
  )در یک نگاه  دوگروه ( در مرکز ارومیه 27/5/96و 26/5/96برنامه زمانبندي انجام بازدیدهاي عملی صالحیت اجرا مورخه هاي 

نام 

 گروه

  26/5/96مورخ  پنجشنبهطرف بعد از ظهر روز   26/5/96طرف صبح  روز پنجشنبه مورخ 

 30/16- 18: ساعت   15- 30/16: ساعت  45/11- 13: ساعت   10- 30/11: ساعت  30/8- 45/9: ساعت 

 اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی  اطالعات بازدید عملی

گروه 

 دو

  :عنوان بازدید 
 سازه هاي بتنینکات اجرایی 

  :عنوان بازدید 
 مسایل اولیه کارگاهی

  :عنوان بازدید 
 نازك کاري ـ دیوارچینی و سقف

  :عنوان بازدید 
 تاسیسات مکانیکینکات اجرایی  

  :نام بازدید 
 نکات اجرایی تاسیسات برقی

 :محل بازدید 
پروژه اوریاد و پروژه مسکونی آقاي حسن 

منوچهري خ فرهنگیان دخ امیرکبیر 

  روبروي مسجد قائم

  :محل بازدید 
  پروژه اوریاد

  :محل بازدید 
پروژه مسکونی خیابان شمس یا پروژه 

 مسکونی آقاي حسین نژاد علی خ البرز

  :محل بازدید 
 فلکه جهاد ـ ساختمان هالل احمر

  :محل بازدید 
 فلکه جهاد ـ ساختمان هالل احمر

 :نام کارشناسان 
صحیح مھندس  آقای 

 المزاج

 : نام کارشناسان 
رضا مھندس آقای 

 دھقانی

 : نام کارشناسان 
 آقای مھندس محمدی

 : نام کارشناسان 
مھندس عبدالھ  آقای

 محمدی

 : نام کارشناسان 
آقای مھندس ھوشمند 

 فر

  

نام 

 گروه

  27/5/96مورخ  جمعهطرف صبح  روز

  30/10- 12: ساعت  9-30/10: ساعت 

 اطالعات بازدید عملی  اطالعات بازدید عملی

گروه 

 دو

  :عنوان بازدید 
 و پی هاي سطحی) سازه هاي نگهبان ( گودبرداري 

  :عنوان بازدید 
 نکات اجرایی ساختمانهاي فوالدي

 :محل بازدید 
  خیابان عمار ـ جنب بیمارستان امام خمینی

  :محل بازدید 
  دانشگاه صنعتی ارومیه

  آقاي مهندس رضا دهقانی:نام کارشناسان   مهندس صحیح المزاج  آقاي:نام کارشناسان 

 :صفحه بعدي توجه فرماییدلطفا به اطالعات بازدید عملی و ساعت حضور در دانشگاه در 



  :شرکت کنندگان محترم با آرزوي موفقیت لطفاً در انجام بازدیدهاي عملی به موارد زیر دقت فرمایید

  .به لیست گروهبندي خود توجه فرموده و از جابجایی در گروه دیگر جداً پرهیز فرمایید - 1

 .در کانال تلگرام موجود می باشد 2و  1لیست گروهبندي در دو گروه  -2

 .خواهد بود 8:10ساعت حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه جهت حرکت به سمت پروژه ها،  صبح ساعت  - 3

زدید سرویس رفت و برگشت ایاب و ذهاب آمادگی انتقال شرکت کنندگان محترم از دانشگاه صنعتی ارومیه به محل بازدید و بالعکس را در روزهاي با -4

 .خواهد داشت

 .پس از اتمام هر بازدید انجام خواهد شدحضور و غیاب در محل بازدید و  - 5

بعمل ) بصورت فست فود ( از شرکت کنندگان محترم پذیرایی مختصر ناهار  14الی  13از ساعت  26/5/96جهت ایجاد تسهیالت در روز پنجشنبه مورخه   - 6

 .خواهد آمد

 .خواهید گرفتبسته آموزشی حاوي جزوات دوره در روز بازدید عملی در اختیار شرکت کنندگان محترم  -7




