
 ( 2به3نظارت دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته ) برنامه زمانبندی برگزاری

  مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 

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

 ساعت61

 مهدی کوکالنی                                                                                   ازه های نگهبان مبانی گودبرداری ،ژئوتکنیک و س 

366 
22/66/6211 

  صبح 61ساعت 

 61:21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: دوم جلسه 62:21ساعت خاتمه :   63جلسه اول: ساعت شروع :  63/66/6211

 21/21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/61:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه

 61:21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: دوم جلسه 62:21ساعت خاتمه :   63جلسه اول: ساعت شروع :  62/66/6211

 21/21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/61:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه

 

 

 

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

 ساعت61

 هادی ولی زاده      مصالح و فناوریهای نوین ساخت                                                                                                   

362 
22/66/6211 

  صبح 61ساعت 

 61:21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: دوم جلسه 62:21ساعت خاتمه :   63جلسه اول: ساعت شروع :  61/66/6211

 21/21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/61:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه

 61:21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: دوم جلسه 62:21ساعت خاتمه :   63جلسه اول: ساعت شروع :  61/66/6211

 21/21:  خاتمه ساعت   61:  شروع ساعت: سوم جلسه 21/61:  خاتمه ساعت   61 : شروع ساعت: سوم جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2به3نظارت دوره های مجازی ارتقاء پایه رشته ) برنامه زمانبندی برگزاری

  مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه

 2به3نظارت  لیست شرکت دوره  ارتقا پایه

 ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی

گجوتي اسدزاده 32 خالد غفوري  1 مهدي 

بال فارغ قولنجي اسماعيلي 32 بابك   3 مهدي 

اصل لوي فتحعلي اكبر علي  ملك علي زاده تقي 32   2 جواد 

اوانسر زاده فرضي  2 حامد جهانگرد 32 سجاد 

قلعه پورتوپراق حسن 32 حبيب فوالدي  2 سعيد 

خليفه قرمز فيضي پور حسين 32 مهراب   2 امير 

آغسقالي قاسمي محمديار خضرلوي 32 عبدالناصر   2 حسن 

پور قلي  2 حيدر خليلي 23 محمد 

يشورگل زاده قلي  2 علي دوماني 21 حميد 

مرنگلو قنبري  13 بهزاد راد 23 توحيد 

نژاد كريم طالتپه رحماني 22 معصومه   11 سامان 

اميني محمدي گل نيا رحمتي 22 آرش   13 نيما 

 12 وحيد رحيمي 22 مرتضي لوائي

اصل زاده محرم زاده رسول 22 ابراهيم   12 ياسر 

كالسي محمدي  12 سودا رسولي 22 عباد 

تضويمر طلش ملك شاهي 22 علي   12 رحيم 

باغ قره معزز  12 ابوالفضل عابديني 22 سيدرضا 

رضائي نعلبندي زاده عباس 23 حسين   12 حجت 

 12 محمد عباسي 21 زانيار نوذري

 33 مهران عزيزي 23 اسماعيل هوشيار

پور علي 22 توماج وحيدافشار  31 يوسف 

 33 اكبر عليمرادي 22 اصغر يارمحمدي

 

 


