
عملینظری

13:0035 تا 11:00از  226/03/1394 زًبق12:00 - 09:00چْارشٌبِ آقاي خسرٍي1111آشٌايي با هعواري اسالهي 1

13:0035 تا 11:00از  30/03/1394 زًبق1 ك10:00 - 08:00سِ شٌبِ خاًن رمساًا شيَعي120آشٌايي با هعواري جْاى2

13:0035 تا 11:00از  30/03/1394 زًبق1 ك12:00 - 10:00سِ شٌبِ خاًن رمساًا شيَعي220آشٌايي با هعواري جْاى3

13:0035 تا 11:00از  23/03/1394 مالس2- زًبق13:00 - 11:00ينشٌبِ آقاي شْرام  رشيدي120آشٌايي با هقررات هلي ساختواى4

13:0035 تا 11:00از  09/04/1394 زًبق1 ك14:00 - 12:00سِ شٌبِ آقاي فرزاد اهيٌياى درياسري1120ايستايي5

13:0035 تا 11:00از  09/04/1394 زًبق1 ك16:00 - 14:00سِ شٌبِ آقاي فرزاد اهيٌياى درياسري1220ايستايي6

13:0035 تا 11:00از  28/03/1394 زًبق2 ك 10:00 - 08:00دٍشٌبِ آقاي فرزاد اهيٌياى درياسري2120ايستايي7

13:0035 تا 11:00از  28/03/1394 زًبق2 ك 20:00 - 18:00دٍشٌبِ آقاي فرزاد اهيٌياى درياسري2220ايستايي8

13:0017 تا 11:00از  24/03/1394 سبسُ هيداى تحَيل پرٍش12:00ُ - 08:00ينشٌبِ ّوا جَرابچي111پرسپنتيَ تحَيل پرٍش9ُ

13:0013 تا 11:00از  24/03/1394 آتليِ سبسُ هيداى تحَيل پرٍش16:00ُ - 12:00ينشٌبِ ّوا جَرابچي211پرسپنتيَ تحَيل پرٍش10ُ

13:0013 تا 11:00از  24/03/1394 زًبق تحَيل پرٍش1ُ ك20:00 - 16:00چْارشٌبِ آقاي خسرٍي311پرسپنتيَ تحَيل پرٍش11ُ

0 سبسُ هيداى تحَيل پرٍش16:00ُ - 12:00دٍشٌبِ هيٌا مالًتري چرٍد103ُترسين فٌي12

0 آتليِ سبسُ هيداى تحَيل پرٍش12:00ُ - 08:00دٍشٌبِ هيٌا مالًتري چرٍد203ُترسين فٌي13

0 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 20:00 - 16:00شٌبِ خاًن سيدُ مْربا سيد برًجي303ترسين فٌي14

17 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 12:00 - 08:00شٌبِ خاًن سيدُ مْربا سيد برًجي1112توريي ّاي هعواري15

17 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 16:00 - 12:00شٌبِ خاًن سيدُ مْربا سيد برًجي1212توريي ّاي هعواري16

17 آتليِ سبسُ هيداى تحَيل پرٍش16:00ُ - 12:00پٌج شٌبِ خاًن صدف سبل ر1312ٍتوريي ّاي هعواري17

17 تحَيل پرٍش2ُ زًبق20:00 - 16:00دٍشٌبِ هيٌا مالًتري چرٍد2112ُتوريي ّاي هعواري18

0 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 12:00 - 08:00چْارشٌبِ ّوا جَرابچي1112درك ٍ بياى هعواري19

0 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 16:00 - 12:00پٌج شٌبِ خاًن ًسيبِ مٌعاًي1212درك ٍ بياى هعواري20

17 آتليِ سبسُ هيداى تحَيل پرٍش20:00ُ - 16:00ينشٌبِ خاًن حويدُ سويعي2112درك ٍبياى هعواري21

117 زًبق 12:00 - 08:00دٍشٌبِ ّوا جَرابچي2212درك ٍبياى هعواري22

17 تحَيل پرٍش1ُ زًبق 16:00 - 12:00دٍشٌبِ ّوا جَرابچي2312درك ٍبياى هعواري23

17 تحَيل پرٍش2ُ زًبق20:00 - 16:00سِ شٌبِ خاًن سويِ هْرگاى1111رٍستا24

17 سبسُ هيداى تحَيل پرٍش12:00ُ - 08:00پٌج شٌبِ خاًن ًسيبِ مٌعاًي1211رٍستا25

16:000 تا 14:00از  07/04/1394 زًبق2 ك11:00 - 08:00شٌبِ خاًن هرجاى حٌيفِ زاد1130رياضي عوَهي26

16:000 تا 14:00از  31/03/1394 زًبق2 ك15:00 - 12:00شٌبِ خاًن سارا دّقاى زاد130ُزباى پيش داًشگاّي27

16:0035 تا 14:00از  10/04/1394 زًبق20:00 - 17:00شٌبِ خاًن سارا دّقاى زاد2030ُزباى خارج28ِ

13:0035 تا 11:00از  10/04/1394 زًبق2 ك14:00 - 12:00چْارشٌبِ 120زباى فٌي29

0 زًبق تحَيل پرٍش1ُ ك12:00 - 08:00پٌج شٌبِ ًسيبِ تقي زاد102طراحي30

0 زًبق تحَيل پرٍش1ُ ك16:00 - 12:00پٌج شٌبِ ًسيبِ تقي زاد202طراحي31

17 آتليِ سبسُ هيداى تحَيل پرٍش20:00ُ - 14:00شٌبِ آقاي سيد هْدي هَسَي104طراحي فٌي ساختواى32

17 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 14:00 - 08:00دٍشٌبِ آقاي آرهيي خباز204طراحي فٌي ساختواى33
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17 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 20:00 - 14:00سِ شٌبِ خاًن رمساًا شيَعي1122طراحي هعواري34

17 زًبق تحَيل پرٍش1ُ آتليِ 20:00 - 14:00چْارشٌبِ آقاي سيد هْدي هَسَي1222طراحي هعواري35

13:0017 تا 11:00از  27/03/1394 زًبق1 ك11:00 - 08:00ينشٌبِ خاًن هعصَهِ اسدي ّريس1111عٌاصر جسييات ساختواى36

13:0017 تا 11:00از  27/03/1394 زًبق1 ك14:00 - 11:00ينشٌبِ خاًن هعصَهِ اسدي ّريس1211عٌاصر جسييات ساختواى37

13:0017 تا 11:00از  127/03/1394 زًبق 19:00 - 16:00ينشٌبِ خاًن هعصَهِ اسدي ّريس1311عٌاصر جسييات ساختواى38

13:000 تا 11:00از  28/03/1394 زًبق2 ك18:00 - 16:00سِ شٌبِ خاًن عاطفِ اهام دٍست120فيسيل هناًيل39

4خاًن سويِ هْرگاى102مارآهَزي40

4آقاي آرهيي خباز202مارآهَزي41

4سيدُ فاطوِ خَشنالم302مارآهَزي42

4خاًن صدف سبل ر502ٍمارآهَزي43

13:0016 تا 11:00از  06/04/1394 سايت زًبق13:00 - 08:00ينشٌبِ سيدُ فاطوِ خَشنالم121ماربرد ًرم افسارّاي راياًِ اي در هعواري44

13:0016 تا 11:00از  06/04/1394سايت.زًبق .19:00 - 14:00سِ شٌبِ آقاي بْرًگ قرباًساد221ُماربرد ًرم افسارّاي راياًِ اي در هعواري45

13:0016 تا 11:00از  06/04/1394 سايت زًبق13:00 - 08:00شٌبِ آقاي بْرًگ قرباًساد321ُماربرد ًرم افسارّاي راياًِ اي در هعواري46

13:0016 تا 11:00از  06/04/1394 سايت زًبق20:00 - 15:00ينشٌبِ سيدُ فاطوِ خَشنالم421ماربرد ًرم افسارّاي راياًِ اي در هعواري47

13:0035 تا 11:00از  31/03/1394 زًبق2 ك 13:00 - 10:00سِ شٌبِ آقاي سعيد  پَرمريوي مَم111ٌِهترُ ٍ برآٍرد48

17 زًبق تحَيل پرٍش2ُ ك15:00 - 12:00پٌج شٌبِ آقاي اهير حسي زيراى211ًقشِ برداري49

13:0017 تا 11:00از  24/03/1394 زًبق تحَيل پرٍش2ُ ك12:00 - 09:00پٌج شٌبِ آقاي اهير حسي زيراى111ًقشِ برداري تحَيل پرٍش50ُ

13:000 تا 11:00از  25/03/1394 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 17:00 - 14:00دٍشٌبِ خاًن هرين صبَري گسنرئي111ٌّدسِ ترسيوي تحَيل پرٍش51ُ

13:000 تا 11:00از  25/03/1394 زًبق تحَيل پرٍش2ُ آتليِ 20:00 - 17:00دٍشٌبِ خاًن هرين صبَري گسنرئي211ٌّدسِ ترسيوي تحَيل پرٍش52ُ
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