
 

 

 1398سال در  ارٍهیِشْزستاى ( 1بِ 2هحاسبات ) عوزاىارتقا پایِ دٍرُ ّای بزگشاری بزًاهِ سهاًبٌذی 

 داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ :هجزی

 1ب2ِگزٍُ هحاسبات  تاریخ بزگشاری

29/03/98 

 چْارشٌبِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2)      دکتز هیزحسي هَسَی اصل                          LRFDای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش طزاحی لزسُ   

 45/13لغایت  30/12:  ًواس ٍ ًاّار

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2) دکتز هیزحسي هَسَی اصل                               LRFDای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش طزاحی لزسُ

30/03/98 

 پٌجشٌبِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2) دکتز هیزحسي هَسَی اصل                               LRFDای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش طزاحی لزسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2) دکتز هیزحسي هَسَی اصل                               LRFDای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش طزاحی لزسُ

31/03/98 

 جوعِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2) دکتز هیزحسي هَسَی اصل                               LRFDای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش طزاحی لزسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2) دکتز هیزحسي هَسَی اصل                               LRFDای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش طزاحی لزسُ

 



 

 

 

 

 

 1ب2ِگزٍُ هحاسبات  تاریخ بزگشاری

 

 چْارشٌبِ

98/04/12 

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز راهیي بْزاهی ًژاد    )               ای ساختواًْای بلٌذ سیستن ّای ساسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز راهیي بْزاهی ًژاد    )               ای ساختواًْای بلٌذ سیستن ّای ساسُ

 شٌبِجپٌ

98/04/13 

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

 اعتِ (س 2جلسِ  2دکتز راهیي بْزاهی ًژاد    )          ای ساختواًْای بلٌذ سیستن ّای ساسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز راهیي بْزاهی ًژاد    )               ای ساختواًْای بلٌذ سیستن ّای ساسُ

 جوعِ

98/04/14 

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز راهیي بْزاهی ًژاد    )               ای ساختواًْای بلٌذ اسُسیستن ّای س   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز راهیي بْزاهی ًژاد    )               ای ساختواًْای بلٌذ سیستن ّای ساسُ



 

 

 

 

 1ب2ِگزٍُ هحاسبات  تاریخ بزگشاری

09/05/98 

 چْارشٌبِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز هزتضی ٍکیلی )      آرهِ ّای هقاٍم بتي سیستن   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز هزتضی ٍکیلی )     آرهِ ّای هقاٍم بتي سیستن

10/05/98 

 شٌبِجپٌ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز هزتضی ٍکیلی )     آرهِ ّای هقاٍم بتي سیستن   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز هزتضی ٍکیلی )     آرهِ ّای هقاٍم بتي سیستن

11/05/98 

 جوعِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز هزتضی ٍکیلی )     آرهِ ّای هقاٍم بتي سیستن   

 45/13لغایت  30/12:  ًواس ٍ ًاّار:  

 17ساعت خاتوِ:    13/45ساعت شزٍع :  س ظْز:بعذ ا

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز هزتضی ٍکیلی )     آرهِ ّای هقاٍم بتي سیستن



 

 

 

 1ب2ِگزٍُ هحاسبات  تاریخ بزگشاری

16/05/98 

 چْارشٌبِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2ًَبخت بختیاری )  دکتز            ّای فَالدی ٍ بتٌی هقاٍم ساسی ساسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز ًَبخت بختیاری )             ّای فَالدی ٍ بتٌی هقاٍم ساسی ساسُ

17/05/98 

 شٌبِجپٌ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز ًَبخت بختیاری )             ّای فَالدی ٍ بتٌی هقاٍم ساسی ساسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ِ (ساعت 2جلسِ  2دکتز ًَبخت بختیاری )             ّای فَالدی ٍ بتٌی هقاٍم ساسی ساسُ

18/05/98 

 جوعِ

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز ًَبخت بختیاری )             ّای فَالدی ٍ بتٌی هقاٍم ساسی ساسُ   

 45/13لغایت  30/12ًواس ٍ ًاّار:  

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

 ساعتِ ( 2جلسِ  2دکتز ًَبخت بختیاری )             دی ٍ بتٌیّای فَال هقاٍم ساسی ساسُ



 

 

 

ٍ کاًال اطالع  http://www.v.uut.ac.irبزًاهِ سهاًبٌذی ٍ ّز گًَِ تغییزات احتوالی در سایت داًشگاُ صٌعتی بِ ًشاًی  قابل تَجِ شزکت کٌٌذگاى هحتزم :

 اطالع دادُ خَاّذ شذ.  http://telegram.me/virtualuut درسآرساًی بِ 

 جلسِ( هی باشذ. 3ساعت ) 6جلسِ ای(  8ساعتِ ) 24دٍرُ  ایيحذاکثز غیبت هجاس در ساعت هی باشذ ٍ  24طَل دٍرُ  تذکز:

 044- 31980234ـ داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ ـ تلفي تواس :  2س گلشْز ارٍهیِ ـ ابتذای جادُ بٌذ ـ باالتز ا هحل بزگشاری :

 حضَر شزکت کٌٌذگاى هحتزم در دٍرُ ّا الشاهی هی باشذ ٍ عَاقب عذم حضَر در کالسْا بز عْذُ داٍطلباى خَاّذ بَد.  تذکز هْن : 

 

http://www.v.uut.ac.ir/
http://telegram.me/virtualuut

