
 97ورودیهاي  -97-98برنامه کالسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 

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

 4 1خواندن و درك مطلب  9711 314101
 (س جدید) 209کالس  9:30 8:00 شنبه

 آقاي  دکتر اصغر
 امیر غائب سلیمی

1397/10/16 08:30 
 (علوم پایه) 205کالس  14:30 13:00 دو شنبه

 4 1دستور نگارش  9711 314102
 (س جدید) 209کالس  16:15 14:45 یک شنبه

 14:00 1397/10/23 خانم سیمین ستارپور
 (علوم پایه) 201کالس  16:15 14:45 دو شنبه

 4 1گفت و شنود  9711 314103
 (س جدید) 209کالس  11:30 9:45 شنبه

 10:30 1397/10/18 خانم دکتر فاطمه پورابراهیم
 121کالس  14:30 13:00 یک شنبه

 08:30 1397/10/25 خانم دکتر بهروزي (س جدید) 209کالس  11:15 9:45 دو شنبه 2 فنون و یادگیري 9711 314104

 شنبه 3 فارسی 9717 8888248
13:00 14:45 

 08:30 1397/10/19 فاطمه حیدري (س جدید) 209کالس 
14:45 16:15 



 96ورودیهاي  -97-98برنامه کالسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 

 

 

 

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

3خواندن و درك مطلب  9611 314110  دو شنبه 4 
13:00 14:30 

)(س جدید 209کالس   14:00 1397/10/18 خانم دکتر بهروزي (
14:45 16:15 

)(علوم پایه 201کالس  11:15 9:45 دو شنبه 2 دستور زبان پیشرفته 9611 314111 ) 
دکتر اصغر سلیمی  آ قاي

 10:30 1397/10/19 امیر غائب

3گفت و شنود  9611 314112  یک شنبه 4 
9:45 11:15 

)(س جدید 209کالس   10:30 1397/10/16 خانم سیمین ستارپور (
13:00 14:30 

1کلیات زبان شناسی 9611 314113 )(علوم پایه 103کالس  14:30 13:00 سه شنبه 2 (  14:00 1397/10/23 آقاي دکتر غفاري (

)(علوم پایه 103کالس  16:15 14:45 سه شنبه 2 اصول روش ترجمه 9611 314114 ) 
 خانم دکتر

 10:30 1397/10/24 فاطمه پورابراهیم



 95ورودیهاي  -97-98برنامه کالسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 

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

 14:00 1397/10/17 آقاي دکتر فرهاد مظلوم (علوم پایه) 205کالس  1115 945 دو شنبه 2 جامعه شناسی آموزش و پرورش 9511 314120

 (س جدید) 209کالس  930 800 دو شنبه 2 ترجمه متون ساده 9511 314121
 آقاي  دکتر اصغر

 سلیمی امیر غائب 
1397/10/15 08:30 

 08:30 1397/10/19 خانم سیمین ستارپور (س جدید) 209کالس  1430 1300 سه شنبه 2 نامه نگاري 9511 314122

 14:00 1397/10/22 زادهخانم نغمه فضل  (علوم پایه) 201کالس  1430 1300 چهار شنبه 2 1درآمدي بر ادبیات 9511 314124

 (علوم پایه) 205کالس  1115 945 چهار شنبه 2 زبانشناسی مقابله اي و تحلیل خطاها 9511 314125
 آقاي  دکتر اصغر 
 سلیمی امیر غائب

1397/10/26 08:30 

 08:30 1397/10/24 خانم نغمه فضل زاده (س جدید) 209کالس  930 800 چهار شنبه 2 واژه شناسی 9511 314127

 14:00 1397/10/25 خانم دکتر فاطمه پورابراهیم (س جدید) 209کالس  1115 945 سه شنبه 2 2بیان شفاهی داستان  9511 314130



 94ورودیهاي -97-98برنامه کالسی و امتحانی گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 

 

 

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

 08:30 1397/10/19 خانم سیمین ستارپور (علوم پایه) 103کالس  930 800 سه شنبه 2 تهیه مطالب درسی راهنمایی 9411 314135

 10:30 1397/10/25 سلیمی امیر غائبآقاي  دکتر اصغر  (س جدید) 209کالس  1430 1300 چهار شنبه 2 ) راهنمایی1تدریس عملی( 9411 314136

 14:00 1397/10/17 خانم دکتر فاطمه پورابراهیم نامشخص 1115 945 دو شنبه 2 تهیه مطالب کمک آموزشی 9411 314137

 10:30 1397/10/26 خانم نغمه فضل زاده (س جدید) 209کالس  1115 945 چهار شنبه 2 بررسی کتابهاي درسی راهنمایی 9411 314138

 14:00 1397/10/24 آقاي  دکتر اصغر سلیمی امیر غائب (علوم پایه) 103کالس  930 800 چهار شنبه 4 روشهاي تدریس مهارتهاي زبان 9411 314139

 08:30 1397/10/22 خانم سیمین ستارپور (علوم پایه) 103کالس  1115 945 سه شنبه 2 خواندن متون مطبوعاتی 9411 314140

 10:30 1397/10/15 آقاي دکتر فرهاد مظلوم (علوم پایه) 201کالس  930 800 دو شنبه 2 و ارزیابی سنجش 9411 314141



 97ورودیهاي  -97-98گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برنامه کالسی و امتحانی 

 

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

 (س جدید) 210کالس  1430 1300 یک شنبه 2 زبانشناسی 9711 315503
 آقاي  دکتر اصغر سلیمی 

 امیر غائب
1397/10/16 10:30 

 10:30 1397/10/23 خانم دکتر فاطمه پورابراهیم (س جدید) 210کالس  930 800 دو شنبه 2 اصول و روش تدریس زبانهاي خارجی 9711 315506

 10:30 1397/10/25 آقاي دکتر فرهاد مظلوم (س جدید) 210کالس  1430 1300 دو شنبه 2 انگلیسی براي اهداف ویژه 9711 315512

 08:30 1397/10/18 آقاي دکتر فرهاد مظلوم (س جدید) 210کالس  1615 1445 یک شنبه 2 بررسی آموزش زبان در ایران 9711 315517

 10:30 1397/10/24 خانم سیمین ستارپور (س جدید) 210کالس  1115 945 دو شنبه 2 نگارش متون علمی دانشگاهی 9711 315521

 

 

 

 



 

 96ورودیهاي  -97-98گروه زبان در نیمسال اول سالتحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برنامه کالسی و امتحانی 

 

 

 

 

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

 (س جدید) 210کالس  1115 945 شنبه 2 سمینار در مسائل آموزش زبان 9611 315509
 آقاي  دکتر اصغر سلیمی 

 امیر غائب
1397/10/18 10:30 

 10:30 1397/10/16 مظلوم آقاي دکتر فرهاد (س جدید) 210کالس  930 800 شنبه 2 تهیه و تدوین مطالب درسی 9611 315510

 10:30 1397/10/23 خانم دکتر فاطمه پورابراهیم (س جدید) 210کالس  930 800 یک شنبه 2 درآمدي بر تحلیل گفتمان 9611 315514

 10:30 1397/10/25 خانم سیمین ستارپور (س جدید) 210کالس  1115 945 یک شنبه 3 تدریس عملی 9611 315520



 97ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  روانشناسی برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 

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

 14:00 1397/10/19 خانم دکتر زهره هاشمی (علوم پایه) 205کالس  1130 945 شنبه 2 1مباحث اساسی در روانشناسی  9711 313101

 08:30 1397/10/17 خانم هاله ایمان دوست (س جدید) 206کالس  930 800 یک شنبه 2 آمار توصیفی 9711 313106

 08:30 1397/10/22 خانم هاله ایمان دوست (س جدید) 206کالس  1115 945 یک شنبه 2 فیزیولوژي اعصاب و غدد 9711 313109

 (علوم پایه) 103کالس  1615 1445 دو شنبه 2 معرفت شناسی 9711 313115
 
 صفرزاده ملکیحاج آقا علی 

 
1397/10/24 08:30 

 08:30 1397/10/15 آقاي دکتر علی افشاري (علوم پایه) 205کالس  930 800 شنبه 2 مبانی جامعه شناسی 9711 313121

 دو شنبه 3 فارسی 9723 8888248
 (س جدید) 206کالس  1615 1445

 08:30 1397/10/26 خانم فاطمه معنوي
 (علوم پایه) 103کالس  1800 1645

 

 

 



 96ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  روانشناسی برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 

 

 

 

 

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

 14:00 1397/10/15 دکتر مظفر غفاري 121کالس  1630 1445 یک شنبه 3 روش تحقیق در روانشناسی 9611 313108

 10:30 1397/10/25 خانم دکتر زهره هاشمی (علوم پایه) 201کالس  1115 945 چهار شنبه 2 روانشناسی فیزیولوژیک 9611 313111

 (علوم پایه) 201کالس  1430 1300 شنبهسه  2 روانشناسی دین 9611 313119
دکتر عیسی حکمتی 

 حسین آباد
1397/10/22 10:30 

 10:30 1397/10/26 دکتر مظفر غفاري (س جدید) 206کالس  1800 1645 یک شنبه 2 فلسفه علم روانشناسی 9611 313120

 10:30 1397/10/24 دکتر علی افشاري آقاي (س جدید) 206کالس  930 800 چهار شنبه 2 روانشناسی اجتماعی 9611 313122

 10:30 1397/10/17 دکتر احمد اسمعلی (علوم پایه) 201کالس  1115 945 سه شنبه 3 روانشناسی تجربی 9611 313125

 10:30 1397/10/19 آقاي دکتر علی افشاري (علوم پایه) 201کالس  945 800 سه شنبه 2 روانشناسی یادگیري 9611 313127



 95ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  روانشناسی برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 

 

 

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

 14:00 1397/10/22 دکتر احمد اسمعلی (علوم پایه) 103کالس  1430 1300 دو شنبه 2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 9511 313103

 14:00 1397/10/15 آقاي دکتر علی افشاري (س جدید) 206کالس  1115 945 چهار شنبه 2 روانشناسی شخصیت 9511 313117

 14:00 1397/10/26 خانم دکتر زهره هاشمی (س جدید) 206کالس  1430 1300 چهار شنبه 2 روانشناسی شناختی 9511 313118

 14:00 1397/10/19 آقاي دکتر علی افشاري (علوم پایه) 103کالس  1115 945 دو شنبه 2 1متون روانشناسی 9511 313123

 08:30 1397/10/16 حاج آقا شمس (علوم پایه) 103کالس  945 800 دو شنبه 2 2آموزه هاي روانشناختی در قرآن و حدیث  9511 313130

 14:00 1397/10/24 دکتر احمد اسمعلی (س جدید) 206کالس  930 800 سه شنبه 2 1روانیآسیب شناسی  9511 313131

 14:00 1397/10/23 خانم دکتر زهره هاشمی (س جدید) 206کالس  1430 1300 سه شنبه 2 مبانی مشاوره و راهنمایی 9511 313133

 14:00 1397/10/25 آقاي دکتر علی افشاري جدید)(س  206کالس  1115 945 سه شنبه 2 ناتوانایی هاي یادگیري 9511 313165



 94ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  روانشناسی برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 

 

 

 

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

 10:30 1397/10/16 دکتر احمد اسمعلی (س جدید) 206کالس  1630 1445 یک شنبه 2 2روانشناختیآزمونهاي  9411 313136

 08:30 1397/10/18 خانم دکتر زهره هاشمی (س جدید) 206کالس  1415 1300 شنبه 2 اصول روانشناسی بالینی 9411 313137

 10:30 1397/10/19 احمد اسمعلیدکتر  (س جدید) 206کالس  930 800 شنبه 2 بهداشت روانی 9411 313138

 14:00 1397/10/26 دکتر احمد اسمعلی (س جدید) 206کالس  1115 945 دو شنبه 2 روانشناسی سالمت 9411 313139

 08:30 1397/10/27 خانم دکتر زهره هاشمی (س جدید) 206کالس  1430 1300 یک شنبه 2 آسیب شناسی روانی کودك و نوجوان 9411 313140

 10:30 1397/10/15 خانم دکتر زهره هاشمی (س جدید) 206کالس  1430 1300 دو شنبه 2 نظریه هاي مشاوره و روان درمانی 9411 313142

 08:30 1397/10/23 آقاي دکتر علی افشاري (س جدید) 206کالس  1115 945 شنبه 2 آسیب شناسی اجتماعی 9411 313145

 08:30 1397/10/25 آقاي دکتر علی افشاري (س جدید) 206کالس  930 800 دو شنبه 2 2نیازهاي ویژه روانشناسی کودکان با  9411 313148

 08:30 1397/10/17 آقاي دکتر امیر عباس برزگر (س جدید) 206کالس  1630 1445 دو شنبه 2 روانشناسی اعتیاد 9411 313155



 97ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 

 .تربیت بدنی نیز انتخاب نماینددانشجویان میتوانند از دروس معارف و .

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

 08:30 1397/10/19 خانم دکتر منیژه الله پور (علوم پایه) 103کالس  1430 1300 شنبه 2 فلسفه علم جغرافیا 9711 312201

 08:30 1397/10/26 سرکار خانم دکتر لیال شهباز (علوم پایه) 201کالس  1615 1445 یک شنبه 2 1ریاضیات  9711 312203

 08:30 1397/10/15 دکتر امید مبارکی (س جدید) 207کالس  930 800 شنبه 2 1آمار و احتماالت  9711 312204

 10:30 1397/10/17 دکتر رضا الهویردي زاده (علوم پایه) 201کالس  1430 1300 یک شنبه 2 زمین در فضا 9711 312205

 08:30 1397/10/16 دکتر علی ولیقلی زاده (علوم پایه) 201کالس  930 800 یک شنبه 2 جغرافیاي جمعیت 9711 312212

 08:30 1397/10/23 دکتر علی ولیقلی زاده (س جدید) 207کالس  1115 945 شنبه 2 جغرافیاي سیاسی 9711 312214

 08:30 1397/10/18 آقاي دکتر ابراهیم سامی (علوم پایه) 201کالس  1115 945 یک شنبه 2 نقشه خوانی 9711 312220

 شنبه 3 فارسی 9722 8888248
1445 1615 

 08:30 1397/10/24 فاطمه حیدري (علوم پایه) 103کالس 
1645 1800 



 

 96ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 .دانشجویان میتوانند از دروس معارف و تربیت بدنی نیز انتخاب نمایند.

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

 08:30 1397/10/26 دکتر رضا الهویردي زاده (س جدید) 207کالس  930 800 یک شنبه 2 ژئومورفولوژي 9611 312206

 08:30 1397/10/16 خانم دکتر مرضیه اسمعیل پور (س جدید) 207کالس  1115 945 یک شنبه 2 آب و هوا شناسی 9611 312207

 14:00 1397/10/19 خانم دکتر مرضیه اسمعیل پور (علوم پایه) 103کالس  930 800 شنبه 2 هیدرولوژي 9611 312208

 08:30 1397/10/23 علی ولیقلی زاده دکتر (س جدید) 207کالس  1430 1300 یک شنبه 2 جغرافیاي گردشگري 9611 312216

 08:30 1397/10/25 دکتر رضا الهویردي زاده (س جدید) 207کالس  1430 1300 شنبه 2 جغرافیاي روستایی 9611 312218

 08:30 1397/10/22 آقاي دکتر امین رفیعی (س جدید) 207کالس  1615 1445 شنبه 2 نقشه برداري 9611 312221

 08:30 1397/10/17 دکترهوشنگ سرور (علوم پایه) 103کالس  1115 945 شنبه 2 جغرافیاي شهري ایران 9611 312231



 

 

 95ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 .دانشجویان میتوانند از دروس معارف و تربیت بدنی نیز انتخاب نمایند.

 

 

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

 08:30 1397/10/18 دکتر علی ولیقلی زاده (س جدید) 207کالس  1615 1445 سه شنبه 2 جغرافیاي تاریخی ایران 9511 312210

 14:00 1397/10/19 دکتر علی ولیقلی زاده (س جدید) 207کالس  1615 1445 دو شنبه 2 مخاطرات محیطی 9511 312211

 10:30 1397/10/25 دکتر رضا الهویردي زاده (س جدید) 207کالس  1115 945 سه شنبه 2 1ژئومورفولوژي ایران  9511 312226

 10:30 1397/10/23 دکتر رضا الهویردي زاده (س جدید) 207کالس  930 800 چهار شنبه 2 مطالعات جهان 9511 312235

 14:00 1397/10/17 دکتر امید مبارکی (س جدید) 207کالس  1430 1300 دو شنبه 2 زیباسازي و مبلمان شهري 9511 312243

 10:30 1397/10/15 آقاي دکتر ابراهیم سامی (س جدید) 207کالس  1115 945 چهار شنبه 2 برنامه ریزي شهري 9511 312245

 10:30 1397/10/26 دکتر امید مبارکی (س جدید) 207کالس  1430 1300 سه شنبه 2 ايکاربري اراضی شهري و منطقه  9511 312254



 

 94ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا برنامه کالسی و امتحانی گروه 

 

 .دانشجویان میتوانند از دروس معارف و تربیت بدنی نیز انتخاب نمایند.   

 

 

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

 14:00 1397/10/26 خانم دکتر مرضیه اسمعیل پور 2مرکز کامپیوتر  1430 1300 دو شنبه IT( 2فناوري اطالعات ( 9411 312130

 10:30 1397/10/16 خانم دکتر منیژه الله پور (س جدید) 207کالس  1115 945 دو شنبه 2 روش تحقیق در مطالعات شهري 9411 312148

 08:30 1397/10/18 دکترهوشنگ سرور (س جدید) 207کالس  930 800 سه شنبه 2 تکنیک هاي برنامه ریزي شهري 9411 312153

 10:30 1397/10/24 خانم دکتر منیژه الله پور (علوم پایه) 205کالس  1430 1300 یک شنبه 2 اسکان غیر رسمیمسکن و  9411 312162

 10:30 1397/10/22 آقاي دکتر ابراهیم سامی (س جدید) 207کالس  930 800 دو شنبه 2 توسعه پایدار شهري 9411 312163

 10:30 1397/10/10 اساتید گروه مربوطه (علوم پایه) 205کالس  1615 1445 یک شنبه 3 پروژه 9411 312164



 

 

 

 97ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا گروه مقطع کارشناسی ارشد برنامه کالسی و امتحانی 

 

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

 14:00 1397/10/17 آقاي دکتر ابراهیم سامی (س جدید) 210کالس  1615 1445 سه شنبه 2 نظریه ها، تجربیات و سیاست هاي فضایی 9711 315401

315402 9711 
روشها و مدل هاي آینده پژوهی در جغرافیا و 

 برنامه ریزي شهري
 14:00 1397/10/22 خانم دکتر منیژه الله پور (س جدید) 210کالس  1430 1300 سه شنبه 2

 14:00 1397/10/15 خانم دکتر مرضیه اسمعیل پور (س جدید) 210کالس  1115 945 سه شنبه 2 محیط طبیعی شهر 9711 315403

 14:00 1397/10/19 آقاي دکتر ابراهیم سامی (س جدید) 210کالس  930 845 سه شنبه 2 نظریه ها و دیدگاه هاي جدید آمایش شهري 9711 315409

 14:00 1397/10/19 دکتر امید مبارکی (س جدید) 210کالس  845 800 سه شنبه 2 نظریه ها و دیدگاه هاي جدید آمایش شهري 9711 315409

 14:00 1397/10/26 خانم دکتر منیژه الله پور (س جدید) 210کالس  1430 1300 شنبه چهار 2 ارزیابی سیاستهاي مسکن و بازآفرینی شهري 9711 315615

315405 9711 
کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش 

 از دور در برنامه ریزي
 14:00 1397/10/24 دکتر خیري زاده 2مرکز کامپیوتر  1615 1445 دو شنبه 2



 96ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا گروه مقطع کارشناسی ارشد برنامه کالسی و امتحانی 

 

 

 95ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  جغرافیا گروه مقطع کارشناسی ارشد برنامه کالسی و امتحانی 

 

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

 14:00 1397/10/16 دکترهوشنگ سرور (س جدید) 210 کالس 1115 945 چهار شنبه 2 مقررات توسعه شهري در ایران و کشورهاي پیشرفته 9611 315406

 14:00 1397/10/18 دکتر امید مبارکی (س جدید) 210کالس  930 800 چهار شنبه 2 برنامه ریزي منطقه اي 9611 315407

 14:00 1397/10/22 دکترهوشنگ سرور (س جدید) 210کالس  1615 1445 چهار شنبه 2 کارگاه آمایش شهري و منطقه اي 9611 315411

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

 14:00 1397/10/10 اساتید گروه مربوطه (س جدید) 210کالس  930 800 پنج شنبه 6 پایان نامه 9511 315318



 97ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  حقوق  برنامه کالسی و امتحانی گروه

 .دانشجویان میتوانند از دروس عمومی و تربیت بدنی نیز انتخاب واحد نمایند.

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

 08:30 1397/10/19 دکتر  پرویز دهقانی (س جدید) 208کالس  1430 1300 یک شنبه 2 مقدمه علم حقوق 9711 311201

 08:30 1397/10/22 آقاي آرین پتفت (س جدید) 208کالس  930 800 دو شنبه 2 1حقوق اساسی  9711 311203

311208 9711 
اشخاص و حمایت از  1حقوق مدنی 

 محجورین
 08:30 1397/10/15 خانم دکتر سپیده بوذري 121کالس  1115 945 دو شنبه 2

 08:30 1397/10/17 آقاي دکتر بابک پورقهرمانی (س جدید) 208کالس  1800 1645 دو شنبه 1 کلیات حقوق جزا 9711 311210

 سه شنبه 3 فارسی 9716 8888248
1445 1615 

 08:30 1397/10/26 آقاي ودود دوستی (علوم پایه) 205کالس 
1645 1800 

8888256 
 

 شنبه 3 زبان خارجی 9718
 (علوم پایه) 201کالس  1115 945

 08:30 1397/10/24 نجفیخانم فرزانه 
 (س جدید) 208کالس  1800 1645

 10:30 1397/10/27 آقاي ودود دوستی 121کالس  1430 1300 سه شنبه 2 زبان و ادبیات ترکی 9711 8888250



 96ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  حقوق  گروهبرنامه کالسی و امتحانی 

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

 10:30 1397/10/18 خانم دکتر سپیده بوذري (علوم پایه) 205کالس  1430 1300 سه شنبه 2 1اصول فقه  9611 311206

 10:30 1397/10/16 خانم دکتر سپیده بوذري (علوم پایه) 103کالس  1615 1445 یک شنبه 1 جزایی 2قواعد فقه  9611 311211

 10:30 1397/10/19 آقاي آرین پتفت (س جدید) 208کالس  930 800 چهار شنبه 2 3حقوق اساسی  9611 311215

 10:30 1397/10/26 دکتر محمد موسی زاده (علوم پایه) 205کالس  930 800 سه شنبه 2 1حقوق بین الملل خصوصی  9611 311219

 10:30 1397/10/17 آقاي آرین پتفت (س جدید) 208کالس  1430 1300 چهار شنبه 2 2حقوق اداري  9611 311222

 14:00 1397/10/24 خانم دکتر ناهید صفري (علوم پایه) 205کالس  1115 945 سه شنبه 2 )شرکتها2حقوق تجارت ( 9611 311225

 10:30 1397/10/22 دکتر  پرویز دهقانی (س جدید) 208کالس  1115 945 یک شنبه 3 ) کلیات قراردادها3حقوق مدنی( 9611 311228

 10:30 1397/10/22 دکتر  پرویز دهقانی (س جدید) 208کالس  1115 945 چهار شنبه 3 ) کلیات قراردادها3حقوق مدنی( 9611 311228

 14:00 1397/10/15 آقاي جابر بابایی (س جدید) 208کالس  1430 1300 دو شنبه 2 2حقوق جزاي عمومی  9611 311235



 95ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  حقوق  برنامه کالسی و امتحانی گروه

 

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

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

 10:30 26/10/1397 دکتر محمد موسی زاده (س جدید) 208کالس  930 800 یک شنبه 2 2حقوق بین المللی عمومی  9511 311217

 10:30 19/10/1397 دکتر  پرویز دهقانی (س جدید) 208کالس  1115 945 سه شنبه 2 2حقوق بین الملل خصوصی  9511 311220

 14:00 23/10/1397 خانم دکتر سپیده بوذري (علوم پایه) 201کالس  1430 1300 شنبه 2 2فقه اصول  9511 311223

 14:00 25/10/1397 خانم دکتر ناهید صفري (علوم پایه) 103کالس  1430 1300 یک شنبه 2 ) ورشکستگی4حقوق تجارت ( 9511 311227

 10:30 17/10/1397 خانم دکتر ناهید صفري (س جدید) 208کالس  1615 1445 شنبه 2 ) حقوق خانواده5حقوق مدنی( 9511 311230

311237 9511 
 1حقوق جزاي اختصاصی 

 جرایم علیه اموال و مالکیت 
 10:30 22/10/1397 آقاي دکتر بابک پورقهرمانی (س جدید) 208کالس  1800 1645 سه شنبه 2

 10:30 15/10/1397 آقاي جابر بابایی (س جدید) 208کالس  1115 945 دو شنبه 2 1آیین دادرسی کیفري 9511 311241

 14:00 16/10/1397 خانم دکتر ناهید صفري (س جدید) 208کالس  1115 945 شنبه 2 2آیین دادرسی مدنی  9511 311244

 10:30 18/10/1397 دکتر محمد موسی زاده (علوم پایه) 201کالس  930 800 شنبه 1 حقوق جزایی 2متون حقوقی  9511 311252

 10:30 24/10/1397 دکتر محمد موسی زاده (س جدید) 208کالس  1615 1445 سه شنبه 1 فلسفه حقوق 9511 311274



 94ورودیهاي  -97-98در نیمسال اول سالتحصیلی  حقوق  برنامه کالسی و امتحانی گروه

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

 استاد کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_کد
ساعت 
 امتحان

 14:00 خانم دکتر سپیده بوذري (علوم پایه) 201کالس  1615 1445 شنبه 2 2اصول فقه  9411 311119

 3 (عقود معین ب) 7حقوق مدنی  9411 311133

 (س جدید) 208کالس  1430 1300 شنبه

 14:00 خانم دکتر ناهید صفري

 (علوم پایه) 103کالس  930 800 یک شنبه

 14:00 دکتر محمد موسی زاده (علوم پایه) 103کالس  1115 945 یک شنبه 2 (زبان خارجی تخصصی) 2متون حقوقی  9411 311139

 14:00 آقاي آرین پتفت (س جدید) 208کالس  1615 1445 دو شنبه 1 2کار تحقیقی  9411 311143

 14:00 خانم دکتر ناهید صفري (س جدید) 208کالس  930 800 سه شنبه 2 2حقوق بین المللی خصوصی  9411 311145

 14:00 خانم دکتر سپیده بوذري (س جدید) 208کالس  930 800 شنبه 1 2قواعد فقه  9411 311151

 14:00 آقاي آرین پتفت (س جدید) 208کالس  1615 1445 یک شنبه 2 حقوق کار 9411 311154

 14:00 آقاي آرین پتفت (س جدید) 208کالس  1430 1300 سه شنبه 1 تامین اجتماعی 9411 311173



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


