
دکتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1250218601دکتری حقوق بین الملل
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها و وقایع بین 

المللی روز
99/10/2614هرهفته12-10جمعه نژندی منش هیبت اهلل2

99/11/0314هرهفته18-16یکشنبهشایگان فریده2حقوق بشر1250221401دکتری حقوق بین الملل

99/11/0814هرهفته12-10پنجشنبهمستقیمی قمی بهرام2مسئولیت بین المللی1250242601دکتری حقوق بین الملل

99/10/2614هرهفته18-16دوشنبهشایگان فریده2تحقیق در متون و اسناد بین المللی3250218401دکتری حقوق بین الملل

3250218501دکتری حقوق بین الملل
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین 

الملل عمومی
99/11/0314هرهفته20-18سه شنبهابراهیم گل علیرضا2

99/11/0814هرهفته12-10پنجشنبه محسن عبدالهی2حقوق بین الملل محیط زیست3۲۵۰۲۳۵۱01دکتری حقوق بین الملل

4دکتری حقوق بین الملل

5دکتری حقوق بین الملل

18رساله9250226801و8و7و6دکتری حقوق بین الملل

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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



حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته16-14پنجشنبهبادینی حسن2مسئولیت مدنی تطبیقی1250229501دکتری حقوق خصوصی 

99/11/0314هرهفته12-10جمعهنهرینی فریدون12حقوق مدنی پیشرفته 125022121دکتری حقوق خصوصی 

99/11/0814هرهفته12-10پنجشنبهاسالمی پناه علی2حقوق مدنی تطبیقی 125020181دکتری حقوق خصوصی 

99/11/0514هرهفته12-10پنجشنبه زاهدی مهدی2متون حقوقی325023651دکتری حقوق خصوصی 

 رفیعی محمد تقی2حقوق تجارت بین الملل325022321دکتری حقوق خصوصی 
چهارشنبه 

یا جمعه
99/10/2614هرهفته14-16

99/11/0314هرهفته12-10جمعهحق پرست شعبان12فقه استداللی 3250241201دکتری حقوق خصوصی 

99/11/0814هرهفته16-14پنجشنبهاسالمی پناه علی2فلسفه حقوق3250223401دکتری حقوق خصوصی 

4دکتری حقوق خصوصی 

5دکتری حقوق خصوصی 

18رساله9250226801و8و7و6دکتری حقوق خصوصی 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته16-14جمعهرحمت الهی حسین2تاریخ سیاسی ایران1250240901دکتری حقوق عمومی 

99/11/0314هرهفته12-10جمعه رستمی ولی2حقوق اقتصادی عمومی1250223701دکتری حقوق عمومی 

99/11/0814هرهفته16-14پنجشنبهمختاری مهدی2حقوق بشر1250221401دکتری حقوق عمومی 

99/10/2614هرهفته18-16پنجشنبهپروین خیراله2نظارت بر اعمال حکومت3250221501دکتری حقوق عمومی 

99/11/0314هرهفته12-10پنجشنبهسلطانی سید ناصر2متون پیشرفته حقوقی3250224701دکتری حقوق عمومی 

3۲۵۰۲۱۸۶01دکتری حقوق عمومی 
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها و وقایع بین 

المللی روز
99/11/0814هرهفته12-10جمعهرحمت الهی حسین2

4دکتری حقوق عمومی 

5دکتری حقوق عمومی 

18رساله9250226801و8و7و6دکتری حقوق عمومی 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

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

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

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است



دکتری: مقطع حقوق کیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته16-14پنجشنبهشمس ناتری محمدابراهیم2حقوق کیفری عمومی1250241101دکتری حقوق کیفری 

99/11/0314هرهفته12-10جمعهرضائی حسین آبادی جمال12فقه استداللی 1250241202دکتری حقوق کیفری 

99/11/0814هرهفته12-10پنجشنبهمحمودی جانکی فیروز2سیاست جنایی1250241301دکتری حقوق کیفری 

99/10/2614هرهفته12-10پنجشنبهبشیریه تهمورث2حقوق کیفری بین الملل3250234401دکتری حقوق کیفری 

99/11/0314هرهفته10-8پنجشنبهشمس ناتری محمدابراهیم12حقوق کیفری اختصاصی 3250234501دکتری حقوق کیفری 

99/11/0814هرهفته16-14پنجشنبهمعظمی شهال2جرم شناسی نظری3250236601دکتری حقوق کیفری 

4دکتری حقوق کیفری 

5دکتری حقوق کیفری

18رساله8250226801و7و6دکتری حقوق کیفری

  1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1250204601دکتری حقوق نفت و گاز 
حل و فصل اختالفات و دعاوی در صنعت نفت و 

گاز
99/10/2614هرهفته18-16پنجشنبهپیری دمق مهدی2

 رفیعی محمد تقی3حقوق تطبیقی قرار دادها1250203201دکتری حقوق نفت و گاز 
پنجشنبه یا 

جمعه
99/11/0314هرهفته8:30-12

99/11/0814هرهفته16-14جمعهحق پرست شعبان2فقه استداللی نفت و گاز1250218701دکتری حقوق نفت و گاز 

99/10/2614هرهفته12-10پنجشنبهپیری دمق مهدی2حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز3250226401دکتری حقوق نفت و گاز 

3حقوق نفت و گاز پیشرفته3250210001دکتری حقوق نفت و گاز 
عبدالحسین شیروی 

خوزانی
99/11/0814هرهفته18-14پنجشنبه

4دکتری حقوق نفت و گاز 

5دکتری حقوق نفت و گاز 

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

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

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

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

دکتری: مقطع 



روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته18-16پنجشنبهنیکنامی رکسانا2اقتصاد سیاسی بین الملل1250245901دکتریروابط بین الملل 

99/11/0314هرهفته12-10پنجشنبهچگنی زاده غالمعلی2نفش قدرت در سیاست بین الملل1250250601دکتریروابط بین الملل 

1250251301دکتریروابط بین الملل 
تجزیه و )سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل

(تحلیل اهداف،منافع و استراتژی
99/11/0814هرهفته16-14جمعهآرش رئیسی نژاد2

99/10/2614هرهفته18-16پنجشنبهعلی آدمی2ایران و منطقه خلیج فارس3۲۵۰۲۵۳۹01دکتریروابط بین الملل 

99/11/0314هرهفته12-10جمعهفرهاد قاسمی2نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل3250246001دکتریروابط بین الملل 

99/11/0814هرهفته18-16جمعهناصر هادیان2ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل3250246101دکتریروابط بین الملل 

4دکتریروابط بین الملل 

5دکتریروابط بین الملل 

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

دکتری: مقطع 



حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته12-9پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن3اصول فقه1250200501ارشدحقوق خصوصی

99/11/0314هرهفته18-16شنبهکیوانفر شهرام2داوری بین المللی3250201001ارشدحقوق خصوصی

99/11/0814هرهفته12-10جمعه بادینی حسن22حقوق مدنی 3250201101ارشدحقوق خصوصی

99/10/2914هرهفته16-14پنجشنبه زاهدی مهدی1سمینار3250201501ارشدحقوق خصوصی

99/11/0114هرهفته20-18چهارشنبه نژندی منش هیبت اهلل2متون حقوقی به زبان خارجی1250201401ارشدحقوق خصوصی

99/11/0514هرهفته19-17سه شنبهآذربایجانی علیرضا2آیین دادرسی مدنی1250201701ارشدحقوق خصوصی

99/11/0314هرهفته16-14جمعه رجبی عبداله12حقوق مدنی 1250200601ارشدحقوق خصوصی

99/10/2914هرهفته18-16پنجشنبهمختاری مهدی1فلسفه حقوق1۲۵۰۲۰۶۷01ارشدحقوق خصوصی

99/11/0814هرهفته18-16جمعهتقی زاده تورج2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 

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



حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
99/10/2614هرهفته18-16چهارشنبهکیوانفر شهرام2حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی3250237101و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
99/10/2914هرهفته12-10پنجشنبهبادینی حسن2مسئولیت مدنی در حقوق تجارت3250237301و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
99/11/0314هرهفته16-14پنجشنبهپیری دمق مهدی 2حقوق مشارکت های تجاری بین المللی3250217901و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
99/11/0514هرهفته12-10جمعهزهرا فریور2حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی3250228501و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
99/11/0114هرهفته20-18چهارشنبه نژندی منش هیبت اهلل2متون حقوقی به زبان خارجی3250206901و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
99/11/0814هرهفته18-16جمعهرجبی عبداله2حقوق مهندسی3250238001و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

  1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

کارشناسی ارشد: مقطع 



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته12-9جمعهرجبی عبداله3حقوق قراردادها3250230701و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/10/2914هرهفته18-16پنجشنبهزهرا فریور2حقوق تطبیقی منابع معدنی3250256801و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/0314هرهفته16-14جمعهرستمی ولی2حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز3250232901و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/0514هرهفته10-8پنجشنبهپیری دمق مهدی2حقوق سرمایه گذاری خارجی3250256701و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/0814هرهفته18-16جمعهتقی زاده تورج2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

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

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 



حقوق:      رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته18-16جمعهجوانمرادی ناهید2حقوق مقدمه علم1250210101کارشناسیحقوق

99/10/289هرهفته10-8پنجشنبهمختاری مهدی12 حقوق اساسی1250210601کارشناسیحقوق

99/10/3014هرهفته18-16پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن21قواعد فقه 1250215001کارشناسیحقوق

99/10/2714هرهفته11-9جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا2تجار و اعمال تجاری 1حقوق تجارت 1250231701کارشناسیحقوق

99/11/0414هرهفته16-14سه شنبهرضائی حسین آبادی جمال1مدنی 1قواعد فقه 1250236701کارشناسیحقوق

99/11/0614هرهفته14-12:30پنجشنبهبشیریه تهمورث1جزا کلیات حقوق1250243501کارشناسیحقوق

99/11/0714هرهفته12:30-10:30چهارشنبه پیلوار رحیم12حقوق مدنی 1250243801کارشناسیحقوق

99/11/089هرهفته18-16چهارشنبهبغزیان آلبرت2مبانی کارآفرینی1252002501کارشناسیحقوق

99/11/029هرهفته18-15یکشنبهدانشور کیان علی 3زبان فارسی1112001706کارشناسیحقوق

99/11/099هرهفته18-16سه شنبهعلیدادی سلیمانی حسن2تاریخ  فرهنگ وتمدن اسالمی1112001409کارشناسیحقوق

99/10/2511هرهفته18-16دوشنبهعلیدادی سلیمانی حسن2(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 1112000181کارشناسیحقوق

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

کارشناسی: مقطع 



99/10/2614هرهفته12-10چهارشنبهشایگان فریده12عمومی  حقوق بین الملل3250204301کارشناسیحقوق

99/10/2814هرهفته17-15دوشنبهآذربایجانی علیرضا12 آیین دادرسی مدنی3250241801کارشناسیحقوق

99/10/3014هرهفته16-14پنجشنبهغالملو جمشید22 حقوق جزای عمومی3250211001کارشناسیحقوق

99/11/0614هرهفته12-9جمعهجوانمرادی ناهید3کلیات قراردادها 3حقوق مدنی 3250212801کارشناسیحقوق

99/11/0414هرهفته17-15چهارشنبهعلیدادی سلیمانی حسن22اصول فقه 3250211801کارشناسیحقوق

99/10/2714هرهفته16-14جمعهزاهدی مهدی12خصوصی  حقوق بین الملل3250214301کارشناسیحقوق

99/11/0814هرهفته20-18پنجشنبهپروین خیراله22حقوق اداری 3250211601کارشناسیحقوق

99/11/0211هرهفته18-15شنبهمحمد زرین3زبان انگلیسی3112001806کارشناسیحقوق

99/11/099هرهفته18-16سه شنبهعلیدادی سلیمانی حسن2تاریخ  فرهنگ وتمدن اسالمی3112001409کارشناسیحقوق



99/10/269هرهفته18-16سه شنبهرضائی حسین آبادی جمال2فقه معامالت(1)متون فقه 5250211901کارشناسیحقوق

99/10/2814هرهفته18-17چهارشنبه نژندی منش هیبت اهلل1 حقوق عمومی3متون حقوقی5250247201کارشناسیحقوق

99/10/2814هرهفته12-10جمعه پیلوار رحیم52حقوق مدنی 5250246601کارشناسیحقوق

99/11/0214هرهفته15-13چهارشنبهغالملو جمشید12حقوق جزای اختصاصی 5250246801کارشناسیحقوق

99/11/0414هرهفته19-17دوشنبهآذربایجانی علیرضا32آیین دادرسی مدنی5250213601کارشناسیحقوق

99/10/3014هرهفته12-10یکشنبهشایگان فریده32عمومی  حقوق بین المللی5250246401کارشناسیحقوق

99/11/0814هرهفته15-13جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا42حقوق تجارت 5250212601کارشناسیحقوق

99/11/0714هرهفته20-18پنجشنبهبادینی حسن2حقوق کار5250215301کارشناسیحقوق

99/11/0614هرهفته16-15جمعهتقی زاده تورج1حقوق تجارت الکترونیک5250248501کارشناسیحقوق

99/11/0514هرهفته17-16شنبهپروین خیراله1حقوق بیمه5250248301کارشناسیحقوق

99/11/0114هرهفته17:30-16پنجشنبهنیازپور امیرحسن1پیشگیری از جرم5250246201کارشناسیحقوق

99/11/0314هرهفته13-12جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا1حقوق مالکیت فکری5۲۵۰۲۴۸۱01کارشناسیحقوق

99/10/2511هرهفته18-16یکشنبهعلیدادی سلیمانی حسن22اندیشه اسالمی 5112000241کارشناسیحقوق



99/10/2614هرهفته12-9جمعهتقی زاده تورج63حقوق مدنی 7250213101کارشناسیحقوق

99/10/2814هرهفته16-14سه شنبهشایگان فریده1حقوق بین الملل 4متون حقوقی7250247301کارشناسیحقوق

99/10/3014هرهفته17-15چهارشنبهغالملو جمشید32حقوق جزای اختصاصی 7250214801کارشناسیحقوق

99/11/0214هرهفته16-14پنجشنبهنیازپور امیرحسن21آیین دادرسی کیفری7250214001کارشناسیحقوق

99/11/0414هرهفته16-14شنبهپروین خیراله2حقوق تطبیقی7250215101کارشناسیحقوق

99/10/2914هرهفته12-10پنجشنبهمختاری مهدی1فلسفه حقوق7250248801کارشناسیحقوق

99/10/2714هرهفته19-17جمعهزاهدی مهدی22خصوصی  حقوق بین الملل7250214401کارشناسیحقوق

99/11/0614هرهفته16-15جمعهتقی زاده تورج1حقوق تجارت الکترونیک7250248501کارشناسیحقوق

99/11/0514هرهفته17-16شنبهپروین خیراله1حقوق بیمه7250248301کارشناسیحقوق

99/11/0814هرهفته15-13جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا42حقوق تجارت 7250212601کارشناسیحقوق

99/11/0714هرهفته20-18پنجشنبهبادینی حسن2حقوق کار7250215301کارشناسیحقوق

99/11/0114هرهفته17:30-16پنجشنبهنیازپور امیرحسن1پیشگیری از جرم7250246201کارشناسیحقوق

99/11/0314هرهفته13-12جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا1حقوق مالکیت فکری7۲۵۰۲۴۸۱01کارشناسیحقوق



زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانهفته برگزاریساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته10-8پنجشنبهعلی محمد مؤذنی2تحقیق در متون حکمی عرفانی 1250239001دکترازبان و ادبیات فارسی

99/11/0214هرهفته16-14پنجشنبهاحمد احمدی2متون نظم و نثر عربی 1۲۵۰۲۳۲۲01دکترازبان و ادبیات فارسی

99/11/0814هرهفته10-8جمعهعلی دانشورکیان2تحول زبان فارسی1250226701دکترازبان و ادبیات فارسی

4و3دکترازبان و ادبیات فارسی

5دکترازبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات 

فارسی
18رساله9250226801و8و7و6دکترا

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجوی مقطع دکترای تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

 دکترا پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4و3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

دکترا: مقطع 



آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته18-16چهارشنبه سید آیت اله رزمجو2تربیت معلم زبان3250236401و1دکتریآموزش زبان

99/11/0214هرهفته20-18چهارشنبه مهدی دهمرده2فرهنگ و هویت در آموزش زبان3۲۵۰۲۳۸۸01و1دکتریآموزش زبان

99/11/0814هرهفته12-10پنجشنبهعلی اکبر خمیجانی فراهانی2مطالعات یادگیری زبان دوم3250236001و1دکتریآموزش زبان

99/11/0514هرهفته10-8پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2برنامه ریزی درسی زبان1۲۵۰۲۳۶۱01دکتریآموزش زبان

99/10/2914هرهفته16-14پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2نقد و بررسی مسایل آموزش زبان1۲۵۰۲۱۶۵01دکتریآموزش زبان

4دکتریآموزش زبان

5دکتریآموزش زبان

18رساله9250226801و8و7و6دکتریآموزش زبان

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

دکتری: مقطع 

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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

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



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته10-8پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2رئالیسم و ناتورالیسم انگلیس و آمریکا1250227701دکتریادبیات انگلیسی

1250231901دکتریادبیات انگلیسی
: انسان گرایی لیبرال در ادبیات انگلیسی 

رویکردی انتقادی
99/11/0214هرهفته12-10پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2

99/11/0814هرهفته16-14پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2جریان های نو در نظریه و نقد ادبی1۲۵۰۲۳۱۸01دکتریادبیات انگلیسی

99/11/0514هرهفته10-8جمعهاساتید گروه آموزشی2ادبیات تطبیقی1۲۵۰۲۴۲۵01دکتریادبیات انگلیسی

99/10/2914هرهفته12-10جمعهاساتید گروه آموزشی2ادبیات و زبان شناسی1۲۵۰۲۳۶۸01دکتریادبیات انگلیسی

4دکتریادبیات انگلیسی

5دکتریادبیات انگلیسی

18رساله9250226801و8و7و6دکتری ادبیات انگلیسی

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دکتری: مقطع 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته18-16چهارشنبه مهدی دهمرده2فرهنگ و هویت در آموزش زبان3۲۵۰۲۴۵۴01و1ارشدآموزش زبان

99/10/2914هرهفته20-18چهارشنبهسوده اقتصاد2فناوری در آموزش زبان3۲۵۰۲۴۵۲01و1ارشدآموزش زبان

99/11/0114هرهفته12-10پنجشنبهعباس پارسازاده2بررسی آموزش زبان در ایران3۲۵۰۲۴۵۳01و1ارشدآموزش زبان

99/11/0314هرهفته16-14پنجشنبهعلی اکبر خمیجانی فراهانی2تهیه و تدوین مطالب درسی3250203501و1ارشدآموزش زبان

99/11/0514هرهفته18-16پنجشنبهسید رضا دشتستانی2سمینار در مسایل آموزش زبان3۲۵۰۲۰۳۳01و1ارشدآموزش زبان

99/11/0714هرهفته10-8جمعهاساتید گروه آموزشی2سنجش و ارزشیابی زبان1۲۵۰۲۴۴۷01ارشدآموزش زبان

99/11/0914هرهفته12-10جمعهاساتید گروه آموزشی2(جبرانی)روش تحقیق1۲۵۰۲۰۲۴01ارشدآموزش زبان

6پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدآموزش زبان

 1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 

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



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

ساعت کالسروز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/10/2614هرهفته10-8پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2شناخت ادبیات1۲۵۰۲02001ارشدادبیات انگلیسی

99/10/2914هرهفته12-10پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2داستان کوتاه1۲۵۰۲05901ارشدادبیات انگلیسی

99/11/0114هرهفته16-14پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2(در مسایل آموزش زبان)روش تحقیق 1۲۵۰۲09001ارشدادبیات انگلیسی

99/11/0314هرهفته18-16پنجشنبهاساتید گروه آموزشی2مباحث زبانشناسی1250209201ارشدادبیات انگلیسی

99/11/0514هرهفته12-10جمعهاساتید گروه آموزشی2شعر معاصر انگلیسی1۲۵۰۲۰5501ارشدادبیات انگلیسی

99/11/0714هرهفته16-14جمعهاساتید گروه آموزشی2نقد و بررسی ادبیات فارسی1۲۵۰۲05701ارشدادبیات انگلیسی

99/11/0914هرهفته18-16جمعهاساتید گروه آموزشی2جدهھفده و ھ ادبیات قرن 1۲۵۰۲۰9801ارشدادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: مقطع 
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