
آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2نقد و بررسی مسائل آموزش زبان3250216501دكتریآموزش زبان
  شیواكیوان پناه 

ماراالنی
98/10/209هفته زوج18250-14پنجشنبه

98/11/039هفته زوج13250-9جمعهسیدمحمد علوی 2تربیت معلم زبان3250236401دكتریآموزش زبان

98/10/279هفته زوج18250-14جمعهمجید نعمتی 2انگلیسی برای اهداف ویژه3250229601دكتریآموزش زبان

2برنامه ریزی درسی زبان1250236101دكتریآموزش زبان
محمدحسین 

نوروزی
98/10/209هفته زوج19251-15چهارشنبه

1250244501دكتریآموزش زبان
روش تحقیق كمی و كیفی در آموزش 

(جبرانی)زبان
98/10/249هفته زوج13251-9پنجشنبهحسین كرمی2

98/11/019هفته زوج18251-14پنجشنبهحسین كرمی2(جبرانی)نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان1250245501دكتریآموزش زبان

98/10/279هفته زوج13251-9جمعهمجید نعمتی 2مطالعه فراگیری زبان اول1250236301دكتریآموزش زبان

98/11/039هفته زوج18251-14جمعهسیدمحمد علوی 2تحقیق در آموزش زبان1250234101دكتریآموزش زبان

4دكتریآموزش زبان

5دكتریآموزش زبان

دكتریآموزش زبان
8و7و6

9و
18رساله250226801

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

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

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

.برنامه كالسی و 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

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2نمایشنامه ها و روش های بازنمایی: شکسپیر3250220701دكتریادبیات انگلیسی
 جالل فرزانه 

دهکردی
98/10/209هرهفته15250-13دوشنبه

3250231901دكتریادبیات انگلیسی
رویکردی : انسان گرایی لیبرال در ادبیات انگلیسی 

انتقادی
98/11/039هرهفته11250-9یکشنبه  زهره رامین2

3250233001دكتریادبیات انگلیسی
بررسی ادبیات رنگین پوستان و مهاجران ایاالت 

متحده آمریکا
98/10/279هرهفته16250-14یکشنبه سوسن پورصنعتی2

4دكتریادبیات انگلیسی

5دكتریادبیات انگلیسی

دكتری ادبیات انگلیسی
8و7و6

9و
18رساله250226801

كارشناسی ارشد: مقطع آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2روش تدریس مهارت های زبان1250244601ارشدآموزش زبان
محمدحسین 

نوروزی
98/10/249هفته زوج13261-9چهارشنبه 

98/11/039هفته زوج13261-9پنجشنبهعلی حامد برقی2(جبرانی)زبان شناسی 1250244301ارشدآموزش زبان

98/10/299هفته زوج18261-14پنجشنبه علی حامد برقی2اصول و روش تدریس زبان های خارجی1250202301ارشدآموزش زبان

98/10/209هفته زوج13261-9جمعه موال میری2(جبرانی)روش تحقیق 1250202401ارشدآموزش زبان

98/10/279هفته زوج18262-14جمعه  موال میری 2(جبرانی)آزمون سازی زبان 1250244401ارشدآموزش زبان

4پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدآموزش زبان

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

  1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

  1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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



دكتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/10/209هفته فرد18255-14پنجشنبهفریده شایگان2تحقیق در متون و اسناد بین المللی3250218401دكتری حقوق بین الملل

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

المللی عمومی
2

هیبت اهلل نژندی 

منش
98/10/279هفته فرد13255-9جمعه

98/11/039هفته فرد18255-14جمعهفریده شایگان 2حقوق مخاصمات مسلحانه3250227201دكتری حقوق بین الملل 

98/10/209هفته فرد13255-9پنجشنبهفریده شایگان2حقوق بشر1250221401دكتری حقوق بین الملل

2مسئولیت بین المللی1250242601دكتری حقوق بین الملل
بهرام مستقیمی 

قمی
98/11/039هفته فرد19256-15پنجشنبه

1250218601دكتری حقوق بین الملل
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها و وقایع 

بین المللی روز
2

هیبت اهلل نژندی 

منش
98/10/279هفته فرد18251-14جمعه

4دكتری حقوق بین الملل  

5دكتری حقوق بین الملل  

دكتری حقوق بین الملل
8و7و6

9و
18رساله250226801

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان 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 ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/10/279هفته فرد13251-9پنجشنبهمهدی زاهدی 2متون حقوقی3250236501دكتری حقوق خصوصی 

98/11/039هفته فرد18251-14پنجشنبهعلی اسالمی پناه2فلسفه حقوق3250223401دكتری حقوق خصوصی 

2حقوق تجارت بین الملل3250223201دكتری حقوق خصوصی 
علیرضا محمدزاده 

وادقانی
98/10/209هفته فرد13251-9جمعه

12حقوق مدنی پیشرفته 1250221201دكتری حقوق خصوصی 
فریدون نهرینی 

وعلی اسالمی پناه
98/10/209هفته فرد13250-9پنجشنبه

98/11/039هفته فرد18250-14پنجشنبهحسن بادینی2مسئولیت مدنی تطبیقی1250229501دكتری حقوق خصوصی 

98/10/279هفته فرد13250-9جمعهنجادعلی الماسی2حقوق بین الملل خصوصی1250221001دكتری حقوق خصوصی 

4دكتری حقوق خصوصی 

5دكتری حقوق خصوصی 

دكتری حقوق خصوصی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

دكتری: مقطع 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان 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 ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/11/039هفته فرد13256-9پنجشنبهمهدی مختاری2متون پیشرفته حقوقی3250224701دكتری حقوق عمومی 

3250223501دكتری حقوق عمومی 
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسالمی 

ایران
98/10/209هفته فرد13256-9جمعهخیراله پروین2

98/10/279هفته فرد18256-14جمعهخیراله پروین2نظارت بر اعمال حکومت3250221501دكتری حقوق عمومی 

98/10/279هفته فرد13262-9پنجشنبهحسین رحمت الهی2تاریخ سیاسی ایران1250240901دكتری حقوق عمومی 

98/10/209هفته فرد13253-9جمعهولی رستمی2حقوق اقتصادی عمومی1250223701دكتری حقوق عمومی 

98/11/0314هفته فرد18250-14جمعهمهدی مختاری2دولت و نظریه های مربوط به آن1250235601دكتری حقوق عمومی 

4دكتری حقوق عمومی 

5دكتری حقوق عمومی 

دكتری حقوق عمومی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

. 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 ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

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

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



دكتری: مقطع حقوق كیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/11/039هفته زوج13253-9پنجشنبهعلی خالقی  2آیین دادرسی كیفری تطبیقی3250234301دكتری حقوق كیفری 

98/10/209هفته زوج18253-14پنجشنبهتهمورث بشیریه 2حقوق كیفری بین الملل3250234401دكتری حقوق كیفری 

98/10/279هفته زوج13253-9جمعهحسن مرادی 12حقوق كیفری اختصاصی 3250234501دكتری حقوق كیفری 

2سیاست جنایی1250241301دكتری حقوق كیفری 
فیروز محمودی 

جانکی
98/11/039هفته زوج13252-9پنجشنبه

12فقه استداللی 1250241201دكتری حقوق كیفری 
جمال رضائی 

حسین آبادی
98/10/209هفته زوج13252-9جمعه

2حقوق كیفری عمومی1250241101دكتری حقوق كیفری 
محمدابراهیم 

شمس ناتری
98/10/279هفته زوج18252-14جمعه

4دكتری حقوق كیفری 

5دكتری حقوق كیفری

دكتری حقوق كیفری
و7و6

8
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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



دكتری: مقطع حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

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

گاز
98/10/209هفته فرد18253-14:30پنجشنبهمهدی پیری دمق2

98/11/039هفته فرد13242-9جمعه شعبان حق پرست2فقه استداللی نفت و گاز1250218701دكتری حقوق نفت و گاز 

1250226101دكتری حقوق نفت و گاز 
حقوق شركتهای چند ملیتی در سرمایه گذاری 

خارجی
2

محمد ساردوئی 

نسب
98/10/279هفته فرد18253-14جمعه

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دكتری: مقطع روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

3250250701دكتریروابط بین الملل 
با تاكید بر دوران )مسائل امنیتی جهان معاصر

(بعد از جنگ سرد
2

غالمعلی چگنی 

زاده
98/10/279هفته فرد18261-14پنجشنبه

2اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل3250251701دكتریروابط بین الملل 
بهرام مستقیمی 

قمی
98/10/209هفته فرد13262-9جمعه

98/11/039هفته فرد18261-14جمعهعلی آدمی2مدیریت بحران و مناقشات بین المللی3250251401دكتریروابط بین الملل 

2نفش قدرت در سیاست بین الملل1250250601دكتریروابط بین الملل 
غالمعلی چگنی 

زاده
98/10/279هفته فرد13261-9پنجشنبه

98/10/209هفته فرد19262-15پنجشنبهآرش رئیسی نژاد2سیاست خارجی تطبیقی1250251201دكتریروابط بین الملل 

98/11/039هفته فرد13306-9جمعهركسانا نیکنامی 2اقتصاد سیاسی بین الملل1250245901دكتریروابط بین الملل 

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد: مقطع حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/10/249هفته فرد13259-9پنجشنبهعلیرضا آذربایجانی2اجرای احکام و اسناد3250209401و1ارشدحقوق خصوصی

98/10/209هفته فرد18259-14پنجشنبهمهدی زاهدی2حقوق بین الملل خصوصی3250200801و1ارشدحقوق خصوصی

98/10/279هفته فرد12261-9جمعهناهید جوانمرادی1سمینار3250201501ارشدحقوق خصوصی

98/10/279هفته فرد13259-9جمعهفریدون نهرینی 2آیین دادرسی مدنی 1250201701ارشدحقوق خصوصی

2حقوق تجارت بین الملل3250207801و1ارشدحقوق خصوصی
علیرضا محمدزاده  

وادقانی
98/11/039هفته فرد18259-14جمعه

20-18پنجشنبه

20-18جمعه

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

مهدی زاهدی  ارشد 2حقوق خصوصی متون حقوقی به زبان خارجی 01 2502014 19 98/10/29 هفته فرد

 1398-99برنامه كالسی و 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
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كارشناسی ارشد: مقطع حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
98/10/209هفته فرد13260-9پنجشنبهحسن بادینی 2حقوق و اقتصاد3250224301و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
98/11/039هفته فرد18260-14:30پنجشنبهتورج تقی زاده 2حقوق تجارت الکترونیك3250228401و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
98/10/249هفته فرد13260-9جمعهحسن بادینی2حقوق بانکی و پرداخت های بین المللی3250237401و1ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
3250224401و1ارشد

مالیات ها و عوارض، محاسبات )مالیه عمومی 

(عمومی، معامالت دولتی و بودجه ها
98/10/279هفته فرد18260-14جمعهولی رستمی 2

20-18پنجشنبه

20-18جمعه

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی 

بین المللی
9مهدی زاهدی 2متون حقوقی به زبان خارجی1250206901ارشد 98/10/29 هفته فرد 237

  1398-99برنامه كالسی و 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 ارشد: مقطع حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/10/209هفته فرد14252-8:30پنجشنبهمهدی پیری دمق3مدیریت دعاوی و اختالفات در صنعت نفت و گاز3250232101و1ارشد حقوق نفت و گاز 

3250232801و1ارشد حقوق نفت و گاز 
حقوق مالکیت فکری و اموال معنوی در صنعت 

نفت و گاز
2

 علیرضا محمدزاده 

وادقانی
98/10/279هفته فرد19252-15پنجشنبه

3250237001و1ارشد حقوق نفت و گاز 
قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و 

گاز
2

محمد ساردوئی 

نسب
98/11/019هفته فرد13252-9جمعه

98/11/039هفته فرد18262-14جمعهتورج تقی زاده2حقوق تجارت بین الملل1250207801ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

.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

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



كارشناسی : مقطع حقوق:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

كالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/10/259هرهفته18217-15سه شنبهعلی دانشوركیان3 زبان فارسی 1112001725كارشناسیحقوق

2اندیشه اسالمی 1112000230كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/11/0314هفته زوج14220-11چهارشنبه

2تفسیر موضوعی قرآن1112001544كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/10/229هفته زوج17220-14چهارشنبه

98/10/219هفته فرد18254-14چهارشنبهحسن بادینی2 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدنی 1250243801كارشناسیحقوق

98/10/199هفته فرد13253-9پنجشنبهناهید جوانمرادی 2(تجارو اعمال تجاری) 1حقوق تجارت1250231701كارشناسیحقوق

1(مدنی)1قواعد فقه1250236701كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/10/299هفته زوج15262-13پنجشنبه

1(جزایی) 2قواعد فقه1250215001كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/10/269هفته زوج17262-15پنجشنبه

98/11/039هفته فرد18223-14پنجشنبهناهید جوانمرادی2مقدمه علم حقوق1250210101كارشناسیحقوق

98/11/019هفته فرد13307-9جمعهمهدی مختاری 12حقوق اساسی 1250210601كارشناسیحقوق

98/10/249هفته زوج11262-9جمعهتهمورث بشیریه 1كلیات حقوق جزا1250243501كارشناسیحقوق

گارگاهجعفرگل محمدی 10كارگاه آموزش مهارت های زندگی 1252002701كارشناسیحقوق

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



98/10/199هفته فرد13254-9شنبهخیراله پروین 22حقوق اداری 3250211601كارشناسیحقوق

98/10/219هرهفته16254-14شنبه فریده شایگان12حقوق بین الملل عمومی 3250204301كارشناسیحقوق

10:15-9سه شنبهمهدیه آكوچکیان 1(خانم ها)تربیت بدنی3112002442كارشناسیحقوق
سالن 

ورزش
98/10/2114هرهفته

14:15-13سه شنبهرضا نوری 1(آقایان)تربیت بدنی3112002042كارشناسیحقوق
سالن 

ورزش
98/10/2514هرهفته

22اصول فقه3250211801كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/10/289هفته زوج11254-8چهارشنبه

98/11/019هفته فرد13254-9چهارشنبهعلیرضا آذربایجانی12آیین دادرسی مدنی 3250241801كارشناسیحقوق

2تفسیر موضوعی قرآن3112001544كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/10/229هفته زوج17220-14چهارشنبه

98/11/039هفته زوج13254-9پنجشنبهبشیریه تهمورث  22حقوق جزای عمومی3250211001كارشناسیحقوق

98/10/249هفته فرد14:30254-8:30پنجشنبهتورج تقی زاده 3(كلیات قراردادها)3حقوق مدنی 3250212801كارشناسیحقوق

98/10/269هفته فرد13254-9 جمعهتورج تقی زاده2 3حقوق تجارت 3250212501كارشناسیحقوق

98/10/299هفته فرد18254-14جمعهنجادعلی الماسی 12حقوق بین الملل خصوصی 3250214301كارشناسیحقوق



98/10/199هفته فرد13254-9شنبهخیراله پروین 22حقوق اداری 5250211601كارشناسیحقوق

98/10/229هرهفته12256-10چهارشنبهفریده شایگان32حقوق بین المللی عمومی 5250246401كارشناسیحقوق

98/10/289هفته فرد18256-14چهارشنبهعلیرضا آذربایجانی32آیین دادرسی مدنی 5250213601كارشناسیحقوق

2(فقه خانواده)2متون فقه 5250212001كارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
98/10/299هفته زوج12256-8پنجشنبه

98/10/249هفته فرد14:30254-8:30پنجشنبهتورج تقی زاده 3(كلیات قراردادها)3حقوق مدنی 5250212801كارشناسیحقوق

1 حقوق جزایی2متون حقوقی 5250247101كارشناسیحقوق
فیروز محمودی 

جانکی
98/10/219هفته زوج16259-14پنجشنبه

98/11/019هفته فرد18254-14:30پنجشنبهمهدی مختاری 32حقوق اساسی 5250246301كارشناسیحقوق

98/10/269هفته فرد13254-9 جمعهتورج تقی زاده2 3حقوق تجارت 5250212501كارشناسیحقوق

32حقوق جزای عمومی5250243001كارشناسیحقوق
محمدابراهیم 

شمس ناتری
98/11/039هفته زوج13254-9جمعه

98/10/279هفته فرد18252-14جمعهحسن بادینی 2الزامات خارج از قرارداد (4)حقوق مدنی5250212901كارشناسیحقوق



دكترا: مقطع زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/10/269زوج19255-15چهارشنبهاحمد احمدی2بالغت و فنون ادب3250223901دكترازبان و ادبیات فارسی

98/10/279زوج13255-9پنجشنبهبهادرباقری2تحقیق در ادبیات3250224201دكترازبان و ادبیات فارسی

98/10/2614زوج18255-14پنجشنبهیداهلل منصوری2 زبان و ادبیات باستانی ایران3250230201دكترازبان و ادبیات فارسی

98/10/2714زوج18260-14چهارشنبهعلی دانشوركیان2تحول زبان فارسی1250226701دكترازبان و ادبیات فارسی

98/10/269زوج13260-9پنجشنبهعلی محمد مؤذنی2 تحقیق در متون عرفانی و حکمی1250239101دكترازبان و ادبیات فارسی

98/10/2614زوج18260-14پنجشنبهعلی محمد مؤذنی2تحقیق در متون نظم فارسی1250239001دكترازبان و ادبیات فارسی

98/10/279زوج13260-9جمعهحسین پاینده2روش های نقد و تحلیل متن1250233801دكترازبان و ادبیات فارسی

4دكترازبان و ادبیات فارسی

5دكترازبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات 

فارسی
دكترا

8و7و6

9و
18رساله250226801

. 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

  1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

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

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 


