
دکتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2414هرهفته16-14جمعهنژندی منش هیبت اهلل2حقوق بین الملل کیفری1250235401دکتری حقوق بین الملل

1400/11/0114هرهفته18-16دوشنبهشایگان فریده2حقوق بشر1250221402دکتری حقوق بین الملل

1400/11/0714هرهفته12-10جمعهمستقیمی قمی بهرام2مسئولیت بین المللی1250242601دکتری حقوق بین الملل

4دکتری حقوق بین الملل

5دکتری حقوق بین الملل

2520034

2502268

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

 1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه

. 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

18رساله901و8و7و6دکتری حقوق بین الملل
می (پروپزوال )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.تواند واحد رساله را اخذ نماید



حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2414هرهفته12-10پنجشنبهبادینی حسن2مسئولیت مدنی تطبیقی1250229501دکتری حقوق خصوصی 

1400/11/0114هرهفته12-10جمعهنهرینی فریدون12حقوق مدنی پیشرفته 1250221201دکتری حقوق خصوصی 

1400/11/0714هرهفته16-14پنجشنبهاسالمی پناه علی2حقوق مدنی تطبیقی 1250201801دکتری حقوق خصوصی 

1400/10/2414هرهفته16-14جمعهساردوئی نسب محمد2حقوق تجارت بین الملل3250223201دکتری حقوق خصوصی 

1400/11/0114هرهفته 18-16جمعهرفیعی محمد تقی2حقوق بین الملل خصوصی 3250221001دکتری حقوق خصوصی 

1400/11/0714هرهفته12-10پنجشنبه زاهدی مهدی2متون حقوقی3250236501دکتری حقوق خصوصی 

4دکتری حقوق خصوصی 

5دکتری حقوق خصوصی 

18رساله9250226801و8و7و6دکتری حقوق خصوصی 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

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

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

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. 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

می (پروپزوال )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.تواند واحد رساله را اخذ نماید



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2414هرهفته16-14جمعهرحمت الهی حسین2تاریخ سیاسی ایران1250240901دکتری حقوق عمومی 

1400/11/0114هرهفته12-10جمعه رستمی ولی2حقوق اقتصادی عمومی1250223701دکتری حقوق عمومی 

1400/11/0614هرهفته18-16یکشنبهشایگان فریده2حقوق بشر1250221401دکتری حقوق عمومی 

1400/10/2414هرهفته18-16پنجشنبهپروین خیراله2نظارت بر اعمال حکومت3250221501دکتری حقوق عمومی 

1400/11/0714هرهفته18-16دوشنبهکیوانفر شهرام2متون پیشرفته حقوقی3250224701دکتری حقوق عمومی 

3۲۵۰۲۲۸۹01دکتری حقوق عمومی 
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی وکالمی در 

حقوق عمومی
1400/11/0114هرهفته12-10جمعهرحمت 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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

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

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

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

می (پروپزوال )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.تواند واحد رساله را اخذ نماید



دکتری: مقطع حقوق کیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2414هرهفته10-8پنجشنبهشمس ناتری محمدابراهیم2حقوق کیفری عمومی1250241101دکتری حقوق کیفری 

1400/11/0114هرهفته18-16چهارشنبهرضائی حسین آبادی جمال12فقه استداللی 1250241202دکتری حقوق کیفری 

1400/11/0714هرهفته12-10پنجشنبهمحمودی جانکی فیروز2سیاست جنایی1250241301دکتری حقوق کیفری 

1400/10/2414هرهفته16-14پنجشنبهبشیریه تهمورث2حقوق کیفری بین الملل3250234401دکتری حقوق کیفری 

1400/11/0114هرهفته12-10پنجشنبهشمس ناتری محمدابراهیم12حقوق کیفری اختصاصی 3250234501دکتری حقوق کیفری 

1400/11/0714هرهفته10-8پنجشنبهمعظمی شهال2جرم شناسی نظری3250236601دکتری حقوق کیفری 

4دکتری حقوق کیفری 

5دکتری حقوق کیفری

2520034

2502268

. 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 از طریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

18رساله801و7و6دکتری حقوق کیفری
می (پروپزوال )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.تواند واحد رساله را اخذ نماید

1400-1401برنامه 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



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

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

و گاز
1400/10/2414هرهفته18-16پنجشنبهپیری مهدی2

1400/11/0114هرهفته12-8:30پنجشنبه رفیعی محمد تقی3حقوق تطبیقی قرار دادها1250203201دکتری حقوق نفت و گاز 

1400/11/0714هرهفته16-14پنجشنبهمختاری مهدی2حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز1۲۵۰۲۲۶۴01دکتری حقوق نفت و گاز 

1400/11/0114هرهفته12-10جمعهساردوئی نسب محمد2حقوق تجارت بین الملل یپشرفته3250206601دکتری حقوق نفت و گاز 

1400/11/0714هرهفته17-14پنجشنبه ابراهیمی سید نصراله3حقوق نفت و گاز پیشرفته3250210001دکتری حقوق نفت و گاز 

4دکتری حقوق نفت و گاز 

5دکتری حقوق نفت و گاز 

18رساله9250226801و8و7و6دکتری حقوق نفت و گاز 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

می (پروپزوال )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.تواند واحد رساله را اخذ نماید

. 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 از طریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه



روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2414هرهفته18-16پنجشنبهآدمی علی2مدیریت بحران و مناقشات بین المللی1۲۵۰۲۵۱۴01دکتریروابط بین الملل 

1400/11/0114هرهفته12-10پنجشنبهچگنی زاده غالمعلی2نفش قدرت در سیاست بین الملل1250250601دکتریروابط بین الملل 

1400/11/0714هرهفته16-14پنجشنبه رئسی نژاد آرش2مسائل امنیتی جهان معاصر1250250701دکتریروابط بین الملل 

1400/10/2414هرهفته18-16جمعه هادیان  جزی ناصر2روش شناخت در روابط بین الملل3۲۵۰۲۵۰۳01دکتریروابط بین الملل 

1400/11/0114هرهفته12-10پنجشنبهمشیرزاده  حمیرا2نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل3250246001دکتریروابط بین الملل 

1400/11/0714هرهفته16-14پنجشنبه خسروی علیرضا2ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل3250246101دکتریروابط بین الملل 

4دکتریروابط بین الملل 

5دکتریروابط بین الملل 

18رساله9250226801و8و7و6دکتریروابط بین الملل

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

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

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

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. 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

می (پروپزوال )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.تواند واحد رساله را اخذ نماید



حقوق خصوصی:       رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2314هرهفته13-12پنجشنبهمختاری مهدی1فلسفه حقوق1250206701ارشد حقوق خصوصی 

1400/10/2614هرهفته16-14پنجشنبهزاهدی مهدی2متون حقوقی به زبان خارجی1250201401ارشد حقوق خصوصی

1400/10/2914هرهفته16-14چهارشنبهسلیمان زاده سمیرا2حقوق بین الملل خصوصی1250200801ارشد حقوق خصوصی

1400/11/0214هرهفته12-9پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن3متون فقه1250201201ارشد حقوق خصوصی

1400/11/0514هرهفته16-14جمعهتقی زاده تورج2حقوق تجارت 1250200901ارشد حقوق خصوصی

1400/11/0714هرهفته18-16جمعهرجبی عبداله2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشد حقوق خصوصی

1400/10/2414هرهفته17-14پنجشنبهعلیدادی سلیمانی حسن3اصول فقه3250200501ارشد حقوق خصوصی

1400/11/0114هرهفته18-17پنجشنبهزاهدی مهدی1سمینار3250201502ارشد حقوق خصوصی

1400/11/0714هرهفته18-16چهارشنبهکیوانفر شهرام2داوری بین المللی3250201001ارشد حقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد  حقوق خصوصی

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 

اگر میانگین  نمرات .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

.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 است14دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از 



حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/10/2314هرهفته18-16سه شنبهکیوان فر شهرام2حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی1250237101ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/11/0514هرهفته12-10جمعه رجبی عبداله2مسئولیت مدنی در حقوق تجارت1250237301ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/10/2914هرهفته12-10پنجشنبهمختاری مهدی2حقوق حمل و نقل بین المللی1250218001ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/11/0214هرهفته18-16پنجشنبهفریور زهرا2حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی1250228501ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/10/2614هرهفته16-14پنجشنبهزاهدی مهدی2متون حقوقی به زبان خارجی1250206901ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/11/0711هرهفته18-16چهارشنبهشایگان فریده2حقوق سازمان های تجاری بین المللی1250237901ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/10/2414هرهفته12-10جمعهبادینی حسن2حقوق اقتصادی3250228701ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/11/0114هرهفته16-14جمعهرجبی عبداله2حقوق تجارت الکترونیك3250228401ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1400/11/0614هرهفته18-16سه شنبهجوان مرادی ناهید2حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی3250237201ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

اگر میانگین  نمرات .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

.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 است14دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از 

کارشناسی ارشد: مقطع 



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2314هرهفته18-16پنجشنبهبادینی حسن2حقوق مسئولیت مدنی3250233201و1ارشد حقوق نفت و گاز 

1400/10/3014هرهفته12-9پنجشنبهحق پرست کمیشانی شعبان3فقه استداللی نفت و گاز3250232301و1ارشد حقوق نفت و گاز 

1400/11/0314هرهفته10-8جمعهساردوئی نسب محمد 2شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز3250232401و1ارشد حقوق نفت و گاز 

1400/10/2614هرهفته16-14جمعه رستمی ولی2حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز1250232901ارشد حقوق نفت و گاز 

1400/11/0714هرهفته18-16جمعهرجبی عبداله2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشد حقوق نفت و گاز 

3250232801ارشد حقوق نفت و گاز 
حقوق مالکیت فکری و اموال معنوی در صنعت 

نفت و گاز
1400/11/0614هرهفته18-16سه شنبهجوان مرادی ناهید2

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

کارشناسی ارشد: مقطع 

اگر میانگین  نمرات .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

.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 است14دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2714هرهفته18-16چهارشنبهعرب اسدی شیما2حقوق مقدمه علم1250210101کارشناسیحقوق

1400/11/0516هرهفته18-16شنبهپروین خیراله 12حقوق اساسی1250210601کارشناسیحقوق

1400/10/2314هرهفته17-16دوشنبهعلیدادی سلیمانی حسن21قواعد فقه 1250215001کارشناسیحقوق

1400/10/2911هرهفته13-11پنجشنبهمحمدزاده وادقانی علیرضا2تجار و اعمال تجاری 1حقوق تجارت 1250231701کارشناسیحقوق

1400/11/0311هرهفته19-18چهارشنبهرضائی حسین آبادی جمال1مدنی 1قواعد فقه 1250236701کارشناسیحقوق

1400/11/0114هرهفته18-16پنجشنبهبشیریه تهمورث1جزا کلیات حقوق1250243501کارشناسیحقوق

1400/10/2514هرهفته10-8یکشنبه پیلوار رحیم12حقوق مدنی 1250243801کارشناسیحقوق

1400/10/3013هرهفته18-16سه شنبهبغزیان آلبرت2مبانی کارآفرینی1۲۵۲۰۰۲۵01کارشناسیحقوق

1کارشناسیحقوق

1400/11/0715هرهفته18-15یکشنبهدانشور کیان علی 3زبان فارسی11120017کارشناسیحقوق

1400/11/078هرهفته20-18دوشنبهعلیدادی سلیمانی حسن2انتقالب اسالمی ایران11120009کارشناسیحقوق

1400/10/2310هرهفته20-18سه شنبهعلیدادی سلیمانی حسن2(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 11120001کارشناسیحقوق

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 باشد، دانشجو در آن 12اگر میانگین نمرات دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از .  واحد درسی را اخذ نماید24 باشد، دانشجو می تواند در نیم سال تحصیلی بعد حداکثر 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 کند14نیم سال مشروط است و در نیمسال بعدی می تواند حداکثر 

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران  واحد7دروس عمومی تا سقف 

کارشناسی: مقطع 



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/11/0711هرهفته18-16چهارشنبه عابدینی عبداهلل12عمومی  حقوق بین الملل3250204301کارشناسیحقوق

1400/10/2514هرهفته20-18سه شنبهآذربایجانی علیرضا12 آیین دادرسی مدنی3250241801کارشناسیحقوق

1400/10/2714هرهفته16-14دوشنبه بشیریه بزرگمهر12 حقوق جزای عمومی3250223001کارشناسیحقوق

1400/10/2714هرهفته16-14دوشنبهغالملو جمشید22 حقوق جزای عمومی3250211001کارشناسیحقوق

1400/10/2914هرهفته19-16دوشنبهجوانمرادی ناهید3کلیات قراردادها 3حقوق مدنی 3250212801کارشناسیحقوق

1400/11/0114هرهفته18-16پنجشنبهحق پرست کمیشانی شعبان22اصول فقه 3250211801کارشناسیحقوق

1400/11/0314هرهفته16-14پنجشنبهفریور زهرا12خصوصی  حقوق بین الملل3250214301کارشناسیحقوق

1400/11/0514هرهفته20-18شنبهپروین خیراله32حقوق اساسی 3250246301کارشناسیحقوق

1400/10/2314هرهفته19-17جمعهتقی زاده تورج2روش تحقیق3250247501کارشناسیحقوق

3کارشناسیحقوق

 باشد، دانشجو در 12اگر میانگین  نمرات دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از .  واحد درسی را اخذ نماید24 باشد، دانشجو می تواند در نیم سال تحصیلی بعد حداکثر 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 کند14آن نیم سال مشروط است و در نیمسال بعدی می تواند حداکثر 

کارشناسی: مقطع 

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران  واحد3دروس عمومی تا سقف

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2316هرهفته16-14پنجشنبه حق پرست کمیشانی شعبان2فقه جزایی(4)متون فقه 5250212201کارشناسیحقوق

1400/10/2514هرهفته17-15جمعهبادینی حسن52حقوق مدنی 5250246601کارشناسیحقوق

1400/10/2716هرهفته18-16چهارشنبهابوذری مهرنوش 12حقوق جزای اختصاصی 5250246801کارشناسیحقوق

1400/10/2914هرهفته18-16سه شنبه آذربایجانی علیرضا32آیین دادرسی مدنی5250213601کارشناسیحقوق

1400/11/0114هرهفته16-14 شنبه شایگان فریده32عمومی  حقوق بین المللی5250246401کارشناسیحقوق

1400/11/0310هرهفته12-10چهارشنبهسلیمان زاده سمیرا42حقوق تجارت 5250212601کارشناسیحقوق

1400/11/0516هرهفته13-11پنجشنبهنیازپور امیرحسن2جرم شناسی5250214501کارشناسیحقوق

1400/11/0714هرهفته20-18پنجشنبهساقیان محمد مهدی12آیین دادرسی کیفری5250213901کارشناسیحقوق

1400/11/0614هرهفته14-13پنجشنبهفریور زهرا1حقوق بیمه5250248301کارشناسیحقوق

1400/10/2414هرهفته15-14سه شنبهشایگان فریده1حقوق جزایی 2متون حقوقی5250247101کارشناسیحقوق

1400/10/3014هرهفته16-14چهارشنبهرضائی حسین آبادی جمال22متون فقه 5250212001کارشناسیحقوق

کارشناسی: مقطع 

 باشد، دانشجو در آن 12اگر میانگین نمرات دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از .  واحد درسی را اخذ نماید24 باشد، دانشجو می تواند در نیم سال تحصیلی بعد حداکثر 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 کند14نیم سال مشروط است و در نیمسال بعدی می تواند حداکثر 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2314هرهفته12-9جمعهتقی زاده تورج73حقوق مدنی 7250213201کارشناسیحقوق

1400/10/2514هرهفته18-16یکشنبهجوانمرادی ناهید82حقوق مدنی 7250246701کارشناسیحقوق

1400/10/2714هرهفته20-18دوشنبهغالملو جمشید32حقوق جزای اختصاصی 7250214801کارشناسیحقوق

1400/10/2916هرهفته19-18چهارشنبهابوذری مهرنوش 41حقوق جزای اختصاصی 7250246901کارشناسیحقوق

1400/11/0114هرهفته17-16پنجشنبهساقیان محمد مهدی21آیین دادرسی کیفری7250214001کارشناسیحقوق

1400/11/0316هرهفته11-9پنجشنبهمحمدزاده وادقانی علیرضا2حقوق تطبیقی7250215101کارشناسیحقوق

1400/11/0514هرهفته14-13پنجشنبهنیازپور امیرحسن1پیشگیری از جرم7250246201کارشناسیحقوق

1400/11/0714هرهفته18-16دوشنبهآذربایجانی علیرضا2ادله اثبات دعوی7250215201کارشناسیحقوق

1400/11/0616هرهفته18-16سه شنبهعلیدادی سلیمانی حسن2حقوق عمومی و بین الملل(3)متون فقه 7250212101کارشناسیحقوق

1400/10/2414هرهفته19-18سه شنبهکاظمیان محمد1پزشکی قانونی7250247401کارشناسیحقوق

1(دختران)تربیت بدنی 7کارشناسیحقوق

1(پسران) ۱ورزش 7کارشناسیحقوق

1(پسران)تربیت بدنی 7کارشناسیحقوق

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
کارشناسی: مقطع 

چنانچه دانشجویی در طی .   واحد درسی را اخذ کند24، تا 12 واحد درسی  باقی مانده باشد، دانشجو می تواند با شرط دارا بودن میانگین کل باالی  24اگر در  نیمسال پایانی منتهی به دانش آموختگی، حداکثر  :توجه

.نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد3تحصیل، 

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران



زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس
تاریخ امتحانهفته برگزاری

ساعت 

امتحان

1400/10/2414هرهفته10-8پنجشنبهحسین پاینده 2روش های نقد و تحلیل متن1250233801دکترازبان و ادبیات فارسی

1400/11/0114هرهفته17-15چهارشنبهاحمد احمدی2متون نظم و نثر عربی 1۲۵۰۲۳۲۲01دکترازبان و ادبیات فارسی

1400/11/0414هرهفته12-10چهارشنبهعلی دانشورکیان2تحول زبان فارسی1250226701دکترازبان و ادبیات فارسی

1400/11/0714هرهفته12-10پنجشنبهعلی محمد مؤذنی2تحقیق در متون حکمی عرفانی1250239101دکترازبان و ادبیات فارسی

4و3دکترازبان و ادبیات فارسی

5دکترازبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات 

فارسی
18رساله9250226801و8و7و6دکترا

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق 5 و 4 ،3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه

 )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید(پروپزوال

. 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

دکترا: مقطع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1400-1401برنامه 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



آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/11/0414هرهفته18-16چهارشنبه رزمجو  سید آیت اله2تربیت معلم زبان1250236401دکتریآموزش زبان

1400/10/2714هرهفته20-18چهارشنبه دهمرده مهدی2فرهنگ و هویت در آموزش زبان1۲۵۰۲۴۵۴01دکتریآموزش زبان

1400/11/0714هرهفته10-8پنجشنبهخمیجانی فراهانی علی اکبر2مطالعات یادگیری زبان دوم1250236001دکتریآموزش زبان

1400/10/3014هرهفته20-18پنجشنبه دهمرده مهدی2برنامه ریزی درسی زبان1۲۵۰۲۳۶۱01دکتریآموزش زبان

1400/10/2314هرهفته16-14پنجشنبهدشتستانی سید رضا2نقد و بررسی مسایل آموزش زبان1۲۵۰۲۱۶۵01دکتریآموزش زبان

4و3دکتریآموزش زبان

5دکتریآموزش زبان

18رساله9250226801و8و7و6دکتریآموزش زبان
 )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید(پروپزوال

. 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 

1400-1401برنامه 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 از طریق 5 و 4 ،3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

4و3دکتریادبیات انگلیسی

5دکتریادبیات انگلیسی

18رساله9250226801و8و7و6دکتری ادبیات انگلیسی

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

.انجام می گیرد  (m_arjomandi1362@ut.ac.ir)پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه

. 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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 )دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله 

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید(پروپزوال

دکتری: مقطع 



آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1400/10/2614هرهفته20-18چهارشنبه اقتصاد سوده2فناوری در آموزش زبان1۲۵۰۲۴۵۲01ارشدآموزش زبان

1400/10/2314هرهفته16-14پنجشنبه نعمتی مجید2نگارش متون علمی دانشگاهی1۲۵۰۲۴۵601ارشدآموزش زبان

1400/10/2914هرهفته12-10پنجشنبهخمیجانی فراهانی علی اکبر2تهیه و تدوین مطالب درسی1250203501ارشدآموزش زبان

1400/11/0714هرهفته18-16پنجشنبه دشتستانی سیدرضا2سمینار در مسایل آموزش زبان1۲۵۰۲۰۳۳01ارشدآموزش زبان

1400/11/0514هرهفته12-10جمعهکرمی حسین2سنجش و ارزشیابی زبان1۲۵۰۲۴۴٧01ارشدآموزش زبان

1400/10/2414هرهفته10-8جمعهپارسازاده عباس2بررسی آموزش زبان در ایران1250245301ارشدآموزش زبان

1400/11/0214هرهفته10-8پنجشنبهنوروزی محمدحسین2(جبرانی)روش تحقیق1۲۵۰۲۰۲۴01ارشدآموزش زبان

6پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدآموزش زبان

اگر میانگین  نمرات .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

.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 است14دانشجو در هر  نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 


