
 

 1گزٍُ  (دٍرُ ّبتئَری  بخش)  ارٍهیِشْزستبى   ٍرٍد بِ حزفِ هٌْذسبى 3صالحیت اجزا پبیِ كبرآهَسی دٍرُ ّبی بزگشاری بزًبهِ سهبًبٌذی 

 داًشگبُ صٌعتی ارٍهیِ :هجزی -1331سبل 

 

 صالحیت اجزاگزٍُ  تبریخ بزگشاری

 پٌجشٌبِ

30/03/31 

 12:30سبعت خبتوِ :   1/30سبعت شزٍع :  صبح :

 ( سبعتِ 2 جلسِ 2)  هٌْذس افشیي هَفقی   وبًکبریپ فیٍظب شزح بب ییآشٌب 

 13:30سبعت خبتوِ:    30/13سبعت شزٍع :  بعذ اس ظْز:

 ( سبعتِ 2 جلسِ 2) هٌْذس افشیي هَفقی    وبًکبریپ فیٍظب شزح بب ییآشٌب 

 جوعِ

31/03/31 

 12:30سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع :  صبح :

 ( سبعتِ 2 جلسِ 2) هٌْذس افشیي هَفقی    وبًکبریپ فیٍظب شزح بب ییآشٌب 

 13:30سبعت خبتوِ:    30/13سبعت شزٍع : بعذ اس ظْز: 

 سبعت( 3هٌْذس افشیي هَفقی )  هسبیل اٍلیِ كبرگبّی ٍ ًکبت اجزایی   

 پٌجشٌبِ

03/04/31 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع :   :صبح

 ( 1)ًگْببى سبسُ یاجزا ًحَُ ٍ یگَدبزدار هتذاٍل یرٍشْب ٍ خبک کیهکبً بب ییآشٌب ٍ فزسَدُ یبٌبّب بیتخز در ییاجزا ًکبت

 سبعتِ( 2جلسِ  2هٌْذس فکزت) 

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع :  :بعذ اس ظْز

 ( 1)ًگْببى سبسُ یاجزا ًحَُ ٍ یگَدبزدار هتذاٍل یرٍشْب ٍ خبک کیهکبً بب ییآشٌب ٍ فزسَدُ یبٌبّب بیتخز در ییاجزا ًکبت

 سبعتِ( 2جلسِ  1هٌْذس فکزت) 

 

 

 



 

 

 03/04/31جوعِ 

 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع : :  صبح

 سبعتِ( 2جلسِ  2فکزت )  عببسعلی هٌْذسًکبت اجزایی پی ّبی سطحی    

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع :  بعذ اس ظْز:

 سبعتِ ( 2جلسِ  1فکزت ) عببسعلی  هٌْذسًکبت اجزایی پی ّبی سطحی     

 پٌجشٌبِ

13/04/31 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع :  صبح :

 سبعتِ ( 2جلسِ  2هٌْذس رحوبى ساد )      ( 1ًکبت اجزایی سبسُ ّبی فَالدی) 

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع :  :بعذ اس ظْز

 سبعتِ ( 2جلسِ  1هٌْذس رحوبى ساد )       (1اجزایی سبسُ ّبی فَالدی)ًکبت 

 14/04/31جوعِ 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع :  :صبح

 سبعتِ ( 2جلسِ  2هٌْذس رحوبى ساد )     ( 1ًکبت اجزایی سبسُ ّبی بتي هسلح ) 

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع : بعذ اس ظْز: 

 سبعتِ ( 2جلسِ  1هٌْذس رحوبى ساد )     ( 1ًکبت اجزایی سبسُ ّبی بتي هسلح)

 سِ شٌبِ

31/04/11 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع :  : صبح

 سبعتِ ( 2جلسِ  2دكتز ًبصز ثببت ثبًی ) ی   ًوبسبس ٍ یكبر ًبسک سقف، ،یٌیچ َارید ،ییبٌب هصبلح یّب سبسُ ییاجزا ًکبت 

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع :  ظْز:بعذ اس 

 سبعتِ ( 2جلسِ  1دكتز ًبصز ثببت ثبًی )     یًوبسبس ٍ یكبر ًبسک سقف، ،یٌیچ َارید ،ییبٌب هصبلح یّب سبسُ ییاجزا ًکبت 

 

 

 

 

 



 

 

 چْبرشٌبِ

31/04/13 

 30/12سبعت خبتوِ :    30/1سبعت شزٍع :  : صبح

 سبعتِ ( 2جلسِ  2دكتز ًبصز ثببت ثبًی )     هزبَطِهصبلح سبختوبًی ٍ استبًذاردّبی 

- 

 پٌجشٌبِ

20/04/31 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع : :  صبح

 سبعتِ ( 2جلسِ  2دكتز سجبد گلَاًی)    (  1یی تبسیسبت بزقی سبختوبى)اجزا ًکبت

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع : اس ظْز:بعذ

 سبعتِ ( 2جلسِ  1دكتز  سجبد گلَاًی)    (  1تبسیسبت بزقی سبختوبى) ییاجزاًکبت  

 21/04/31جوعِ 

 12سبعت خبتوِ :    1/30سبعت شزٍع :  : صبح

 سبعتِ ( 2جلسِ  2هٌْذس عبذالِ هحوذی )   (     1)سبختوبى یکیهکبً سبتیتبس ییاجزا ًکبت 

 14سبعت خبتوِ:    30/12سبعت شزٍع : بعذ اس ظْز: 

 سبعتِ( 2جلسِ  1هٌْذس عبذالِ هحوذی)    (    1)سبختوبى یکیهکبً سبتیتبس ییاجزا ًکبت

 

بزًبهِ سهبًبٌذی بخش عولی دٍرُ ّب هطببق بب سزفصلْبی اعالهی در سبیت،  در طَل ّفتِ ّبی بزگشاری  قببل تَجِ شزكت كٌٌذگبى هحتزم :

 هتعبقببً اطالع رسبًی خَاّذ شذ.استبى كالسْبی تئَری ٍ بب ّوبٌّگی سبسهبى ًظبم هٌْذسی 

 044- 31310234ـ تلفي توبس :  ـ داًشگبُ صٌعتی ارٍهیِ 2ارٍهیِ ـ ابتذای جبدُ بٌذ ـ ببالتز اس گلشْز  هحل بزگشاری :

 حضَر شزكت كٌٌذگبى هحتزم در دٍرُ ّب الشاهی هی ببشذ ٍ عَاقب عذم حضَر در كالسْب بز عْذُ داٍطلببى خَاّذ بَد.  تذكز هْن : 

 


