
 (2)گزٍُ 1398 - ( شْزستاى ارٍهیِ  2ب3ِبزًاهِ سهاًبٌدی بزگشاری دٍرُ ّای ارتقا پایِ هعواری) 

 هجزی: داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ

 2ب3ِهعواری تاریخ بزگشاری

03/05/98 

 پٌج شٌبِ

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30صبح : ساعت شزٍع : 

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)    افشار تابعسَلواس  هٌْدس               هعواری  در طزاحی راٌّواّای ٍ هلّی هقزرات استاًداردّا، بكارگیزی

 45/13لغایت  30/12:  ًواس ٍ ًاّار

 17 ساعت خاتوِ:   13/45بعد اس ظْز: ساعت شزٍع : 

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)    افشارسَلواس تابع  هٌْدس                هعواری در طزاحی راٌّواّای ٍ هلّی هقزرات استاًداردّا، بكارگیزی

04/05/98 

 جوعِ

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30صبح : ساعت شزٍع : 

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)    سَلواس تابع افشار هٌْدس                هعواری در طزاحی راٌّواّای ٍ هلّی هقزرات استاًداردّا، بكارگیزی

 45/13لغایت  30/12:  ًواس ٍ ًاّار

 17ساعت خاتوِ:    13/45بعد اس ظْز: ساعت شزٍع : 

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)    سَلواس تابع افشار هٌْدس                هعواری در طزاحی راٌّواّای ٍ هلّی هقزرات استاًداردّا، بكارگیزی

10/05/98 

 شٌبِ پٌج

 30/12:  خاتوِ ساعت   30/8:  شزٍع ساعت:  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2) هٌْدس  آرام خضزلَ            ساختواى صٌعت در ًَیي آٍریْای في ٍ هصالح

 45/13 تیلغا 30/12:  ًواس ٍ ًاّار

 17: خاتوِ ساعت   45/13:  شزٍع ساعت: ظْز اس بعد

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2 ) خضزلَ آرام  هٌْدس            ساختواى صٌعت در ًَیي آٍریْای في ٍ هصالح
  



11/05/98 

 جوعِ

 30/12:  خاتوِ ساعت   30/8:  شزٍع ساعت:  صبح

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2 خضزلَ آرام  هٌْدس            ساختواى صٌعت در ًَیي آٍریْای في ٍ هصالح

 45/13 تیلغا 30/12:  ًواس ٍ ًاّار

 17: خاتوِ ساعت   45/13:  شزٍع ساعت: ظْز اس بعد

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2 خضزلَ آرام  هٌْدس            ساختواى صٌعت در ًَیي آٍریْای في ٍ هصالح

17/05/98 

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30ساعت شزٍع : :  صبح

 ساعتِ ( 2جلسِ  2هٌْدس  ستار اصغزی شیَُ  )               ساختواى در اًزصی جَئی صزفِ رٍشْای ٍ پایدار هعواری

 45/13لغایت  30/12:  ًواس ٍ ًاّار

 17ساعت خاتوِ:    13/45بعد اس ظْز: ساعت شزٍع : 

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)   َُیش یاصغز ستار  هٌْدس                ساختواى در اًزصی جَئی صزفِ رٍشْای ٍ پایدار هعواری

18/05/97 

 12/30ساعت خاتوِ :    8/30صبح : ساعت شزٍع : 

 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)   َُیش یاصغز ستار  هٌْدس                 ساختواى در اًزصی جَئی صزفِ رٍشْای ٍ پایدار هعواری

 45/13لغایت  30/12:  ًواس ٍ ًاّار

 17 ساعت خاتوِ:   13/45بعد اس ظْز: ساعت شزٍع : 
 ( ساعتِ 2 جلسِ 2)   َُیش یاصغز ستار  هٌْدس               ساختواى در اًزصی جَئی صزفِ رٍشْای ٍ پایدار هعواری

 

بزًاهِ سهاًبٌدی ٍ ّز گًَِ تغییزات احتوالی در سایت داًشگاُ صٌعتی بِ ًشاًی ٍ کاًال اطالع رساًی بِ آدرس  قابل تَجِ شزکت کٌٌدگاى هحتزم :

http://telegram.me/virtualuut.اطالع دادُ خَاّد شد 

 جلسِ( هی باشد. 2ساعت ) 4جلسِ ای(  8ساعتِ ) 16ساعت هی باشد ٍ حداکثز غیبت هجاس در ایي دٍرُ  16طَل ایي دٍرُ تذکز:

 044- 31980234ـ داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ ـ تلفي تواس :  2ارٍهیِ ـ ابتدای جادُ بٌد ـ باالتز اس گلشْز  هحل بزگشاری :

 باشد ٍ عَاقب عدم حضَر در کالسْا بز عْدُ داٍطلباى خَاّد بَد.حضَر شزکت کٌٌدگاى هحتزم در دٍرُ ّا الشاهی هی تذکز هْن : 

http://telegram.me/virtualuut
http://telegram.me/virtualuut

