
  1397سال در  ارومیهشهرستان 1به 2محاسبات  عمران ارتقا پایه برنامه زمانبندي دوره هاي 

  مجري دانشگاه صنعتی ارومیه

  1به2محاسبات گروه   تاریخ برگزاري

20/04/97  

  چهارشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2(  هادي بهادريدکتر شالوده هاي عمیق                 

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( دکتر هادي بهادري شالوده هاي عمیق              

21/04/97  

  پنجشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2( دکتر هادي بهادري    شالوده هاي عمیق              

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( دکتر هادي بهادري شالوده هاي عمیق              

22/04/97  

  جمعه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2( دکتر هادي بهادري هاي عمیق               شالوده   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( دکتر هادي بهادري شالوده هاي عمیق              

  

 



 

 

27/04/97  

  چهارشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  ) ساعته 2 جلسه 2( دکتر  علیرضا مناف پور         هاي فوالدي و بتنی مقاوم سازي سازه

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  ) ساعته 2 جلسه 2( دکتر  علیرضا مناف پور         هاي فوالدي و بتنی مقاوم سازي سازه

28/04/97  

  پنجشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  ) ساعته 2 جلسه 2( دکتر  علیرضا مناف پور         هاي فوالدي و بتنی مقاوم سازي سازه

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  ) ساعته 2 جلسه 2( دکتر  علیرضا مناف پور         اي فوالدي و بتنیه مقاوم سازي سازه

29/04/97  

  جمعه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  ) ساعته 2 جلسه 2( دکتر  علیرضا مناف پور         هاي فوالدي و بتنی مقاوم سازي سازه

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: اعت شروع س :بعد از ظهر

  ) ساعته 2 جلسه 2( دکتر  علیرضا مناف پور         هاي فوالدي و بتنی مقاوم سازي سازه

  

  

  



  1به2 محاسباتگروه   تاریخ برگزاري

03/05/97  

  چهارشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس رامین بهرامی نژاد                  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس رامین بهرامی نژاد                  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه

04/05/97  

  پنجشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس رامین بهرامی نژاد                  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس رامین بهرامی نژاد                  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه

05/05/97  

  جمعه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس رامین بهرامی نژاد                  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :ظهر بعد از

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس رامین بهرامی نژاد                  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه



 

10/05/97  

  چهارشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2(     مرتضی وکیلی مهندس                           LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش طراحی لرزه   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس مرتضی وکیلی                               LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش طراحی لرزه

11/05/97  

  پنچشنبه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس مرتضی وکیلی                               LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش طراحی لرزه   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس مرتضی وکیلی                               LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش لرزهطراحی 

12/05/97  

  جمعه

  12/30: ساعت خاتمه    8/30: ساعت شروع :  صبح

  )ساعته  2جلسه  2 (مهندس مرتضی وکیلی                               LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش طراحی لرزه   

  45/13لغایت  30/12:  ناهار و نماز

  17: ساعت خاتمه   13/45: ساعت شروع  :بعد از ظهر

  )ساعته  2جلسه  2( مهندس مرتضی وکیلی                               LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش طراحی لرزه
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