
 

 

 (دوره 4تعداد دوره مورد نياز جهت ارتقا پایه: )-(1به 2محاسبات ) عمرانرشته پایه  ءارتقامجازی دوره های  برگزاریبرنامه زمانبندی 

 دانشگاه صنعتی اروميه :مجری

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

 ساعت24

 اصل ميرحسن موسوی           LRFDای ساختمانهای فوالدی به روش طراحی لرزه 

 (1422بهمن  2) 22/11/1422

 صبح 12

 11ساعت خاتمه :    11جلسه دوم: ساعت شروع :  12:41ساعت خاتمه :   0جلسه اول: ساعت شروع :  11/20/1422پنجشنبه 

 11:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: چهارم جلسه 41/11:  خاتمه ساعت   14:  وعشر ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  22/20/1422شنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14سه اول: ساعت شروع : جل 22/20/1422دوشنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  24/20/1422چهارشنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

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

 ساعت24

 رامين بهرامی نژاد           سيستم های سازه ای بلند مرتبه 

 (1422بهمن  2) 22/11/1422

 صبح 12

 11ساعت خاتمه :    11جلسه دوم: ساعت شروع :  12:41ساعت خاتمه :   0جلسه اول: ساعت شروع :  21/20/1422پنجشنبه 

 11:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: چهارم جلسه 41/11:  خاتمه ساعت   14:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  24/20/1422شنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  20/20/1422دوشنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  1/12/1422چهارشنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 

 



 

 

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

 ساعته 11

 21/12/1422دوشنبه 
ایران  2122استاندارد –ویرایش چهارم آیين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 

           اميد فریدونی     - برای ساختمان های بلند مرتبه

 (1422بهمن  2) 22/11/1422

 صبح 12

 - 10ساعت خاتمه :  11ل: ساعت شروع : جلسه او

 20/12/1422پنج شنبه 
10ساعت خاتمه :  11ساعت شروع : جلسه دوم:   

- 

- 

- 

 22/12/1422دوشنبه 
 10ساعت خاتمه :  11ساعت شروع : جلسه سوم: 

- 

- 

 21/12/1422پنج شنبه 
 10ساعت خاتمه :  11ساعت شروع : جلسه چهارم: 

- 

- 

 تاریخ آزمون مدرس عنوان دوره                                                                    دوره یبرگزار های خیتار مدت هر دوره

 ساعت24

 20/12/1422پنجشنبه 

 مرتضی وکيلی ساعتلو                    سيستم های مقاوم بتن آرمه

 (1422بهمن  2) 22/11/1422

 صبح 12

 11ساعت خاتمه :    11جلسه دوم: ساعت شروع :  12:41ساعت خاتمه :   0سه اول: ساعت شروع : جل

 11:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: چهارم جلسه 41/11:  خاتمه ساعت   14:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع عتسا: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  11/12/1422شنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  11/12/1422دوشنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 14:41:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: دوم جلسه 11:41ساعت خاتمه :   14جلسه اول: ساعت شروع :  11/12/1422چهارشنبه 

 - 10:  خاتمه ساعت   11:  شروع ساعت: سوم جلسه

 

 


