
 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (1گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 

 تاریخ آزمون کد دوره مدرس عنوان دوره                                                                                                       تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

 
Hse    نوبخت بختیاری                                                                                  2به3ویژه ارتقا پایه 

818 
21/11/1211 

  صبح 11ساعت 

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  11/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  12/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13شروع : جلسه اول: ساعت  13/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 تاریخ آزمون کد دوره مدرس                                                                              عنوان دوره                                    تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

                        میرعلی محمدی           آشنایی با شرح وظایف مجری ،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت  

814 
12/12/1211 

 صبح 11 ساعت

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  19/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم هجلس 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  21/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  21/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 تاریخ آزمون کد دوره درسم                                                           عنوان دوره                                                              تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

 محمدرضا هاشم پور                                                                            کاری نازك و نماسازی در اجرایی نكات 

811 
12/12/1211 

 صبح 11 ساعت

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع اعتس: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  23/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  22/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع اعتس: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  21/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  عشرو ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه



 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (1گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 تاریخ آزمون کد دوره مدرس                                                      عنوان دوره                                                                  تاریخ های برگزاری دوره مدت هر دوره

 ساعت22

 امین ایرجی                                       اری و اجرای سازه های نگهبان آشنایی با روش های گودبرد  

813 
12/12/1211 

 صبح 11 ساعت

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  24/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  21/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:21:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 12:21ساعت خاتمه :   13جلسه اول: ساعت شروع :  28/11/1211

 21/21:  خاتمه ساعت   19:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/18:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (1گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 1ویژه ارتقا گروه  hse و 2به3لیست شرکت دوره  ارتقا پایه اجرا 

 ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی

فر آئين 52 حامد عاصم  1 سينا 

باغ قره عدل  5 سيدمجتبي آران 52 الهام 

آقا علي  3 حامد آسافر 52 ايوب 

 4 كاوه استادي 52 وهاب عليائي

پور اله فيض گجوتي اسدزاده 52 آرمين   2 مهدي 

پوراسالم 33 حسن قديمي  2 پيمان 

ايگدير زاده اشرف 31 نويد كريملو  2 جعفر 

 2 سايه اشگي 35 ابوبكر مامندي

كندي علي اكبرزاده 33 ناصر محمدزاده  2 فرهاد 

نژاد مقتدي  13 عمر الياسي 34 مهدي 

زاده خان آقا حاجي 32 مسعود ممندي  11 حامد 

بابايي حسن 32 آروين موثقي  15 امير 

ماكوئي يوسفي باري حسني 32 علي   13 پريسا 

اكبر علي حميدي 32 امير آذرپور  14 

دشتي ابراهيمي الدين صالح   12 علي رهنما 32 

طلب روزي 43 كمال احمدي  12 محمد 

نژاد اسمعلي مياوقي روشن 41 مالك   12 علي 

 12 محبوب زارع 45 آزاد اميري

 12 اكبر ستاري 43 علي بزازپور

 53 مجيد سرداري 44 وهاب پارسي

كزنق سعادت 42 علي پاشاپور  51 محمد 

 55 سهراب سعيدگالنيك   

بدر شوراصغري     53 ميثم 

ساز ظرف     54 مريم 



 ( 2به3اجرا ) و معماری دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته عمران برنامه زمانبندی برگزاری

 (1گروه ) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 


