
 1336سبل در  1گريٌ   (ديرٌ َبتئًری  بخش)  اريمیٍشُرستبن   يريد بٍ حرفٍ مُىذسبن 3بروبمٍ زمبوبىذی ديرٌ َبی صالحیت اجرای پبیٍ 

 مجری داوشگبٌ صىعتی اريمیٍ

 صالحیت اجراگريٌ  تبریخ برگساری

 پىجشىبٍ

22/4/36 

 صبح :

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  2)   مُىذس رحمبن زاد   َبی فًالدی وکبت اجرایی سبزٌ 

 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع :  : بعذ از ظُر

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  1)   مُىذس رحمبن زاد   وکبت اجرایی سبزٌ َبی فًالدی

 جمعٍ

23/84/36 

 صبح :
 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  2)  مُىذس رحمبن زاد    مسلح بتهوکبت اجرایی سبزٌ َبی  

 بعذ از ظُر: 
 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  1)  مُىذس رحمبن زاد    مسلح بتهوکبت اجرایی سبزٌ َبی 

 پىجشىبٍ

23/84/36 

 : صبح

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  2)  مُىذس زَی سعبدت      سبختمبن یکیمکبو سبتیتبس ییاجرا وکبت 

 بعذ از ظُر: 
 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ( 2جلسٍ  1) مُىذس زَی سعبدت      سبختمبن یکیمکبو سبتیتبس ییاجرا وکبت

 

 

 



 38/84/36جمعٍ 

 

 :  صبح

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  2)  گلًاویمُىذس    وکبت تبسیسبت برقی سبختمبوی

 بعذ از ظُر:
 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  1)  مُىذس گلًاوی   وکبت تبسیسبت برقی سبختمبوی 

 پىجشىبٍ

5/5/36 

 صبح :
 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 ( سبعتٍ 2 جلسٍ 2) مُىذس کبيس شُری    مبوکبریپ فیيظب شرح بب ییآشىب 

 بعذ از ظُر:
 16سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 ( سبعتٍ 2 جلسٍ 2) مُىذس کبيس شُری    مبوکبریپ فیيظب شرح بب ییآشىب 

 6/85/36جمعٍ 

 صبح :
 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 ( سبعتٍ 2 جلسٍ 2) مُىذس کبيس شُری    مبوکبریپ فیيظب شرح بب ییآشىب 

 بعذ از ظُر: 
 16سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ( 2جلسٍ  2) ، دکتر خسري ویب    اجرایی مسبیل ايلیٍ کبرگبَی ي وکبت

 پىجشىبٍ

12/85/36 

 : صبح

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  2) ثببت ثبویدکتر    یومبسبز ي یکبر وبزک سقف، ،یىیچ ًارید ،ییبىب مصبلح یَب سبزٌ ییاجرا وکبت 

 بعذ از ظُر:
 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  1) دکتر ثببت ثبوی    یومبسبز ي یکبر وبزک سقف، ،یىیچ ًارید ،ییبىب مصبلح یَب سبزٌ ییاجرا وکبت 

 
 



 

 

 

 

 جمعٍ

13/85/36 

 :  صبح

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ( 2جلسٍ  2)  مُىذس فکرتپی َبی سطحی    وکبت اجرایی 

 بعذ از ظُر:
 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  1)  مُىذس فکرتپی َبی سطحی    وکبت اجرایی  

 پىجشىبٍ

13/85/36 

 : صبح

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ ( 2جلسٍ  2)  دکتر ثببت ثبوی  مربًطٍ سبختمبوی ي استبوذاردَبیمصبلح 

 بعذ از ظُر:

 خبلی

 28/85/36جمعٍ 

 صبح

 12سبعت خبتمٍ :    0/38سبعت شريع : 

 سبعتٍ( 2جلسٍ  2)  مُىذس فکرت وگُببن سبزٌ یاجرا وحًٌ ي یگًدبردار متذايل یريشُب ي خبک کیمکبو بب ییآشىب ي فرسًدٌ یبىبَب بیتخر در ییاجرا وکبت

  بعذ از ظُر

 14سبعت خبتمٍ:    38/12سبعت شريع : 

 سبعتٍ( 2جلسٍ  1) مُىذس فکرت وگُببن سبزٌ یاجرا وحًٌ ي یگًدبردار متذايل یريشُب ي خبک کیمکبو بب ییآشىب ي فرسًدٌ یبىبَب بیتخر در ییاجرا وکبت



بزًبهِ سهبًبٌذی بخش عولی دٍرُ ّب هطببق بب سزفصلْبی اعالهی در سبیت،  در طَل ّفتِ ّبی بزگشاری کالسْبی تئَری ٍ  قببل تَجِ شزکت کٌٌذگبى هحتزم :

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

 833- 13208213ـ تلفي توبس :  ِـ داًشگبُ صٌعتی ارٍهی 2ارٍهیِ ـ ابتذای جبدُ بٌذ ـ ببالتز اس گلشْز  هحل بزگشاری :

 حضَر شزکت کٌٌذگبى هحتزم در دٍرُ ّب الشاهی هی ببشذ ٍ عَاقب عذم حضَر در کالسْب بز عْذُ داٍطلببى خَاّذ بَد.  تذکز هْن : 

 


