
 1398 سال شْزستاى ارٍهیِ(  1بِ  2)هکاًیکدٍرُ ّای ارتقا پایِ بزگشاری بزًاهِ سهاًبٌدی 

 داًشگاُ صٌعتی ارٍهیِ :هدزی

 1بِ  2 هکاًیک تاریخ بزگشاری

13/04/98 

 پٌح شٌبِ

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2) احود ًقی لَدکتز   2تدابیز السم در صزفِ خَیی هصزف اًزصی در ساختواى ّا 

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2)دکتز احود ًقی لَ   2تدابیز السم در صزفِ خَیی هصزف اًزصی در ساختواى ّا 

14/04/98 

 خوعِ

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2)دکتز احود ًقی لَ   2تدابیز السم در صزفِ خَیی هصزف اًزصی در ساختواى ّا 

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2)دکتز احود ًقی لَ   2تدابیز السم در صزفِ خَیی هصزف اًزصی در ساختواى ّا 

سهاى دٍرُ هتعاقبا 

 شد.اعالم خَاّد 

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

 تاسیسات هکاًیکی ساختواى ّای بلٌد هزتبِ ٍ تفاٍت آى ّای با ساختواى ّای هعوَلی

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

 تاسیسات هکاًیکی ساختواى ّای بلٌد هزتبِ ٍ تفاٍت آى ّای با ساختواى ّای هعوَلی

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

 تاسیسات هکاًیکی ساختواى ّای بلٌد هزتبِ ٍ تفاٍت آى ّای با ساختواى ّای هعوَلی

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

 تاسیسات هکاًیکی ساختواى ّای بلٌد هزتبِ ٍ تفاٍت آى ّای با ساختواى ّای هعوَلی

  



10/05/98 

 پٌح شٌبِ

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

 ساعتِ ( 2خلسِ  2حاهد رشادت خَ ) دکتز                         چیلز ٍ بزج ّای خٌک کي        

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

 ساعتِ ( 2خلسِ  2حاهد رشادت خَ ) دکتز                         چیلز ٍ بزج ّای خٌک کي

11/05/98 

 خوعِ

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

 ساعتِ ( 2خلسِ  2حاهد رشادت خَ ) دکتز                         چیلز ٍ بزج ّای خٌک کي

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

 ساعتِ ( 2خلسِ  2حاهد رشادت خَ ) دکتز                         چیلز ٍ بزج ّای خٌک کي

17/05/98 

 پٌح شٌبِ

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2هٌْدس رضا فتح الْی )             عایق بٌدی صَتی ٍ حزارتی ٍ سیستوْای اطفای حزیق

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2هٌْدس رضا فتح الْی )             عایق بٌدی صَتی ٍ حزارتی ٍ سیستوْای اطفای حزیق

18/05/98 

 خوعِ

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2هٌْدس رضا فتح الْی )             عایق بٌدی صَتی ٍ حزارتی ٍ سیستوْای اطفای حزیق

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

 ساعتِ( 2خلسِ  2هٌْدس رضا فتح الْی )             عایق بٌدی صَتی ٍ حزارتی ٍ سیستوْای اطفای حزیق

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

 شد.اطالع دادُ خَاّد http://telegram.me/virtualuutرساًی بِ آدرس 

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

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

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

 

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

