرب

 مهدیه نیک صفت

 19تا  8از ساعت  17/1/97

 13تا  8از ساعت  14/2/97

 19تا  8از ساعت  31/1/97

 13تا  8از ساعت  21/2/97

 19تا  8از ساعت  17/1/97

 13تا  8از ساعت  14/2/97

 

 19تا  8از ساعت   31/1/97

 13تا  8از ساعت  21/2/97

 19تا  8از ساعت  28/2/97

 13تا  8از ساعت  4/3/97

 


