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 ۱۴۰۰ -۱۴۰۱سال تحصيلي  برنامه درسي نيمسال اول
 فارابي دانشگاه تهراندانشکدگان  حقوقدانشکده 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد  نام درس ورودی دوره گرایش مقطع ردیف

 1۶:00-14:00 1400/10/28 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.فتحی   22022۶۳ 01 2 آیين دادرسی کيفری تطبيقی 1400 روزانه جزا و جرم شناسی دکتری 1

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.شمس   22022۵۹ 01 2 حقوق کيفری عمومی 1400 روزانه جزا و جرم شناسی دکتری 2

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.شيدائيان   2202۳1۳ 01 2 حقوق کيفری بين الملل 1400 روزانه جزا و جرم شناسی دکتری 3

 1۶:00-14:00 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.منصورآبادی   2202۵8۹ 01 2 فلسفه حقوق کيفری 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی دکتری 4

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.حاجی ده آبادی   22022۶۶ 01 2 1فقه استداللی  1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی دکتری 5

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.ميرخليلی   22022۷4 01 2 جرم شناسی نظری 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی دکتری 6

7 
 1400 روزانه عمومی  دکتری

 بررسی تحليلی مبانی

 نظام جمهوری اسالمی ایران
 د.ارسطا   22022۷1 01 2

 چهارشنبه
10:۳0-12:۳0 1400/10/28 10:۳0-12:۳0 

8 
 1400 روزانه عمومی  دکتری

 اسناد حقوق عمومی وتحقيق در متون و 

 تحليل محتوای آرای دیوان عدالت اداری
2 01 2202420 

  

 د.سلطانی
 سه شنبه

1۶:00-18:00 1400/11/0۳ 10:۳0-12:۳0 

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.رحمت الهی   22024۷۹ 01 2 تاریخ سياسی ایران )دولت های ایران( 1400 روزانه عمومی  دکتری 9

10 
 1۳۹۹ روزانه عمومی  دکتری

 بررسی تحليلی مكاتب فلسفی

 و کالمی در حقوق عمومی
 د.رحمت الهی   220228۹ 02 2

 چهارشنبه
8:۳0-10:۳0 1400/10/28 10:۳0-12:۳0 

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.بالوی   22022۹0 01 2 حقوق بشر 1۳۹۹ روزانه عمومی  دکتری 11

 1۶:00-14:00 1400/10/28 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.قنواتی   2202482 01 2 حقوق مدنی تطبيقی 1۳۹۹ روزانه خصوصی  دکتری 12

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.باریكلو   2202۳0۷ 01 2 مسئوليت مدنی تطبيقی 1۳۹۹ روزانه خصوصی  دکتری 13

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.پيلوار   2202۳0۹ 01 2 داوری های تجاری بين المللی 1۳۹۹ روزانه خصوصی  دکتری 14

 1۶:00-14:00 1400/10/28 18:00-1۶:00 سه شنبه د.عليزاده   2202۳10 01 2 متون حقوقی پيشرفته 1400 روزانه خصوصی  دکتری 15

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.قنواتی   2202۳0۵ 01 2 1حقوق مدنی پيشرفته  1400 روزانه خصوصی  دکتری 16

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.رجبی   22022۶۵ 01 2 حقوق بين الملل خصوصی 1400 روزانه خصوصی  دکتری 17

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.رفيعی   22020۵۳ 01 ۳ حقوق تطبيقی قراردادها )ساعت اول( 1400 روزانه نفت و گاز دکتری 18

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.رفيعی   22020۵۳ 01 ۳ حقوق تطبيقی قراردادها )ساعت دوم( 1400 روزانه نفت و گاز دکتری 19

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.شيروی 1۳۹۹ 2202۳۶۶ 01 2 قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز 1400 روزانه نفت و گاز دکتری 20

21 
 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز دکتری

 حل و فصل اختالفات و

 دعاوی در صنعت نفت و گاز
2 01 2202081 

  

 د.هاشمی

 پنج شنبه د.ساردوئی نسب
10:۳0-12:۳0 1400/10/28 10:۳0-12:۳0 

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د. محمودباقری   2202۳۶۷ 01 2 حقوق بيمه در صنعت نفت و گاز 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز دکتری 22

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.شيروی 1400 2202۳۶۶ 01 2 قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز دکتری 23

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.عالی پور   22021۶1 01 2 تاریخ تحوالت حقوقی کيفری 1400 روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 24

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.شيدائيان    2202۳44 01 1 سمينار 1400 روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 25

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.حاجی ده آبادی   22021۶2 01 2 1حقوق جزای اختصاصی  1400 روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 26

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.منصورآبادی   2202240 01 2 1حقوق جزای عمومی  1400 روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 27

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 سه شنبه د.ميرخليلی   22021۶0 01 2 متون حقوقی به زبان التين 1400 روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 28

گاه  تهراندانش  

 دانشکدگان افرابی



2 
 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد  نام درس ورودی دوره گرایش مقطع ردیف

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.جعفریان   22021۹۳ 01 2 پليس علمی و کشف علمی جرایم 1400 روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 29

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.فتحی   22021۹1 01 2 آیين دادرسی کيفری 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 30

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.شمس   22021۷8 01 2 حقوق جزای بين الملل 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 31

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.ميرخليلی   22021۷۷ 01 2 جامعه شناسی جنایی 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 32

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.عالی پور   22021۶4 01 1 فلسفه حقوق 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 33

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.ميرحسينی   220201۳ 01 1 آیات االحكام )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه جزا و جرم شناسی ارشد 34

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.فتحی   2202240 12 2 1حقوق جزای عمومی  1400 مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 35

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.شيدائيان    22021۶0 12 2 متون حقوقی به زبان التين 1400 مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 36

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 10:۳0-8:۳0 یكشنبه د.محمدی جورکویه   22021۵۹ 12 ۳ متون فقه جزایی )ساعت اول( 1400 مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 37

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.محمدی جورکویه   22021۵۹ 12 ۳ متون فقه جزایی )ساعت دوم( 1400 مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 38

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.عالی پور   22021۶2 12 2 1حقوق جزای اختصاصی  1400 مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 39

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 دوشنبه د.زارعی   22021۷۳ 12 2 روانشناسی جنایی 1400 مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 40

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.عالی پور   2202۳44 1۳ 1 سمينار )هفته های زوج( 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 41

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.عالی پور   22021۶4 1۳ 1 فلسفه حقوق )هفته های فرد( 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 42

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 دوشنبه د.زارعی   22021۷۷ 1۳ 2 جامعه شناسی جنایی 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 43

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.محسنی   22021۹۵ 1۳ 2 پزشكی قانونی 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 44

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 یكشنبه د.شمس   22021۷۵ 1۳ 1 2حقوق جزای عمومی  1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 45

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.کرامتی    22021۶۷ 1۳ 1 حقوق کيفری اقتصادی 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 46

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.اعتمادی   22021۷1 1۳ 2 تاریخ حقوق کيفری 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 47

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.ميرحسينی   220201۳ 1۳ 1 آیات االحكام )هفته های فرد( 1۳۹۹ مجازی  جزا و جرم شناسی ارشد 48

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.رحمت الهی   2202244 01 2 مبانی حقوق عمومی 1400 روزانه عمومی  ارشد 49

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.حبيب نژاد   220224۶ 01 2 حقوق مالی 1400 روزانه عمومی  ارشد 50

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.رحمت الهی   2202۳44 02 1 سمينار 1400 روزانه عمومی  ارشد 51

 1۶:00-14:00 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.بالوی   220224۵ 01 2 حقوق اداری ایران 1400 روزانه عمومی  ارشد 52

 1۶:00-14:00 1400/11/04 18:00-1۶:00 سه شنبه د.ارسطا   220224۳ 01 2 اسالمحقوق عمومی در  1400 روزانه عمومی  ارشد 53

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.سلطانی   2202241 01 2 تاریخ حقوق عمومی ایران 1400 روزانه عمومی  ارشد 54

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.طباطبائی   22022۵0 01 ۳ حقوق بين الملل عمومی )ساعت اول( 1۳۹۹ روزانه عمومی  ارشد 55

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.طباطبائی   22022۵0 01 ۳ حقوق بين الملل عمومی )ساعت دوم( 1۳۹۹ روزانه عمومی  ارشد 56

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.کاویانی   2202248 01 2 حقوق کار 1۳۹۹ روزانه عمومی  ارشد 57

 1۶:00-14:00 1400/11/02 1۶:00-14:00 سه شنبه د.مشهدی   22022۳۳ 01 1 حقوق شهری و روستایی  1۳۹۹ روزانه عمومی  ارشد 58

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.رحمت الهی   22022۳4 01 1 آزادی های عمومی 1۳۹۹ روزانه عمومی  ارشد 59

 1۶:00-14:00 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.آئينه نگينی   22022۳۵ 01 1 قراردادهای اداری  1۳۹۹ روزانه عمومی  ارشد 60

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.رحمت الهی   2202244 14 2 مبانی حقوق عمومی 1400 مجازی  عمومی  ارشد 61

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 یكشنبه د.حبيب نژاد   220224۶ 14 2 حقوق مالی 1400 مجازی  عمومی  ارشد 62

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.رحمت الهی   2202۳44 14 1 سمينار 1400 مجازی  عمومی  ارشد 63

 1۶:00-14:00 1400/11/02 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.بالوی   220224۵ 14 2 حقوق اداری ایران 1400 مجازی  عمومی  ارشد 64

 1۶:00-14:00 1400/11/04 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.ارسطا   220224۳ 14 2 حقوق عمومی در اسالم 1400 مجازی  عمومی  ارشد 65

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 18:00-1۶:00 دوشنبه د.سلطانی   2202241 14 2 تاریخ حقوق عمومی ایران 1400 مجازی  عمومی  ارشد 66

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.رشيدی   22022۵0 1۵ ۳ حقوق بين الملل عمومی )ساعت اول( 1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 67

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.رشيدی   22022۵0 1۵ ۳ حقوق بين الملل عمومی )ساعت دوم( 1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 68

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 شنبه د.کاویانی   2202248 1۵ 2 حقوق کار 1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 69

 1۶:00-14:00 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 سه شنبه د.مشهدی   22022۳۳ 1۵ 1 حقوق شهری و روستایی )هفته های فرد 1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 70

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.رحمت الهی   22022۵1 1۵ 2 تاریخ تحوالت عمومی در جهان 1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 71
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 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد  نام درس ورودی دوره گرایش مقطع ردیف

 1۶:00-14:00 1400/11/04 18:00-1۶:00 سه شنبه د.مشهدی   22022۳۷ 1۵ 1 حقوق محيط زیست )هفته های فرد(  1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 72

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 سه شنبه د.مشهدی   22022۳8 1۵ 1 حقوق منابع طبيعی )هفته های زوج( 1۳۹۹ مجازی  عمومی  ارشد 73

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.حدادی   220220۳ 01 2 حقوق معاهدات 1400 روزانه بين الملل  ارشد 74

 10:۳0-8:۳0 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.حدادی   220220۷ 01 2 حقوق سازمان های بين المللی 1400 روزانه بين الملل  ارشد 75

76 
 1400 روزانه بين الملل  ارشد

 روش های حقوقی حل

 و فصل اختالفات بين المللی
 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 سه شنبه د.طباطبائی   220220۹ 01 2

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 12:۳0-10:۳0 سه شنبه د.تيموری   2202214 01 2 تاریخ تحوالت حقوق بين الملل 1400 روزانه بين الملل  ارشد 77

 2202211 01 2 متون حقوقی به زبان خارجی 1400 روزانه بين الملل  ارشد 78
 با ورودیهای -02

ادغام 1۳۹۹  10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.سيامک کریمی 

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.بالوی   2202208 01 2 حقوق بين المللی اسالم 1۳۹۹ روزانه بين الملل  ارشد 79

 10:۳0-8:۳0 1400/10/28 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.تيموری   220220۶ 01 2 حقوق بين المللی اقتصادی 1۳۹۹ روزانه بين الملل  ارشد 80

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 سه شنبه د.تيموری   220221۷ 01 2 حقوق جزای بين الملل 1۳۹۹ روزانه بين الملل  ارشد 81

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 سه شنبه د.مشهدی   22022۷۷ 01 1 حقوق بين الملل محيط زیست )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه بين الملل  ارشد 82

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.سيامک کریمی 01 2202211 01 2 متون حقوقی به زبان خارجی 1۳۹۹ روزانه بين الملل  ارشد 83

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.حدادی   220220۳ 1۶ 2 حقوق معاهدات 1400 مجازی  بين الملل  ارشد 84

 10:۳0-8:۳0 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.حدادی   220220۷ 1۶ 2 حقوق سازمان های بين المللی 1400 مجازی  بين الملل  ارشد 85

86 
 1400 مجازی  بين الملل  ارشد

 روش های حقوقی حل

 و فصل اختالفات بين المللی
 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 دوشنبه د.طباطبائی   220220۹ 1۶ 2

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 یكشنبه د.تيموری   2202214 1۶ 2 تاریخ تحوالت حقوق بين الملل 1400 مجازی  بين الملل  ارشد 87

 2202211 1۶ 2 متون حقوقی به زبان خارجی 1400 مجازی  بين الملل  ارشد 88
 1۳۹۹با ورودیهای 

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.سيامک کریمی 1۷ -ادغام 

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.بالوی   2202208 1۷ 2 حقوق بين المللی اسالم 1۳۹۹ مجازی  بين الملل  ارشد 89

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.تيموری   220220۶ 1۷ 2 حقوق بين المللی اقتصادی 1۳۹۹ مجازی  بين الملل  ارشد 90

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.تيموری   220221۷ 1۷ 2 حقوق جزای بين الملل 1۳۹۹ مجازی  بين الملل  ارشد 91

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 دوشنبه د.کاویانی   220222۳ 1۷ 2 حقوق بين الملل کار 1۳۹۹ مجازی  بين الملل  ارشد 92

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.سيامک کریمی 1۶ 2202211 1۶ 2 متون حقوقی به زبان خارجی 1۳۹۹ مجازی  بين الملل  ارشد 93

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.سيامک کریمی   2202221 1۷ 2 سازمان های منطقه ای 1۳۹۹ مجازی  بين الملل  ارشد 94

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.قياسی   220244۷ 01 2 مبانی فقهی ثبت 1400 روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 95

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.علوی قزوینی   2202448 01 2 1حقوق مدنی پيشرفته  1400 روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 96

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.سجادی   22024۵1 01 2 حقوق ثبت امالک 1400 روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 97

 1۶:00-14:00 1400/11/02 1۶:00-14:00 سه شنبه د.عليزاده   22024۵۹ 01 2 متون حقوقی تخصصی به زبان خارجی 1400 روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 98

 1۶:00-14:00 1400/11/04 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.کاویانی   22024۶۳ 01 1 حقوق اداری )هفته های زوج( 1400 روزانه   ثبت اسناد و امالک ارشد 99

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.رجبی   22022۳8 01 1 حقوق منابع طبيعی 1400 روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 100

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.مشهدی   22024۵۷ 01 1 کاداستر در نظام اطالعاتی ثبت )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 101

102 
 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد

 اسناد،تعارض قوانين در 

 قرارداد ها و احوال شخصيه
 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.رجبی   22024۵8 01 1

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.سجادی   22024۶0 01 1 تحليل آراء ثبتی و قضایی 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 103

 1۶:00-14:00 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.پيلوار   2202۳44 0۳ 1 سمينار )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 104

 1۶:00-14:00 1400/11/04 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.مصطفی پور   22024۵۶ 01 1 حقوق جزای ثبتی 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 105

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.پيلوار   22024۶8 01 1 آیين دادرسی در امور ثبتی )هفته های فرد( 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 106

 1۶:00-14:00 1400/10/2۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.سجادی   22024۶۶ 01 1 حقوق تجارت )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 107

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 دوشنبه د.باریكلو   22024۷2 01 1 حقوق بيمه )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه  ثبت اسناد و امالک  ارشد 108

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.قياسی   220244۷ 18 2 مبانی فقهی ثبت 1400 مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 109

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 دوشنبه د.علوی قزوینی   2202448 18 2 1حقوق مدنی پيشرفته  1400 مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 110

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.سجادی   22024۵1 18 2 حقوق ثبت امالک 1400 مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 111
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 1۶:00-14:00 1400/11/02 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.عبداهلل زاده    22024۵۹ 18 2 متون حقوقی تخصصی به زبان خارجی 1400 مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 112

 1۶:00-14:00 1400/11/04 18:00-1۶:00 یكشنبه د.موذن   22024۶۳ 18 1 حقوق اداری )هفته های زوج( 1400 مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 113

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.رجبی   22022۳8 18 1 حقوق منابع طبيعی 1400 مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 114

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.مشهدی   22024۵۷ 1۹ 1 کاداستر در نظام اطالعاتی ثبت )هفته های فرد( 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 115

116 
 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد

 تعارض قوانين در اسناد، قرارداد ها

 و احوال شخصيه )هفته های فرد(
 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.رجبی   22024۵8 1۹ 1

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.زمانی   22024۶0 1۹ 1 تحليل آراء ثبتی و قضایی )هفته های زوج( 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 117

 1۶:00-14:00 1400/11/02 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.زمانی   2202۳44 1۹ 1 سمينار )هفته های فرد(  1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 118

 1۶:00-14:00 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.مصطفی پور   22024۵۶ 1۹ 1 حقوق جزای ثبتی 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 119

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.ملک تبار   22024۶8 1۹ 1 آیين دادرسی در امور ثبتی 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 120

 1۶:00-14:00 1400/10/2۶ 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.سجادی   22024۶۶ 1۹ 1 حقوق تجارت 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 121

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 دوشنبه د.باریكلو   22024۷2 1۹ 1 حقوق بيمه )هفته های فرد(  1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 122

 1۶:00-14:00 1400/10/28 18:00-1۶:00 سه شنبه د.علوی قزوینی   220201۳ 1۹ 1 آیات االحكام 1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 123

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.جاور   22021۷0 1۹ 2 مسئوليت مدنی  1۳۹۹ مجازی  ثبت اسناد و امالک  ارشد 124

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.رجبی   2202181 01 2 حقوق بين الملل خصوصی 1400 روزانه  خصوصی  ارشد 125

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.عليزاده   220218۵ 01 ۳ اصول فقه )ساعت اول( 1400 روزانه  خصوصی  ارشد 126

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.عليزاده   220218۵ 01 ۳ اصول فقه )ساعت دوم( )هفته های فرد( 1400 روزانه  خصوصی  ارشد 127

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.قنواتی   2202182 01 2  1حقوق مدنی  1400 روزانه  خصوصی  ارشد 128

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.باریكلو   22021۷0 01 2 مسئوليت مدنی 1400 روزانه  خصوصی  ارشد 129

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.سجادی   22021۹8 01 1 حقوق دریایی 1400 روزانه  خصوصی  ارشد 130

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.پيلوار   22021۷۹ 01 2 داوری بين المللی 1۳۹۹ روزانه خصوصی  ارشد 131

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 1۶:00-14:00 یكشنبه د.علوی قزوینی   2202184 01 ۳ متون فقه )ساعت اول( 1۳۹۹ روزانه خصوصی  ارشد 132

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 1۶:00-14:00 دوشنبه د.علوی قزوینی   2202184 01 ۳ متون فقه )ساعت دوم( )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه خصوصی  ارشد 133

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 دوشنبه د.عليزاده   2202۳44 04 1 سمينار 1۳۹۹ روزانه خصوصی  ارشد 134

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.رجبی   22021۹0 01 2 حقوق تجارت بين الملل 1۳۹۹ روزانه خصوصی  ارشد 135

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.رجبی   2202181 20 2 حقوق بين الملل خصوصی 1400 مجازی  خصوصی  ارشد 136

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 1۶:00-14:00 دوشنبه د.سعيد شریعتی   220218۵ 20 ۳ اصول فقه )ساعت اول( 1400 مجازی  خصوصی  ارشد 137

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 18:00-1۶:00 دوشنبه د.سعيد شریعتی   220218۵ 20 ۳ اصول فقه )ساعت دوم( 1400 مجازی  خصوصی  ارشد 138

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.قنواتی   2202182 20 2   1حقوق مدنی  1400 مجازی  خصوصی  ارشد 139

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 سه شنبه د.باریكلو   22021۷0 20 2 مسئوليت مدنی 1400 مجازی  خصوصی  ارشد 140

 22021۹0 20 2 حقوق تجارت بين الملل 1400 مجازی  خصوصی  ارشد 141
 با ورودیهای -21

ادغام 1۳۹۹  12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.رجبی 

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.جاور   2202۳44 21 1 سمينار 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 142

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.علوی قزوینی   2202184 21 ۳ متون فقه )ساعت اول( 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 143

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.علوی قزوینی   2202184 21 ۳ متون فقه )ساعت دوم( )هفته های فرد( 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 144

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.پيلوار   22021۷۹ 21 2 داوری بين المللی 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 145

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.ملک تبار   2202180 21 2 آیين دادرسی مدنی 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 146

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.رجبی 20 22021۹0 20 2 حقوق تجارت بين الملل 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 147

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 دوشنبه د.یعقوبی   22021۹۷ 21 1 تاریخ حقوق 1۳۹۹ مجازی  خصوصی  ارشد 148

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.حكمت نيا   220242۷ 01 2 1حقوق مالكيت صنعتی  1400 روزانه مالكيت فكری  ارشد 149

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.رجبی   220242۶ 01 2 حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری 1400 روزانه مالكيت فكری  ارشد 150

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.ملكی   22024۷۶ 01 2 مبانی نظری و فقهی مالكيت فكری و حقوق بشر 1400 روزانه مالكيت فكری  ارشد 151

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.پيلوار   22024۳1 01 2 حقوق تجارت بين الملل و مالكيت فكری 1400 روزانه مالكيت فكری  ارشد 152

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.جاور   22020۳۳ 01 2 سمينار 1۳۹۹ روزانه مالكيت فكری  ارشد 153



5 
 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد  نام درس ورودی دوره گرایش مقطع ردیف

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.حكمت نيا   22024۳۳ 01 2 2حقوق مالكيت ادبی و هنری  1۳۹۹ روزانه مالكيت فكری  ارشد 154

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.حكمت نيا   22024۳۵ 01 2 ضمانت اجرای مالكيت فكری 1۳۹۹ روزانه مالكيت فكری  ارشد 155

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.پيلوار   22024۳۷ 01 1 حقوق اموال 1۳۹۹ روزانه مالكيت فكری  ارشد 156

 220242۷ 22 2 1حقوق مالكيت صنعتی  1400 مجازی  مالكيت فكری  ارشد 157
 با ورودیهای -2۳

ادغام 1۳۹۹  12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.لجم اورک  

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.عرفان منش   220242۶ 22 2 حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری 1400 مجازی  مالكيت فكری  ارشد 158

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.ملكی   22024۷۶ 22 2 مبانی نظری و فقهی مالكيت فكری و حقوق بشر 1400 مجازی  مالكيت فكری  ارشد 159

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.پيلوار   22024۳1 22 2 حقوق تجارت بين الملل و مالكيت فكری 1400 مجازی  مالكيت فكری  ارشد 160

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.لجم اورک  22 220242۷ 22 2 1حقوق مالكيت صنعتی  1۳۹۹ مجازی  مالكيت فكری  ارشد 161

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.جاور   22020۳۳ 2۳ 2 سمينار 1۳۹۹ مجازی  مالكيت فكری  ارشد 162

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.حكمت نيا   22024۳۳ 2۳ 2 2حقوق مالكيت ادبی و هنری  1۳۹۹ مجازی  مالكيت فكری  ارشد 163

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 دوشنبه د.لجم اورک    22024۳۵ 2۳ 2 ضمانت اجرای مالكيت فكری 1۳۹۹ مجازی  مالكيت فكری  ارشد 164

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.عرفان منش   220242۶ 2۳ 2 حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری 1۳۹۹ مجازی  مالكيت فكری  ارشد 165

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.رجبی   2202440 2۳ 2 حقوق اینترنت و تجارت الكترونيک 1۳۹۹ مجازی  مالكيت فكری  ارشد 166

167 
 1400 روزانه تجارت بين الملل ارشد

 1حقوق قراردادهای بين الملل 

 شرایط انعقاد( )هفته های زوج()
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.قنواتی   2202۳1۶ 01 1

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.باریكلو   2202۳2۵ 01 2 مسئوليت مدنی در تجارت بين الملل 1400 روزانه تجارت بين الملل ارشد 168

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.رفيعی   2202۳28 01 2 متون حقوقی )تجارت بين الملل( 1400 روزانه تجارت بين الملل ارشد 169

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.شيروی   2202۳18 01 2 پرداخت های بين المللی و تضمين های آن 1400 روزانه تجارت بين الملل ارشد 170

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.شعبانی   2202۳44 0۵ 1 سمينار 1400 روزانه تجارت بين الملل ارشد 171

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.ملكی   2202۳۳0 01 1 حقوق مالكيت فكری 1400 روزانه تجارت بين الملل ارشد 172

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.شيروی   2202۳18 02 2 پرداخت های بين المللی و تضمين های آن 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد 173

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.پيلوار   2202۳20 01 2 داوری بازرگانی بين المللی 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد 174

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 دوشنبه د.باریكلو   2202۳22 01 1 بيمه های بازرگانی بين المللی )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد 175

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.احد طاهری   2202۳2۷ 01 1 حقوق تجارت الكترونيک 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد 176

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.شعبانی   2202۳2۹ 01 1 تنظيم قراردادهای بين المللی )هفته های فرد( 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد 177

178 
 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد

 تعارض قوانين و صالحيت محاکم بين المللی

 )هفته های زوج( 
 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.رفيعی   2202۳۳۶ 01 1

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.رجبی   2202۳۳8 01 1 حقوق بورس )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه تجارت بين الملل ارشد 179

180 
 1400 مجازی  تجارت بين الملل ارشد

 1بين الملل حقوق قراردادهای 

 شرایط انعقاد( )هفته های فرد()
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.قنواتی   2202۳1۶ 24 1

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.شعبانی   2202۳24 24 2 حقوق حمل و نقل 1400 مجازی  تجارت بين الملل ارشد 181

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.یثربی   2202۳2۵ 24 2 مسئوليت مدنی در تجارت بين الملل 1400 مجازی  تجارت بين الملل ارشد 182

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.سراج    2202۳28 24 2 متون حقوقی )تجارت بين الملل( 1400 مجازی  تجارت بين الملل ارشد 183

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.شعبانی   2202۳44 24 1 سمينار 1400 مجازی  تجارت بين الملل ارشد 184

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.ملكی   2202۳۳0 24 1 حقوق مالكيت فكری 1400 مجازی  تجارت بين الملل ارشد 185

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.شعبانی   2202۳18 2۵ 2 پرداخت های بين المللی و تضمين های آن 1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 186

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 1۶:00-14:00 شنبه د.پيلوار   2202۳20 2۵ 2 داوری بازرگانی بين المللی 1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 187

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.باریكلو   2202۳22 2۵ 1 بيمه های بازرگانی بين المللی )هفته های فرد(  1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 188

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.احد طاهری   2202۳2۷ 2۵ 1 حقوق تجارت الكترونيک )هفته های فرد(  1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 189

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 شنبه د.رجبی   2202۳2۹ 2۵ 1 تنظيم قراردادهای بين المللی 1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 190

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.ساردوئی نسب   220240۵ 2۵ 1 حقوق شرکت های تجاری فراملی )هفته های زوج(  1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 191

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.احد طاهری   2202188 2۵ 2 حقوق تجارت تطبيقی  1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 192

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.فرشته قنبری   2202404 2۵ 1 حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات 1۳۹۹ مجازی  تجارت بين الملل ارشد 193
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 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.رفيعی   2202۳۶8 01 ۳ حقوق قرارداد ها )ساعت اول( 1400 روزانه  نفت و گاز ارشد 194

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.رفيعی   2202۳۶8 01 ۳ حقوق قرارداد ها )ساعت دوم( 1400 روزانه  نفت و گاز ارشد 195

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 12:۳0-10:۳0 پنج شنبه د.شيروی   2202۳۷1 01 ۳ حقوق نفت و گاز )ساعت اول( 1400 روزانه  نفت و گاز ارشد 196

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.شيروی   2202۳۷1 01 ۳ حقوق نفت و گاز )ساعت دوم( 1400 روزانه  نفت و گاز ارشد 197

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.مقدم   22024۷۷ 01 2 ابعاد فنی باالدستی نفت و گاز )هفته های زوج( 1400 روزانه  نفت و گاز ارشد 198

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.مقدم   22024۷۷ 01 2 ابعاد فنی باالدستی نفت و گاز )هفته های زوج( 1400 روزانه  نفت و گاز ارشد 199

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.رفيعی   2202۳۷4 01 2 حقوق تطبيقی مالكيت منابع معدنی 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز ارشد 200

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.رفيعی   22021۹0 01 2 حقوق تجارت بين الملل 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز ارشد 201

202 
 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز ارشد

 مدیریت دعاوی و اختالفات در صنعت نفت و گاز

 )ساعت اول(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.هاشمی   2202۳۷۳ 01 ۳

203 
 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز ارشد

 مدیریت دعاوی و اختالفات در صنعت نفت و گاز

 )ساعت دوم(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.هاشمی   2202۳۷۳ 01 ۳

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 پنج شنبه د.ساردوئی نسب   2202۳۷۶ 01 2 شرکت های ملی و چند مليتی نفت و گاز 1۳۹۹ روزانه نفت و گاز ارشد 204

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.یثربی   220248۳ 01 1 آیات االحكام حقوق اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 205

 1۶:00-14:00 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.کاظمی جزه   220248۵ 01 2 مبانی حقوق اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 206

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 پنج شنبه د.مجيد رضائی   220248۷ 01 1 فقه و حقوق بازارهای مالی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 207

 1۶:00-14:00 1400/11/02 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.کاظمی جزه   22024۹۶ 01 1 متون حقوقی اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 208

 1۶:00-14:00 1400/11/04 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.یثربی   2202۵02 01 2 قواعد فقه اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 209

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 18:00-1۶:00 پنج شنبه د.مجيد رضائی   2202۵0۷ 01 1 تاریخ عقاید اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 210

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.سرآبادانی   220248۶ 01 1 فقه و حقوق ابزارهای مشتقه )هفته های زوج( 1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 211

 1۶:00-14:00 1400/10/2۶ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.یثربی   2202488 01 1 فقه و حقوق مشارکت های تجاری 1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 212

213 
 1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 حقوق تامين مالی و سرمایه گذاری خارجی

 )هفته های زوج(
 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.شعبانی   22024۹1 01 1

 1۶:00-14:00 1400/11/02 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.شعبانی   22024۹2 01 1 حقوق قراردادهای بين المللی  1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 214

 1۶:00-14:00 1400/11/04 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.سرآبادانی   2202484 01 1 تحليل اقتصادی حقوق )هفته های فرد(  1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 215

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.فرشته قنبری   2202۳۳۵ 01 1 حقوق رقابت )هفته های فرد(  1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 216

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.حكمت نيا   2202۵01 01 2 حقوق مالكيت فكری 1۳۹۹ روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد 217

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.سلطانی   220212۷ 01 2 مقدمه علم حقوق )گروه اول( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 218

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.عليزاده   220212۷ 02 2 )گروه دوم( مقدمه علم حقوق 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 219

220 
 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی

 1حقوق مدنی 

 اشخاص و حمایت از محجورین( )گروه اول()
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 یكشنبه د.باریكلو   22020۷1 01 2

221 
 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی

 1حقوق مدنی 

 اشخاص و حمایت از محجورین( )گروه دوم( )
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 یكشنبه د.پيلوار   22020۷1 02 2

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.سلطانی   22021۹۷ 01 1 تاریخ حقوق )گروه اول(  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 222

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.عالی پور   22021۹۷ 02 1 تاریخ حقوق )گروه دوم(  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 223

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.سلطانی   2202042 01 2 گروه اول() 1حقوق اساسی  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 224

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.آئينه نگينی   2202042 02 2 گروه دوم( ) 1حقوق اساسی  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 225

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.منصورآبادی   2202۵۳۶ 01 1 کليات حقوق جزا )گروه اول(  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 226

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.مهدیزاده   2202۵۳۶ 02 1 کليات حقوق جزا )گروه دوم(  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 227

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.شمس   2202۵۳۶ 0۳ 1 کليات حقوق جزا )گروه سوم( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 228

 عمومی عمومی 10:۳0-8:۳0 دوشنبه عمومی   22200۶2 01 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم( )گروه اول( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 229

 عمومی عمومی 10:۳0-8:۳0 دوشنبه عمومی   22200۶2 02 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم( )گروه دوم( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 230

 عمومی عمومی 10:۳0-8:۳0 شنبه عمومی   222001۵ 01 ۳ زبان فارسی )ساعت اول( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 231

 عمومی عمومی 12:۳0-10:۳0 شنبه عمومی   222001۵ 01 ۳ زبان فارسی )ساعت دوم( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 232
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 عمومی عمومی 1۶:00-14:00 دوشنبه عمومی   22200۳۳ 01 2 )مبدا و معاد( )گروه اول( 1اندیشه اسالمی  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 233

 عمومی عمومی 1۶:00-14:00 دوشنبه عمومی   22200۳۳ 02 2 )مبدا و معاد( )گروه دوم( 1اندیشه اسالمی  1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 234

 عمومی عمومی 18:00-1۶:00 دوشنبه عمومی   22200۶۷ 01 2 تاریخ تحليلی صدر اسالم )گروه اول( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 235

 عمومی عمومی 18:00-1۶:00 دوشنبه عمومی   22200۶۷ 02 2 تاریخ تحليلی صدر اسالم )گروه دوم( 1400 روزانه کارشناسی کارشناسی 236

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.عليزاده   2202010 01 2 گروه اول( )ساعت اول() 1اصول فقه  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 237

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.عليزاده   2202010 01 2 )گروه اول( )ساعت دوم(  1اصول فقه  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 238

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.حاجی ده آبادی   2202010 02 2 گروه دوم( )ساعت اول() 1اصول فقه  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 239

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.حاجی ده آبادی   2202010 02 2 )گروه دوم ( )ساعت دوم(  1اصول فقه  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 240

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.سجادی   22020۵4 01 2 تجار و اعمال تجاری( )گروه اول( ) 1حقوق تجارت  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 241

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.شعبانی   22020۵4 02 2 تجار و اعمال تجاری( )گروه دوم() 1حقوق تجارت  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 242

243 
 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی

 کليات قراردادها() ۳حقوق مدنی 

 )گروه اول( )ساعت اول(
 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.قنواتی   22020۷4 01 ۳

244 
 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی

 کليات قراردادها() ۳حقوق مدنی 

 )گروه اول( )ساعت دوم(
 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.قنواتی   22020۷4 01 ۳

245 
 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی

 کليات قراردادها() ۳حقوق مدنی 

 )گروه دوم( )ساعت اول(
 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.عليزاده   22020۷4 02 ۳

246 
 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی

 )کليات قراردادها( ۳حقوق مدنی 

 )گروه دوم( )ساعت دوم( )هفته های زوج(
 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.عليزاده   22020۷4 02 ۳

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.ملک تبار   220201۷ 01 2 )گروه اول( 1آیين دادرسی مدنی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 247

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 دوشنبه د.ملک تبار   220201۷ 02 2 )گروه دوم(  1آیين دادرسی مدنی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 248

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.پيلوار   2202۳۳0 0۳ 1 حقوق مالكيت فكری )گروه اول( 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 249

 1۶:00-14:00 1400/11/02 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.منصورآبادی   22020۶۵ 01 2 )گروه اول(  2حقوق جزای عمومی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 250

 1۶:00-14:00 1400/11/02 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.شمس   22020۶۵ 02 2 )گروه دوم( 2حقوق جزای عمومی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 251

 1۶:00-14:00 1400/11/02 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.مهدیزاده   22020۶۵ 0۳ 2 )گروه دوم( 2حقوق جزای عمومی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 252

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.حدادی   22020۵1 01 2 گروه اول() 1حقوق بين الملل عمومی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 253

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.طباطبائی   22020۵1 02 2 گروه دوم( ) 1حقوق بين الملل عمومی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 254

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.بالوی   2202041 01 2 گروه اول() 2حقوق اداری  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 255

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.مشهدی   2202041 02 2 گروه دوم() 2حقوق اداری  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 256

 1۶:00-14:00 1400/11/04 18:00-1۶:00 سه شنبه د.عالی پور   2202۵۶۵ 01 1 حقوق فضای مجازی 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 257

 عمومی عمومی 10:۳0-8:۳0 سه شنبه عمومی   222002۷ 01 2 دانش خانواده و جمعيت )برادران( 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 258

 عمومی عمومی 12:۳0-10:۳0 سه شنبه عمومی   222002۷ 02 2 دانش خانواده و جمعيت )خواهران( 1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 259

 عمومی عمومی FALSE عمومی عمومی     01 1 2تربيت بدنی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 260

 عمومی عمومی FALSE عمومی عمومی     02 1 2تربيت بدنی  1۳۹۹ روزانه کارشناسی کارشناسی 261

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.سجادی   22020۵۷ 01 2 )ورشكستگی( )گروه اول( 4حقوق تجارت  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 262

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.کاظمی جزه   22020۵۷ 02 2 )ورشكستگی( )گروه دوم( 4حقوق تجارت  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 263

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.ملک تبار   220201۹ 01 2 )گروه اول( ۳آیين دادرسی مدنی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 264

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۶ 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.ملک تبار   220201۹ 02 2 )گروه دوم( ۳آیين دادرسی مدنی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 265

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.شعبانی   220204۹ 01 2 گروه اول() 1حقوق بين الملل خصوصی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 266

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 شنبه د.شعبانی   220204۹ 02 2 گروه دوم() 1حقوق بين الملل خصوصی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 267

268 
 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

  ۶حقوق مدنی 

 عقود معين قسمت الف( )گروه اول( )ساعت اول()
 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.باریكلو   22020۷۷ 01 ۳

269 
 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

  ۶حقوق مدنی 

 عقود معين قسمت الف( )گروه اول( )ساعت دوم()
 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 1۶:00-14:00 یكشنبه د.باریكلو   22020۷۷ 01 ۳
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270 
 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

  ۶حقوق مدنی 

 عقود معين قسمت الف(  )گروه دوم( )ساعت اول()
 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.جاور   22020۷۷ 02 ۳

271 
 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

 ۶حقوق مدنی 

 عقود معين قسمت الف( )گروه دوم(  )ساعت دوم()
 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 1۶:00-14:00 یكشنبه د.جاور   22020۷۷ 02 ۳

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.سجادی   2202۵۶4 01 1 اجرای احكام مدنی )هفته های فرد( 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 272

 1۶:00-14:00 1400/11/02 10:۳0-8:۳0 یكشنبه د.رجبی   2202104 01 1 فلسفه حقوق )هفته های زوج( 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 273

274 
 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

  1حقوق جزای اختصاصی

 )جرایم عليه اموال و مالكيت( )گروه اول(
 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 دوشنبه د.مهدیزاده   2202۵44 01 2

275 
 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

  1حقوق جزای اختصاصی

 )جرایم عليه اموال و مالكيت( )گروه دوم(
 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 دوشنبه د.عالی پور   2202۵44 02 2

 1۶:00-14:00 1400/11/04 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.زارعی   220210۹ 01 1 کيفر شناسی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 276

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.شيدائيان   22021۵۳ 01 1 گروه اول( )هفته های فرد() 2آیين دادرسی کيفری  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 277

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.فتحی   22021۵۳ 02 1 گروه دوم( )هفته های فرد() 2آیين دادرسی کيفری  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 278

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.شيدائيان   2202۵4۷ 01 1 گروه اول( )هفته های زوج() 2متون حقوقی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 279

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.ميرخليلی   2202۵4۷ 02 1 گروه دوم( )هفته های زوج() 2متون حقوقی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 280

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.زارعی   22020۳8 01 2 جرم شناسی )گروه اول( 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 281

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.ميرخليلی   22020۳8 02 2 جرم شناسی )گروه دوم( 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 282

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.زارعی   2202۵۵2 01 1 جرم شناسی کودکان و نوجوانان )هفته های زوج( 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 283

284 

 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

  ۳حقوق بين الملل عمومی 

 روش های حل و فصل مسالمت آميز اختالفات()

 )گروه اول(

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.طباطبائی   2202۵41 01 2

285 

 1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی

 ۳حقوق بين الملل عمومی 

 روش های حل و فصل مسالمت آميز اختالفات()

 )گروه دوم(

 1۶:00-14:00 1400/10/2۹ 12:۳0-10:۳0 شنبه د.حدادی   2202۵41 02 2

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.ارسطا   2202۵40 01 2 گروه اول() ۳حقوق اساسی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 286

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 1۶:00-14:00 دوشنبه د.سلطانی   2202۵40 02 2 گروه دوم() ۳حقوق اساسی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 287

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.فتحی   2202۵۵۷ 01 1 کارآموزی قضائی  1۳۹8 روزانه کارشناسی کارشناسی 288

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ 10:۳0-8:۳0 چهارشنبه د.فرشته قنبری   22020۵8 01 2 حقوق تطبيقی 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 289

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.علوی قزوینی   22020۷۹ 01 2 شفعه و وصيت و ارث( )گروه اول() 8حقوق مدنی  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 290

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۶ 18:00-1۶:00 یكشنبه د.جاور   22020۷۹ 02 2 شفعه و وصيت و ارث( )گروه دوم() 8حقوق مدنی  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 291

 1۶:00-14:00 1400/10/2۵ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.پيلوار   2202۳۳0 02 1 حقوق مالكيت فكری )گروه دوم( )هفته های فرد( 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 292

 1۶:00-14:00 1400/11/0۵ 10:۳0-8:۳0 یكشنبه د.رجبی   2202۵۵8 01 1 نوین )هفته های فرد(حقوق قراردادهای  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 293

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.جاور   2202۵۳8 01 1 مدنی( )گروه اول() 1قواعد فقه  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 294

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ 10:۳0-8:۳0 سه شنبه د.یثربی   2202۵۳8 02 1 مدنی( )گروه دوم() 1قواعد فقه  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 295

 10:۳0-8:۳0 1400/10/28 12:۳0-10:۳0 چهارشنبه د.عالی پور   2202۵۵1 01 2 روش تحقيق  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 296

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.مهدیزاده   2202122 01 2 گروه اول( )هفته های فرد() 4متون فقه  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 297

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ 1۶:00-14:00 یكشنبه د.شمس   2202122 02 2 گروه دوم( )هفته های فرد() 4متون فقه  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 298

299 
 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی

 جرایم عليه) 4حقوق جزای اختصاصی 

 شخصيت معنوی اشخاص( )گروه اول( )هفته های زوج(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 دوشنبه د.عالی پور   2202۵4۵ 01 1

300 
 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی

 جرایم عليه) 4حقوق جزای اختصاصی 

 شخصيت معنوی اشخاص( )گروه دوم( )هفته های زوج(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 1۶:00-14:00 دوشنبه د.مهدیزاده   2202۵4۵ 02 1

 1۶:00-14:00 1400/11/04 18:00-1۶:00 سه شنبه د.زارعی   2202۵۳۷ 01 1 )هفته های فرد(پيشگيری از جرم  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 301

302 
 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی

 جرایم عليه تماميت) ۳حقوق جزای اختصاصی 

 جسمانی اشخاص( )گروه اول( )ساعت اول(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.حاجی ده آبادی   22020۶۳ 01 2
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303 
 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی

 جرایم عليه تماميت) ۳حقوق جزای اختصاصی 

 جسمانی اشخاص(  )گروه اول()ساعت دوم(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 18:00-1۶:00 دوشنبه د.حاجی ده آبادی   22020۶۳ 01 2

304 
 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی

 جرایم عليه تماميت) ۳حقوق جزای اختصاصی 

 جسمانی اشخاص(  )گروه دوم( )ساعت اول(
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 12:۳0-10:۳0 دوشنبه د.مهدیزاده   22020۶۳ 02 2

305 

 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی

 جرایم عليه تماميت) ۳حقوق جزای اختصاصی 

 )گروه دوم(جسمانی اشخاص( 

 )ساعت دوم( )هفته های فرد(

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 1۶:00-14:00 دوشنبه د.مهدیزاده   22020۶۳ 02 2

 1۶:00-14:00 1400/11/0۳ 18:00-1۶:00 چهارشنبه د.محسنی   2202۵۵0 01 1 پزشكی قانونی )هفته های زوج( 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 306

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.محمدی جورکویه   22021۵1 01 1 )جزایی( )گروه اول( 2قواعد فقه  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 307

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۳ 10:۳0-8:۳0 دوشنبه د.مهدیزاده   22021۵1 02 1 )جزایی( )گروه دوم( 2قواعد فقه  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 308

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.طباطبائی   2202۵4۹ 01 1 گروه اول( )هفته های زوج() 4متون حقوقی  1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 309

 12:۳0-10:۳0 1400/11/0۵ 18:00-1۶:00 سه شنبه د.تيموری   2202۵4۹ 02 1 گروه دوم )هفته های زوج() 4متون حقوقی   1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 310

 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 سه شنبه د.ارسطا   2202۵42 01 2 حقوق بشر در اسالم )گروه اول( 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 311

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 12:۳0-10:۳0 یكشنبه د.حبيب نژاد   22022۹۶ 01 2 حقوق ماليه عمومـی 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 312

 1۶:00-14:00 1400/11/0۶ 1۶:00-14:00 چهارشنبه د.حبيب نژاد   22022۹۶ 02 2 حقوق ماليه عمومـی 1۳۹۷ روزانه کارشناسی کارشناسی 313

 

 


