
 7397شُرستان اريمیٍ -( 2ب3ٍ )مکاویکديرٌ َای ارتقا پایٍ برگساری بروامٍ زماوبىذی 

 مجری داوشگاٌ صىعتی اريمیٍ

 2ب3ٍمکاویک  تاریخ برگساری

74/44/97 

 پىج شىبٍ

 72/34ساعت خاتمٍ : 8/34ساعت شريع : :  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) محمذی عبذالٍ  مُىذس        بُذاشتیتاسیسات     

 45/73لغایت  34/72واَار ي وماز:  

 77ساعت خاتمٍ: 73/45ساعت شريع :  بعذ از ظُر:
 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) مُىذس عبذالٍ  محمذی        تاسیسات بُذاشتی    

75/44/97 

 جمعٍ

 72/34ساعت خاتمٍ : 8/34ساعت شريع : :  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) مُىذس عبذالٍ  محمذی        تاسیسات بُذاشتی    

 45/73لغایت  34/72واَار ي وماز:  

 77ساعت خاتمٍ: 73/45ساعت شريع :  بعذ از ظُر:
 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) مُىذس عبذالٍ  محمذی        تاسیسات بُذاشتی    

22/46/97 

 پىجشىبٍ

 72/34ساعت خاتمٍ : 8/34ساعت شريع : :  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) دکتر رحیم حسه زادٌ              مطبًع تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعًیض ًَا ي تًُیٍ

 45/73لغایت  34/72واَار ي وماز:  

 77ساعت خاتمٍ: 73/45ساعت شريع :  بعذ از ظُر:

 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) دکتر رحیم حسه زادٌ           تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعًیض ًَا ي تًُیٍ مطبًع

  



23/46/97 

 جمعٍ

 72/34ساعت خاتمٍ : 8/34ساعت شريع : :  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) دکتر رحیم حسه زادٌ        تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعًیض ًَا ي تًُیٍ مطبًع

 45/73لغایت  34/72واَار ي وماز:  

 77ساعت خاتمٍ: 73/45ساعت شريع :  بعذ از ظُر:
 ( ساعتٍ 2 جلس2ٍ) دکتر رحیم حسه زادٌ       تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعًیض ًَا ي تًُیٍ مطبًع

45/47/97 

 پىج شىبٍ

 34/72:  ساعتخاتم34/8ٍ:  تشريع ساع:  صبح

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  احمذ وقی لً دکتر          لًلٍ کشی گاز ساختمان َا تاسیسات
 45/73 تیلغا 34/72  :واَاريوماز

 77: ساعتخاتم45/73ٍ:  شريع ساعت:بعذازظُر

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  لً یوق احمذ دکتر          َا ساختمان گاز یکش لًلٍ ساتیتاس

46/47/97 

 جمعٍ

 34/72:  ساعتخاتم34/8ٍ:  شريع ساعت: صبح

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  لً یوق احمذ دکتر         َا ساختمان گاز یکش لًلٍ ساتیتاس
 45/73 تیلغا 34/72  :واَاريوماز

 77: ساعتخاتم45/73ٍ:  شريع ساعت:بعذازظُر

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  لً یوق احمذ دکتر         َا ساختمان گاز یکش لًلٍ ساتیتاس

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

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

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