
تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/10/2614جمعهشایگان فریده2تحقیق در متون و اسناد بین المللی3250218401دكتری حقوق بین الملل

3250218501دكتری حقوق بین الملل
نقد و بررسی مكاتب فلسفی در حقوق بین الملل 

عمومی
99/11/0314جمعهابراهیم گل علیرضا2

99/11/0814چهارشنبهعبدالهی محسن 2حقوق بین الملل محیط زیست3۲۵۰۲۳۵۱01دكتری حقوق بین الملل

4دكتری حقوق بین الملل

5دكتری حقوق بین الملل

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق بین الملل

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.برنامه 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

     (ph.D)دكتری تخصصی: حقوق بین الملل عمومی                                                          مقطع:      رشته تحصیلی

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

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

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

(درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



(ph.D)دكتری تخصصی:     مقطعحقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهبادینی حسن2مسئولیت مدنی تطبیقی1250229501دكتری حقوق خصوصی 

99/11/2414جمعهنهرینی فریدون12حقوق مدنی پیشرفته 1250221201دكتری حقوق خصوصی 

99/11/2914چهارشنبهاسالمی پناه علی2حقوق مدنی تطبیقی 1250201801دكتری حقوق خصوصی 

99/11/0514یكشنبه زاهدی مهدی2متون حقوقی3250236501دكتری حقوق خصوصی 

99/11/0314جمعهحق پرست شعبان12فقه استداللی 3250241201دكتری حقوق خصوصی 

99/11/0814چهارشنبهاسالمی پناه علی2فلسفه حقوق3250223401دكتری حقوق خصوصی 

4دكتری حقوق خصوصی 

5دكتری حقوق خصوصی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق خصوصی 

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

.ترم ازطریق 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

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

(درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



(ph.D)دكتری تخصصی:     مقطعحقوق عمومی:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهرحمت الهی حسین2تاریخ سیاسی ایران1250240901دكتری حقوق عمومی 

99/11/2414جمعه رستمی ولی2حقوق اقتصادی عمومی1250223701دكتری حقوق عمومی 

99/11/2914چهارشنبهمختاری مهدی2حقوق بشر1250221401دكتری حقوق عمومی 

99/10/2614جمعهپروین خیراله2نظارت بر اعمال حكومت3250221501دكتری حقوق عمومی 

99/11/0314جمعهسلطانی سید ناصر2متون پیشرفته حقوقی3250224701دكتری حقوق عمومی 

3۲۵۰۲۱۸۶01دكتری حقوق عمومی 
تحلیل عملكرد بین المللی دولت ها و وقایع بین 

المللی روز
99/11/0814چهارشنبهرحمت الهی حسین2

4دكتری حقوق عمومی 

5دكتری حقوق عمومی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق عمومی 

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

(درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. 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 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



(ph.D)دكتری تخصصی:     مقطعحقوق كیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهشمس ناتری محمدابراهیم2حقوق كیفری عمومی1250241101دكتری حقوق كیفری 

99/11/2414جمعهرضائی حسین آبادی جمال12فقه استداللی 1250241202دكتری حقوق كیفری 

99/11/2914چهارشنبهمحمودی جانكی فیروز2سیاست جنایی1250241301دكتری حقوق كیفری 

99/10/2614جمعهبشیریه تهمورث2حقوق كیفری بین الملل3250234401دكتری حقوق كیفری 

99/11/0314جمعهشمس ناتری محمدابراهیم12حقوق كیفری اختصاصی 3250234501دكتری حقوق كیفری 

99/11/0814چهارشنبهمعظمی شهال2جرم شناسی نظری3250236601دكتری حقوق كیفری 

4دكتری حقوق كیفری 

5دكتری حقوق كیفری

18رساله8250226801و7و6دكتری حقوق كیفری

  1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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

.ترم ازطریق 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



(ph.D)دكتری تخصصی:     مقطعحقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهپیری  مهدی2حل و فصل اختالفات و دعاوی در صنعت نفت و گاز1250204601دكتری حقوق نفت و گاز 

99/11/2414جمعه رفیعی محمد تقی3حقوق تطبیقی قرار دادها1250203201دكتری حقوق نفت و گاز 

99/11/2914چهارشنبهحق پرست شعبان2فقه استداللی نفت و گاز1250218701دكتری حقوق نفت و گاز 

99/10/2614جمعهپیری  مهدی2حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز3250226401دكتری حقوق نفت و گاز 

99/11/0814چهارشنبهعبدالحسین شیروی خوزانی3حقوق نفت و گاز پیشرفته3250210001دكتری حقوق نفت و گاز 

4دكتری حقوق نفت و گاز 

5دكتری حقوق نفت و گاز 

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. 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 ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

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



(ph.D)دكتری تخصصی:     مقطعروابط بین الملل :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهنیكنامی ركسانا2اقتصاد سیاسی بین الملل1250245901دكتریروابط بین الملل 

99/11/2414جمعهچگنی زاده غالمعلی2نفش قدرت در سیاست بین الملل1250250601دكتریروابط بین الملل 

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

(اهداف،منافع و استراتژی
99/11/2914چهارشنبهرئیسی نژاد آرش2

99/10/2614جمعهآدمی علی2ایران و منطقه خلیج فارس3۲۵۰۲۵۳۹01دكتریروابط بین الملل 

99/11/0314جمعهمشیرزاده  حمیرا2نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل3250246001دكتریروابط بین الملل 

99/11/0814چهارشنبه هادیان ناصر2ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل3250246101دكتریروابط بین الملل 

4دكتریروابط بین الملل 

5دكتریروابط بین الملل 

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.ترم ازطریق 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 ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/10/2614جمعهعلیدادی سلیمانی حسن3اصول فقه3250200501ارشدحقوق خصوصی

99/11/0314جمعهكیوانفر شهرام2داوری بین المللی3250201001ارشدحقوق خصوصی

99/11/0814چهارشنبه بادینی حسن22حقوق مدنی 3250201101ارشدحقوق خصوصی

99/10/2914دوشنبه زاهدی مهدی1سمینار3250201501ارشدحقوق خصوصی

99/11/2814سه شنبه نژندی منش هیبت اهلل2متون حقوقی به زبان خارجی1250201401ارشدحقوق خصوصی

99/11/1714جمعهسمیرا سلیمان زاده2حقوق بین الملل خصوصی 1250200801ارشدحقوق خصوصی

99/11/2014دوشنبهآذربایجانی علیرضا2آیین دادرسی مدنی1250201701ارشدحقوق خصوصی

99/11/2314پنجشنبه رجبی عبداله12حقوق مدنی 1250200601ارشدحقوق خصوصی

99/11/3014پنجشنبهمختاری مهدی1فلسفه حقوق1۲۵۰۲۰۶۷01ارشدحقوق خصوصی

99/11/2614یكشنبهتقی زاده تورج2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

.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

1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

كارشناسی ارشد: حقوق خصوصی                                                                          مقطع:      رشته تحصیلی



كارشناسی ارشد:  مقطعحقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/11/1714جمعهكیوانفر شهرام2حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی3250237101و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/11/2014دوشنبهبادینی حسن2مسئولیت مدنی در حقوق تجارت3250237301و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/11/2314پنجشنبهپیری مهدی 2حقوق مشاركت های تجاری بین المللی3250217901و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/11/2614یكشنبهزهرا فریور2حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی3250228501و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/11/3014پنجشنبهرجبی عبداله2حقوق مهندسی3250238001و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/11/2814سه شنبه نژندی منش هیبت اهلل2متون حقوقی به زبان خارجی1250206901ارشد

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

.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

  1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد:  مقطعحقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهرجبی عبداله3حقوق قراردادها3250230701و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/2014دوشنبهزهرا فریور2حقوق تطبیقی منابع معدنی3250256801و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/2314پنجشنبهرستمی ولی2حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز3250232901و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/2914چهارشنبهپیری مهدی2حقوق سرمایه گذاری خارجی3250256701و1ارشد حقوق نفت و گاز 

99/11/2614یكشنبهتقی زاده تورج2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

1399-1400برنامه 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 :  مقطعحقوق:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهجوانمرادی ناهید2حقوق مقدمه علم1250210101كارشناسیحقوق

99/11/239پنجشنبهمختاری مهدی12 حقوق اساسی1250210601كارشناسیحقوق

99/11/219سه شنبهعلیدادی سلیمانی حسن21قواعد فقه 1250215001كارشناسیحقوق

99/11/1814شنبهمحمدزاده وادقانی علیرضا2تجار و اعمال تجاری 1حقوق تجارت 1250231701كارشناسیحقوق

99/11/2514شنبهرضائی حسین آبادی جمال1مدنی 1قواعد فقه 1250236701كارشناسیحقوق

99/11/2714دوشنبهبشیریه تهمورث1جزا كلیات حقوق1250243501كارشناسیحقوق

99/11/2814سه شنبه پیلوار رحیم12حقوق مدنی 1250243801كارشناسیحقوق

99/11/2911چهارشنبهبغزیان آلبرت2مبانی كارآفرینی1252002501كارشناسیحقوق

99/11/3013پنجشنبهدانشور كیان علی 3زبان فارسی1112001707كارشناسیحقوق

99/11/308پنجشنبهنباتیان محمد اسماعیل2انقالب اسالمی ایران1112000951كارشناسیحقوق

99/11/1610پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن2(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 1112000181كارشناسیحقوق

99/11/1610پنجشنبهتنها محمد 3(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 1112000182كارشناسیحقوق

1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



99/10/269جمعهشایگان فریده12عمومی  حقوق بین الملل3250204301كارشناسیحقوق

99/10/289یكشنبهآذربایجانی علیرضا12 آیین دادرسی مدنی3250241801كارشناسیحقوق

99/10/3014سه شنبهغالملو جمشید22 حقوق جزای عمومی3250211001كارشناسیحقوق

99/11/0614دوشنبهجوانمرادی ناهید3كلیات قراردادها 3حقوق مدنی 3250212801كارشناسیحقوق

99/11/0414شنبهعلیدادی سلیمانی حسن22اصول فقه 3250211801كارشناسیحقوق

99/10/2714شنبهزاهدی مهدی12خصوصی  حقوق بین الملل3250214301كارشناسیحقوق

99/11/0814چهارشنبهپروین خیراله22حقوق اداری 3250211601كارشناسیحقوق

99/10/2513پنجشنبهمحمد زرین3زبان انگلیسی3112001806كارشناسیحقوق

99/11/0210پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن2تاریخ  فرهنگ وتمدن اسالمی3112001409كارشناسیحقوق



99/10/2614جمعهرضائی حسین آبادی جمال2فقه معامالت(1)متون فقه 5250211901كارشناسیحقوق

99/10/2814یكشنبه نژندی منش هیبت اهلل1 حقوق عمومی3متون حقوقی5250247201كارشناسیحقوق

99/10/3014سه شنبه پیلوار رحیم52حقوق مدنی 5250246601كارشناسیحقوق

99/11/0214پنجشنبهغالملو جمشید12حقوق جزای اختصاصی 5250246801كارشناسیحقوق

99/11/0414شنبهآذربایجانی علیرضا32آیین دادرسی مدنی5250213601كارشناسیحقوق

99/10/2714شنبهشایگان فریده32عمومی  حقوق بین المللی5250246401كارشناسیحقوق

99/11/0814چهارشنبهمحمدزاده وادقانی علیرضا42حقوق تجارت 5250212601كارشناسیحقوق

99/11/0714سه شنبهبادینی حسن2حقوق كار5250215301كارشناسیحقوق

99/11/0614دوشنبهتقی زاده تورج1حقوق تجارت الكترونیک5250248501كارشناسیحقوق

99/11/0514یكشنبهپروین خیراله1حقوق بیمه5250248301كارشناسیحقوق

99/11/0314جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا1حقوق مالكیت فكری5۲۵۰۲۴۸۱01كارشناسیحقوق

99/10/258پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن22اندیشه اسالمی 5112000241كارشناسیحقوق



99/10/2614جمعهتقی زاده تورج63حقوق مدنی 7250213101كارشناسیحقوق

99/10/2814یكشنبهشایگان فریده1حقوق بین الملل 4متون حقوقی7250247301كارشناسیحقوق

99/10/3014سه شنبهغالملو جمشید32حقوق جزای اختصاصی 7250214801كارشناسیحقوق

99/11/0214پنجشنبهنیازپور امیرحسن21آیین دادرسی كیفری7250214001كارشناسیحقوق

99/11/0414شنبهپروین خیراله2حقوق تطبیقی7250215101كارشناسیحقوق

99/10/2914دوشنبهمختاری مهدی1فلسفه حقوق7250248801كارشناسیحقوق

99/10/2714شنبهزاهدی مهدی22خصوصی  حقوق بین الملل7250214401كارشناسیحقوق

99/11/0614دوشنبهتقی زاده تورج1حقوق تجارت الكترونیک7250248501كارشناسیحقوق

99/11/0514یكشنبهپروین خیراله1حقوق بیمه7250248301كارشناسیحقوق

99/11/0814چهارشنبهمحمدزاده وادقانی علیرضا42حقوق تجارت 7250212601كارشناسیحقوق

99/11/0714سه شنبهبادینی حسن2حقوق كار7250215301كارشناسیحقوق

99/11/0114چهارشنبهنیازپور امیرحسن1پیشگیری از جرم7250246201كارشناسیحقوق

99/11/0314جمعهمحمدزاده وادقانی علیرضا1حقوق مالكیت فكری7۲۵۰۲۴۸۱01كارشناسیحقوق



(ph.D)دكترا تخصصی:  مقطعزبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعهعلی محمد مؤذنی2تحقیق در متون حكمی عرفانی 1250239101دكترازبان و ادبیات فارسی

99/11/2114سه شنبهاحمد احمدی2متون نظم و نثر عربی 1۲۵۰۲۳۲۲01دكترازبان و ادبیات فارسی

99/11/2514شنبهعلی دانشوركیان2تحول زبان فارسی1250226701دكترازبان و ادبیات فارسی

99/11/2914چهارشنبهحمیرا زمردی 2تحقیق در متون نظم فارسی1250239001دكترازبان و ادبیات فارسی

4و3دكترازبان و ادبیات فارسی

5دكترازبان و ادبیات فارسی

18رساله9250226801و8و7و6دكترازبان و ادبیات فارسی

. 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 امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



(ph.D)دكتری تخصصی :  مقطعآموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1714جمعه سید آیت اله رزمجو2تربیت معلم زبان3250236401و1دكتریآموزش زبان

99/11/2314پنجشنبه مهدی دهمرده2فرهنگ و هویت در آموزش زبان3۲۵۰۲۳۸۸01و1دكتریآموزش زبان

99/11/2914چهارشنبهعلی اكبر خمیجانی فراهانی2مطالعات یادگیری زبان دوم3250236001و1دكتریآموزش زبان

99/11/2614یكشنبه مهدی دهمرده2برنامه ریزی درسی زبان1۲۵۰۲۳۶۱01دكتریآموزش زبان

99/11/2014دوشنبهسید رضا دشتستانی2نقد و بررسی مسایل آموزش زبان1۲۵۰۲۱۶۵01دكتریآموزش 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

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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

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



(ph.D)دكتری تخصصی:  مقطعزبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

4دكتریادبیات انگلیسی

5دكتریادبیات انگلیسی

18رساله9250226801و8و7و6دكتری ادبیات انگلیسی

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

.ترم ازطریق 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

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

(درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



كارشناسی ارشد:  مقطعآموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/11/1614پنجشنبهحسین پارسازاده2فرهنگ و هویت در آموزش زبان3۲۵۰۲۴۵۴01و1ارشدآموزش زبان

99/11/1914یكشنبهسوده اقتصاد2فناوری در آموزش زبان3۲۵۰۲۴۵۲01و1ارشدآموزش زبان

99/11/2114سه شنبهعباس پارسازاده2بررسی آموزش زبان در ایران3۲۵۰۲۴۵۳01و1ارشدآموزش زبان

99/11/2414جمعهعلی اكبر خمیجانی فراهانی2تهیه و تدوین مطالب درسی3250203501و1ارشدآموزش زبان

99/11/2614یكشنبهسید رضا دشتستانی2سمینار در مسایل آموزش زبان3۲۵۰۲۰۳۳01و1ارشدآموزش زبان

99/11/2814سه شنبهكرمی حسین2سنجش و ارزشیابی زبان1۲۵۰۲۴۴۷01ارشدآموزش زبان

99/11/3014پنجشنبهنوروزی محمدحسین2(جبرانی)روش تحقیق1۲۵۰۲۰۲۴01ارشدآموزش زبان

6پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدآموزش زبان

.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

 1399-1400برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


