
 ( در یک نگاه Bگروه  ) در مرکس ارومیه  1/11/95برنامه زمانبندی انجام بازدیدهای عملی صالحیت اجرا مورخه 

 نام گشوه

 1/11/95طرف صبح  روز جمعه مورخ 

 13:15 – 14:45: ساعت   11:45 – 13:15: ساعت 10-11:30: ساعت 

 اطالعات باسدید عولی اطالعات باسدید عولی اطالعات باسدید عولی

 گروه 
B 

 :عنوان بازدید 
 ًاسن واری ـ دیَار چیٌی ـ سمف

 

 :عنوان بازدید 
 ًىات اجزایی ساسُ ّای بتٌی

 :عنوان بازدید 
 ٍپی ّای سطحی (ساسُ ّای ًگْباى )گَدبزداری 

 :محل بازدید 
 رٍبزٍی آپارتواًْای اطالعات : 2خیاباى گلشْز 

 :محل بازدید 
 وَی اساتید ـ ساختواى آلای سلَن: پل لَیَى

 :محل بازدید 
جٌب غذای آهادُ گٌدهه ـ ساختواى : خیاباى آسادگاى

 آلای ًصزتیاى

 آلای دوتز خَش ًیت:ًام وارشٌاساى 

 ًوایٌدُ وٌتزل ًظارت

 آلای هٌْدس صحیح الوشاج:ًام وارشٌاساى 

 ًوایٌدُ وٌتزل ًظارت

 ًوایٌدُ –آلایاى هٌْدس صحیح الوشاج: ًام وارشٌاساى 

 وٌتزل ًظارت

 

 دس دانشگاه صنعتی اسوهیه حضوس به هن سسانیذ، سشویس ایاب رهاب هوجود هی 9:30 لطفاً جهت انجام باصدیذ عولی ساعت  :1تزکش

باشذ ولی ششکت کننذگاى هحتشهی که توایل داسنذ با خودسوی شخصی به هحل باصدیذ هشاجعه فشهاینذ، هی تواننذ اص دانشگاه 

 .صنعتی اسوهیه با ساهنوایی کاسشناساى اداسه آهوصش های آصاد و هجاصی دانشگاه  به طشف آى هحل حشکت کننذ

 .حضوس و غیاب اص ششکت کننذگاى هحتشم دس هحل باصدیذ انجام خواهذ شذ : 2تزکش 

و نیض بشناهه صهانبنذی ویژه گشوهبنذی هش دسته، دس  (  Bو A دس گشوههای  )لطفا فقط با توجه به لیست گشوهبنذی خود  : 3تزکش 

 .باصدیذهای عولی حضوس بهن سسانیذ

 مشاهده لیست گروه بندی در ادامه همین صفحه



  بازدید عملیBصالحیت اجرا صالحیت اجرا گروه 

 

 نام نام خانوادگی سدیف نام نام خانوادگی سدیف 

 سجاد عشك بیي 17 هحودطاّز گلِ دار گلَاًی 1

 واظن ًبی سادُ 18 ساالر رستوی پَر 2

 تَحید خَش فطزت 19 وزین استَار 3

 اهیي رضایی 20 حاهد فاطوی 4

 هسعَد خیاط سادُ 21 هْدی اشزفی لْزهاًلَ 5

 تمی رضاسادُ شبیلَی علیا 22 آرهیي عباسی یغوَراعلی 6

 فارٍق سعیدی 23 حاهد جْاًگزد 7

 علی هعیٌی   24 ّادی عبدالْی واهزاى 8

 احود عبدالْی   25 ضیا هحودجاًی 9

 علیزضا اوبزسادُ 26 ًدا لَجالی 10

 علیار بَستاًی 27 بْزٍس خلیفِ سادُ 11

    جاٍید حاجی سادُ له 12

    بْشاد سّفزٍش 13

    رضا یارهحودی هزًگلَ 14

    پیواى حسٌی سلطاى احودی 15

    علی شوس توز 16


