
 =?79سال هاهه اول >در  اروهیهشهرستاى  -( 8به  9 هحاسباتعوراى) ارتقا پایهدوره های برگساری برناهه زهانبنذی 

 هجری دانشگاه صنعتی اروهیه

 (8به  9 هحاسباتعوراى) تاریخ برگساری

7:/6</?= 

 چهارشنبه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ساعته ( 8جلسه  8)  یاحیر دکتر فرهاد       یوالدف یها سازه در اتصاالت یطراح

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ساعته ( 8جلسه  8)  یاحیرفرهاد   دکتر       یفوالد یها سازه در اتصاالت یطراح

7;/6</?= 

 پنجشنبه

 78/96وه @ ساعت خات  96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ساعته ( 8جلسه  8 ) یاحیر فرهاددکتر        یفوالد یها سازه در اتصاالت یطراح

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ساعته ( 8جلسه  8)  یاحیرفرهاد  دکتر         یفوالد یها سازه در اتصاالت یطراح

7</6</?= 

 وعهج

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ساعته ( 8جلسه  8)  یاحیرفرهاد  دکتر         یفوالد یها سازه در اتصاالت یطراح

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ساعته ( 8جلسه  8)  یاحیر فرهاد دکتر       یفوالد یها سازه در اتصاالت یطراح



 

87/6</?= 

 چهارشنبه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ساعته ( 8جلسه  8)  بختیارینوبخت  ههنذس             یبتن و یفلس هقاوم یها ستنیس

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ساعته ( 8جلسه  8)  بختیارینوبخت  ههنذس             یبتن و یفلس هقاوم یها ستنیس

88/6</?= 

 پنجشنبه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ( ساعته 8 جلسه 8)  بختیارینوبخت  ههنذس             یبتن و یفلس هقاوم یها ستنیس
 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @ظهر@ بعذ از

 ( ساعته 8 جلسه 8)  بختیارینوبخت  ههنذس             یبتن و یفلس هقاوم یها ستنیس

89/6</?= 

 جوعه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ( ساعته 8 جلسه 8)  بختیارینوبخت  ههنذس             یبتن و یفلس هقاوم یها ستنیس

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ( ساعته 8 جلسه 8)  بختیارینوبخت  ههنذس             یبتن و یفلس هقاوم یها ستنیس



 

:/6=/?= 

 چهارشنبه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ساعته ( 8جلسه  8) فکرت  عباسعلی ههنذس               ای رایانه طراحی و سازی هذل هبانی

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ساعته ( 8جلسه  8) فکرت عباسعلی ههنذس                ای رایانه طراحی و سازی هذل هبانی

6;/6=/?= 

 پنجشنبه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ( ساعته 8 جلسه 8) فکرت عباسعلی ههنذس            ای رایانه طراحی و سازی هذل هبانی

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ( ساعته 8 هجلس 8) فکرتعباسعلی  ههنذس            ای رایانه طراحی و سازی هذل هبانی

6</6=/?= 

 جوعه

 78/96ساعت خاتوه @   96/<ساعت شروع @ @  صبح

 ( ساعته 8 جلسه 8) فکرتعباسعلی  ههنذس             ای رایانه طراحی و سازی هذل هبانی

 79/;:لغایت  96/78ناهار و نواز@  

 =7 ساعت خاتوه@   ;:/79ساعت شروع @بعذ از ظهر@

 ( ساعته 8 جلسه 8)  فکرتعباسعلی  ههنذس              ای رایانه طراحی و سازی هذل هبانی

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

http://telegram.me/virtualuut  .اطالع دادُ خَاّد شد 

 جلسِ( هی باشد. 5ساعت ) 6جلسِ ای(  8ساعتِ ) 46دٍرُ  ایيحداکثز غیبت هجاس در  ساعت هی باشد ٍ 46طَل ایي دٍرُ تذکز:

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

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