
دکتری: مقطع آموزش زبان انگلیسی:     رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهعلوی 2سنجش زبان2250235901دکتریآموزش زبان

98/03/319سالن اجتماعاتجمعهکیوان پناه 2مطالعات یادگیری زبان دوم2250236001دکتریآموزش زبان

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهخمیجانی فراهانی2منظورشناسی زبان دوم2250236201دکتریآموزش زبان

4دکتریآموزش زبان

5دکتریآموزش زبان

دکتریآموزش زبان
8و7و6

9و
18رساله250226801

.برنامه 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

 1397-98برنامه 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
 دکتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثنائاً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

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



حقوق بین الملل عمومی :      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهمستقیمی قمی2متون پیشرفته حقوقی2250224701دکتری حقوق بین الملل

98/03/319سالن اجتماعاتجمعهنژندی منش2حقوق بین الملل کیفری2250235401دکتری حقوق بین الملل 

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهشایگان2تحلیل محتوی آرا و احکام قضایی و داوری بین المللی2250229101دکتری حقوق بین الملل 

4دکتری حقوق بین الملل  

5دکتری حقوق بین الملل  

دکتری حقوق بین الملل
8و7و6

9و
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

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

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثنائاً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دکتری: مقطع حقوق خصوصی:    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/309سالن اجتماعاتپنج شنبه بادینی2مسولیت مدنی تطبیقی2250229501دکتری حقوق خصوصی 

98/03/3014سالن اجتماعاتپنج شنبهاسالمی پناه2حقوق مدنی تطبیقی2250201801دکتری حقوق خصوصی 

98/04/0114سالن اجتماعاتشنبهنهرینی2آیین دادرسی مدنی  تطبیقی2250213401دکتری حقوق خصوصی 

98/04/0614سالن اجتماعاتپنجشنبهبناء نیاسری3حقوق تجارت بین الملل4250223201دکتری حقوق خصوصی 

4دکتری حقوق خصوصی 

5دکتری حقوق خصوصی 

دکتری حقوق خصوصی 
8و7و6

9و
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 5 و 4استثنائاً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
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

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



حقوق عمومی:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/3114سالن اجتماعاتجمعهرحمت الهی2بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کالمی در حقوق عمومی2250228902دکتری حقوق عمومی 

98/03/319سالن اجتماعاتجمعهرحمت الهی2دولت و نظریه های مربوط به آن2250235601دکتری حقوق عمومی 

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهشایگان2حقوق بشر2250221401دکتری حقوق عمومی 

4دکتری حقوق عمومی 

5دکتری حقوق عمومی 

دکتری حقوق عمومی 
8و7و6

9و
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

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه 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
 دکتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثنائاً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



حقوق کیفری و جرم شناسی:        رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهمعظمی2جرم شناسی نظری2250236601دکتری حقوق کیفری 

98/03/319سالن اجتماعاتجمعهبشیریه2متون حقوقی2250236501دکتری حقوق کیفری 

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهمحمودی جانکی2فلسفه حقوق کیفری2250236901دکتری حقوق کیفری 

4دکتری حقوق کیفری 

5دکتری حقوق کیفری

دکتری حقوق کیفری
و7و6

8
18رساله250226801

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

. 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
 دکتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثنائاً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

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



کارشناسی : مقطع حقوق:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/04/0714سالن اجتماعاتجمعهعلیدادی2(1)اصول فقه2250243601کارشناسیحقوق

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهشهابی2اموال و مالکیت (2)حقوق مدنی2250212701کارشناسیحقوق

98/03/2914سالن اجتماعاتچهارشنبه مختاری22حقوق اساسی 2250204901کارشناسیحقوق

98/03/319سالن اجتماعاتجمعه بشیریه2(1)حقوق جزای عمومی2250223001کارشناسیحقوق

98/04/029سالن اجتماعاتیکشنبهعلیدادی2(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی2252000601کارشناسیحقوق

98/03/089سالن اجتماعاتشنبهعلیدادی2(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 2252000101کارشناسیحقوق

98/04/049سالن اجتماعاتسه شنبهپروین2حقوق مالیه عمومی4250224601و2کارشناسیحقوق

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهپروین2(1)حقوق اداری4250211501و2کارشناسیحقوق

98/03/269سالن اجتماعاتیکشنبه تقی زاده2شرکت ها(2)حقوق تجارت4250212401و2کارشناسیحقوق

98/03/259سالن اجتماعاتشنبهشایگان1حقوق خصوصی(1)متون حقوقی4250247001و2کارشناسیحقوق

98/04/059سالن اجتماعاتچهارشنبهعلیدادی2(فقه معامالت) 1متون فقه4250211901کارشناسیحقوق

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهشایگان2(2)حقوق بین المللی عمومی4250211301کارشناسیحقوق

98/04/0714سالن اجتماعاتشنبهشهابی3کلیات قراردادها (3)حقوق مدنی4250212801کارشناسیحقوق

98/04/029سالن اجتماعاتیکشنبهرضایی2(2)اصول فقه4250211801کارشناسیحقوق

98/03/309سالن اجتماعاتپنج شنبهبشیریه2(2)حقوق جزای عمومی4250211001کارشناسیحقوق

98/03/2214سالن اجتماعاتچهارشنبهآذربایجانی2(2)آیین دادرسی مدنی4250213501کارشناسیحقوق

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



98/03/259سالن اجتماعاتشنبهبادینی3(ب)عقود معین قسمت (7)حقوق مدنی8250213201و7کارشناسیحقوق

98/04/0514سالن اجتماعاتچهارشنبهزاهدی1(2)کارتحقیقی8250214201و7کارشناسیحقوق

98/04/0211سالن اجتماعاتیکشنبهآذربایجانی 2ادله اثبات دعوی8250215201و7کارشناسیحقوق

98/04/049سالن اجتماعاتسه شنبهکاظمیان2پزشکی قانونی8250215401و7کارشناسیحقوق

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهمعظمی2جرم شناسی8250214501و7کارشناسیحقوق

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهرجبی3(الف)عقود معین قسمت(6)حقوق مدنی8250213101و7کارشناسیحقوق

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهجوانمرادی3شفعه و وصیت و ارث (8)حقوق مدنی8250213301و7کارشناسیحقوق

98/03/269سالن اجتماعاتیکشنبهمحمودی جانکی1(2)آیین دادرسی کیفری8250214001و7کارشناسیحقوق

98/03/309سالن اجتماعاتپنج شنبهزاهدی2حقوق سازمانهای بین المللی8250211401و7کارشناسیحقوق

98/03/2514سالن اجتماعاتشنبهنوری1تربیت بدنی8252001902و7کارشناسیحقوق

98/03/2514سالن اجتماعاتشنبهآکوچکیان1تربیت بدنی8252001901و7کارشناسیحقوق

98/03/2814سالن اجتماعاتسه شنبهرجبی11ورزش8252002001و7کارشناسیحقوق

98/03/2814سالن اجتماعاتسه شنبهآکوچکیان11ورزش8252002002و7کارشناسیحقوق

98/03/089سالن اجتماعاتشنبهعلیدادی2(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 7252000101کارشناسیحقوق

98/04/029سالن اجتماعاتیکشنبهعلیدادی2(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی7252000601کارشناسیحقوق

98/04/059سالن اجتماعاتچهارشنبهزاهدی2به زبان خارجی(1)متون حقوقی7250213701کارشناسیحقوق

98/03/299سالن اجتماعاتچهارشنبهمختاری2به زبان خارجی(2)متون حقوقی7250213801کارشناسیحقوق



کارشناسی ارشد: مقطع حقوق خصوصی:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/259سالن اجتماعاتشنبهعلیدادی3اصول فقه2250200501ارشدحقوق خصوصی

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهنیاسری2حقوق تجارت2250200901ارشدحقوق خصوصی

98/03/319سالن اجتماعاتجمعهبادینی22حقوق مدنی 2250201101ارشدحقوق خصوصی

98/04/029سالن اجتماعاتیکشنبهرضایی2قواعد فقه2250201301ارشدحقوق خصوصی

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهمختاری2متون حقوقی به زبان خارجی2250201401ارشدحقوق خصوصی

98/04/049سالن اجتماعاتسه شنبهمختاری1فلسفه حقوق2250206701ارشدحقوق خصوصی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدحقوق خصوصی

1397-98برنامه 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 تجاری اقتصادی بین المللی:       رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان
 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
98/03/259سالن اجتماعاتشنبهتقی زاده2حقوق حمل و نقل بین المللی2250218001ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهبناء نیاسری2حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی2250228501ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
98/04/029سالن اجتماعاتیکشنبهکیوانفر2حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی2250237101ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
98/03/319سالن اجتماعاتجمعهشایگان2حقوق سازمان های تجاری بین المللی2250237901ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهمختاری2متون حقوقی به زبان خارجی2250206901ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
98/04/049سالن اجتماعاتسه شنبهکیوانفر2حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی2250217701ارشد

 حقوق تجاری اقتصادی بین 

المللی
4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

 1397-98برنامه 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

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/259سالن اجتماعاتشنبهجوانمرادی2حقوق تجارت بین الملل2250207801ارشد حقوق نفت و گاز 

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهرجبی 3حقوق قراردادها2250230701ارشد حقوق نفت و گاز 

98/03/319سالن اجتماعاتجمعهحق پرست3فقه استداللی نفت و گاز2250232301ارشد حقوق نفت و گاز 

98/04/049سالن اجتماعاتسه شنبهکیوانفر2حقوق بین المللی سرمایه گذاری خارجی2250230901ارشد حقوق نفت و گاز 

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهبناء نیاسری2شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز2250232401ارشد 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

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکترا: مقطع زبان و ادبیات فارسی :    رشته تحصیلی

مقطعرشته تحصیلی

ال
س

یم
ن

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درس
ساعت 

امتحان

زبان و ادبیات 

فارسی
98/03/3014سالن اجتماعاتپنجشنبهخاتمی2(نثر)تحقیق در متون فارسی 2250224001دکترا

زبان و ادبیات 

فارسی
98/03/309سالن اجتماعاتپنجشنبهموذنی2تحقیق در متون عرفانی و حکمی2250221701دکترا

زبان و ادبیات 

فارسی
98/03/2914سالن اجتماعاتچهارشنبهرضایتی2دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی2250226201دکترا

زبان و ادبیات 

فارسی
4دکترا

زبان و ادبیات 

فارسی
5دکترا

زبان و ادبیات 

فارسی
دکترا

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

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

.ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دکتری: مقطع روابط بین الملل :    رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکان امتحانروز امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

98/03/289سالن اجتماعاتسه شنبهعسگرخانی2نفش قدرت در سیاست بین الملل2250250601دکتریروابط بین الملل 

2250251301دکتریروابط بین الملل 
تجزیه و تحلیل )سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل

(اهداف،منافع و استراتژی
98/03/319سالن اجتماعاتجمعهطارمی2

98/04/069سالن اجتماعاتپنج شنبهنیکنامی2همگرائی و واگرائی در روابط بین الملل2250250801دکتریروابط بین الملل 

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


