
 9397سال در  ارومیهشهرستان   2به  3نظارت عمران ارتقا پایه برنامه زمانبندی دوره های 

 مجری دانشگاه صنعتی ارومیه

 ) گروه یک ( 2به  3نظارت گروه  تاریخ برگساری

19/19/97 

 پنج شنبه

 92/31ساعت خاتمه :    8/31ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)  حمیدیپیمان دکتر            باننگه های سازه و شئوتكنیک گودبرداری، مبانی

 45/93لغایت  31/92ناهار و نماز:  

 97ساعت خاتمه:    93/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ( ساعته 2 جلسه 2)  یدیحم پیماندکتر           نگهبان های سازه و شئوتكنیک گودبرداری، مبانی

12/19/97 

 جمعه

 92/31ساعت خاتمه :    8/31ساعت شروع : :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2)  یدیحمپیمان   دکتر           نگهبان های سازه و شئوتكنیک گودبرداری، مبانی

 45/93لغایت  31/92ناهار و نماز:  

 97ساعت خاتمه:    93/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ( ساعته 2 جلسه 2)  یدیحم پیمان کترد           نگهبان های سازه و شئوتكنیک گودبرداری، مبانی

19/19/97 

 جمعه

 92/31ساعت خاتمه :    8/31ساعت شروع : :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2) ساوجبالغی نظامی کاوه دکتر برداری قالب و بندی قالب

 45/93لغایت  31/92ناهار و نماز:  

 97ساعت خاتمه:    93/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:

 ( ساعته 2 جلسه 2)  یساوجبالغ ینظام کاوه دکتر برداری قالب و بندی قالب

 

 

 



 

96/19/97 

 جمعه

 92/31ساعت خاتمه :    8/31ساعت شروع : :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2)  یساوجبالغ ینظام کاوه دکتر برداری قالب و بندی قالب

 45/93لغایت  31/92ناهار و نماز:  

 97ساعت خاتمه:    93/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ( ساعته 2 جلسه 2)  یساوجبالغ ینظام کاوه دکتر برداری قالب و بندی قالب

 

ِ شزکت کٌٌدگاى هحتزم : ِ تغییزات احتوالی در سایت داًشگاُ صٌعتی تِ ًشاًی  قاتل تَج ٍ ّز گًَ ٍ کاًال اطالع  http://www.v.uut.ac.irتزًاهِ سهاًثٌدی 

 اطالع دادُ خَاّد شد.  http://telegram.me/virtualuutدرس آرساًی تِ 

 جلسِ( هی تاشد. 2ساعت ) 4جلسِ ای(  8ساعتِ ) 61دٍرُ  ایيحداکثز غیثت هجاس در ساعت هی تاشد ٍ  61طَل دٍرُ  تذکز:

 844- 16288214ـ داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ ـ تلفي تواس :  2ـ اتتدای جادُ تٌد ـ تاالتز اس گلشْز ارٍهیِ  هحل تزگشاری :

 هْن :  اتتذکز

 حضَر شزکت کٌٌدگاى هحتزم در دٍرُ ّا الشاهی هی تاشد ٍ عَاقة عدم حضَر در کالسْا تز عْدُ داٍطلثاى خَاّد تَد.   -6

 ب خدهت شزکت کٌٌدگاى هحتزم اعالم خَاّد شد.تِ هحض رسیدى تِ حد ًصا 2تزًاهِ سهاًثٌدی گزٍُ  -2
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