
آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/259هفته فرد13250-9جمعهعلوی2تحقیق در آموزش زبان1250234101دكتریآموزش زبان

97/10/289هفته فرد18250-14جمعهنعمتی 2مطالعات فراگیری زبان اول1250236301دكتریآموزش زبان

97/11/029هفته فرد18250-14پنجشنبهكیوان پناه2برنامه ریزی درسی زبان1250236101دكتریآموزش زبان

97/10/259هفته فرد18251-14جمعهعلوی2تربیت معلم زبان3250236401دكتریآموزش زبان

97/10/289هفته فرد13251-9جمعهكیوان پناه2نقد و بررسی مسائل آموزش زبان3250216501دكتریآموزش زبان

97/11/029هفته فرد13251-9پنجشنبهقنسولی2یادگیری زبان به كمك فناوری3250238701دكتریآموزش زبان

4دكتریآموزش زبان

5دكتریآموزش زبان

دكتریآموزش زبان
8و7و6

9و
18رساله250226801

.برنامه كالسی و امتحانات رشته خود را از جداول زیر مشاهده نمایید: دانشجویان گرامی

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

مهلت و سنوات مجاز برای شركت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



كارشناسی ارشد: مقطع آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدآموزش زبان

4پایان نامه 6250234001ارشدآموزش زبان

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی

.دانشجو مقطع كارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند و حداكثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

1393مختص ورودی



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/259هفته فرد13253-9جمعهاسدی2نظم و نثر دوره باروك3250220801دكتری ادبیات انگلیسی

97/10/289هفته فرد18253-14پنجشنبهپورگیو2بررسی مقابله ای نئوكالسیسیسم و رمانتیسیسم3250222701دكتری ادبیات انگلیسی

97/11/029هفته فرد13253-9پنجشنبهاخوان2رئالیسم و ناتورالیسم انگلیس و آمریکا3250227701دكتریادبیات انگلیسی

4دكتریادبیات انگلیسی

5دكتریادبیات انگلیسی

دكتری ادبیات انگلیسی
8و7و6

9و
18رساله250226801

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



دكتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_9جمعهنژندی منش2تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها و وقایع بین المللی روز1250218601دكتری حقوق بین الملل  97/10/259هفته زوج13256

97/10/289هفته زوج18256-14جمعهشایگان2حقوق بشر1250221401دكتری حقوق بین الملل  

97/11/029هفته زوج17:30256-13:30پنجشنبهمستقیمی قمی2مسئولیت بین المللی1250242601دكتری حقوق بین الملل 

_9جمعهمستقیمی قمی2متون پیشرفته حقوقی3250224701دكتری حقوق بین الملل 97/10/259هفته زوج13255

_9پنجشنبهامیر ساعد وكیل2نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی3250218501دكتری حقوق بین الملل  97/10/289هفته زوج2سایت13

97/11/029هفته زوج17:30255-13:30پنجشنبهشایگان2حقوق مخاصمات مسلحانه3250227201دكتری حقوق بین الملل 

4دكتری حقوق بین الملل  

5دكتری حقوق بین الملل  

دكتری حقوق بین الملل عمومی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

مهلت و سنوات مجاز برای شركت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_14جمعهحق پرست12فقه استداللی1250241201دكتری حقوق خصوصی  97/10/259هفته زوج18250

12حقوق مدنی پیشرفته 1250221201دكتری حقوق خصوصی 
نهرینی و اسالمی 

پناه
97/10/289هفته زوج18250-14پنجشنبه

_9جمعهالماسی2حقوق بین الملل خصوصی1250221001دكتری حقوق خصوصی  97/11/029هفته زوج13250

_9پنجشنبهزاهدی2متون حقوقی3250236501دكتری حقوق خصوصی  97/10/229هفته زوج13251

_14جمعهمحمدزاده2حقوق تجارت بین الملل3250223201دكتری حقوق خصوصی  97/10/259هفته زوج18251

97/10/289هفته زوج18251-14پنجشنبه بادینی2مسولیت مدنی تطبیقی3250229501دكتری حقوق خصوصی 

_9جمعهحق پرست2اصول فقه3250240801دكتری حقوق خصوصی  97/11/029هفته زوج13251

4دكتری حقوق خصوصی 

5دكتری حقوق خصوصی 

دكتری حقوق خصوصی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

دكتری: مقطع 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

مهلت و سنوات مجاز برای شركت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_9جمعهرحمت الهی2(دولت های ایران) تاریخ سیاسی ایران 1250240901دكتری حقوق عمومی  97/10/259هفته فرد13254

1250221301دكتری حقوق عمومی 
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و

تحلیل آراى دیوان عدالت ادارى
_9پنجشنبهسلطانی2 97/10/289هفته فرد13255

_14جمعهرستمی2حقوق اقتصادی عمومی1250223701دكتری حقوق عمومی  97/11/029هفته فرد18254

97/10/259هفته فرد18255-14پنجشنبهسلطانی2متون پیشرفته حقوقی3250224702دكتری حقوق عمومی 

3250233101دكتری حقوق عمومی 
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیگاه حقوق 

عمومی
_14جمعهرحمت الهی2 97/10/289هفته فرد18255

_9جمعهپروین2نظارت بر اعمال حکومت3250221501دكتری حقوق عمومی  97/11/029هفته فرد13255

4دكتری حقوق عمومی 

5دكتری حقوق عمومی 

دكتری حقوق عمومی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

مهلت و سنوات مجاز برای شركت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دكتری: مقطع حقوق كیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_9پنجشنبهمحمودی جانکی2سیاست جنایی1250241301دكتری حقوق كیفری  97/10/259هفته زوج13260

97/10/289هفته زوج18259-14جمعهشمس ناتری2حقوق كیفری عمومی1250241101دكتری حقوق كیفری 

_9جمعهرضائی12فقه استداللی 1250241202دكتری حقوق كیفری  97/11/029هفته زوج13260

97/10/259هفته زوج19259-15پنجشنبهبشیریه2حقوق كیفری بین الملل3250234402دكتری حقوق كیفری 

_9جمعهشمس ناتری12حقوق كیفری اختصاصی 3250234501دكتری حقوق كیفری  97/10/289هفته زوج13259

97/11/029هفته زوج13259-9پنجشنبه خالقی2آیین دادرسی كیفری تطبیقی3250234301دكتری حقوق كیفری 

4دكتری حقوق كیفری 

5دكتری حقوق كیفری

دكتری حقوق كیفری
و7و6

8
18رساله250226801

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شركت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



كارشناسی : مقطع حقوق:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_14جمعهتقی زاده2 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدنی 1250243801كارشناسیحقوق 97/11/029هفته فرد18256

_13پنجشنبهعبداله زاده12حقوق اساسی 1250210601كارشناسیحقوق 97/10/289هفته فرد17254

_11 شنبهشایگان2مقدمه علم حقوق1250210101كارشناسیحقوق 97/10/229هر هفته13254

_12پنجشنبهبشیریه1كلیات حقوق جزا1250243501كارشناسیحقوق 97/10/259هفته زوج15254

_9پنجشنبهدانشور كیان3 زبان فارسی 1252001602كارشناسیحقوق 97/11/039هر هفته12254

_17چهارشنبهعلیدادی2(مبدا و معاد)1اندیشه اسالمی 1252000101كارشناسیحقوق 9هفته زوج20217

گارگاهساعت4گارگاهگل محمدی10كارگاه آموزش مهارت های زندگی 3252002701و1كارشناسیحقوق

_9جمعهتقی زاده2(تجارو اعمال تجاری) 1حقوق تجارت3250231701و1كارشناسیحقوق 97/10/299هفته فرد13256

_8چهارشنبهعلیدادی1(مدنی)1قواعد فقه3250236701و1كارشناسیحقوق 97/10/239هفته زوج10255

_11چهارشنبهعلیدادی1(جزایی) 2قواعد فقه3250215001و1كارشناسیحقوق 97/10/269هفته زوج13255

97/11/049هرهفته17255-14سه شنبهگروه3زبان انگلیسی3252001701كارشناسیحقوق

_14چهارشنبهشایگان12حقوق بین المللی عمومی3250204301كارشناسیحقوق 97/10/229هر هفته16255

_14جمعهالماسی12حقوق بین الملل خصوصی 3250214301كارشناسیحقوق 97/11/039هفته زوج18273

_14پنجشنبهبادینی2(اموال و مالکیت) 2حقوق مدنی3250212701كارشناسیحقوق 97/10/259هفته فرد18273

_9پنجشنبهعبداله زاده22حقوق اساسی3250204901كارشناسیحقوق 97/11/029هفته فرد13273

_9پنجشنبهبشیریه12حقوق جزای عمومی3250223001كارشناسیحقوق 97/10/309هفته زوج12273

_9جمعهآذربایجانی12آیین دادرسی مدنی3250241801كارشناسیحقوق 97/10/289هفته زوج13273

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



_9پنجشنبهزارعی2(3)حقوق جزای اختصاصی7250214801و6كارشناسیحقوق 97/11/029هفته زوج13262

_9جمعهمحمدزاده2ورشکستگی(4)حقوق تجارت7250212601و6كارشناسیحقوق 97/10/259هفته زوج13262

_14چهارشنبه هفته فرد17262

_9پنجشنبه هفته فرد12262

29به زبان خارجی(1)متون حقوقی7250213701و6كارشناسیحقوق

_9چهارشنبهشایگان2به زبان خارجی(2)متون حقوقی7250213801و6كارشناسیحقوق 9هر هفته11256

97/11/049هفته زوج17262-14پنجشنبهزارعی2(1)آیین دادرسی كیفری7250213901و6كارشناسیحقوق

_13جمعهزاهدی1(1)كارتحقیقی7250214101و6كارشناسیحقوق 97/11/039هفته زوج15262

_11چهارشنبهعلیدادی1(2)قواعد فقه7250215001و6كارشناسیحقوق 97/10/269هفته زوج13255

_14جمعهپروین2حقوق تطبیقی7250215101و6كارشناسیحقوق 97/10/289هفته فرد18262

_14پنجشنبهجوانمرادی1مالکیت معنوی7250222101و6كارشناسیحقوق 9هفته فرد16262

97/10/299هفته فرد19262-17پنجشنبهعبداله زاده1فلسفه حقوق7250248801و6كارشناسیحقوق

_15جمعهبادینی1حقوق ثبت7250229801و6كارشناسیحقوق 97/10/239هفته زوج18262

_9جمعهبادینی2حقوق كار7250215302و6كارشناسیحقوق 97/10/309هفته فرد13262

جوانمرادی73و6كارشناسی 25021310197/10/229حقوق (الف)عقود معین قسمت (6)حقوق مدنی



كارشناسی ارشد: مقطع حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_14جمعهنهرینی و اذربایجانی2آیین دادرسی مدنی1250201701ارشدحقوق خصوصی 97/10/229هفته زوج18260

_9جمعهرجبی12حقوق مدنی 3250200601و1ارشدحقوق خصوصی 97/10/259هفته زوج13252

_8پنجشنبهعلیدادی3متون فقه3250201201و1ارشدحقوق خصوصی 97/10/289هفته زوج14252

_14پنجشنبهكیوانفر2داوری بین المللی3250201001و1ارشدحقوق خصوصی 97/11/029هفته زوج18252

_16جمعهزاهدی- نهرینی1سمینار3250201501ارشدحقوق خصوصی 97/10/229هفته زوج18252

97/10/309هفته زوج16252-13جمعهنژندی منش2متون حقوقی به زبان خارجی3250201401ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه6250201601ارشدحقوق خصوصی

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.دانشجو مقطع كارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند و حداكثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه



كارشناسی ارشد: مقطع حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
_9پنجشنبهكیوانفر2حقوق مشاركت های تجاری بین المللی3250217901و1ارشد 97/10/229هفته زوج13253

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
97/10/259هفته زوج13253-9جمعهبادینی2حقوق اقتصادی3250228701و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
_14پنجشنبهزاهدی2حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی3250237201و1ارشد 97/10/289هفته زوج18253

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
_14جمعهرجبی2مسئولیت مدنی در حقوق تجارت3250237301و1ارشد 97/11/029هفته زوج18253

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
1393مختص ورودی4پایان نامه6250201601ارشد

.دانشجو مقطع كارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند و حداكثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  



كارشناسی ارشد: مقطع حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

_14جمعهبادینی2حقوق مسئولیت مدنی3250233201و1ارشد حقوق نفت و گاز  97/10/229هفته فرد18260

97/10/259هفته فرد14260-8:30پنجشنبهنیاسری3حقوق نفت و گاز3250232001و1ارشد حقوق نفت و گاز 

_14پنجشنبهنیاسری2حقوق تطبیقی مالکیت منابع معدنی3250233301و1ارشد حقوق نفت و گاز  97/10/289هفته فرد18260

_9جمعهرستمی2حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز3250232901و1ارشد حقوق نفت و گاز  97/11/029هفته فرد13260

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه6250201601ارشد حقوق نفت و گاز 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

.دانشجو مقطع كارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند و حداكثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

1393مختص ورودی



دكترا: مقطع زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

11-13

16-18

9_ 11

14-16

9-11

13-15

زبان و ادبیات 

فارسی
4دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
5دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
دكترا

8و7و6

9و
18رساله250226801

97/11/029 جمعهحسین پاینده2تحقیق در مکتب های ادبی جهان
زبان و ادبیات 

فارسی
1

1

01

دكترا

هفته زوج261

2502218

97/10/259

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجوی مقطع دكترای تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شركت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكترا پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

زبان و ادبیات 

فارسی
2نظم- تحقیق در متون فارسی 1250221601دكترا

علی محمد 

موذنی
پنجشنبه

زبان و ادبیات 

فارسی
متون عربی نظم و نثر  01

دكترا

97/10/28 هفته زوج 2619 پنجشنبهاحمد احمدی2

هفته زوج261

2502310



دكتری: مقطع روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/259هفته فرد13261-9پنجشنبه نوروزی2اقتصاد سیاسی بین المللی1250245901دكتریروابط بین الملل 

97/10/289هفته فرد13261-9جمعه قاسمی2نقد وارزیابی تئوری های  روابط بین الملل1250246001دكتریروابط بین الملل 

97/11/029هفته فرد18261-14پنجشنبه خسروی2ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل1250246101دكتریروابط بین الملل 

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


