
 

 

 

 ردیف

 ساعت و مکان تاریخ نام مدرس رشته نام کارگاه

 - آذز 02چْازشٌبِ  استاد هعصَهی هٌْدسی عوساى باشدید علوی اش ًوایشگاُ ساختواى گیالى 1

 02:02 آذز 02سِ شٌبِ  استاد هعصَهی هٌْدسی عوساى ساشُ ّای بلٌد اسکلت فلصیباشدید علوی اش  2

کالظ  00:02 زآذ 02چْازشٌبِ  استاد خاکساز هٌْدسی عوساى کازگاُ علوی، گَدبسدازی ٍ زٍشْای پایدازساشی 3

A22 

سالي  00:22 آذز 02پٌجشٌبِ  استاد فقیِ هلکی هٌْدسی عوساى کازگاُ علوی، تکٌَلَضی بتي ٍ زٍشْای ساخت 4

 اجتواعات

کالظ  00:22 آذز 02پٌجشٌبِ  آقای کسیوی فس هٌْدسی عوساى کازگاُ علوی، زٍش هدلساشی اطالعات ساختواى 5

A22 

 02:22 دی 0سِ شٌبِ  استاد زضائی هٌْدسی عوساى ساختواًیباشدید علوی اش ًوایشگاُ هصالح ًَیي  6

 موسسه آموزش عالی آینذگان هفته پژوهصبرنامه 

 98آرر ماه 



 

 موضوع رضته سخنران زمان  مکان
ف

ردی
 

 92 /02/9 دٍشٌبِ سالي اجتواعات

 00الی  00ساعت 

 ایدُ تا اختساع هٌْدسی بسق  شزٍدی حسي هٌْدظ

اختساع  2دازًدُ  )ًشستی صویوی با

 دز شهیٌِ هٌْدسی بسق(

0 

 02/9/92سِ شٌبِ  سالي اجتواعات

 02:02الی  29:02ساعت 

 0 دز صٌعت بسق  GISکازبسد  هٌْدسی بسق  دکتس ٍحید هٌتقوی

 02/9/92چْازشٌبِ A22-0ساختواى  

  00الی  02ساعت 

الکتسٍاپتیک، دزیچِ ای ًَیي بِ  هٌْدسی بسق  دکتس سازا اسواعیل کسدی 

 دًیای الکتسًٍیک

0 

 02/9/92پٌج شٌبِ  -0B02 ساختواى 

 00:02الی  02:02ساعت 

آشٌایی هقدهاتی با ًسم افصاز  هٌْدسی بسق  دکتس سواًِ سیف اللْی
SILVACO 

2 

 ساعت و مکان تاریخ نام مدرس نام کارگاه ردیف

 A21 02/29/92چْازشٌبِ  خاًن ّوتی "زٍش تحقیق"زشتِ طساحی دٍخت  1

 سالي اجتواعات 02/29/92شٌبِ  سِ زهجی آقای علی "صٌعت صٌایع غرایی "زشتِ هٌْدسی صٌایع غرایی  2



 

 تاریخ نام مذرس  رضته نام دوره ردیف

ًکات کلیدی دز طساحی ًقشِ ّای  0

 تاسیسات هکاًیکی ساختواى

آذز هاُ  02چْازشٌبِ  خاًن هطْسُ هحوَدًطاد هٌْدسی هکاًیک

 29:22ساعت 

 

  

 تاریخ رضته نام مذرس نام دوره ردیف
 آذر مهندسی معامری - آرشیو الکرتونیکی کتب معامری 1

 آذر 22 مهندسی معامری - بازدید منایشگاه صنعت ساختامن 2

 دی 4 مهندسی معامری - سمینار معامری داخلی 3

 دی4 مهندسی معامری - معرفی آثار معامری و نحوه رسچ مطالب 4


