
 9317سال در  ارومیهشهرستان   2گروه  2به  3نظارت عمران ارتقا پایه برنامه زمانبندی دوره های 

 مجری دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 

 ( 2گروه )  2به  3نظارت گروه  تاریخ برگزاری

22/91/17 

 جمعه

 92/31: ساعت خاتمه    2/31: ساعت شروع :  صبح

 (ساعته  2جلسه  2)  دکتر بهرنگ دیلمقانی         نگهبان های سازه و ژئوتكنیك گودبرداری، مبانی

 54/93لغایت  31/92:  ناهار و نماز

 97: ساعت خاتمه   93/54: ساعت شروع  :بعد از ظهر
 ( ساعته 2 جلسه 2)  دکتر بهرنگ دیلمقانی           نگهبان های سازه و ژئوتكنیك گودبرداری، مبانی

31/91/17 

 یكشنبه

 92/31: ساعت خاتمه    2/31: اعت شروع س:  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2)  دکتر بهرنگ دیلمقانی           نگهبان های سازه و ژئوتكنیك گودبرداری، مبانی

 54/93لغایت  31/92:  ناهار و نماز

 97: ساعت خاتمه   93/54: ساعت شروع  :بعد از ظهر
 ( ساعته 2 جلسه 2)  دکتر بهرنگ دیلمقانی           ننگهبا های سازه و ژئوتكنیك گودبرداری، مبانی



 

5/99/17 

 پنج شنبه

 92/31: ساعت خاتمه    2/31: ساعت شروع :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2) میرعلی محمدی دکتر دوره اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی وکیفیت ساخت

 54/93لغایت  31/92:  ناهار و نماز

 97: ساعت خاتمه   93/54: ساعت شروع  :ربعد از ظه

 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر میرعلی محمدی دوره اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی وکیفیت ساخت

4/99/17 

 جمعه

 92/31: ساعت خاتمه    2/31: ساعت شروع :  صبح

 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر میرعلی محمدی دوره اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی وکیفیت ساخت

 54/93لغایت  31/92:  ناهار و نماز

 97: ساعت خاتمه   93/54: ساعت شروع  :بعد از ظهر
 ( ساعته 2 جلسه 2) دکتر میرعلی محمدی دوره اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی وکیفیت ساخت

 

و کانال اطالع  ir.ac.uut.v.www://httpزمانبندی و هر گونه تغییرات احتمالی در سایت دانشگاه صنعتی به نشانی برنامه  :قابل توجه شرکت کنندگان محترم 

 .اطالع داده خواهد شدvirtualuut/me.telegram://http  درس آرسانی به 

 .می باشد( جلسه 2)ساعت  4( جلسه ای 8)ساعته  61دوره  اینحداکثر غیبت مجاز در ساعت می باشد و  61طول دوره  :کرتذ

 844- 16288214: ـ دانشگاه صنعتی ارومیه ـ تلفن تماس  2ارومیه ـ ابتدای جاده بند ـ باالتر از گلشهر  :محل برگزاری 

 : مهم  اتتذکر

 .  دوره ها الزامی می باشد و عواقب عدم حضور در کالسها بر عهده داوطلبان خواهد بود حضور شرکت کنندگان محترم در -6

 

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

