
 1398شْزستاى ارٍهیِ (  1بِ  2ًظارت  )عوزاىدٍرُ ّای ارتقا پایِ بزگشاری بزًاهِ سهاًبٌدی 

 داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ :هجزی

 1بِ  2 ًظارت تاریخ بزگشاری

06/04/98 

 پٌج شٌبِ

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30ساعت شزٍع : :  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) بیژى صٌاعتی      دکتز                                        بتي ّای ٍیژُ ٍرٍش ّای خاص بتي ریشی       

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

 17ساعت خاتوِ:    13/45ساعت شزٍع :  بعد اس ظْز:
 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) بیژى صٌاعتی      دکتز                                  یشیر بتي خاص یّا ٍرٍش ژُیٍ یّا بتي   

07/04/98 

 جوعِ

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30ساعت شزٍع : :  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) بیژى صٌاعتی      دکتز                                 بتي ّای ٍیژُ ٍرٍش ّای خاص بتي ریشی

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

 17ساعت خاتوِ:    13/45ساعت شزٍع :  بعد اس ظْز:
 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) بیژى صٌاعتی      دکتز                             یشیر بتي خاص یّا ٍرٍش ژُیٍ یّا بتي

20/04/98 

 شٌبِ پٌج

 30/12:  خاتوِ ساعت   30/8:  شزٍع ساعت:  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) تَسلیاحود  هٌْدس               فَالدی ّای ساسُ در اتصاالت کٌتزل ٍ اجزا رٍشْای
 45/13 تیلغا 30/12ًواس ٍ ًاّار:  

 17: خاتوِ ساعت   45/13:  شزٍع ساعت :ظْز اس بعد

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) احود تَسلی هٌْدس            فَالدی ّای ساسُ در اتصاالت کٌتزل ٍ اجزا رٍشْای
  



21/04/98 

 جوعِ

 30/12:  خاتوِ ساعت   30/8:  شزٍع ساعت:  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) احود تَسلی هٌْدس       فَالدی ّای ساسُ در اتصاالت کٌتزل ٍ اجزا رٍشْای

 45/13 تیلغا 30/12ًواس ٍ ًاّار:  

 17: خاتوِ ساعت   45/13:  شزٍع ساعت :ظْز اس بعد

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) احود تَسلی هٌْدس         فَالدی ّای ساسُ در اتصاالت کٌتزل ٍ اجزا رٍشْای

03/05/98 

 پٌج شٌبِ

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30ساعت شزٍع : :  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) هٌْدس سلیواى رحواى ساد                          ّا ساسُ تقَیت ٍ هزهت تعویز، رٍشْای
 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

 17ساعت خاتوِ:    13/45ساعت شزٍع :  بعد اس ظْز:

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) هٌْدس سلیواى رحواى ساد                      ّا ساسُ تقَیت ٍ هزهت تعویز، رٍشْای

04/05/98 

 جوعِ

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30ساعت شزٍع : :  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) هٌْدس سلیواى رحواى ساد                       ّا ساسُ تقَیت ٍ هزهت تعویز، رٍشْای
 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

 17ساعت خاتوِ:    13/45ساعت شزٍع :  بعد اس ظْز:

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) هٌْدس سلیواى رحواى ساد                    ّا ساسُ تقَیت ٍ هزهت تعویز، رٍشْای

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

 شد.اطالع دادُ خَاّد http://telegram.me/virtualuutرساًی بِ آدرس 

 جلسِ( هی باشد. 2ساعت ) 4جلسِ ای(  8ساعتِ ) 16ساعت هی باشد ٍ حداکثز غیبت هجاس در ایي دٍرُ  16طَل ایي دٍرُ تذکز:

 044- 31980234ـ داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ ـ تلفي تواس :  2ارٍهیِ ـ ابتدای جادُ بٌد ـ باالتز اس گلشْز  هحل بزگشاری :

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

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

