
کارشناسی: مقطع مهندسی معماری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه121401/03/27-10چهار شنبهپورعبداهلل11 نقشه برداری2۲۵۰۵۰۱۰01کارشناسیمعماری

9یکشنبه161401/03/29-14چهار شنبهکبیر صابر20آشنایی با معماری جهان2250501901کارشناسیمعماری

9چهارشنبه181401/04/01-16چهار شنبهپورعبداهلل30مقاومت مصالح و سازه های فلزی2۲۵۰۵۳۵۸01کارشناسیمعماری

9جمعه131401/04/03-9پنج شنبهشوهانی زاد- کسرایی۲02بیان معماری 2250501601کارشناسیمعماری

9جمعه131401/04/03-9پنج شنبهشوهانی زاد- کسرایی۲02بیان معماری 2250501602کارشناسیمعماری

9یکشنبه201401/04/05-14پنج شنبههاشمی رفسنجانی- شوهانی زاد- کسرایی۲05مقدمات طراحی معماری 2250501501کارشناسیمعماری

9یکشنبه201401/04/05-14پنج شنبههاشمی رفسنجانی- شوهانی زاد- کسرایی۲05مقدمات طراحی معماری 2250501502کارشناسیمعماری

9یکشنبه201401/04/05-14پنج شنبههاشمی رفسنجانی- شوهانی زاد- کسرایی۲05مقدمات طراحی معماری 2250501503کارشناسیمعماری

9سه شنبه111401/04/07-9جمعهثابت فرد20ایستایی2۲۵۰۵۰۱۲01کارشناسیمعماری

9چهارشنبه161401/04/08-14جمعهاسدی خوانساری۱20معماری معاصر 2250544001کارشناسیمعماری

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهراندروس عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه101401/03/29-8چهار شنبهعلی پور20مبانی معماری داخلی4250535001کارشناسیمعماری

9دوشنبه201401/03/30-14چهار شنبهمحمدبیگی۱05طراحی معماری 4250535701کارشناسیمعماری

9سه شنبه121401/03/31-10چهار شنبهپورعبداهلل20طراحی ساختمان های بتنی4250543701کارشناسیمعماری

9چهارشنبه111401/04/01-9پنج شنبهسلطانی20(نور و صدا)تاسیسات الکتریکی 4250503301کارشناسیمعماری

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

. برنامه درسی رشته حقوق متعاقباً اعالم خواهد شد

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



9جمعه161401/04/03-14پنج شنبهکبیر صابر۲20معماری اسالمی 4250535501کارشناسیمعماری

9یکشنبه111401/04/05-9جمعهکسرایی۱01اسکیس 4250502401کارشناسیمعماری

9چهارشنبه161401/04/08-14جمعهاسدی خوانساری۱20معماری معاصر 4250544001کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه101401/03/27-8چهار شنبهپورعبداهلل11 نقشه برداری6۲۵۰۵۰۱۰01کارشناسیمعماری

9یکشنبه171401/03/29-14چهار شنبهمنصوری03طراحی فنی6250516901کارشناسیمعماری

9چهارشنبه111401/04/01-9پنج شنبهسلطانی20(نور و صدا)تاسیسات الکتریکی 6250503301کارشناسیمعماری

9جمعه141401/04/03-11پنج شنبهابراهیمی21طراحی فضاهای شهری6250517701کارشناسیمعماری

9یکشنبه201401/04/05-14پنج شنبههاشمی رفسنجانی- تقی بیگلو۳05طراحی معماری 6250544101کارشناسیمعماری

9یکشنبه201401/04/05-14پنج شنبههاشمی رفسنجانی- تقی بیگلو۳05طراحی معماری 6250544102کارشناسیمعماری

9چهارشنبه131401/04/08-11جمعهکسرایی۲01اسکیس 6250503801کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

9یکشنبه171401/03/29-14چهار شنبهمنصوری03طراحی فنی8250516901کارشناسیمعماری

9چهارشنبه201401/04/01-14پنج شنبهابراهیمی- عینی فر ۵05طراحی معماری 8250515101کارشناسیمعماری

دروس عمومیکارشناسیمعماری

06 طراحی نهایی8250505001کارشناسیمعماری

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



کارشناسی: مقطع طراحی صنعتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه111401/03/27-9شنبهشیردل20 هندسه ترسیمی2۲۵۰۵۱۴۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه12:301401/03/29-10سه شنبه  مظلوم نژاد02 ۲کارگاه طراحی پایه 2۲۵۰۵۴۴۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه15:301401/03/29-13سه شنبه  مظلوم نژاد02 ۲کارگاه طراحی پایه 2۲۵۰۵۴۴۴02کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه191401/04/01-17چهار شنبه اصل فالح20 ۱مبانی طراحی صنعتی 01	2۲۵۰۵۴۷۸کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه16:301401/04/03-13یکشنبهصفاری۲12مبانی هنرهای تجسمی 2250520301کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه201401/04/03-16:30یکشنبهصفاری۲12مبانی هنرهای تجسمی 2250520302کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه181401/04/05-16سه شنبه  سقط چیان20 ۱ریاضی 2۲۵۰۵۱۶۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه151401/04/07-13دوشنبه اسدی20هنر و تمدن اسالمی2250521601کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121401/04/08-9یکشنبهصادق الوعد۱11مواد و روش ساخت 2250523001کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه121401/03/27-9دوشنبه یاوری12 طراحی به کمك رایانه4۲۵۰۵۴۷۷01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه191401/03/29-16سه شنبه  فتحیه02 فرم و فضا4۲۵۰۵۴۷۹01کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه161401/03/30-14دوشنبه ضیغمی20 مقاومت مصالح: ۱طراحی فنی 4۲۵۰۵۴۸۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه171401/03/31-15یکشنبهاریسیان20 ۲ارگونومی 4۲۵۰۵۴۹۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121401/04/01-10جمعهنجفی زیارانی20 دینامیك : ۲فیزیك 4۲۵۰۵۴۸۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه101401/04/03-8یکشنبهصفاری20 فرآیند طراحی صنعتی4۲۵۰۵۴۹۹01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه1401/04/05خداداده01 ۱کارآموزی 4۲۵۰۵۴۴۸01کارشناسیطراحی صنعتی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

کار با کارخانه



9سه شنبه12:301401/04/07-10:30یکشنبه صفاری11 ۳مبانی طراحی صنعتی 4۲۵۰۵۴۹۷01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121401/04/08-9 شنبه صادق الوعد11 ۱مواد و روش ساخت 4۲۵۰۵۲۳۰01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه111401/03/27-9 چهارشنبهاژدری20 طراحی چند رسانه ای6۲۵۰۵۴۹۶01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه181401/03/29-16 چهارشنبهسقط چیان11 کارگاه دیجیتال6۲۵۰۵۵۰۹01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه101401/03/31-8سه شنبه  چوپانکاره11 طراحی محیطی و مبلمان شهری: ۴پروژه 6۲۵۰۵۵۷۷01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه121401/03/31-10سه شنبه  چوپانکاره11 طراحی محیطی و مبلمان شهری: ۴پروژه 6۲۵۰۵۵۷۷02کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه181401/04/01-16یکشنبه  امامی11 طراحی بیونیك : ۵پروژه 6۲۵۰۵۵۷۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه1401/04/03خداداده01 ۲کارآموزی 6۲۵۰۵۴۵۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه161401/04/05-14 سه شنبه  حاجی قاسمی20روش تحقیق و ارائه6۲۵۰۵۵۹۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه12:301401/04/06-10یکشنبه  فخرآور11مبانی طراحی تعاملی6۲۵۰۵۵۸۶01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه121401/04/07-9پنج شنبهمزینانی02کارگاه حجم سازی	6۲۵۰۵۴۴۶01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه171401/04/08-14پنج شنبه مزینانی02 ۱کارگاه مدل سازی 6۲۵۰۵۱۳۸01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه17:301401/03/27-14پنج شنبهرضوان12 طراحی با صنایع8۲۵۰۵۳۹۹01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه13:301401/03/29-12سه شنبه  خداداده01 سمینار تخصصی01	8۲۵۰۵۴۳۵کارشناسیطراحی صنعتی

40 پروژه نهایی8۲۵۰۵۴۳۶01کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

14جمعه11:301400/10/24-10سه شنبهخداداده01سمینار تخصصی9250543501کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه171400/10/28-15چهارشنبهرضوی ابراهیمی02کارگاه زبان تخصصی	9۲۵۰۵۴2801کارشناسیطراحی صنعتی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

استاد راهنما

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

کار با دفتر طراحی



کارشناسی: مقطع مدیریت مالی: رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

10شنبه181401/03/28-15جمعه آقایی230اصول حسابداری 2250170701کارشناسیمدیریت مالی

15دوشنبه171401/03/30-14سه شنبه قمشه21کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت2250174701کارشناسیمدیریت مالی

10چهارشنبه101401/04/01-7:30چهارشنبه پورکاظمی21ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی2250111101کارشناسیمدیریت مالی

10شنبه191401/04/04-16چهارشنبه بودالیی30مدیریت رفتار سازمانی2250186901کارشناسیمدیریت مالی

15یکشنبه201401/04/05-18سه شنبه سلیمان زاده20حقوق بازرگانی2250186501کارشناسیمدیریت مالی

131401/04/0716-10چهارشنبه عباسیان30آمار و کاربرد آن در مدیریت2250171001کارشناسیمدیریت مالی

161401/04/0816-13چهارشنبه بغزیان30اقتصاد خرد2250149601کارشناسیمدیریت مالی

دروس عمومیکارشناسیمدیریت مالی

10شنبه201401/03/28-17سه شنبه عباسیان21آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی4250179001کارشناسیمدیریت مالی

15دوشنبه131401/03/30-10پنجشنبه اخوان انوری221تحقیق در عملیات 4250179101کارشناسیمدیریت مالی

10چهارشنبه191401/04/01-16پنجشنبه بغزیان30پول و ارز و بانکداری4250187001کارشناسیمدیریت مالی

15شنبه211401/03/04-19چهارشنبه بودالیی30مدیریت منابع انسانی4250196301کارشناسیمدیریت مالی

16یکشنبه161401/04/05-13چهارشنبه میرلوحی231اصول مدیریت مالی 4250177001کارشناسیمدیریت مالی

16سه شنبه101401/04/07-8چهارشنبه میرلوحی20مدیریت مالی در ایران4250179401کارشناسیمدیریت مالی

دروس عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی: مقطع حسابداری: رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

10یکشنبه131401/03/29-10پنجشنبهپورکاظمی230ریاضی کاربردی 2250537101کارشناسیحسابداری

10سه شنبه161401/03/31-13پنجشنبه اخوان انوری220آمار کاربردی 2250638401کارشناسیحسابداری

9شنبه191401/04/04-16چهارشنبه تهرانی130مالی 2250638901کارشناسیحسابداری

9یکشنبه181401/04/05-16یکشنبه خواجوی240اصول حسابداری2250639501کارشناسیحسابداری

9یکشنبه181401/04/05-16سه شنبه خواجوی240اصول حسابداری2250639501کارشناسیحسابداری

16چهارشنبه161401/04/08-13چهارشنبه بغزیان30اقتصاد خرد2250149601کارشناسیحسابداری

دروس عمومیکارشناسیحسابداری

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



کارشناسی: مقطع مهندسی صنایع : رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9جمعه181401/03/27-17پنج شنبهاحمد زاده101کارگاه ماشین افزار2250469201کارشناسیمهندسی صنایع

9یکشنبه211401/03/29-18پنج شنبه معاون هاشمی30معادالت دیفرانسیل2250442301کارشناسیمهندسی صنایع

9سه شنبه211401/03/31-18دوشنبه معاون هاشمی30جبر خطی2250467501کارشناسیمهندسی صنایع

9چهارشنبه191401/04/01-17یکشنبه سلطانی لرگانی220اقتصاد عمومی 2250432201کارشناسیمهندسی صنایع

9جمعه19:301401/04/03-18سه شنبه کزازی30برنامه نویسی کامپیوتر2250431101کارشناسیمهندسی صنایع

9یکشنبه101401/04/05-7پنج شنبه نجفی230ریاضی عمومی 2250416501کارشناسیمهندسی صنایع

9سه شنبه151401/04/07-13دوشنبه-شنبهمحمدی 230فیزیك 2250416601کارشناسیمهندسی صنایع

دروس عمومیکارشناسیمهندسی صنایع

9جمعه151401/03/27-13یکشنبه احمدی130تحقیق در عملیات 42504677کارشناسیمهندسی صنایع

9یکشنبه191401/03/29-17/30دوشنبه-شنبه احمد زاده30روش های تولیدی42504686کارشناسیمهندسی صنایع

9سه شنبه181401/03/31-15پنج شنبه صالح آبادی30اصول حسابداری و هزینه یابی42504421کارشناسیمهندسی صنایع

9جمعه121401/04/03-8یکشنبه احمدی30اقتصاد مهندسی42504683کارشناسیمهندسی صنایع

9یکشنبه201401/04/05-17چهارشنبه  سلطانی لرگانی30آمار مهندسی42504676کارشناسیمهندسی صنایع

9سه شنبه191401/04/07-18پنج شنبه احمد زاده01کارگاه عمومی جوش42504693کارشناسیمهندسی صنایع

دروس عمومیکارشناسیمهندسی صنایع

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



کارشناسی: مقطع مهندسی کامپیوتر : رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

بختیاری30برنامه سازی پیشرفته2250432101کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
9جمعه10-121401/03/27

 سیاردوست30مدارهای منطقی2250431901کارشناسیکامپیوتر
یکشنبه 

سه شنبه
9یکشنبه14:30-16:301401/03/29

9یکشنبه101401/04/05-7پنج شنبه نجفی230ریاضی عمومی 2250416501کارشناسیکامپیوتر

محمدی230فیزیك 2250416601کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
9سه شنبه13-151401/04/07

دروس عمومیکارشناسیکامپیوتر

9جمعه191401/03/27-17چهارشنبهکاظمی30سیستم های عامل4250402801کارشناسیکامپیوتر

14یکشنبه101401/03/29-8جمعه-پنج شنبهآقا بابا30طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال4250403501کارشناسیکامپیوتر

دوشنبه-یکشنبه نیازی30مدارهای الکتریکی4250446001کارشناسیکامپیوتر
14-15:30

14-16
9سه شنبه1401/03/31

 احمدیان30 هوش مصنوعی و سیستم های خبره4۲۵۰۴۷۱۲01کارشناسیکامپیوتر
یکشنبه 

سه شنبه
9جمعه16-181401/04/03

دوشنبهآل احمد30پایگاه داده ها4250442801کارشناسیکامپیوتر

پنج شنبه
9یکشنبه17-18:301401/04/05

دروس عمومی4کارشناسیکامپیوتر

یکشنبه کزازی30سیگنال ها و سیستم ها6250448601کارشناسیکامپیوتر

سه شنبه
9جمعه8-101401/03/27

9یکشنبه211401/03/29-18پنج شنبه معاون هاشمی30معادالت دیفرانسیل6250442301کارشناسیکامپیوتر

9سه شنبه161401/03/31-13سه شنبهانزانی30طراحی زبان های برنامه سازی6250413001کارشناسیکامپیوتر

دوشنبه دهقانی30تحلیل و طراحی سیستم ها6250442901کارشناسیکامپیوتر

چهارشنبه
9چهارشنبه8-101401/04/01

14جمعه161401/04/03-13دوشنبهفتح نوجوان30مهندسی اینترنت6250409101کارشناسیکامپیوتر

سه شنبه سیاردوست01آزمایشگاه ریزپردازنده6250404801کارشناسیکامپیوتر
16:30-

17:30
9یکشنبه1401/04/05

9سه شنبه121401/04/07-10سه شنبه شعاعی20زبان تخصصی6250412101کارشناسیکامپیوتر

دروس عمومی6کارشناسیکامپیوتر

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



کارشناسی: مقطع علوم ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

محمودیه02 (خانم ها) ۲آمادگی جسمانی 2۲۵۰۶۵۳۷01کارشناسیعلوم ورزشی
شنبه 

دوشنبه
9جمعه9-111401/03/27

مهرابی02 (آقایان) ۲آمادگی جسمانی 2۲۵۰۶۵۳۷02کارشناسیعلوم ورزشی
شنبه 

دوشنبه
14جمعه9-111401/03/27

دوشنبهغیور نجف آبادی02(خانم ها) ۱دو میدانی 2۲۵۰۶۲۸۰01کارشناسیعلوم ورزشی
13-15

15-17
9یکشنبه1401/03/29

یکشنبهاشتری02(آقایان) ۱دو میدانی 2۲۵۰۶۲۸۰02کارشناسیعلوم ورزشی
8-9:30

9:30-11
14یکشنبه1401/03/29

دوشنبهآکوچکیان02(خانم ها) ۱تنیس روی میز 2250627901کارشناسیعلوم ورزشی
8-10

10-12
9سه شنبه1401/03/31

چهارشنبهاشتری02(آقایان) ۱تنیس روی میز 2250627902کارشناسیعلوم ورزشی
8-9:30

9:30-11
14سه شنبه1401/03/31

9جمعه121401/04/03-10پنج شنبهزیویار20 مبانی مدیریت2۲۵۰۶۲۸۹01کارشناسیعلوم ورزشی

9یکشنبه101401/04/05-8دوشنبهمهرابی20 فیزیولوژی انسان2۲۵۰۱۱۲۵03کارشناسیعلوم ورزشی

9سه شنبه191401/04/07-17یکشنبهاظهری20 مقدمات جامعه شناسی ورزشی2۲۵۰۶۵۵۹01کارشناسیعلوم ورزشی

9چهارشنبه151401/04/08-13پنج شنبهکریمی زاده اردکانی20 مقدمات مکانیك حرکت انسان2۲۵۰۶۵۴۲01کارشناسیعلوم ورزشی

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهراندروس عمومیکارشناسیعلوم ورزشی

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی: مقطع حقوق:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

14جمعه191401/03/27-17پنج شنبهمعصومی محمد حسین120حقوق اداری2250211501کارشناسیحقوق

14یکشنبه151401/03/29-13پنج شنبهنوری یوشانلویی جعفر20شرکت ها 2حقوق تجارت 2250212401کارشناسیحقوق

14سه شنبه101401/03/31-8پنج شنبهکاظمی محمود20اموال و مالکیت 2حقوق مدنی 2250212701کارشناسیحقوق

14جمعه171401/04/03-15پنج شنبهزهروی رضا 120 حقوق جزای عمومی2250223001کارشناسیحقوق

14یکشنبه191401/04/05-17یکشنبهقاسمی مجتبی20عمومی حقوق مالیه2250224601کارشناسیحقوق

14سه شنبه181401/04/07-16سه شنبهعربیان اصغر120اصول فقه 2250243601کارشناسیحقوق

14پنج شنبه121401/04/09-10پنج شنبهمیرزاده کوهشاهی نادر220حقوق اساسی 2250204901کارشناسیحقوق

دروس عمومیکارشناسیحقوق

14پنج شنبه151401/03/26-13پنج شنبهمومنی راد احمد220 عمومی حقوق بین المللی4250211301کارشناسیحقوق

14شنبه181401/03/28-16سه شنبهشکوهی زاده رضا 220آیین دادرسی مدنی4250213501کارشناسیحقوق

14جمعه171401/03/29-16دوشنبهاعظمی چهار برج حسین 10حقوق قراردادهای نوین4250248401کارشناسیحقوق

14چهارشنبه181401/04/08-16پنج شنبهالماسی نجاد علی220خصوصی  حقوق بین الملل4250214401کارشناسیحقوق

14شنبه191401/04/04-18چهارشنبهطباطبایی نژاد سید محمد10حقوق خصوصی 1متون حقوقی 4250247001کارشناسیحقوق

14دوشنبه121401/03/30-10پنج شنبهطباطبایی نژاد سید محمد320حقوق تجارت 4250212501کارشناسیحقوق

14چهارشنبه161401/04/01-14دوشنبهصفری محسن420حقوق مدنی 4250212901کارشناسیحقوق

14جمعه101401/04/03-8پنج شنبهبهرمند حمید320 حقوق جزای عمومی4250243001کارشناسیحقوق

14یکشنبه181401/04/05-16شنبهمیرخلیلی سید محمود220حقوق جزای عمومی4250211001کارشناسیحقوق

14سه شنبه201401/04/07-18سه شنبهصفری محسن20فقه معامالت(1)متون فقه 4250211901کارشناسیحقوق

1400-1401برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



14پنج شنبه201401/04/09-18شنبهپروین خیراله220حقوق اداری4250211601کارشناسیحقوق

10پنج شنبه181401/03/26-16چهارشنبهبغزیان آلبرت20سواد مالی و اقتصاد فردی4112003401کارشناسیحقوق

دروس عمومیکارشناسیحقوق

14پنج شنبه191401/03/26-16دوشنبهصفری محسن630حقوق مدنی 6250213101کارشناسیحقوق

14شنبه201401/03/28-18یکشنبهعلیدادی سلیمانی حسن 20حقوق عمومی و بین الملل(3)متون فقه 6250212101کارشناسیحقوق

14دوشنبه181401/03/30-16شنبهپروین خیراله320حقوق اساسی 6250246301کارشناسیحقوق

14چهارشنبه151401/04/01-13پنج شنبهکوشا  جعفر220حقوق جزای اختصاصی 6250214701کارشناسیحقوق

14جمعه201401/04/03-18سه شنبهشکوهی زاده رضا 20حقوق تطبیقی6250215101کارشناسیحقوق

14چهارشنبه171401/04/08-16یکشنبهمهدوی محمود10پیشگیری از جرم6250246201کارشناسیحقوق

14یکشنبه171401/04/05-15پنج شنبهمومنی راد احمد20حقوق بشر در اسالم6250246501کارشناسیحقوق

14سه شنبه161401/04/07-14شنبهشایگان فریده20حقوق سازمان های بین المللی6250211401کارشناسیحقوق

14پنج شنبه101401/04/09-9پنج شنبهموذن زادگان حسنعلی210آیین دادرسی کیفری6250214001کارشناسیحقوق

10شنبه151401/04/04-14سه شنبهشایگان فریده10حقوق بین الملل 4متون حقوقی6250247301کارشناسیحقوق

14یکشنبه181401/03/29-17یکشنبهیکرنگی محمد10حقوق فناوری های نوین6۲۵۰۲۴۷۸01کارشناسیحقوق

14پنج شنبه111401/04/02-10پنج شنبهحسنی جعفر410حقوق جزای اختصاصی 6250246901کارشناسیحقوق

دروس عمومیکارشناسیحقوق

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران


