
 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (2گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 

 تاریخ آزمون کد دوره مدرس                                              عنوان دوره                                                                    تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

                        ستار اصغری شیوه           آشنایی با شرح وظایف مجری ،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت  

618 
11/12/1211 

 صبح 11 ساعت

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  22/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  26/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13ع : جلسه اول: ساعت شرو 21/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 تاریخ آزمون کد دوره مدرس                                                                                  عنوان دوره                                       تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

 امین ایرجی                                       آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان   

613 
11/12/1211 

 صبح 11 ساعت

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  13/12/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  12/12/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  11/12/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: مسو جلسه

 زمونتاریخ آ کد دوره مدرس عنوان دوره                                                                                                       تاریخ های برگزاری دوره دت هر دوره

 ساعت22

 
Hse    پیمان حمیدی                                                                                  2به3ویژه ارتقا پایه 

616 
31/11/1211 

 صبح 11 ساعت

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  12/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  16/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16 : خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  11/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه



 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (2گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ آزمون کد دوره مدرس                                                      عنوان دوره                                                                  تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

                        وهیش یاصغر ستار                                                                            کاری نازك و نماسازی در اجرایی نكات 

611 
11/12/1211 

 صبح 11 ساعت

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  11/12/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  12/12/1211

 21/21:  خاتمه عتسا   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه

 18:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  13/12/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/16:  خاتمه ساعت   12:  شروع ساعت: سوم جلسه



 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (2گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 2ویژه ارتقا گروه  hseو  2به3پایه اجرا لیست شرکت دوره  ارتقا 

 ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی

 1 سيدمحسن پيران 52 سامرند فيض اله

 5 افشين حسني 52 سعيده فيضي انهر

 3 پريناز حسيني 52 رضا قبادي تازه شهري

 4 عليرضا خوشمود 52 رضا قدرتي سوجه

 2 علي داور 52 آرش قهرمانپور

طفي اوصالول  2 علي دژم 33 مهران 

 2 حبيب دستگاهي 31 علي مرتضوي

 2 سحر رستم زاد 35 مرتضي نظري سلطان احمدي

 2 اكبر رضائي 33 بهزاد نعيمي

 13 سينا رضائي چيانه 34 شجاع نوري

 11 روح اله رمضاني رندي 32 علي هاشمي

 15 سجاد رواز 32 فرامرز واعظي

 13 ابراهيم شكري حبشي 32 مهدي اسماعيلي قولنجي

 14 نينا شهانقي 32 بابك بهنام قراجلو

 12 آرزو صادق زاده 32 عبدالحميد حميدي

 12 پرهام صالحي 43 محمدرضا رستاد

 12 سجاد صفري 41 لقمان سلطاني

 12 رضا صمدخواه تمر 45 مهران عزيزي

 12 رشيد عبدلي خالط آباد 43 رومل الزار آذر

نحسي نعلبندي رضائي  53 امير علي اكبري 44 

 51 جواد عليزاده 42 مجتبي اخريان

 55 ارس غني زاده   
 53 حجت فتحي   

 54 عليرضا فرقاني   



 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (2گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 


