
 در یک نگاه ( 2گروه در مرکس ارومیه )  33/32/79و 32/32/79برنامه زمانبندی انجام بازدیدهای عملی صالحیت اجرا مورخه های 

نام 

 گروه

 22/30/79مورخ  سه شنبهطرف بعد از ظهر روز  22/30/79مورخ  سه شنبهطرف صبح  روز 

 51-01/51ساعت : 01/55-51/51ساعت : 51-01/50ساعت:  51:01 – 51/55ساعت :  51/8-51/51ساعت : 

 یعمل دیبازد اطالعات اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی

گروه 

0 

 عنوان بازدید :

 یفوالد یساختمانها ییاجرا نکات

 عنوان بازدید :

 یها یپ و(  نگهبان یها سازه)  یگودبردار

 یسطح

 بازدید :عنوان 

 نکات اجرایی تاسیسات برقی

 عنوان بازدید :

 یبتن یها سازه ییاجرا نکات

 عنوان بازدید :

 نازک کاری ـ دیوارچینی ـ سقف

 محل بازدید :

 دانشگاه صنعتی ارومیه

 محل بازدید :

 خیابان عمار

 محل بازدید :

 خیابان دانشکده کوی منصور افشار

 محل بازدید :

 پروش اوریاد

 بازدید :محل 

 هیاروم یصنعت دانشگاه

 نام کارشناس : 

 رضا دهقانیمهندس 

 نام کارشناسان :

 مهندس فکرت

 نام کارشناسان : 

 مهندس هوشمند فر

 نام کارشناس : 

 مهندس صحیح المساج

نام کارشناس: مهندس محمد علی 

 محمدی

 

نام 

 گروه

 20/30/79مورخ  چهارشنبهطرف صبح  روز

 30/10-12ساعت :  51/8-51/51ساعت : 

 اطالعات بازدید عملی اطالعات بازدید عملی

گروه 

0 

 : دیبازد عنوان

 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی

 عنوان بازدید :

 مسایل اولیه کارگاهی

 : دیبازد محل

 هیاروم یصنعت دانشگاه

 محل بازدید :

 دانشگاه صنعتی ارومیه

 : کارشناسان نام

 یسیعس مهندس
 : مهندس رضا دهقانی نام کارشناس



 لطفا به اطالعات بازدید عملی و ساعت حضور در دانشگاه در صفحه بعدی توجه فرمایید:

 شرکت کنندگان محترم با آرزوی موفقیت لطفاً در انجام بازدیدهای عملی به موارد زیر دقت فرمایید:

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

 موجود می باشد.وسایت دانشگاه صنعتی  گروه در کانال تلگرام  3لیست گروهبندی در  -2

 خواهد بود. 8:30ساعت حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه جهت حرکت به سمت پروشه ها،  صبح ساعت  -3

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

 خواهد داشت.

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

 


