
حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1814هرهفته16-14جمعهساردوئی نسب محمد2حقوق تجارت بین الملل4250223201دكتری حقوق خصوصی 

1400/04/1114هرهفته16-14جمعهحق پرست كمیشانی شعبان12فقه استداللی 2250241201دكتری حقوق خصوصی 

1400/04/1814هرهفته12-10جمعهنهرینی فریدون2آیین دادرسی مدنی تطبیقی2250213401دكتری حقوق خصوصی 

1400/04/2314هرهفته16-14پنجشنبهاسالمی پناه علی2فلسفه حقوق2250223401دكتری حقوق خصوصی 

4دكتری حقوق خصوصی 

5دكتری حقوق خصوصی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق خصوصی 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

.انجام می گیرد  (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه

. 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

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

دكتری: مقطع 



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته12-10پنجشنبهمختاری مهدی2دولت و نظریه های مربوط به آن2250235601دكتری حقوق عمومی 

2۲۵۰۲۱۸۶01دكتری حقوق عمومی 
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها و وقایع 

بین المللی روز
1400/04/1814هرهفته12-10جمعهرحمت الهی حسین2

2۲۵۰۲۲۳۵01دكتری حقوق عمومی 
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسالمی 

ایران
1400/04/2314هرهفته18-16پنجشنبهپروین خیراله2

1400/04/2314هرهفته19-17پنجشنبه زاهدی مهدی2متون پیشرفته حقوقی2۲۵۰۲۲۴۷01دكتری حقوق عمومی 

4دكتری حقوق عمومی 

5دكتری حقوق عمومی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق عمومی 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 



دكتری: مقطع حقوق كیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته15-13پنجشنبهبشیریه تهمورث2متون حقوقی2250236501دكتری حقوق كیفری 

1400/04/1814هرهفته12-10پنجشنبهمحمودی جانکی فیروز2فلسفه حقوق كیفری2250236901دكتری حقوق كیفری 

هفته زوج20-18پنجشنبه ساقیان محمد مهدی

هفته فرد18-16پنجشنبهنیازپور امیرحسن

4دكتری حقوق كیفری 

5دكتری حقوق كیفری

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق كیفری

21400/04/2314 حقوق كیفری  آیین دادرسی كیفری تطبیقی22502343دكتری 01

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 

. 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



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته12-10پنجشنبهپیری مهدی2قراردادهای مشاركت در صنعت نفت و گاز2250226501دكتری حقوق نفت و گاز 

2250226101دكتری حقوق نفت و گاز 
حقوق شركتهای چند ملیتی در سرمایه 

گذاری خارجی
1400/04/1814هرهفته12-10جمعهساردوئی نسب محمد2

1400/04/2314هرهفته18-16پنجشنبهمختاری مهدی2حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز2250226401دكتری حقوق نفت و گاز 

4دكتری حقوق نفت و گاز 

5دكتری حقوق نفت و گاز 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق نفت و گازی

دكتری: مقطع 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. 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



روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته12-10جمعهمستقیمی قمی بهرام2اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل2۲۵۰۲۵۱۷01دكتریروابط بین الملل 

2250250701دكتریروابط بین الملل 
با تاكید بر دوران )مسائل امنیتی جهان معاصر

(بعد از جنگ سرد
1400/04/1814هرهفته12-10پنجشنبهچگنی زاده غالمعلی2

1400/04/2314هرهفته18-16پنجشنبهآدمی علی2مدیریت بحران و مناقشات بین المللی2250251401دكتریروابط بین الملل 

4دكتریروابط بین الملل 

5دكتریروابط بین الملل 

18رساله9250226801و8و7و6دكتریروابط بین الملل

. 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 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



دكتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

4دكتری حقوق بین الملل

5دكتری حقوق بین الملل

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق بین الملل

. 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

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته12-9پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن3متون فقه2250201201ارشدحقوق خصوصی

2اجرای احکام و اسناد2250209401ارشدحقوق خصوصی
/    آذربایجانی علیرضا

نهرینی فریدون
1400/04/1414هرهفته18-16سه شنبه

1400/04/1714هرهفته11-9جمعهرجبی عبداله2حقوق تجارت2250200901ارشدحقوق خصوصی

1400/04/2014هرهفته20-18چهارشنبهرضائی حسین آبادی جمال2قواعد فقه2250201301ارشدحقوق خصوصی

1400/04/2314هرهفته18-16پنجشنبهبادینی حسن22حقوق مدنی 2250201101ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

كارشناسی ارشد: مقطع 

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

اگر میانگین  نمرات دانشجو در .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

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14هر  نیمسال تحصیلی كمتر از 



حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/04/1114هرهفته20-18جمعهبادینی حسن2حقوق و اقتصاد2250224301ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/04/1414هرهفته18-15جمعهتقی زاده تورج2حقوق حمل و نقل بین المللی2250218001ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
2250224401ارشد

مالیات ها و عوارض، محاسبات )مالیه عمومی 

(عمومی، معامالت دولتی و بودجه ها
1400/04/1714هرهفته12-10جمعهرستمی ولی2

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/04/2014هرهفته18-16سه شنبهكیوان فر شهرام2حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی2250217701ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/04/2314هرهفته18-16چهارشنبهشایگان فریده2حقوق سازمان های تجاری بین المللی2250237901ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

اگر میانگین  نمرات دانشجو در .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

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14هر  نیمسال تحصیلی كمتر از 

كارشناسی ارشد: مقطع 

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2250232101ارشد حقوق نفت و گاز 
مدیریت دعاوی و اختالفات در صنعت نفت و 

گاز
1400/04/1114هرهفته19-16چهارشنبهكیوان فر شهرام3

1400/04/1514هرهفته18-16سه شنبهشایگان فریده2حقوق دریاها2250208201ارشد حقوق نفت و گاز 

2۲۵۰۲۳۷۰01ارشد حقوق نفت و گاز 
قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و 

گاز
1400/04/1914هرهفته11-9پنجشنبهفریور زهرا2

1400/04/2314هرهفته17-14پنجشنبهپیری مهدی3حقوق نفت و گاز2250232001ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

كارشناسی ارشد: مقطع 

اگر میانگین  نمرات دانشجو در .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

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14هر  نیمسال تحصیلی كمتر از 

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق:      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته20-18شنبهپروین خیراله12 حقوق اداری2250211501كارشناسیحقوق

1400/04/1314هرهفته19-17پنجشنبهفریور زهرا2شركت ها (2)حقوق تجارت 2250212401كارشناسیحقوق

1400/04/1514هرهفته16-14چهارشنبه پیلوار رحیم2اموال و مالکیت 2حقوق مدنی 2250212701كارشناسیحقوق

1400/04/179هرهفته12-10پنجشنبه بشیریه تهمورث12 حقوق جزای عمومی2250223001كارشناسیحقوق

1400/04/1914هرهفته16-14جمعهرستمی ولی2عمومی حقوق مالیه2250224601كارشناسیحقوق

1400/04/2114هرهفته16-14پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن12اصول فقه 2250243601كارشناسیحقوق

1400/04/2314هرهفته18-16شنبهپروین خیراله22حقوق اساسی 2250204901كارشناسیحقوق

1400/04/1714هرهفته10-9پنجشنبهمنصورآبادی عباس1كلیات حقوق جزا2250243501كارشناسیحقوق

1400/04/199هرهفته10-8یکشنبهمیرشکاری عباس2مقدمه علم حقوق2250210101كارشناسیحقوق

1400/04/108هرهفته20-18دوشنبهعلیدادی سلیمانی حسن22اندیشه اسالمی 2112000254كارشناسیحقوق

1400/04/1713هرهفته18-16چهارشنبهنیك زاده حمید2(پسران)دانش خانواده و جمعیت2112001932كارشناسیحقوق

1400/04/1713هرهفته18-16چهارشنبهامینی ارمکی زهرا2(دختران)دانش خانواده و جمعیت2112001929كارشناسیحقوق

1400/04/2410هرهفته20-18سه شنبهعلیدادی سلیمانی حسن2(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 2112000631كارشناسیحقوق

كارشناسی: مقطع 

 باشد، دانشجو در آن نیم سال 12اگر میانگین نمرات دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی كمتر از .  واحد درسی را اخذ نماید24 باشد، دانشجو می تواند در نیم سال تحصیلی بعد حداكثر تا 17اگر میانگین نمرات دانشجو در یك نیمسال حداقل  :توجه

.نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد3چنانچه دانشجویی در طی تحصیل، .  واحد درسی انتخاب كند14مشروط است و در نیمسال بعدی می تواند حداكثر 

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق:      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته12-10دوشنبهشایگان فریده22عمومی  حقوق بین المللی4250211301كارشناسیحقوق

22 آیین دادرسی مدنی4250213501كارشناسیحقوق
/    آذربایجانی علیرضا

نهرینی فریدون
1400/04/1314هرهفته16-14سه شنبه

1400/04/1514هرهفته18-16سه شنبهشمس ناتری محمدابراهیم32 حقوق جزای عمومی4250243001كارشناسیحقوق

1400/04/1714هرهفته16-14پنجشنبهزاهدی مهدی22خصوصی  حقوق بین الملل4250214401كارشناسیحقوق

1400/04/1914هرهفته11-9جمعهحق پرست كمیشانی شعبان2فقه معامالت(1)متون فقه 4250211901كارشناسیحقوق

1400/04/2114هرهفته16-14چهارشنبهسلیمان زاده سمیرا2اسناد تجاری (3)حقوق تجارت 4250212501كارشناسیحقوق

1400/04/2314هرهفته20-18پنجشنبهبادینی حسن42حقوق مدنی 4250212901كارشناسیحقوق

1400/04/2414هرهفته18-16جمعهبادینی حسن2حقوق كار4250215301كارشناسیحقوق

1400/04/109هرهفته16-14جمعهرجبی عبداله1حقوق قراردادهای نوین4250248401كارشناسیحقوق

1400/04/249هرهفته17-16چهارشنبهسلیمان زاده سمیرا1حقوق خصوصی 1متون حقوقی 4250247001كارشناسیحقوق

1400/04/1013هرهفته20-18یکشنبهیوسف شاهی2مهارت های زندگی4252002601كارشناسیحقوق

كارشناسی: مقطع 

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 باشد، دانشجو در آن نیم سال 12اگر میانگین  نمرات دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی كمتر از .  واحد درسی را اخذ نماید24 باشد، دانشجو می تواند در نیم سال تحصیلی بعد حداكثر تا 17اگر میانگین نمرات دانشجو در یك نیمسال حداقل  :توجه

.نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد3چنانچه دانشجویی در طی تحصیل، .  واحد درسی انتخاب كند14مشروط است و در نیمسال بعدی می تواند حداكثر 



حقوق:      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1116هرهفته14-11جمعهتقی زاده تورج63حقوق مدنی 6250213101كارشناسیحقوق

1400/04/1316هرهفته16-14چهارشنبهغالملو جمشید22حقوق جزای اختصاصی 6250214701كارشناسیحقوق

1400/04/1514هرهفته13-11پنجشنبهساقیان محمد مهدی12آیین دادرسی كیفری6250213901كارشناسیحقوق

1400/04/1714هرهفته18-16چهارشنبهرضائی حسین آبادی جمال2فقه خانواده(2)متون فقه 6250212001كارشناسیحقوق

1400/04/1914هرهفته17-15سه شنبهمعظمی شهال2جرم شناسی6250214501كارشناسیحقوق

1400/04/2116هرهفته12-10یکشنبهشایگان فریده2حقوق سازمان های بین المللی6250211401كارشناسیحقوق

1400/04/2314هرهفته15-14سه شنبهشایگان فریده1حقوق بین الملل 4متون حقوقی6250247301كارشناسیحقوق

1400/04/1711هرهفته20-18چهارشنبهنژندی منش هیبت اهلل2حقوق بشر در اسالم8250246501كارشناسیحقوق

1400/04/2413هرهفته20-18پنجشنبهبغزیان آلبرت2مبانی كارآفرینی6252002501كارشناسیحقوق

1400/04/1013هرهفته20-18یکشنبهیوسف شاهی2مهارت های زندگی6252002601كارشناسیحقوق

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

كارشناسی: مقطع 

 باشد، دانشجو در آن نیم سال 12اگر میانگین نمرات دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی كمتر از .  واحد درسی را اخذ نماید24 باشد، دانشجو می تواند در نیم سال تحصیلی بعد حداكثر تا 17اگر میانگین نمرات دانشجو در یك نیمسال حداقل  :توجه

.نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد3چنانچه دانشجویی در طی تحصیل، .  واحد درسی انتخاب كند14مشروط است و در نیمسال بعدی می تواند حداكثر 



حقوق:      رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1116هرهفته11-9جمعهتقی زاده تورج2شفعه و وصیت و ارث8حقوق مدنی 8250246701كارشناسیحقوق

1400/04/1314هرهفته18-16پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن2(4)متون فقه 8250212201كارشناسیحقوق

1400/04/1516هرهفته12-10پنجشنبهزاهدی مهدی2روش تحقیق8250247501كارشناسیحقوق

1400/04/1711هرهفته20-18چهارشنبهنژندی منش هیبت اهلل2حقوق بشر در اسالم8250246501كارشناسیحقوق

1400/04/1914هرهفته12-9سه شنبهرجبی عبداله73حقوق مدنی 8250213201كارشناسیحقوق

1400/04/2114هرهفته17-16چهارشنبهغالملو جمشید41حقوق جزای اختصاصی 8250246901كارشناسیحقوق

1400/04/2314هرهفته21-20یکشنبهكاظمیان محمد1پزشکی قانونی8250247401كارشناسیحقوق

1400/04/109هرهفته16-14جمعهرجبی عبداله1حقوق قراردادهای نوین8250248401كارشناسیحقوق

1400/04/2416هرهفته16-14پنجشنبهنیازپور امیرحسن1كیفر شناسی8250220101كارشناسیحقوق

1400/04/1013هرهفته20-18یکشنبهیوسف شاهی2مهارت های زندگی8252002601كارشناسیحقوق

هرهفته17-15شنبهكشتکار لیال1(دختران)1ورزش 8۱۱۲۰۰۲۵04كارشناسیحقوق

هرهفته17-15دوشنبهجباری مریم1(دختران)تربیت بدنی 8۱۱۲۰۰۲۴12كارشناسیحقوق

هرهفته17-15شنبهحمیدی محمد1(پسران) ۱ورزش 8۱۱۲۰۰۲۱04كارشناسیحقوق

هرهفته۱۹-۱۷ دوشنبهكریمی زاده اردكانی محمد1(پسران)تربیت بدنی 8۱۱۲۰۰۲۰24كارشناسیحقوق

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 
كارشناسی: مقطع 

چنانچه دانشجویی در طی تحصیل، .   واحد درسی را اخذ كند24، تا 12 واحد درسی  باقی مانده باشد، دانشجو می تواند با شرط دارا بودن میانگین كل باالی  24اگر در  نیمسال پایانی منتهی به دانش آموختگی، حداكثر  :توجه

.نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد3



زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانهفته برگزاریساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

زبان و ادبیات 

فارسی
1400/04/2014هرهفته15-13چهارشنبه زرشناس زهره2فرهنگ و زبان های باستانی ایران2۲۵۰۲۳۹۹01دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
1400/04/1114هرهفته18-16چهارشنبههادی روح اله2تحقیق در علوم بالغی2250226601دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
1400/04/2314هرهفته10:30-8:30پنجشنبهپاینده حسین2روش های نقد و تحلیل متن2250233801دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
1400/04/1714هرهفته13-11پنجشنبه خاتمی احمد2تحقیق در متون نثر فارسی2250239201دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
1400/04/1414هرهفته17-15پنجشنبه اكبری منوچهر2تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی2250224201دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
4و3دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
5دكترا

زبان و ادبیات 

فارسی
18رساله9250226801و8و7و6دكترا

دكترا: مقطع 

. 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

1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 



آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته20-18شنبه اقتصاد  سوده2یادگیری زبان به كمك فناوری2۲۵۰۲۳۸۷01دكتریآموزش زبان

1400/04/1514هرهفته20-18یکشنبه رضایی عباسعلی2تحقیق در آموزش زبان2۲۵۰۲۳۴۱01دكتریآموزش زبان

1400/04/1914هرهفته18-16دوشنبه علوی  محمد2سنجش زبان2۲۵۰۲۳۵۹01دكتریآموزش زبان

1400/04/2314هرهفته18-16شنبه نعمتی  مجید2انگلیسی برای اهداف ویژه2۲۵۰۲۲۹۶01دكتریآموزش زبان

4دكتریآموزش زبان

5دكتریآموزش زبان

18رساله9250226801و8و7و6دكتریآموزش زبان

. 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 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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 پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

4دكتریادبیات انگلیسی

5دكتریادبیات انگلیسی

18رساله9250226801و8و7و6دكتری ادبیات انگلیسی

دكتری: مقطع 

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

.انجام می گیرد (219داخلی )تماس با كارشناس مربوطه 

. 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

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

ساعت كالسروز كالسدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/04/1114هرهفته18-16شنبهپارسازاده  عباس2اصول و روش تدریس زبان های خارجی2۲۵۰۲۰۲۳01ارشدآموزش زبان

1400/04/1314هرهفته20-18شنبه دشتستانی سید رضا2روش تدریس مهارت های زبان2۲۵۰۲۴۴۶01ارشدآموزش زبان

1400/04/1514هرهفته18-16یکشنبه رضایی  عباسعلی2روش تحقیق كمی و كیفی در آموزش زبان2۲۵۰۲۴۴۵01ارشدآموزش زبان

1400/04/1714هرهفته20-18یکشنبه نعمتی مجید2انگلیسی برای اهداف ویژه2۲۵۰۲۲۹۶02ارشدآموزش زبان

1400/04/1914هرهفته12-10جمعهخمیجانی فراهانی علی اكبر2زبانشناسی در آموزش زبان2۲۵۰۲۴۵۱01ارشدآموزش زبان

1400/04/2114هرهفته10-8جمعه كرمی حسین2نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان2۲۵۰۲۴۵۵01ارشدآموزش زبان

1400/04/2314هرهفته18-16جمعه پارسازاده  حسین2نظریه های جامعه شناسی زبان2۲۵۰۲۴۴۹01ارشدآموزش زبان

6پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدآموزش زبان

كارشناسی ارشد: مقطع 

اگر میانگین  نمرات دانشجو در .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

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14هر  نیمسال تحصیلی كمتر از 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


