
 1397سال در  اروهیهشهرستاى 1به2هحاسبات  عوراى ارتقا پایه دوره های برگساری برناهه زهانبندی 

 هجری دانشگاه صنعتی اروهیه

 1به2هحاسبات    تاریخ برگساری

22/24/97 

 چهارشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)  هادی بهادریدکتر شالوده های عویق                 

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2) دکتر هادی بهادری شالوده های عویق              

21/24/97 

 پنجشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2) دکتر هادی بهادری        شالوده های عویق          

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2) دکتر هادی بهادری شالوده های عویق              

22/24/97 

 جوعه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2) دکتر هادی بهادری لوده های عویق              شا   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2) دکتر هادی بهادری شالوده های عویق              

 

 



 

 

 1به2 هحاسبات   تاریخ برگساری

21/26/97 

 چهارشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)     ساعتلودکتر هرتضی وکیلی                           LRFDای ساختوانهای فوالدی به روش طراحی لرزه   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2)      ساعتلو دکتر هرتضی وکیلی                          LRFDای ساختوانهای فوالدی به روش احی لرزهطر

22/26/97 

 پنچشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)     ساعتلو وکیلی  دکتر هرتضی                          LRFDای ساختوانهای فوالدی به روش طراحی لرزه   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2)      ساعتلو دکتر هرتضی وکیلی                          LRFDای ساختوانهای فوالدی به روش طراحی لرزه

23/26/97 

 جوعه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع :  : صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)     ساعتلو دکتر هرتضی وکیلی                           LRFDای ساختوانهای فوالدی به روش طراحی لرزه   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2)      ساعتلو دکتر هرتضی وکیلی                          LRFDاختوانهای فوالدی به روشای س طراحی لرزه



 

24/27/97 

 چهارشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2) دکتر بیژى صناعتی                  ای ساختوانهای بلند سیستن های سازه   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2)     یصناعت ژىیب دکتر              ای ساختوانهای بلند سیستن های سازه

25/27/97 

 پٌجشٌبِ

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)     یصناعت ژىیب دکتر         ای ساختوانهای بلند سیستن های سازه   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2)     یصناعت ژىیب دکتر              ای ساختوانهای بلند سیستن های سازه

26/27/97 

 جوعِ

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ساعته ( 2جلسه  2)     یصناعت ژىیب دکتر              ای ساختوانهای بلند سیستن های سازه   

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ساعته ( 2جلسه  2)     یصناعت ژىیب دکتر              بلندای ساختوانهای  سیستن های سازه

  

 

 

 

 

 

 



 

 گرديداعالم خواهد  اين دوره  متعاقباً تاريخ برگزاري

 

 چهارشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر  علیرضا هناف پور         های فوالدی و بتنی هقاوم سازی سازه

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر  علیرضا هناف پور         های فوالدی و بتنی هقاوم سازی سازه

 پنجشنبه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر  علیرضا هناف پور         های فوالدی و بتنی هقاوم سازی سازه

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر  علیرضا هناف پور         های فوالدی و بتنی هقاوم سازی سازه

 جوعه

 12/32ساعت خاتوه :    8/32ساعت شروع : :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر  علیرضا هناف پور         های فوالدی و بتنی هقاوم سازی سازه

 45/13لغایت  32/12ناهار و نواز:  

 17ساعت خاتوه:    13/45ساعت شروع :  بعد از ظهر:
 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر  علیرضا هناف پور         های فوالدی و بتنی هقاوم سازی سازه
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 جلسِ( هی باشد. 4ساعت ) 6جلسِ ای(  8ساعتِ ) 46دٍرُ  ایيحداکثز غیبت هجاس در ساعت هی باشد ٍ  46طَل دٍرُ  تذکز:

 866- 53288456ـ داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ ـ تلفي تواس :  4ارٍهیِ ـ ابتدای جادُ بٌد ـ باالتز اس گلشْز  هحل بزگشاری :
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