
دکتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته12-10پنجشنبهمومنی راد احمد2متون پیشرفته حقوقی2250224701دکتری حقوق بین الملل

2250229101دکتری حقوق بین الملل
تحلیل محتوی آرا و احکام قضایی و داوری 

بین المللی
1401/04/0914هرهفته18-16دوشنبه الهوئی نظری حمید2

1401/04/1614هرهفته18-16چهارشنبهشایگان فریده2حقوق مخاصمات مسلحانه2250227201دکتری حقوق بین الملل

4دکتری حقوق بین الملل

5دکتری حقوق بین الملل

دکتری حقوق بین الملل
9و8و7و6

10و
18رساله252003401

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

 1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

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

1401/04/0214هرهفته20-18یکشنبهعربیان اصغر12فقه استداللی 2250241201دکتری حقوق خصوصی 

1401/04/0914هرهفته18-16یکشنبهانصاری پور محمد علی2فلسفه حقوق2250223401دکتری حقوق خصوصی 

1401/04/1614هرهفته18 -16دوشنبهشکوهی زاده رضا2آیین دادرسی مدنی تطبیقی2250213401دکتری حقوق خصوصی 

4دکتری حقوق خصوصی 

5دکتری حقوق خصوصی 

دکتری حقوق خصوصی 
و9و8و7و6

10
18رساله250226801

. 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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته12-10پنجشنبهقاسمی مجتبی2دولت و نظریه های مربوط به آن2250235601دکتری حقوق عمومی 

2250221301دکتری حقوق عمومی 
تحقیق در متون واسناد حقوق عمومی و 

تحلیل آرای دیوان عدالت اداری
1401/04/0914هرهفته18-16چهارشنبهمیرزاده کوهشاهی نادر2

2250223501دکتری حقوق عمومی 
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسالمی 

ایران
1401/04/1614هرهفته18-16پنجشنبهپروین خیراله2

4دکتری حقوق عمومی 

5دکتری حقوق عمومی 

دکتری حقوق عمومی 
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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



دکتری: مقطع حقوق کیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته10-8پنجشنبهشمس ناتری محمد ابراهیم12حقوق کیفری اختصاصی 2250234501دکتری حقوق کیفری 

1401/04/0914هرهفته12-10پنجشنبهمحمودی جانکی فیروز2فلسفه حقوق کیفری2250236901دکتری حقوق کیفری 

1401/04/1614هرهفته20-18دوشنبهزهروی رضا 2آیین دادرسی کیفری تطبیقی2250234301دکتری حقوق کیفری 

4دکتری حقوق کیفری 

5دکتری حقوق کیفری

دکتری حقوق کیفری
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

. 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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.تواند واحد رساله را اخذ نماید



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته17-15پنجشنبهطباطبایی نژاد سید محمد2قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز2250226501دکتری حقوق نفت و گاز 

2250226101دکتری حقوق نفت و گاز 
حقوق شرکتهای چند ملیتی در سرمایه 

گذاری خارجی
1401/04/0914هرهفته10-8جمعهساردوئی نسب محمد2

1401/04/1614هرهفته15-13پنجشنبهحق پرست کمیشانی شعبان2فقه استداللی نفت و گاز2250218701دکتری حقوق نفت و گاز 

4دکتری حقوق نفت و گاز 

5دکتری حقوق نفت و گاز 

دکتری حقوق نفت و گاز 
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

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 ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2۲۵۰۲۵۱۳01دکتریروابط بین الملل 
تجزیه و )سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل

(تحلیل اهداف،منافع و استراتژی
1401/04/0214هرهفته12-10چهارشنبه ذاکر اصفهانی علی رضا2

1401/04/0914هرهفته18-16چهارشنبهمتقی ابراهیم2بررسی تطبیقی نظام های اقتصادی2250253301دکتریروابط بین الملل 

1401/04/1614هرهفته18-16پنجشنبهپیروز بیژن2اقتصاد سیاسی بین الملل2250245901دکتریروابط بین الملل 

4دکتریروابط بین الملل 

5دکتریروابط بین الملل 

دکتریروابط بین الملل
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

دکتری: مقطع 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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



حقوق خصوصی:       رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته18-16یکشنبهعربیان اصغر2قواعد فقه2250201301ارشد حقوق خصوصی

1401/04/0614هرهفته19-17پنجشنبهطباطبایی نژاد سید محمد2داوری بین المللی2250201001ارشد حقوق خصوصی

1401/04/1014هرهفته18-16چهارشنبه رضائی حسین آبادی جمال3اصول فقه2250200501ارشد حقوق خصوصی

1401/04/1314هرهفته12-10پنجشنبهکاظمی محمود12حقوق مدنی 2250200601ارشد حقوق خصوصی

1401/04/1614هرهفته15-14پنجشنبهالماسی نجاد علی1سمینار2250201501ارشد حقوق خصوصی

4پایان نامه6۲۵۲۰۰۳۰01و5و4و3ارشد  حقوق خصوصی

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 دوم سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 



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
1401/04/0214هرهفته10-8جمعهاعظمی چهار برج حسین 2حقوق و اقتصاد2250224301ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1401/04/0614هرهفته13-11پنجشنبهنوری یوشانلویی جعفر2حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی2250217701ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1401/04/1014هرهفته18-16شنبهالماسی نجاد علی2تعارض قوانین در حقوق بین الملل2250218201ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1401/04/1314هرهفته18-16جمعهتقی زاده تورج2حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی2250237201ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
1401/04/1614هرهفته11-9پنجشنبهخداپرست تاسنده ناصر2حقوق مشارکت های تجاری بین المللی2250217901ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
4پایان نامه6۲۵۲۰۰۳۰01و5و4و3ارشد

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

1401/04/0214هرهفته12-10جمعهساردوئی نسب  محمد2حقوق سرمایه گذاری خارجی2250256701ارشد حقوق نفت و گاز 

1401/04/0614هرهفته17-15یکشنبهشایگان فریده2حقوق دریاها2250208201ارشد حقوق نفت و گاز 

1401/04/1014هرهفته19-16جمعهخداپرست تاسنده ناصر3حقوق نفت و گاز2250232001ارشد حقوق نفت و گاز 

1401/04/1314هرهفته17-15پنج شنبهمعصومی محمد حسین2حقوق تطبیقی منابع معدنی2250256801ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه6۲۵۲۰۰۳۰01و5و4و3ارشد 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 دوم سال تحصیلی 



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0314هرهفته19-17پنج شنبهمعصومی محمد حسین12حقوق اداری2250211501کارشناسیحقوق

1401/04/0514هرهفته15-13پنج شنبهنوری یوشانلویی جعفر2شرکت ها 2حقوق تجارت 2250212401کارشناسیحقوق

1401/04/0714هرهفته10-8پنج شنبهکاظمی محمود2اموال و مالکیت 2حقوق مدنی 2250212701کارشناسیحقوق

1401/04/1014هرهفته17-15پنج شنبهزهروی رضا 12 حقوق جزای عمومی2250223001کارشناسیحقوق

1401/04/1210هرهفته19-17یکشنبهقاسمی مجتبی2عمومی حقوق مالیه2250224601کارشناسیحقوق

1401/04/1414هرهفته18-16سه شنبهعربیان اصغر12اصول فقه 2250243601کارشناسیحقوق

1401/04/1614هرهفته12-10پنج شنبهمیرزاده کوهشاهی نادر22حقوق اساسی 2250204901کارشناسیحقوق

2کارشناسیحقوق

1401/04/0913هرهفته2دانش خانواده و جمعیت21120019کارشناسیحقوق

1401/04/1610هرهفته2(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 21120006کارشناسیحقوق

1401/04/028هرهفته20-18دوشنبه علیدادی سلیمانی حسن 22اندیشه اسالمی 2112000248کارشناسیحقوق

هرهفته2کارگاه آموزش مهارت های زندگی 22520028کارشناسیحقوق

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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 یک 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

کارشناسی: مقطع 

 واحد6دروس عمومی تا سقف 



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته15-13پنج شنبهمومنی راد احمد22 عمومی حقوق بین المللی4250211301کارشناسیحقوق

1401/04/0414هرهفته18-16سه شنبهشکوهی زاده رضا 22آیین دادرسی مدنی4250213501کارشناسیحقوق

1401/04/0516هرهفته19-18دوشنبهاعظمی چهار برج حسین 1حقوق قراردادهای نوین4250248401کارشناسیحقوق

1401/04/1216هرهفته18-16پنج شنبهالماسی نجاد علی22خصوصی  حقوق بین الملل4250214401کارشناسیحقوق

1401/04/1114هرهفته19-18چهارشنبهخداپرست تاسنده ناصر1حقوق خصوصی 1متون حقوقی 4250247001کارشناسیحقوق

1401/04/0614هرهفته12-10پنج شنبهافشاری محمد رضا32حقوق تجارت 4250212501کارشناسیحقوق

1401/04/0814هرهفته16-14دوشنبهصفری محسن42حقوق مدنی 4250212901کارشناسیحقوق

1401/04/1014هرهفته16-14چهارشنبهبهره مند حمید32 حقوق جزای عمومی4250243001کارشناسیحقوق

1401/04/1014هرهفته18-16شنبهمیرخلیلی سید محمود22حقوق جزای عمومی4250211001کارشناسیحقوق

1401/04/1414هرهفته16-14یکشنبهحق پرست کمیشانی شعبان2فقه معامالت(1)متون فقه 4250211901کارشناسیحقوق

1401/04/1616هرهفته20-18شنبهپروین خیراله22حقوق اداری4250211601کارشناسیحقوق

21401/04/028سواد مالی و اقتصاد فردی41120034کارشناسیحقوق

 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 یک 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 

کارشناسی: مقطع 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران



حقوق:      رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0210هرهفته19-16دوشنبهصفری محسن63حقوق مدنی 6250213101کارشناسیحقوق

1401/04/0414هرهفته20-18یکشنبهعلیدادی سلیمانی حسن 2حقوق عمومی و بین الملل(3)متون فقه 6250212101کارشناسیحقوق

1401/04/0616هرهفته18-16شنبهپروین خیراله32حقوق اساسی 6250246301کارشناسیحقوق

1401/04/0814هرهفته12-10پنج شنبهشمس ناتری محمد ابراهیم22حقوق جزای اختصاصی 6250214701کارشناسیحقوق

1401/04/1016هرهفته20-18سه شنبهبابایی مهدی2حقوق تطبیقی6250215101کارشناسیحقوق

1401/04/1514هرهفته17-16یکشنبهمهدوی محمود1پیشگیری از جرم6250246201کارشناسیحقوق

1401/04/1214هرهفته18-16سه شنبهفتاحی زفرقندی علی2حقوق بشر در اسالم6250246501کارشناسیحقوق

1401/04/1416هرهفته16-14شنبهشایگان فریده2حقوق سازمان های بین المللی6250211401کارشناسیحقوق

1401/04/1416هرهفته13-11دوشنبهشایگان فریده2حقوق سازمان های بین المللی625021142کارشناسیحقوق

1401/04/1610هرهفته10-9پنج شنبهمهرانفر ابراهیم21آیین دادرسی کیفری6250214001کارشناسیحقوق

1401/04/1110هرهفته15-14سه شنبهشایگان فریده1حقوق بین الملل 4متون حقوقی6250247301کارشناسیحقوق

1401/04/0510هرهفته18-17یکشنبهیکرنگی محمد1حقوق فناوری های نوین6۲۵۰۲۴۷۸01کارشناسیحقوق

1401/04/0914هرهفته15-13پنج شنبهحاجی ده آبادی احمد41حقوق جزای اختصاصی 6250246901کارشناسیحقوق

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 یک 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 دوم سال تحصیلی 



زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس
تاریخ امتحانهفته برگزاری

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته18-16چهارشنبههادی روح اله2تحقیق در علوم بالغی2250226601دکترازبان و ادبیات فارسی

1401/04/0714هرهفته12-10پنجشنبهعلی محمد مؤذنی2تحقیق در متون نظم فارسی 2250239001دکترازبان و ادبیات فارسی

1401/04/1214هرهفته18-16سه شنبهمنوچهر اکبری2تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی2250224201دکترازبان و ادبیات فارسی

1401/04/1614هرهفته16-14پنجشنبهسیف عبدالرضا22تحقیق در متون حکمی عرفانی 2250239501دکترازبان و ادبیات فارسی

4و3دکترازبان و ادبیات فارسی

5دکترازبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات 

فارسی
دکترا

9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 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

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

دکترا: مقطع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته18-16شنبه اقتصاد سوده2یادگیری زبان به کمک فناوری2250238701دکتریآموزش زبان

1401/04/0714هرهفته20-18یکشنبهخمیجانی فراهانی علی اکبر2تحقیق در آموزش زبان2۲۵۰۲۳۴۱01دکتریآموزش زبان

1401/04/1214هرهفته20-18شنبه علوی  محمد2سنجش زبان2250235901دکتریآموزش زبان

1401/04/1614هرهفته18-16یکشنبه نعمتی مجید2انگلیسی برای اهداف ویژه2۲۵۰۲۲٩٦01دکتریآموزش زبان

4و3دکتریآموزش زبان

5دکتریآموزش زبان

دکتریآموزش زبان
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 )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 دوم 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

دکتری ادبیات انگلیسی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دکتری: مقطع 

 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

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

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید(پروپزوال



آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

روز کالسدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

کالس

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

1401/04/0214هرهفته12-10پنجشنبه نوروزی محمد حسین2اصول و روش تدریس زبان های خارجی2250202301ارشدآموزش زبان

1401/04/0614هرهفته18-16پنجشنبه دشتستانی سید رضا2روش تدریس مهارت های زبان2250244601ارشدآموزش زبان

1401/04/1014هرهفته12-10جمعهخمیجانی فراهانی علی اکبر2روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان2۲۵۰۲۴۴۵01ارشدآموزش زبان

1401/04/1314هرهفته10-8جمعه پارسازاده  عباس2فرهنگ و هویت در آموزش زبان2۲۵۰۲۴۵۴01ارشدآموزش زبان

1401/04/1614هرهفته16-14جمعه پارسازاده حسین2نظریه های جامعه شناسی زبان2۲۵۰۲۴۴٩01ارشدآموزش زبان

6پایان نامه 6۲۵۲۰۰۳101و5و4و3ارشدآموزش 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 دوم سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع 


