
مقطع کارشناسی          – 93برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته حقوق ورودي   

      96-97سالتحصیلی  دوم  در نیمسال

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

)ارث و وصیت ، شفعه( 8 مدنی حقوق 311134 صفري ناهید دکتر خانم 1200 1000 3 9312  پ ع کامپیوتر مرکز  شنبه یک   07/04/1397  14:00 

)ارث و وصیت ، شفعه( 8 مدنی حقوق 311134 صفري ناهید دکتر خانم 1600 1400 3 9312  پ ع کامپیوتر مرکز  شنبه یک   07/04/1397  14:00 

2 تحقیقی کار 311143 زاده موسی محمد دکتر 1800 1600 1 9312  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه دو   06/04/1397  10:30 

شناسی جرم 311146 بابایی جابر آقاي 1800 1600 2 9312  )جدید س( 208 کالس  شنبه دو   31/03/1397  14:00 

2 فقه قواعد 311151 قلیزاده امیرحسین آقاي 1800 1600 1 9312  پ ع کامپیوتر مرکز  29/03/1397 شنبه   14:00 

تطبیقی حقوق 311152 زاده موسی محمد دکتر 1800 1600 2 9312  )جدید س( 208 کالس  شنبه یک   04/04/1397  14:00 

دعوي اثبات ادله 311153 صفري ناهید دکتر خانم 1200 1000 2 9312  پ ع کامپیوتر مرکز  02/04/1397 شنبه   14:00 

قضایی آموزي کار 311180 دهقانی پرویز  دکتر 1000 800 1 9312  )جدید س( 208 کالس  شنبه دو   27/03/1397  14:00 

 **دانشجویان میتوانند از دروس ارائه شده گروه معارف نیز انتخاب واحد نمایند**

 

 



مقطع کارشناسی          – 94برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته حقوق ورودي   

      96-97سالتحصیلی  دوم  در نیمسال

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

1 فقه اصول 311118 بوذري سپیده خانم 1200 1000 2 9412  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه چهار   05/04/1397  10:30 

)الف معین عقود( 6 مدنی حقوق 311132 دهقانی پرویز  دکتر 1200 1000 3 9412  )جدید س( 208 کالس  شنبه یک   27/03/1397  10:30 

)الف معین عقود( 6 مدنی حقوق 311132 دهقانی پرویز  دکتر 1600 1400 3 9412  )جدید س( 208 کالس  شنبه یک   27/03/1397  10:30 

3 مدنی دادرسی آیین 311137 دهقانی پرویز  دکتر 1600 1400 2 9412  )جدید س( 208 کالس  شنبه دو   02/04/1397  10:30 

) خارجی زبان به( 1 حقوقی متون 311138 پتفت آرین آقاي 1800 1600 2 9412  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه سه   07/04/1397  10:30 

) خارجی زبان به( 1 حقوقی متون 311138 صفري ناهید دکتر خانم 1800 1600 2 9412  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه سه   07/04/1397  10:30 

1 تحقیقی کار 311142 زاده موسی محمد دکتر 1800 1600 1 9412  121 کالس  شنبه چهار   03/04/1397  10:30 

1 خصوصی الملل بین حقوق 311144 زاده موسی محمد دکتر 1000 800 2 9412  پ ع کامپیوتر مرکز  شنبه یک   04/04/1397  10:30 

3 اختصاصی جزاي حقوق 311149 بابایی جابر آقاي 1200 1000 2 9412  )جدید س( 208 کالس  شنبه دو   31/03/1397  10:30 

1 فقه قواعد 311150 بوذري سپیده خانم 1000 800 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه دو   06/04/1397  10:30 

الملل بین روابط اصول 311167 زاده موسی محمد دکتر 1200 1000 1 9412  )جدید س( 208 کالس  29/03/1397 شنبه   10:30 

دروس ارائه شده گروه معارف نیز انتخاب واحد نمایند** **دانشجویان میتوانند از  

 



مقطع کارشناسی          – 95برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته حقوق ورودي   

      96-97سالتحصیلی  دوم  در نیمسال

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

1 عمومی الملل بین حقوق 311202 زاده موسی محمد دکتر 1000 800 2 9512  )جدید س( 208 کالس  31/03/1397 شنبه   10:30 

مدنی)1( فقه قواعد 311213 بوذري سپیده خانم 1000 800 1 9512  )جدید س( 208 کالس  شنبه چهار   06/04/1397  10:30 

کار حقوق 311221 پتفت آرین آقاي 1600 1400 2 9512  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه چهار   05/04/1397  08:30 

تجاري اسناد) 3(تجارت حقوق 311226 دهقانی پرویز  دکتر 1200 1000 2 9512  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه سه   02/04/1397  10:30 

قرارداد از خارج الزامات) 4( مدنی حقوق 311229 صفري ناهید دکتر خانم 1600 1400 2 9512  )جدید س( 208 کالس  شنبه سه   30/03/1397  10:30 

3 عمومی جزاي حقوق 311236 پورقهرمانی بابک دکتر آقاي 1000 800 2 9512  )جدید س( 208 کالس  شنبه یک   27/03/1397  10:30 

1 مدنی دادرسی آیین 311243 صفري ناهید دکتر خانم 1600 1400 2 9512  )جدید س( 208 کالس  29/03/1397 شنبه   10:30 

معامالت فقه 1 فقه متون 311247 بوذري سپیده خانم 1000 800 2 9512  )جدید س( 208 کالس  شنبه سه   03/04/1397  08:30 

خصوصی حقوق1 حقوقی متون 311251 پتفت آرین آقاي 1200 1000 1 9512  121 کالس  شنبه دو   04/04/1397  10:30 

فکري مالکیت حقوق 311260 صفري ناهید دکتر خانم 1800 1600 1 9512  )جدید س( 208 کالس  28/03/1397 شنبه   10:30 

 **دانشجویان میتوانند از دروس ارائه شده گروه معارف نیز انتخاب واحد نمایند**

 



مقطع کارشناسی          – 96برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته حقوق ورودي   

      96-97سالتحصیلی  دوم  در نیمسال

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

عمومی مالیه حقوق 311204 پتفت آرین آقاي 1200 1000 2 9612  )جدید س( 208 کالس  شنبه چهار   29/03/1397  08:30 

1 اداري حقوق 311205 مکرمی یاسر دکتر آقاي جناب 1600 1400 2 9612  )جدید س( 208 کالس  شنبه چهار   05/04/1397  08:30 

تجاري اعمال و تجار 1 تجارت حقوق 311207 صفري ناهید دکتر خانم 1200 1000 2 9612  )جدید س( 208 کالس  شنبه سه   02/04/1397  08:30 

مالکیت و اموال 2 مدنی حقوق 311209 بوذري سپیده خانم 1600 1400 2 9612  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه دو   07/04/1397  08:30 

2 اساسی حقوق 311214 پتفت آرین آقاي 1600 1400 2 9612  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه سه   31/03/1397  08:30 

اسالم در بشر حقوق 311224 پتفت آرین آقاي 1800 1600 2 9612  )جدید س( 208 کالس  شنبه چهار   04/04/1397  08:30 

)1( عمومی جزاي حقوق 311234 پورقهرمانی بابک دکتر آقاي 1800 1600 2 9612  )جدید س( 208 کالس  شنبه سه   27/03/1397  08:30 

**دانشجویان میتوانند درس تربیت بدنی  و نیز از گروه معارف نیز انتخاب واحد نمایند.**  

 

 

 



مقطع کارشناسی -96ورودي  روانشناسی برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

02 روانشناسی در اساسی مباحث 313102 اسمعلی احمد دکتر 1600 1400 2 9612  121 کالس  شنبه دو   27/03/1397  08:30 

آن نقد و روانشناسی مکاتب و تاریخ 313103 اسمعلی احمد دکتر 1000 800 2 9612  )جدید س( 206 کالس  شنبه سه   02/04/1397  14:00 

مسلمان اندیشمندان دیدگاه از روانشناسی 313105 اسمعلی احمد دکتر 1000 800 2 9612  121 کالس  شنبه دو   07/04/1397  14:00 

استنباطی آمار 313107 دوست ایمان هاله خانم 1000 800 3 9612  )جدید س( 206 کالس  شنبه یک   29/03/1397  10:30 

ادراك و احساس 313110 هاشمی زهره دکتر خانم 1200 1000 2 9612  )جدید س( 206 کالس  شنبه سه   04/04/1397  08:30 

اسالمی فلسفه با آشنایی 313116 ملکی صفرزاده علی آقا حاج 1800 1600 2 9612  )جدید س( 206 کالس  شنبه دو   06/04/1397  10:30 

خارجی زبان 8888256 121 کالس  نجفی فرزانه خانم 1800 1600 3 9613  شنبه سه   31/03/1397  14:00 

خارجی زبان 8888256 121 کالس  نجفی فرزانه خانم 1800 1600 3 9613  شنبه چهار   31/03/1397  14:00 

 

 



مقطع کارشناسی -94ورودي  روانشناسی برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

2روانشناسی متون 313124 افشاري علی دکتر آقاي 1000 800 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه سه   29/03/1397  10:30 

2روانی شناسی آسیب 313132 اسمعلی احمد دکتر 1200 1000 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه سه   27/03/1397  08:30 

1روانشناختی آزمونهاي 313135 اسمعلی احمد دکتر 1600 1400 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه سه   06/04/1397  08:30 

شغلی و تحصیلی مشاوره و راهنمایی 313143 هاشمی زهره دکتر خانم 1200 1000 2 9412  )جدید س( 206 کالس  شنبه چهار   02/04/1397  08:30 

کاربردي اجتماعی روانشناسی 313144 افشاري علی دکتر آقاي 1600 1400 2 9412  )جدید س( 206 کالس  شنبه چهار   04/04/1397  10:30 

سازمانی - صنعتی روانشناسی 313146 افشاري علی دکتر آقاي 1000 800 2 9412  )جدید س( 206 کالس  شنبه چهار   31/03/1397  14:00 

1 ویژه نیازهاي با کودکان روانشناسی 313147 افشاري علی دکتر آقاي 1800 1600 2 9412  )پایه علوم( 201 کالس  05/04/1397 شنبه   14:00 

جنسیت روانشناسی 313152 هاشمی زهره دکتر خانم 1600 1400 2 9412  )پایه علوم( 201 کالس  07/04/1397 شنبه   10:30 

 

 

 

 



مقطع کارشناسی -95ورودي  روانشناسی برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

هیجان و انگیزش 313112 هاشمی زهره دکتر خانم 1200 1000 2 9512  )جدید س( 206 کالس  شنبه دو   02/04/1397  08:30 

2تحولی روانشناسی 313114 اسمعلی احمد دکتر 1600 1400 2 9512  )جدید س( 206 کالس  27/03/1397 شنبه   08:30 

تجربی روانشناسی 313125 افشاري علی دکتر آقاي 1600 1400 3 9512  )جدید س( 206 کالس  شنبه یک   30/04/1397  14:00 

سنجی روان 313126 دوست ایمان هاله خانم 1200 1000 2 9512  )جدید س( 206 کالس  شنبه یک   29/03/1397  10:30 

تربیتی روانشناسی 313128 افشاري علی دکتر آقاي 1600 1400 2 9512  )جدید س( 206 کالس  شنبه دو   05/04/1397  10:30 

1 حدیث و قرآن در روانشناختی هاي آموزه 313129 ملکی صفرزاده علی آقا حاج 1000 800 2 9512  )جدید س( 206 کالس  شنبه دو   06/04/1397  14:00 

روانشناسی در کامپیوتر کاربرد 313134 غفاري دکتر 1800 1600 2 9512  )جدید س( 206 کالس  06/04/1397 شنبه   08:30 

 

 

 

 

 



مقطع کارشناسی -93ورودي  روانشناسی برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

خانواده مشاوره و روانشناسی 313141 هاشمی زهره دکتر خانم 1600 1400 2 9312  )جدید س( 206 کالس  شنبه سه   31/03/1397  14:00 

ویژه نیازهاي با کودکان توانبخشی 313149 افشاري علی دکتر آقاي 1200 1000 2 9312  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه چهار   02/04/1397  08:30 

رفتار تغییر و اصالح هاي شیوه 313150 اسمعلی احمد دکتر 1800 1600 2 9312  )جدید س( 206 کالس  شنبه سه   29/03/1397  10:30 

روانشناسی در)انفرادي-عملی(پژوهش 313151 هاشمی زهره دکتر خانم 1000 800 3 9312  شنبه سه نامشخص   20/03/1397  14 :00  

روانشناسی در)انفرادي-عملی(پژوهش 313151 اسمعلی احمد دکتر 1000 800 3 9312  شنبه سه نامشخص   20/03/1397  14:00 

روانشناسی در)انفرادي-عملی(پژوهش 313151 افشاري علی دکتر آقاي 1000 800 3 9312  شنبه سه نامشخص   20/03/1397  14:00 

استرس مدیریت 313154 هاشمی زهره دکتر خانم 1600 1400 2 9312  )پایه علوم( 102 کالس  شنبه چهار   04/04/1397  10:30 

سازمانی رفتار 313163 افشاري علی دکتر آقاي 1000 800 2 9312  )جدید س( 206 کالس  06/04/1397 شنبه   14:00 

درمانی روان و مشاوره فنون 313169 هاشمی زهره دکتر خانم 1200 1000 2 9312  )جدید س( 206 کالس  27/03/1397 شنبه   08:30 

 

 

 



مقطع کارشناسی – 93برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته آموزش زبان ورودي   

96 -97در نیمسال اول سالتحصیلی   

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

2 داستان شفاهی بیان 314130 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1000 800 2 9312  )جدید س( 209 کالس  28/03/1397 شنبه   14:00 

دبیرستان درسی مطالب تهیه 314142 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1200 1000 2 9312  )جدید س( 209 کالس  27/03/1397 شنبه   14:00 

سازي آزمون 314143 مظلوم فرهاد دکتر آقاي 1600 1400 2 9312  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه یک   30/03/1397  14:00 

زبان آموزش در کامپیوتر کاربرد 314146 ستارپور سیمین خانم 1800 1600 2 9312  )جدید س( 209 کالس  شنبه یک   06/04/1397  14:00 

مطبوعاتی متون ترجمه 314148 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1200 1000 2 9312  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه یک   03/04/1397  14:00 

 

 

 

 

 

 



مقطع کارشناسی -94ورودي   آموزش زبانبرنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

تحقیق روش 314126 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1200 1000 2 9412  )پایه علوم( 102 کالس  شنبه چهار   02/04/1397  10:30 

ساده شعر 314128 )جدید س( 209 کالس خانم فضل زاده 1600 1400 2 9412  شنبه چهار   28/03/1397  10:30 

2 داستان شفاهی بیان 314130 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1800 1600 2 9412  )جدید س( 209 کالس  شنبه سه   30/03/1397  10:30 

2ادبیات بر درآمدي 314131 )پایه علوم( 201 کالس خانم فضل زاده 1800 1600 2 9412  شنبه چهار   04/04/1397  14:00 

نویسی مقاله 314132 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1600 1400 2 9412  )جدید س( 209 کالس  شنبه سه   06/04/1397  14:00 

انگلیسی زبان تدریس روشهاي 314134 مظلوم فرهاد دکتر آقاي 1200 1000 4 9412  )جدید س( 209 کالس  شنبه دو   27/03/1397  08:30 

دروس عمومی و معارف نیز انتخاب واحد نمایند.****دانشجویان میتوانند از   

 

 

 

 

 



 

مقطع کارشناسی -95ورودي   آموزش زبانبرنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

اصطالحات کاربرد 314116 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1600 1400 2 9512  121 کالس  شنبه چهار   06/04/1397  14:00 

پیشرفته نگارش 314117 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1000 800 2 9512  )جدید س( 209 کالس  شنبه سه   31/03/1397  14:00 

موضوعی مکالمه 314118 مظلوم فرهاد دکتر آقاي 1200 1000 2 9512  )جدید س( 209 کالس  شنبه سه   27/03/1397  08:30 

2شناسی زبان کلیات 314119 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1000 800 2 9512  )جدید س( 209 کالس  شنبه چهار   02/04/1397  10:30 

ساده متون ترجمه 314121 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1600 1400 2 9512  )جدید س( 209 کالس  شنبه دو   29/03/1397  10:30 

1داستان شفاهی بیان 314123 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1800 1600 2 9512  )جدید س( 209 کالس  شنبه دو   28/03/1397  08:30 

ساده شعر 314128 )جدید س( 209 کالس خانم فضل زاده 1200 1000 2 9512  شنبه چهار   04/04/1397  10:30 

 **دانشجویان میتوانند از دروس عمومی و معارف نیز انتخاب واحد نمایند.**

 

 

 



 

 

مقطع کارشناسی -96ورودي   آموزش زبان برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته  

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

2 مطلب درك و خواندن 314105 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1800 1600 4 9612  )جدید س( 209 کالس  30/03/1397 شنبه   10:30 

2 مطلب درك و خواندن 314105 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1600 1400 4 9612  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه دو   30/03/1397  10:30 

2 نگارش دستور 314106 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1600 1400 4 9612  )جدید س( 209 کالس  27/03/1397 شنبه   08:30 

2 نگارش دستور 314106 پورابراهیم فاطمه دکتر خانم 1200 1000 4 9612  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه دو   27/03/1397  08:30 

2 شنود و گفت 314107 ستارپور سیمین خانم 1200 1000 4 9612  )جدید س( 209 کالس  شنبه یک   02/04/1397  14:00 

2 شنود و گفت 314107 ستارپور سیمین خانم 1600 1400 4 9612  )جدید س( 209 کالس  شنبه یک   02/04/1397  14:00 

شناسی آوا 314108 مظلوم فرهاد دکتر آقاي 1000 800 2 9612  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه دو   06/04/1397  14:00 

 **دانشجویان میتوانند از دروس معارف نیز انتخاب واحد نمایند.**

 

 



 

 

 

 

ارشد مقطع کارشناسی -96ورودي  آموزش زبان انگلیسی برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

زبان آموزش در کیفی و کمی تحقیق روش 315505 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1600 1400 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه یک   02/04/1397  14:00 

خارجی زبانهاي تدریس روش و اصول 315506 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1000 800 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه دو   04/04/1397  14:00 

زبان مهارتهاي تدریس روش 315507 مظلوم فرهاد دکتر آقاي 1800 1600 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه یک   27/03/1397  10:30 

زبان ارزشیابی و سنجش 315508 غائب امیر سلیمی اصغر دکتر  آقاي 1200 1000 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه دو   06/04/1397  14:00 

ایران در زبان آموزش بررسی 315517 مظلوم فرهاد دکتر آقاي 1200 1000 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه یک   29/03/1397  10:30 

 

 



 

 

 

 

ارشد مقطع کارشناسی -95ورودي  آموزش زبان انگلیسی برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

نامه پایان 315230 مربوطه گروه اساتید 1200 1000 4 9512  )جدید س( 210 کالس  شنبه پنج   03/03/1397  14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مقطع کارشناسی -93جغرافیا ورودي برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته   

96-97سالتحصیلی  دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

ایران روستایی جغرافیاي 312147 زاده الهویردي رضا دکتر 1200 1000 2 9312  )جدید س( 207 کالس  شنبه سه   02/04/1397  14:00 

شهري ریزي برنامه کارگاه 312156 سرور دکترهوشنگ 1000 800 2 9312  )جدید س( 207 کالس  شنبه چهار   30/03/1397  14:00 

شهري ریزي برنامه در طبیعی جغرافیاي کاربرد 312160 زاده الهویردي رضا دکتر 1600 1400 2 9312  121 کالس  شنبه سه   04/04/1397  14:00 

میانی و کوچک شهرهاي جغرافیاي 312161 زاده الهویردي رضا دکتر 1200 1000 2 9312  )جدید س( 207 کالس  شنبه چهار   06/04/1397  14:00 

رسمی غیر اسکان و مسکن 312162 پور الله منیژه دکتر خانم 1000 800 2 9312  )پایه علوم( 102 کالس  شنبه سه   28/03/1397  14:00 

شدن جهانی و جغرافیا 312173 سرور دکترهوشنگ 1600 1400 2 9312  )جدید س( 207 کالس  شنبه چهار   29/03/1397  14:00 

 **دانشجویان میتوانند از دروس عمومی نیز انتخاب واحد نمایند.**

 

 

 

 



 

مقطع کارشناسی -94برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته جغرافیا ورودي   

96-97سالتحصیلی  دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

سرزمین امایش وروشهاي اصول 312124 زاده ولیقلی علی دکتر 1600 1400 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  03/04/1397 شنبه   10:30 

ایران هواي و آب 312142 پور اسمعیل مرضیه دکتر خانم 1200 1000 2 9412  )جدید س( 207 کالس  شنبه دو   02/04/1397  10:30 

جدید شهرکهاي و شهرها 312149 سامی ابراهیم دکتر آقاي 1800 1600 2 9412  )جدید س( 207 کالس  شنبه سه   30/03/1397  10:30 

شهري اقتصاد 312150 سامی ابراهیم دکتر آقاي 1000 800 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  28/03/1397 شنبه   10:30 

شهري اقتصاد 312150 مبارکی امید دکتر 1000 800 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  28/03/1397 شنبه   10:30 

ایران در شهري ریزي برنامه 312155 سرور دکترهوشنگ 1200 1000 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  06/04/1397 شنبه   10:30 

تخصصی زبان 312158 پور اسمعیل مرضیه دکتر خانم 1800 1600 2 9412  )پایه علوم( 205 کالس  05/04/1397 شنبه   10:30 

ارتباطات جغرافیاي مبانی 312174 زاده ولیقلی علی دکتر 1000 800 2 9412  )جدید س( 207 کالس  شنبه دو   04/04/1397  10:30 

شهرسازي قوانین و حقوق 312178 پور الله منیژه دکتر خانم 1600 1400 2 9412  )جدید س( 207 کالس  شنبه سه   27/03/1397  10:30 

 **دانشجویان میتوانند از دروس معارف نیز انتخاب واحد نمایند.**

 



 

مقطع کارشناسی -95برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته جغرافیا ورودي   

96-97سالتحصیلی  دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

شهري مدیریت 312157 پور الله منیژه دکتر خانم 1000 800 2 9512  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه یک   06/04/1397  08:30 

پور اسمعیل مرضیه دکتر خانم 1600 1400 2 9512 هیدرولوژي 312208 )پایه علوم( 201 کالس  شنبه یک   29/03/1397  08:30 

ها خاك جغرافیاي 312209 موسوي بهمن سید دکتر آقاي 1200 1000 2 9512  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه یک   02/04/1397  08:30 

سرزمین آمایش و اي منطقه ریزي برنامه روشهاي 312219 مبارکی امید دکتر 1200 1000 2 9512  )پایه علوم( 102 کالس  شنبه سه   31/03/1397  08:30 

زیستی جغرافیاي 312222 سامی ابراهیم دکتر آقاي 1600 1400 2 9512  )جدید س( 207 کالس  شنبه دو   28/03/1397  08:30 

ایران جمعیت جغرافیاي 312228 زاده ولیقلی علی دکتر 1000 800 2 9512  )جدید س( 207 کالس  شنبه سه   27/03/1397  08:30 

ایران اقتصادي جغرافیاي 312229 سرور دکترهوشنگ 1800 1600 2 9512  )جدید س( 207 کالس  شنبه دو   05/04/1397  08:30 

2 جغرافیا براي احتماالت و آمار 312240 مبارکی امید دکتر 1800 1600 2 9512  )پایه علوم( 201 کالس  شنبه یک   03/04/1397  08:30 

 **دانشجویان میتوانند از دروس معارف نیز انتخاب واحد نمایند.**

 

 



مقطع کارشناسی -96دروس ارائه شده رشته جغرافیا ورودي برنامه هفتگی   

96-97سالتحصیلی  دوم  درنیمسال  

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

اقتصادي جغرافیاي 312213 زاده ولیقلی علی دکتر 1800 1600 2 9612  )جدید س( 207 کالس  شنبه یک   28/03/1397  08:30 

فرهنگی جغرافیاي 312215 زاده ولیقلی علی دکتر 1000 800 2 9612  )جدید س( 207 کالس  04/04/1397 شنبه   08:30 

شهري جغرافیاي 312217 سامی ابراهیم دکتر آقاي 1000 800 2 9612  )جدید س( 207 کالس  شنبه یک   03/04/1397  08:30 

کامپیوتر نویسی برنامه مبانی 312225 پور اسمعیل مرضیه دکتر خانم 1200 1000 2 9612  2 کامپیوتر مرکز  02/04/1397 شنبه   08:30 

ایران سیاسی جغرافیاي 312230 زاده الهویردي رضا دکتر 1200 1000 2 9612  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه دو   05/04/1397  08:30 

آن حقوق و زیست محیط 312233 پور الله منیژه دکتر خانم 1600 1400 2 9612  )جدید س( 207 کالس  شنبه یک   30/03/1397  08:30 

عمومی شناسی زمین 312236 زاده الهویردي رضا دکتر 1600 1400 2 9612  )جدید س( 207 کالس  27/03/1397 شنبه   08:30 

2 جغرافیا براي ریاضیات 312238 )جدید س( 207 کالس دکتر رحیم رحمتی 1800 1600 2 9612  31/03/1397 شنبه   08:30 

خارجی زبان 8888256 پور اسمعیل مرضیه دکتر خانم 1200 1000 3 9614  )جدید س( 207 کالس  شنبه یک   06/04/1397  08:30 

خارجی زبان 8888256 پور اسمعیل مرضیه دکتر خانم 1800 1600 3 9614  )پایه علوم( 205 کالس  شنبه چهار   06/04/1397  08:30 

                                 را نیز اخذ نمایند.** 2**دانشجویان میتوانند درس تربیت بدنی     



ارشد مقطع کارشناسی -96رنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته جغرافیا ورودي ب  

96-97سالتحصیلی دوم درنیمسال   

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

شهر اراضی کاربري ریزي برنامه 315404 مبارکی امید دکتر 1000 800 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه سه   02/04/1397  14:00 

جدید شهرهاي و زیستی هاي مجتمع ریزي برنامه 315408 سامی ابراهیم دکتر آقاي 1000 800 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه چهار   04/04/1397  14:00 

فضایی توسعه و شهري مدیریت 315410 پور الله منیژه دکتر خانم 1200 1000 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه چهار   28/03/1397  14:00 

شهري آمایش در گیري تصمیم فنون و ها مدل 315412 سرور دکترهوشنگ 1200 1000 2 9612  )جدید س( 210 کالس  شنبه سه   30/03/1397  14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ارشد مقطع کارشناسی -95برنامه هفتگی دروس ارائه شده رشته جغرافیا ورودي   

96-97سالتحصیلی دوم درنیمسال   

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

نامه پایان 315420 20/03/1397 شنبه نامشخص اساتید مربوطه 2000 1800 6 9512   14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خواهران)  2(تربیت بدنی   1ورزش برنامه هفتگی دروس ارائه شده   

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 فتحی فرید مریم 1000 800 1 9612  دانشگاه ورزشی سالن  03/03/1397 شنبه   08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 فتحی فرید مریم 1200 1000 1 9613  دانشگاه ورزشی سالن  03/03/1397 شنبه   08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 بابایی سولماز دکتر خانم 1000 800 1 9614  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه یک   03/03/1397  08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 بابایی سولماز دکتر خانم 1200 1000 1 9615  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه یک   03/03/1397  08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 بابایی سولماز دکتر خانم 1200 1000 1 9616  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه دو   03/03/1397  08:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

برادران )2(تربیت بدنی  1ورزش برنامه هفتگی دروس ارائه شده   

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 دانشگاه ورزشی سالن نامشخص 1600 1400 1 9617  شنبه دو   03/03/1397  08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 معرفت داریوش دکتر آقاي 1000 800 1 9618  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه سه   03/03/1397  08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 معرفت داریوش دکتر آقاي 1200 1000 1 9619  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه سه   03/03/1397  08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 معرفت داریوش دکتر آقاي 1200 1000 1 9620  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه چهار   03/03/1397  08:30 

)2بدنی تربیت( 1 ورزش 8888095 دانشگاه ورزشی سالن نامشخص 1600 1400 1 9621  شنبه چهار   03/03/1397  08:30 

 

 

 

 

 

 

 

 



) برادران1( تربیت بدنی تربیت بدنی  برنامه هفتگی دروس ارائه شده   

 

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

)1بدنی تربیت( بدنی تربیت 8888045 معرفت داریوش دکتر آقاي 1600 1400 1 9615  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه سه   03/03/1397  08:30 

)1بدنی تربیت( بدنی تربیت 8888045 معرفت داریوش دکتر آقاي 1000 800 1 9616  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه چهار   03/03/1397  08:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

) خواهران1تربیت بدنی ( تربیت بدنی برنامه هفتگی دروس ارائه شده   

درس_کد درس_نام  درس_گروه  واحد_تعداد  شروع_ساعت  پایان_ساعت  امتحان تاریخ روز کالس استاد  امتحان ساعت   

)1بدنی تربیت( بدنی تربیت 8888045 شیري معصومه خانم 1600 1400 1 9612  دانشگاه ورزشی سالن  03/03/1397 شنبه   08:30 

)1بدنی تربیت( بدنی تربیت 8888045 بابایی سولماز دکتر خانم 1600 1400 1 9613  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه یک   03/03/1397  08:30 

)1بدنی تربیت( بدنی تربیت 8888045 بابایی سولماز دکتر خانم 1000 800 1 9614  دانشگاه ورزشی سالن  شنبه دو   03/03/1397  08:30 

 


