
 6396سال در  اريمیٍشُرستان   2بٍ  3وظارت عمران ارتقا پایٍ بروامٍ زماوبىدی ديرٌ َای 

 مجری داوشگاٌ صىعتی اريمیٍ

 2بٍ  3وظارت گريٌ  تاریخ برگساری

61/62/96 

 پىج شىبٍ

 62/31ساعت خاتمٍ :    8/31ساعت شريع : :  صبح

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  ریاحی مُىدسمصالح ي فىايری َای وًیه ساخت   

 45/63لغایت  31/62واَار ي وماز:  

 67ساعت خاتمٍ:    63/45ساعت شريع :  بعد از ظُر:
 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2) مُىدس ریاحی مصالح ي فىايری َای وًیه ساخت   

66/62/96 

 جمعٍ

 62/31ساعت خاتمٍ :    8/31ساعت شريع : :  صبح

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  یریاح مُىدسمصالح ي فىايری َای وًیه ساخت   

 45/63لغایت  31/62واَار ي وماز:  

 67ساعت خاتمٍ:    63/45ساعت شريع :  بعد از ظُر:
 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  ریاحی مُىدسمصالح ي فىايری َای وًیه ساخت   

68/62/96 

 جمعٍ

 62/31ساعت خاتمٍ :    8/31ساعت شريع : :  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  پًراکبر مُىدسازٌ َای وگُبان   مباوی گًدبرداری ، شئًتکىیک ي س

 45/63لغایت  31/62واَار ي وماز:  

 67ساعت خاتمٍ:    63/45ساعت شريع :  بعد از ظُر:

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  پًراکبر مُىدسمباوی گًدبرداری ، شئًتکىیک ي سازٌ َای وگُبان   

 

 

 



 

26/62/96 

 ديشىبٍ

 62/31ساعت خاتمٍ :    8/31ساعت شريع : :  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  پًراکبر مُىدسمباوی گًدبرداری ، شئًتکىیک ي سازٌ َای وگُبان    

 45/63لغایت  31/62واَار ي وماز:  

 67ساعت خاتمٍ:    63/45ساعت شريع :  بعد از ظُر:
 ( ساعتٍ 2 ٍجلس 2)  پًراکبر مُىدسمباوی گًدبرداری ، شئًتکىیک ي سازٌ َای وگُبان   

 

 

ِ شزکت کٌٌدگاى هحتزم : ِ تغییزات احتوالی در سایت داًشگاُ صٌعتی بِ ًشاًی  قابل تَج ٍ ّز گًَ ٍ کاًال اطالع  http://www.v.uut.ac.irبزًاهِ سهاًبٌدی 

 اطالع دادُ خَاّد شد.  ttp://telegram.me/virtualuuthدرس آرساًی بِ 

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

 844- 16288214ـ داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ ـ تلفي تواس :  2ارٍهیِ ـ ابتدای جادُ بٌد ـ باالتز اس گلشْز  هحل بزگشاری :

 حضَر شزکت کٌٌدگاى هحتزم در دٍرُ ّا الشاهی هی باشد ٍ عَاقب عدم حضَر در کالسْا بز عْدُ داٍطلباى خَاّد بَد.  تذکز هْن : 

 

http://www.v.uut.ac.ir/
http://telegram.me/virtualuut

