
دکتری: مقطع آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2نقد و بررسی مسائل آموزش زبان2250216501دکتریآموزش زبان
  شیواکیوان پناه 

ماراالنی
99/03/279هفته زوج18250-14پنجشنبه

99/03/309هفته زوج13250-9جمعهسیدمحمد علوی 2سنجش زبان2250235901دکتریآموزش زبان

99/04/0414هفته زوج18250-14جمعهمجید نعمتی 2انگلیسی برای اهداف ویژه2250229602دکتریآموزش زبان

4دکتریآموزش زبان

5دکتریآموزش زبان

دکتریآموزش زبان
8و7و6

9و
18رساله250226801

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

. 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

 1398-99برنامه 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 ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



زبان و ادبیات انگلیسی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

4دکتریادبیات انگلیسی

5دکتریادبیات انگلیسی

دکتری ادبیات انگلیسی
8و7و6

9و
18رساله250226801

کارشناسی ارشد: مقطع آموزش زبان انگلیسی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2درآمدی بر تحلیل گفتمان2250245001ارشدآموزش زبان
علی اکبر خمیجانی 

فراهانی
99/03/2414هفته زوج18252-9چهارشنبه

99/03/279هفته زوج13252-9پنجشنبهعلی حامد برقی2نظریه های روان شناسی زبان2250244801ارشدآموزش زبان

99/03/2914هفته زوج18252-14پنجشنبهعلی حامد برقی2نگارش متون علمی دانشگاهی2۲۵۰۲۴۵۶01ارشدآموزش زبان

99/03/319هفته زوج13252-9جمعهمجید نعمتی2انگلیسی با اهداف ویژه2250229602ارشدآموزش زبان

99/04/039هفته زوج18252-14جمعه سیدمحمد علوی2سنجش و ارزشیابی زبان2250244701ارشدآموزش زبان

99/04/0414هفته زوج13252-9شنبهحسین کرمی2روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان2250244501ارشدآموزش زبان

6پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدآموزش زبان

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. 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

  1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

  1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/279هفته فرد19254-15پنجشنبهبهرام مستقیمی قمی2متون پیشرفته حقوقی2250224701دکتری حقوق بین الملل

99/03/309هفته فرد13254-9جمعههیبت اهلل نژندی منش2حقوق بین الملل کیفری2250235401دکتری حقوق بین الملل 

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

المللی
99/04/0414هفته فرد18254-14جمعهفریده شایگان 2

4دکتری حقوق بین الملل  

5دکتری حقوق بین الملل  

دکتری حقوق بین الملل
8و7و6

9و
18رساله250226801

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. 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



حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/279هفته فرد18255-14پنجشنبهعلی اسالمی پناه2حقوق مدنی تطبیقی2250201801دکتری حقوق خصوصی 

99/03/309هفته فرد13255-9جمعهمحمد تقی رفیعی2متون حقوقی2250236501دکتری حقوق خصوصی 

99/04/0414هفته فرد18255-14جمعه فریدون نهرینی2آیین دادرسی مدنی تطبیقی2250213401دکتری حقوق خصوصی 

4دکتری حقوق خصوصی 

5دکتری حقوق خصوصی 

دکتری حقوق خصوصی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

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

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. 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



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2250228901دکتری حقوق عمومی 
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کالمی در 

حقوق عمومی
99/03/279هفته فرد17256-13پنجشنبهمحمدرضا ویژه2

2250223501دکتری حقوق عمومی 
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسالمی 

ایران
99/03/309هفته فرد18256-14جمعهخیراله پروین2

99/04/0414هفته فرد13256-9جمعهمهدی مختاری2حقوق بشر2250221401دکتری حقوق عمومی 

4دکتری حقوق عمومی 

5دکتری حقوق عمومی 

دکتری حقوق عمومی 
8و7و6

9و
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

. 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 ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دکتری: مقطع حقوق کیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/279هفته فرد13253-9جمعهامیر حسن نیازپور2آیین دادرسی کیفری تطبیقی2250234301دکتری حقوق کیفری 

99/03/309هفته فرد13253-9پنجشنبهتهمورث بشیریه 2متون حقوقی2250236502دکتری حقوق کیفری 

2فلسفه حقوق کیفری2250236901دکتری حقوق کیفری 
فیروزمحمودی 

جانکی
99/04/0414هفته فرد18253-14پنجشنبه

4دکتری حقوق کیفری 

5دکتری حقوق کیفری

دکتری حقوق کیفری
و7و6

8
18رساله250226801

 1398-99برنامه 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 ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. 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



دکتری: مقطع حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/279هفته فرد18252-14پنجشنبهمهدی پیری دمق2قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز2۲۵۰۲۲۶۵01دکتری حقوق نفت و گاز 

99/03/309هفته فرد13252-9جمعهمحمد ساردوئی نسب2حقوق تجارت بین الملل پیشرفته2۲۵۰۲۰۶۶01دکتری حقوق نفت و گاز 

99/04/0414هفته فرد19252-14جمعهمحمد تقی رفیعی3حقوق تطبیقی قراردادها2250203201دکتری حقوق نفت و گاز 

4دکتری حقوق نفت و گاز 

5دکتری حقوق نفت و گاز 

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

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

2250250701دکتریروابط بین الملل 
با تاکید بر دوران )مسائل امنیتی جهان معاصر

(بعد از جنگ سرد
99/03/279هفته فرد13259-9پنجشنبهغالمعلی چگنی زاده2

99/03/309هفته فرد13259-9جمعهبهرام مستقیمی قمی2اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل2250251701دکتریروابط بین الملل 

99/04/0414هفته فرد18259-14پنجشنبهعلی آدمی2مدیریت بحران و مناقشات بین المللی2250251401دکتریروابط بین الملل 

4دکتریروابط بین الملل 

5دکتریروابط بین الملل 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. 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



کارشناسی ارشد: مقطع حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/2414هفته فرد13260-9جمعهحسن بادینی12حقوق مدنی 2250200601ارشدحقوق خصوصی

2قواعد فقه2250201301ارشدحقوق خصوصی
 شعبان حق پرست 

کمیشانی
99/03/279هفته فرد19260-15جمعه

3متون فقه2250201201ارشدحقوق خصوصی
حسن علیدادی 

سلیمانی
99/03/309هفته فرد14260-8پنجشنبه

99/04/019هفته فرد18260-14پنجشنبه تورج تقی زاده2حقوق تجارت2250200901ارشدحقوق خصوصی

99/04/0414هفته فرد15260-13جمعهنجاد علی الماسی1فلسفه حقوق2250206701ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

.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

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/03/2414هفته فرد18261-14چهارشنبهفریده شایگان2حقوق سازمان های تجاری بین المللی2۲۵۰۲۳۷۹01ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/03/279هفته فرد13261-9جمعهمهدی زاهدی2حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی2250237201ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/03/309هفته فرد18261-14جمعهحسن بادینی 2حقوق اقتصادی2250228701ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
2250217701ارشد

حقوق قراردادهای تجاری بین المللی 

اقتصادی
99/04/019هفته فرد18261-14پنجشنبهمهدی زاهدی2

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
99/04/0414هفته فرد13261-9پنجشنبهمهدی مختاری2حقوق حمل و نقل بین المللی2250218001ارشد

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

  1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

.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



کارشناسی ارشد: مقطع حقوق نفت و گاز :      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/2414هفته فرد14262-8:30پنجشنبهمهدی پیری دمق3حقوق نفت و گاز2250232001ارشد حقوق نفت و گاز 

99/03/279هفته فرد18262-14جمعهمحمد ساردوئی نسب2شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز2250232401ارشد حقوق نفت و گاز 

3فقه استداللی نفت و گاز2۲۵۰۲۳۲۳01ارشد حقوق نفت و گاز 
 شعبان حق پرست 

کمیشانی
99/03/309هفته فرد14262-8:30جمعه

99/04/0414هفته فرد18262-14پنجشنبهحسن بادینی2حقوق مسیولیت مدنی2۲۵۰۲۳۳۲01ارشد حقوق نفت و گاز 

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد حقوق نفت و گاز 

.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

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی : مقطع حقوق:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/03/2414هفته فرد18250-14شنبهخیراله پروین12حقوق اداری 2250211501کارشناسیحقوق

12اصول فقه 2250243601کارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
99/03/259هفته فرد12250-8چهارشنبه

99/03/279هفته زوج13250-9سه شنبهناهید جوانمرادی2 اموال و مالکیت2حقوق مدنی 2250212701کارشناسیحقوق

99/03/299هفته فرد18250-14پنجشنبه تهمورث بشیریه12حقوق جزای عمومی 2250223001کارشناسیحقوق

99/03/309هفته زوج15250-12پنجشنبهجمشید غالملو1کلیات حقوق جزا2250243501کارشناسیحقوق

99/03/319هفته فرد13250-9شنبه خیراله پروین2حقوق مالیه عمومی2250224601کارشناسیحقوق

99/04/019هفته فرد13250-9پنجشنبهتورج تقی زاده2 شرکت ها2حقوق تجارت 2250212401کارشناسیحقوق

99/04/0414هفته فرد13250-9جمعه خیراله پروین22حقوق اساسی 2250204901کارشناسیحقوق

2(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 2112000630کارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
99/04/059هفته فرد17217-13چهارشنبه

99/03/2914هفته زوج18217-15پنجشنبهجعفرگل محمدی2(دختران)دانش خانواده و جمعیت2112001949کارشناسیحقوق

99/03/2914هفته زوج21217-18پنجشنبهجعفرگل محمدی2(پسران)دانش خانواده و جمعیت2112001952کارشناسیحقوق

99/04/039هفته فرد17250-14جمعهمهدی مختاری1(حقوق خصوصی )1متون حقوقی  2250247001کارشناسیحقوق

 1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 شنبه فریده شایگان22حقوق بین المللی عمومی 4250211301کارشناسیحقوق

 

99/03/2414هرهفته251 11-13

99/03/259هفته فرد18251-14جمعه علیرضاآذربایجانی22آیین دادرسی مدنی 4250213501کارشناسیحقوق

99/03/279هفته فرد13251-9جمعهنجاد علی الماسی22حقوق بین الملل خصوصی 4250214401کارشناسیحقوق

99/03/299هفته فرد11251-9پنجشنبهفیروزمحمودی جانکی1 حقوق جزایی2متون حقوقی4250247101کارشناسیحقوق

99/03/319هفته زوج18251-14سه شنبهناهید جوانمرادی42حقوق مدنی 4250212901کارشناسیحقوق

99/04/019هفته زوج13251-9جمعهجمشید غالملو32حقوق جزای عمومی 4250243001کارشناسیحقوق

99/04/039هفته فرد18251-14پنجشنبهمهدی مختاری 32حقوق اساسی 4250246301کارشناسیحقوق

99/04/0414هفته فرد14251-11پنجشنبهمهدی زاهدی2روش تحقیق4250247501کارشناسیحقوق

99/03/2214هرهفته18217-15شنبهمحمد زرین3زبان انگلیسی4112001811کارشناسیحقوق

99/03/2914هفته زوج18217-15پنجشنبهجعفرگل محمدی2(دختران)دانش خانواده و جمعیت4112001949کارشناسیحقوق

99/03/2914هفته زوج21217-18پنجشنبهجعفرگل محمدی2(پسران)دانش خانواده و جمعیت4112001952کارشناسیحقوق

هرهفتهسالن12:30-10:30سه شنبهمهدیه آکوچکیان1(دختران)1ورزش 4112002546کارشناسیحقوق



99/03/2414هفته زوج14253-17و12-9چهارشنبهناهید جوانمرادی63حقوق مدنی 6250213101کارشناسیحقوق

99/03/259هفته زوج12253-9جمعه فریده شایگان1 حقوق عمومی3متون حقوقی6250247201کارشناسیحقوق

99/03/279هفته زوج18253-14جمعهجمشید غالملو22حقوق جزای اختصاصی 6250214701کارشناسیحقوق

99/03/2914هفته فرد19253-15چهارشنبه تهمورث بشیریه2جرم شناسی6250214501کارشناسیحقوق

99/03/319هفته فرد18253-14جمعهامیر حسن نیازپور12آیین دادرسی کیفری6250213901کارشناسیحقوق

99/04/019هفته زوج19253-15پنجشنبهجمشید غالملو12حقوق جزای اختصاصی 6250246801کارشناسیحقوق

99/04/039هفته فرد13273-9جمعه علیرضا آذربایجانی2ادله اثبات دعوی6250215201کارشناسیحقوق

99/04/0414هفته فرد13273-9پنجشنبهحسن بادینی52حقوق مدنی 6250246601کارشناسیحقوق

2(حقوق عمومی و بین الملل )3متون فقه 6250212001کارشناسیحقوق
حسن علیدادی 

سلیمانی
99/03/309هفته فرد18273-14پنجشنبه

99/04/049هرهفته16253-14سه شنبه فریده شایگان  2حقوق سازمان های بین المللی6250211401کارشناسیحقوق



دکترا: مقطع زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانهفته برگزاریمکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

99/03/2414فرد13243-9چهارشنبهاحمد احمدی۱2متون نظم و نثر عربی 2250232201دکترازبان و ادبیات فارسی

99/03/279فرد13239-9جمعهعلی دانشور کیان2تحقیق در علوم بالغی2250226601دکترازبان و ادبیات فارسی

99/03/309فرد13243-9پنجشنبهمنوچهر اکبری2تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی2250224201دکترازبان و ادبیات فارسی

99/04/019فرد18243-14چهارشنبهامید مجد2تحقیق در ادبیات معاصر2250239801دکترازبان و ادبیات فارسی

99/04/0414فرد18243-14پنجشنبهاحمد خاتمی2تحقیق در متون نثر فارسی2250239201دکترازبان و ادبیات فارسی

4و3دکترازبان و ادبیات فارسی

5دکترازبان و ادبیات فارسی

دکترازبان و ادبیات فارسی
8و7و6

9و
18رساله250226801

. 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

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

  1398-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

 دکترا پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4و3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 


