
 94-95-2دوم  برنامه امتحاني نيمسال

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 33             كیا دكتر مقدم (حقوق )انگلیسی زبان  8-61 61/3/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       يکشنبه

 

 –سرسرای شمالی طبقه سوم 

 61                     كیا دكتر مقدم(                   سیاسی) انگلیسی زبان                  8-61   61/3/95    يکشنبه

 

  –طبقه سوم سرسرای وسط 

 8                    زبان تخصصی                                  دكتر جوادی                61-63         61/3/95               يکشنبه

                                                                                     -طبقه سوم سرسرای شمالی  

                                                                                                    23دكتر صفری                                                      5حقوق مدنی             61-63                       61/3/95              يکشنبه

                                                              –طبقه سوم سرسرای وسط 

 51انصاری پور                     دكتر     5حقوق مدنی    61-63   61/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 31              فاضلی                دكتر انديشه سیاسی در قرن بیستم  6- 3 61/3/95 يکشنبه

        

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

    35             دكتر فاضلی         حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران 6-3 61/3/95 يکشنبه

      

 – 365طبقه سوم كالس 

 53              اصغریدكتر     6قواعد فقه            6-3 61/3/95 يکشنبه

           

  365كالس طبقه سوم 

  يکشنبه

  

 638              دكتر همايونی عربی 3-6 61/3/95

             

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 61                ساقیان دكتر ای نظامیجزحقوق  3-5 61/3/95 يکشنبه

                         –طبقه سوم سرسرای شمالی 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 669     نظریدكتر  سیاسی -روانشناسی اجتماعی   8-61 61/3/95 دوشنبه

 –طبقه سوم سرسرای شمالی 

 31        دکتر نقیب زاده تاریخ روابط بین الملل 61-63 61/3/95 دوشنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 51                 ذاكر اصفهانیدكتر     تاریخ روابط بین الملل              61-63 61/3/95 دوشنبه

 –سوم سرسرای شمالی  طبقه

          33                      دكتر بهره مند                  3حقوق جزای اختصاصی            61-63    61/3/95 دوشنبه

  – 365كالس طبقه سوم 

 

 38        خالقیدكتر 3حقوق جزای اختصاصی 61-63 61/3/95 دوشنبه

 – 365كالس طبقه سوم 

 53          شکاریدكتر  3متون فقه  6-3 61/3/95 دوشنبه

  –طبقه سوم سرسرای شمالی 

 

 26          مرقاتیدكتر  3متون فقه  6-3 61/3/95 دوشنبه

 سرسرای وسط طبقه سوم 

 21         نقیب زادهدكتر اختریسیاست و حکومت در اروپای ب 3-5 61/3/95 دوشنبه

 365كالس طبقه سوم 

 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 51       معینیدكتر روش تحقیق در علوم سیاسی  8-61 68/3/95 شنبهسه 

  -ی طبقه سوم سرسرای شمال

 51       نظری دكتر روش تحقیق در علوم سیاسی  8-61 68/3/95 سه شنبه

  365كالس طبقه سوم 

 35       ناشتريادكتر روش تحقیق در علوم سیاسی 8-61 68/3/95 سه شنبه

 وسط طبقه سوم سرسرای 

 32                       دكتر امیر فرد مبانی علم سیاست 61-63 68/3/95 سه شنبه

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

 12       خالقیدكتر  3انديشه سیاسی در غرب 61-63 68/3/95 سه شنبه

  -شمالی وم سرسرای طبقه س

 31      الهامدكتر  6آيین دادرسی كیفری 61-63 68/3/95 سه شنبه

 وسط طبقه سوم سرسرای 

  69          ساقیاندكتر  6آيین دادرسی كیفری 61-63 68/3/95 سه شنبه

 -365كالس طبقه سوم 

 65       خالقیدكتر  3آيین دادرسی كیفری 61-63 68/3/95 سه شنبه

 365طبقه سوم كالس 

 36       شکوهی زادهدكتر حقوق بیمه 6-3 68/3/95 سه شنبه

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

 23       دكتر اسماعیلی انديشه سیاسی در ايران معاصر 3-5 68/3/95 سه شنبه

 365طبقه سوم كالس 

 38      الهام دكتر 6حقوق جزای عمومی  3-5 68/3/95 سه شنبه

 شمالی طبقه سوم سرسرای 

 38      برهانیدكتر 6حقوق جزای عمومی  3-5 68/3/95 سه شنبه

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

 38      يکرنگیدكتر  6حقوق جزای عمومی    3-5 68/3/95 سه شنبه

 وسط طبقه سوم سرسرای 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

  55       كاظمی دكتر 2حقوق مدنی  8-61 69/3/95 شنبه چهار

 

  -شمالی  طبقه سوم سرسرای

 21        بادينی دكتر 2حقوق مدنی  8-61 69/3/95 چهار شنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 31         دکتر موثقی جامعه و سیاست در عصر جهانی شدن 61-63 69/3/95 چهار شنبه

 

  –طبقه سوم سرسرای شمالی 

 8         دكتر كاظمی 1حقوق مدنی 61-63 69/3/95 چهار شنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

    26        وحیددكتر سیاستگذاری عمومی در ايران 6-3 69/3/95 چهار شنبه

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

  61         حسینیدكتر فرهنگ سیاسی 3-5 69/3/95 چهار شنبه

  – 321كالس طبقه سوم 

 22         رحمانی دكتر (سیاسی)3انديشه اسالمی  3-5 69/3/95 چهار شنبه

 وسط طبقه سوم سرسرای 

 55         پیروزوند دكتر (سیاسی)3انديشه اسالمی  3-5 69/3/95 چهار شنبه

     -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 32        قویدكتر (حقوق)3انديشه اسالمی  3-5 69/3/95 چهار شنبه

   - 365طبقه سوم كالس 

 33        قريشی دكتر (حقوق)3انديشه اسالمی  3-5 69/3/95 چهار شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 51        موسوی فرازدكتر (حقوق)3انديشه اسالمی  3-5 69/3/95 چهار شنبه

  - 365كالس طبقه سوم 

  63        تیمسار نجابتی          دكتر     پلیس علمی  3-5 69/3/95 چهار شنبه

 – 336كالس طبقه سوم 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

             31     فدايی مهربانیدكتر ه سیاسی در اسالممبانی اندیش 8-61 33/3/95 شنبه

 

  - 365طبقه سوم كالس 

 31                   ساداتی نژاددكتر مبانی اندیشه سیاسی در اسالم 8-61 33/3/95 شنبه

    

طبقه                                                                                                                                             -336طبقه سوم كالس 

  – 321سوم كالس 

 22                               صدرا دكتر مبانی اندیشه سیاسی در اسالم 8-61 33/3/95 شنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 32                                مصلی نژاد دكتر سیاستگذاری اقتصادی 8-61 33/3/95 شنبه

 

  -وسط  طبقه سوم سرسرای 

 56                  دهشکوهی زا دكتر 3آيین دادرسی مدنی 8-61 33/3/95 شنبه

 

  - 365طبقه سوم كالس 

 53                  محسنی دكتر 3آيین دادرسی مدنی 8-61 33/3/95 شنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

   52                 ستاری دكتر اقصاد سیاسی ايران 61-63 33/3/95 شنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 31                 محمدزاده دكتر 6تجارت حقوق  61-63 33/3/95 شنبه

 

  -وسط  طبقه سوم سرسرای

    36                   دكتر نوری                                                          6تجارت حقوق  61-63 33/3/95 شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

  23                 دكتر طباطبای نژاد                                                  6تجارتحقوق  61-63 33/3/95                شنبه

 – 365طبقه سوم كالس 

    51                           دكتر مصلی نژاد مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 6-3 33/3/95 شنبه

      



  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 02               دکتر معظمی               1بزهکاری اطفال 1-3             33/3/95 شنبه

 

    -طبقه سوم سرسرای وسط 

           02         دکتر فدایی مهربانی اسالم و دموكراسی 3-5 33/3/95 شنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 32              دکتر غمامی                دعوی ادله اثبات و 3-5 00/3/59 شنبه

 

  - 365كالس  طبقه سوم

 12               دکتر محسنی          ادله اثبات و دعوی 3-5 00/3/59 شنبه

 

  - 365طبقه سوم كالس 

 32                دکتر بهاری                  اخالق و تربیت اسالمی 3-5             00/3/59 شنبه

 

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

 26              قريشیدكتر       اخالق و تربیت اسالمی 3-5            00/3/59 هشنب

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 93    دكتر ملک محمدی مبانی سازمان مديريت 8-61 33/3/95 يکشنبه

 

  -شمالی طبقه سوم سرسرای 

  63    دکتر صادقی نشاط–دکتر اصالنی  متون حقوقی يک 8-61 33/3/95 يکشنبه

 

  -سرسرای وسط طبقه سوم 

 611      دكتر ملک محمدی مقدمه سیاستگذاری عمومی 61-63 33/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

   61        دكتر بهنوش پزشکی قانونی 61-63 33/3/95 يکشنبه

   

  -وسططبقه سوم سرسرای 

 92        دكتر طريقی تاريخ تحلیلی صدراسالم 61-63 33/3/95 يکشنبه

 

  - 365طبقه سوم كالس 

      33   دكتر احمدی سیاست و روابط خارجی ایران در عصر پهلوی 6-3 33/3/95 يکشنبه

 

 -طبقه سوم سرسرای شمالی 

  33        دكتر زيباكالم سیاست و روابط خارجی ایران در عصر پهلوی 6-3 33/3/95 يکشنبه

 

  - 365طبقه سوم كالس 

 39        محمدزادهدكتر  مالکیت فکری 6-3 33/3/95 يکشنبه

 

  -ی طبقه سوم سرسرای شمال

 66        ساداتی نژاددكتر انديشه سیاسی در شیعه 6-3 33/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط

 36        دكتر جعفری تبار رويه قضايی 3-5 33/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 28             دكتر صادقی نشاط 3حقوق تجارت  8-61 32/3/95 دوشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 53                 دكتر جنیدی                                                 3حقوق تجارت             8 – 61              32/3/95دوشنبه           

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 81             دكتر حاجی ناصری جامعه شناسی سیاسی 61-63 32/3/95 دوشنبه

  

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 39            دكتر ايزانلو 1حقوق مدنی  61-63 32/3/95 دوشنبه

 

       - 365طبقه سوم كالس 

 33           دكتر جعفری تبار 1حقوق مدنی  61-63 32/3/95 دوشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 69            دكتر آقائی سازمانهای بین المللی                   6-3 32/3/95 دوشنبه

 

  وسطسرای طبقه سوم سر

 38            دكتر عزتی   (خواهران)دانش خانواده  6-3 32/3/95 دوشنبه

 

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

 22           دكتر نزهت (برادران)دانش خانواده  6- 3 32/3/95 دوشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

             91  دكتر جهانگیر (كلیات)حقوق اساسی  8-61 35/3/95 سه شنبه

 طبقه سوم سرسرای شمالی 

 21              تر رضايی زادهدك 6حقوق اداری  8-61 35/3/95 سه شنبه

  - 365طبقه سوم كالس 

 38             دكتر عباسی 6حقوق اداری  8-61 35/3/95 سه شنبه

  365طبقه سوم كالس 

 31              دكتر موسی زاده 6حقوق اداری   8-61 35/3/95 سه شنبه

   - وسططبقه سوم سرسرای 

 61               دكتر الماسی تفسیر موضوعی قرآن 61-63 35/3/95 سه شنبه

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 36               دكتر برقی تفسیر موضوعی قرآن 61-63 35/3/95 سه شنبه

  -سرای شمالی طبقه سوم سر

 36               دكتر جمشیدی مسائل نظامی و استراتژيک 61-63 35/3/95 سه شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 32                           دكتر حسینی سیاستگذاری فرهنگی 3-5 35/3/95 سه شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 66               دكتر جنیدی              داوری بین المللی 3-5 35/3/95 سه شنبه

  -رسرای وسط طبقه سوم س

 31               دكتر يکرنگی حقوق كیفری رايانه ای  3-5 35/3/95 سه شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

   611         یدكتر كاظم  سیاست مقايسه ای 8-61 31/3/95 شنبهچهار

        

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 8           دكتر مرقاتی 3قواعد فقه 8-61 31/3/95 چهارشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

         دكتر كواليی سیاست حکومت در اروسیای مركزی 61-63 31/3/95 چهارشنبه

 

          11  

    -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 دكتر اصالنی 3حقوق اساسی  6-3 31/3/95 چهارشنبه

 

        55 

  - 365طبقه سوم كالس 

 دكتر پروين 3حقوق اساسی  6-3 31/3/95 چهارشنبه

 

         51 

  –طبقه سوم سرسرای شمالی 

 دكتر فدايی روانشناسی و روانپزشکی كیفری 6-3 31/3/95 چهارشنبه

 

         68 

   - وسططبقه سوم سرسرای 

 دكتر معینی طرح نهايی      3-5 31/3/95 چهارشنبه

 

        33 

             -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 65                      دكتر بادينی حقوق كار 3-5 31/3/95 چهارشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 دكتر میرزاده حقوق كار      3-5 31/3/95 چهارشنبه

 

         63 

  –طبقه سوم سرسرای شمالی 

 

  



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 35         اشتريان                  دكتر  دولت الکترونیک 8-61 39/3/95 شنبه

  - 365طبقه سوم كالس 

 31          دكتر الهام 3حقوق جزای عمومی 8-61 39/3/95 شنبه

    - طبقه سوم سرسرای شمالی

 33          هره منددكتر ب    3حقوق جزای عمومی 8-61 39/3/95 شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 31          دكتر برهانی 3حقوق جزای عمومی 8-61 39/3/95 شنبه

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

   21              دكتر صدرا انديشه سیاسی در اسالم و ايران 61-63 39/3/95 شنبه

   

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 36          دكتر طجرلو-دكتريکرنگی  3متون حقوقی    61-63 39/3/95 شنبه

  -شمالی  طبقه سوم سرسرای

 

 31         دکترمومنی راد-دکتر بهره مند     3متون حقوقی    61-63 39/3/95 شنبه

  - وسط طبقه سوم سرسرای

 51          دكتر اسالمی پناه      3حقوق مدنی     6–3 39/3/95 شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 58          دكتر ايزانلو  3حقوق مدنی  6 -3 39/3/95 شنبه

             طبقه سوم سرسرای وسط

 63                              لمدكتر عا ايران باستانانديشه سیاسی در                   3-5                  39/3/95شنبه          

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 66            دكتر جعفری تبار         فلسفه حقوق  3-5 39/3/95 شنبه

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 33      دكتر شیری                       جرم شناسی                  3-5                   39/3/95شنبه         

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 61     دكتر مهدوی                  جرم شناسی                       3-5                   39/3/95شنبه        

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  روز 

 23    دكتر كاظمی اسینظريه های جامعه شناسی سی 61-63 31/3/95 شنبهيک

 

    - طبقه سوم سرسرای شمالی

 23    دكتر ايرانپور 3حقوق بین الملل خصوصی 61-63 31/3/95 يکشنبه

  

  -وسط طبقه سوم سرسرای 

 61   دكتر عادل 3حقوق بین الملل خصوصی 61-63 31/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 61   دكتر اسماعیلی ا       .ا.تحوالت سیاسی و اجتماعی در عصری ج 6-3 31/3/95 يکشنبه

 

  – 365طبقه سوم كالس 

 33   دكتر شفیعی فر پهلویتحوالت سیاسی و اجتماعی در عصری  6-3 31/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای وسط 

 36    دکتر عادل-دکتر محمدزاده حقوق تطبقی 6-3 31/3/95 يکشنبه

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 28   دكتر صفری 6اصول فقه 6-3 31/3/95 شنبهيک

 

  - 365كالس طبقه سوم 

 53   دكتر انصاری پور 6اصول فقه 6-3 31/3/95 شنبهيک

 

  -طبقه سوم سرسرای شمالی 

 



 

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  تاريخ  ز رو

 18         دكتر شفیعی فر انقالب اسالمی ايران 61-63 36/3/95 دوشنبه

 

  - طبقه سوم سرسرای شمالی

 32        دكتر موسوی 3حقوق بین الملل عمومی 61-63 36/3/95 دوشنبه

 

 طبقه سوم سرسرای وسط

 21        دكتر میرعباسی 3بین الملل عمومیحقوق  61-63 36/3/95 دوشنبه

 

  365طبقه سوم كالس 

 33        دكتر مومنی راد 3حقوق بین الملل عمومی 61-63 36/3/95 شنبهدو

 

  طبقه سوم سرسرای شمالی

 69        دكتر جاويد 6یكار تحقیق 61-63 36/3/95 دوشنبه

 

 

  365طبقه سوم كالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

             

             

      

 تعداد  نام استاد  نام درس ساعت  اريخ ت روز 

 31           دكتر ابوالحسنی احزاب و گروهای نفوذ 61-63 6/2/95 سه شنبه

 

  342کالس طبقه سوم 

 611         دكترپیروز سیاست و حکومت در شبه قاره هند 61-63 6/2/95 سه شنبه

 

  طبقه سوم سرسرای شمالی

 51           دكتر مرقاتی 2متون فقه    61-63 6/2/95 سه شنبه

 

  وسططبقه سوم سرسرای 
 301 کالسطبقه سوم 

 

 16          برهانیدكتر  2متون فقه   61-63 6/2/95 سه شنبه

 

  365طبقه سوم كالس 

 93          دكتر ملکوتیان تئوريهای انقالب   6-3 6/2/95 سه شنبه

   

  طبقه سوم سرسرای شمالی

 1           دكتر ساقیان تمرين عملی و دعاووی  3-5 6/2/95 سه شنبه

 

  طبقه سوم سرسرای شمالی

 61           دكتر علیزاده تمرين عملی و دعاووی  3-5 6/2/95 سه شنبه

 

  طبقه سوم سرسرای شمالی

 

 

 

             

             

             

       


