
آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/019جمعهعلوی2سنجش زبان2250235901دكتریآموزش زبان

97/04/059سه شنبهكیوان پناه2برنامه ریزی درسی زبان2250236101دكتریآموزش زبان

97/04/089جمعهنعمتی2مطالعه فراگیری زبان اول2250236301دكتریآموزش زبان

4دكتریآموزش زبان

5دكتریآموزش زبان

18رساله9250226801و8و7و6دكتریآموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدآموزش زبان

4پایان نامه 6250234001ارشدآموزش زبان

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

 1396-97برنامه  امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی

1393مختص ورودی

. 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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم 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

.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



ادبیات انگلیسی:     رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/019جمعهپورگیو2نمایشنامه ها و روشهای بازنمایی:شکسپیر2250220701دكتریادبیات انگلیسی

97/04/059سه شنبهاخوان2سنت ادبیات آمریکا2250222801دكتریادبیات انگلیسی

97/04/089جمعهانوشیروانی2 نظریه های ادبی2250222901دكتریادبیات انگلیسی

4دكتریادبیات انگلیسی

5دكتریادبیات انگلیسی

18رساله9250226801و8و7و6دكتریادبیات انگلیسی

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

 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



حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/019جمعهنژندی منش2حقوق بین الملل كیفری2250235401دكتری حقوق بین الملل عمومی 

97/04/059سه شنبهمستقیمی قمی2مسئولیت بین المللی2250242601دكتری حقوق بین الملل عمومی 

97/04/089جمعهشایگان2تحقیق در متون و اسناد بین المللی2250218401دكتری حقوق بین الملل عمومی 

4دكتری حقوق بین الملل عمومی 

5دكتری حقوق بین الملل عمومی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق بین الملل عمومی 

 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

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/059سه شنبهرفیعی2متون حقوقی3250236501و2دكتری حقوق خصوصی 

97/04/019جمعه بادینی 2حقوق مدنی تطبیقی3250223301و2دكتری حقوق خصوصی 

97/04/039یکشنبهآذربایجانی2آیین دادرسی مدنی  تطبیقی3250213401و2دكتری حقوق خصوصی 

4دكتری حقوق خصوصی 

5دكتری حقوق خصوصی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق خصوصی 

 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

. 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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/019جمعهمختاری2بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و كالمی در حقوق عمومی2250228901دكتری حقوق عمومی 

97/04/059سه شنبهرستمی2حقوق اقتصاد عمومی2250223701دكتری حقوق عمومی 

97/04/089جمعهشایگان2حقوق بشر2250221401دكتری حقوق عمومی 

4دكتری حقوق عمومی 

5دكتری حقوق عمومی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتری حقوق عمومی 

 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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم 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



حقوق كیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/019جمعهبشیریه2متون حقوقی 3250236502و2دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی

97/04/059سه شنبهمعظمی2جرم شناسی نظری3250236601و2دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی

97/04/089جمعهمحمودی جانکی2فلسفه حقوق كیفری3250236901و2دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی

4دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی

5دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی

18رساله8250226801و7و6دكتری حقوق جزا و جرم شناسی

 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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



حقوق:      رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/03/279یکشنبهعلیدادی2(1)اصول فقه 2250211701كارشناسیحقوق

97/03/299سه شنبهشایگان2مقدمه علم حقوق2250210101كارشناسیحقوق

97/03/319پنجشنبهبادینی2اشخاص و  و حمایت از محجورین(1)حقوق مدنی 2250243801كارشناسیحقوق

97/04/029شنبهالهی منش1كلیات حقوق جزا2250243501كارشناسیحقوق

97/04/059سه شنبهمختاری2(1)حقوق اساسی 2250210601كارشناسیحقوق

97/04/069چهارشنبهعلیدادی2انقالب اسالمی ایران2252000901كارشناسیحقوق

97/04/089جمعهعلیدادی2تفسیر موضوعی قران2252001401كارشناسیحقوق

97/04/099شنبهگل محمدی2دانش خانواده و جمعیت2252001801كارشناسیحقوق

گل محمدی2كارگاه آموزشی مهارتهای زندگی 2252002801كارشناسیحقوق

گل محمدی2كارگاه آموزشی مهارتهای زندگی 2252002802كارشناسیحقوق

97/03/279یکشنبهرستمی2(2)حقوق اداری 6250211601و5كارشناسیحقوق

97/03/299سه شنبهتقی زاده2اسناد تجاری(3)حقوق تجارت 6250212501و5كارشناسیحقوق

97/03/319پنجشنبهالماسی22حقوق بین الملل خصوصی 6250214401و5كارشناسیحقوق

97/04/029شنبهالهی منش22حقوق جزای اختصاصی6250214701و5كارشناسیحقوق

97/04/059سه شنبهبادینی3خانواده(5)حقوق مدنی6250213001و5كارشناسیحقوق

97/04/069چهارشنبهآذربایجانی32آیین دادرسی مدنی6250213601و5كارشناسیحقوق

97/04/089جمعهعلیدای12قواعد فقه 6250214901و5كارشناسیحقوق

97/04/099شنبهدانشوركیان3زبان فارسی6252001601و5كارشناسیحقوق

97/04/099شنبهگل محمدی2دانش خانواده و جمعیت6252001801و5كارشناسیحقوق

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/03/279یکشنبهبادینی22حقوق مدنی 3250201101و2ارشدحقوق خصوصی

97/03/299سه شنبهعلیدادی3اصول فقه3250200501و2ارشدحقوق خصوصی

97/04/019جمعهمختاری2متون حقوقی به زبان خارجی3250206901و2ارشدحقوق خصوصی

97/04/039یکشنبهالماسی1فلسفه حقوق3250206701و2ارشدحقوق خصوصی

97/04/059سه شنبهآذربایجانی2آئین دادرسی مدنی 3250201701و2ارشدحقوق خصوصی

97/04/079پنجشنبهتقی زاده2(جبرانی)3حقوق تجارت 2250200101ارشدحقوق خصوصی

97/04/099شنبهرفیعی2(جبرانی)3حقوق مدنی 2250224501ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه6250201601ارشدحقوق خصوصی

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم 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



حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/03/279یکشنبهكیوانفر2حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی3250237101و2ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

97/03/299سه شنبهنیاسری2حقوق بانکی و پرداختهای بین المللی3250237401و2ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

97/04/019جمعهرجبی2حقوق شركتها و بورس3250237701و2ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

97/04/039یکشنبهشایگان2حقوق سازمانهای تجاری بین المللی3250237901و2ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

97/04/059سه شنبهكیوانفر2حقوق تجارت الکترونیک3250228401و2ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

97/04/079پنجشنبهتقی زاده2(جبرانی)3حقوق تجارت 2250200101ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

97/04/099شنبهجوانمرادی2(جبرانی)3حقوق مدنی 2250224502ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

4پایان نامه6250201601ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

.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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/03/299سه شنبهرجبی3حقوق قرارداها3250230701و2ارشد حقوق نفت و گاز 

97/04/079پنجشنبهحق پرست3فقه استداللی نفت و گاز3250232301و2ارشد حقوق نفت و گاز 

97/04/019جمعهنیاسری2شركت های ملی و چند ملیتی نفت وگاز3250232401و2ارشد حقوق نفت و گاز 

97/03/279یکشنبهنخعی2ابعاد فنی باال دستی نفت و گاز3250231601و2ارشد حقوق نفت و گاز 

97/04/039یکشنبهكیوانفر2قراردادهای باالدستی نفت وگاز 3250232601و2ارشد حقوق نفت و گاز 

97/04/099شنبهجوانمرادی2قواعد عمومی قراردادها2250241401ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه6250201601ارشد حقوق نفت و گاز 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

.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

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1393مختص ورودی



روانشناسی عمومی:     رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/04/039یکشنبهرحیمی نژاد2(جبرانی)1شخصیت2250170501ارشدروانشناسی عمومی

97/04/019جمعهكرم دوست3روش های آماری پیشرفته2250148201ارشدروانشناسی عمومی

97/03/299سه شنبهدهقانی آرانی 3روانشناسی عمومی پیشرفته2250148101ارشدروانشناسی عمومی

97/04/059سه شنبهرحیمی نژاد2نظریه های شخصیت2250159401ارشدروانشناسی عمومی

97/04/089جمعهعبدالهی2روانشناسی یادگیری و تفکر2250147901ارشدروانشناسی عمومی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدروانشناسی عمومی

4پایان نامه6250130001ارشدروانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی:    رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/03/319پنجشنبهكرم دوست2آمار استباطی و روش تحقیق پیشرفته2250602501دكتریروانشناسی عمومی

97/04/019جمعهدرانی2(جبرانی)روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته2250185001دكتریروانشناسی عمومی

2250602701دكتریروانشناسی عمومی
روانشناسی كودكان استثنایی با تاكید بیشتر بر شخصیت 

كودكان استثنایی
97/04/089جمعهحسن زاده2

97/04/089جمعهحسن زاده2روان شناسی رشد با تاكید بركودكان استثنایی2250602601دكتریروانشناسی عمومی

4دكتریروانشناسی عمومی

5دكتریروانشناسی عمومی

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1393مختص ورودی

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

.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

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

. 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



روانشناسی تربیتی:    رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

97/03/299سه شنبهدرانی2روانشناسی یادگیری2250178301دكتریروانشناسی تربیتی

97/04/059سه شنبهدرانی2روش های پژوهش2250178201دكتریروانشناسی تربیتی

97/04/099شنبهعبدالهی2روانشناسی شناختی2250178401دكتریروانشناسی تربیتی

4دكتریروانشناسی تربیتی

5دكتریروانشناسی تربیتی

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

. 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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

4دكتریزبان و ادبیات فارسی 

5دكتریزبان و ادبیات فارسی 

18رساله9250226801و8و7و6دكتریزبان و ادبیات فارسی 

. 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

 دكتری پس از واریز شهریه 5و 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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


