
 5331سال در  اريمیٍشُرستان  2ب3ٍمعماری ارتقا پایٍ بروامٍ زماوبىدی ديرٌ َای 

 مجری داوشگاٌ صىعتی اريمیٍ

 2ب3ٍمعماری  تاریخ برگساری

22/55/31 

 چُارشىبٍ

 52:32ساعت خاتمٍ :  0/32ساعت شريع : :  صبح

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2) آرام خضرلًمُىدس  بكارگیری استاوداردَا، مقررات ملی، راَىماَای طراحی در معماری

 32/51ساعت خاتمٍ:    32/53ساعت شريع : بعد از ظُر:

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2) ) مُىدس آرام خضرلً بكارگیری استاوداردَا، مقررات ملی، راَىماَای طراحی در معماری

25/55/31 

 پىج شىبٍ

 52:32ساعت خاتمٍ :   0/32: ساعت شريع :صبح

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2) ) مُىدس آرام خضرلً استاوداردَا، مقررات ملی، راَىماَای طراحی در معماریبكارگیری 

 32/51ساعت خاتمٍ :     32/53ساعت شريع :  : بعد از ظُر

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  مُىدس آرام خضرلً بكارگیری استاوداردَا، مقررات ملی، راَىماَای طراحی در معماری

1/52/31 

 پىج شىبٍ

 52:32ساعت خاتمٍ:   32/0ساعت شريع :   : صبح

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2)  دکتر مرتضی خسريویا  َای وًیه در صىعت ساختمان مصالح ي فىايری

 32/51ساعت خاتمٍ:     32/53ساعت شريع :  : بعد از ظُر

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2) دکتر مرتضی خسريویا   َای وًیه در صىعت ساختمان مصالح ي فىايری

6/52/31 

 جمعٍ

 صبح :
 52:32ساعت خاتمٍ :  32/0ساعت شريع :  

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2) دکتر مرتضی خسريویا   َای وًیه در صىعت ساختمان مصالح ي فىايری

 بعد از ظُر:
 51:32ساعت خاتمٍ:     53:32ساعت شريع : 

 ( ساعتٍ 2 جلسٍ 2) دکتر مرتضی خسريویا   َای وًیه در صىعت ساختمان مصالح ي فىايری



55/52/31 

 شىبٍچُار 

  صبح :

 52:32ساعت خاتمٍ :  32/0ساعت شريع : 
 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  مُىدس ستار اصغری شیًٌ جًئی اورشی در ساختمان معماری پایدار ي ريشُای صرفٍ

 بعد از ظُر: 
 32/51ساعت خاتمٍ:    32/53ساعت شريع : 

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  اصغری شیًٌمُىدس ستار  جًئی اورشی در ساختمان معماری پایدار ي ريشُای صرفٍ

53/52/31 

 جمعٍ

 صبح :
 52:32ساعت خاتمٍ :  32/0ساعت شريع : 

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  مُىدس ستار اصغری شیًٌ جًئی اورشی در ساختمان معماری پایدار ي ريشُای صرفٍ

 بعد از ظُر: 
 32/51ساعت خاتمٍ:    32/53ساعت شريع : 

 ساعتٍ ( 2جلسٍ  2)  مُىدس ستار اصغری شیًٌ جًئی اورشی در ساختمان صرفٍمعماری پایدار ي ريشُای 
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