
   

 

     گروه علوم اجتماعی  

 

 98/97تحصيلی   اول نيمسال                اولترم                  97مهرورودي           دوره روزانه               علوم اجتماعی                     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 15/10/97 شنبه     5/1 -5/3   دکتر کريمی  209 01 2 1618064 کليات حقوق 1

 5/3 -5/5 19/10/97 چهارشنبه      12-10* 10-8 مانی دکتر اردشير سلي 206 01 3 1618034 اصول علم اقتصاد 2

 12-10 26/10/97 چهار شنبه    12-10* 10-8   آقاي سپيد نامه  206 01 3 1618021 1مبانی جامعه شناسی ـ مفاهيم اساسی 3

 12-10 22/10/97 شنبه    10-8*  10-8  فريدي 206 01 3 1618029 رياضيات پايه 4

 5/5 -3/5 24/10/97 دوشنبه    5/3 -5/5    آقاي صالحيان  209 01 2 1618038 اصول علم سياست 5

 5/3 -5/5 17/10/97 دوشنبه     5/5 -3/5  5/5 -3/5    3 9010002 فارسی 6

             2  مبانی نظري اسالم  7

   *درهرترم يک درس گروه معارف قابل اخذ

 

  گروه  علوم اجتماعی  

 

 98/97تحصيلی  اول نيمسال       سومترم               96مهرورودي           دوره روزانه               علوم اجتماعی                     تحانی دانشجويان رشته برنامه درسی و ام

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 

 تحانیبرنامه ام ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 3/5 -1/5 15/10/97 شنبه      3/5 1/5  قيصريان  208 01 2 1618031 آمار در علوم اجتماعی  1

 5/3-5/5 18/10/97 سه شنبه      5/3-5/5  قيصريان  208 01 2 1618023 مبانی جمعيت شناسی   2

 10-8 22/10/97 شنبه       12-10 دکتر رضائی نسب  206 01 2 1618080 ه شناسی خانوادهجامع 3

 12-10 24/10/97 دوشنبه      12-10  دکتر قاسمی  208 01 2 1618039 ( 1نظريه هاي جامعه شناسی ) 4

 3/5 -1/5 26/10/97 نبه چهار ش     3/5 -1/5  دکتر رضائی نسب  206 01 2 1618028 مبانی تاريخ اجتماعی ايران  5

 12-10 20/10/97 پنج شنبه     3/5 -1/5   خانم رحيمی  206 01 2 1618070 مردم شناسی فرهنگی  6

 12-10 19/10/97 چهار شنبه    3/5 -1/5    دکتر کالنتري  206 01 2 1618066 تأمين و رفاه اجتماعی  7

 10-8 17/10/97 نبه دوش          2 9010032 وجمعيت  دانش خانواده  8

             2  يک درس گروه معارف 9

 

 



   

 

 گروه علوم اجتماعی 
 

  

 

 98/97  اول نيمسال         پنجمترم              95مهر ورودي      دوره روزانه          علوم اجتماعی             برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

ره شما گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

  10-8    آقاي سپيد نامه  206 01 3 1618086 تکنيک هاي خاص تحقيق  1

*10-12 

 12-10 17/10/97 دوشنبه  

 5/3 -5/5 19/10/97 چهار شنبه    5/3 -5/5   آقاي قيصريان  206 01 2 1618085 کاربرد جمعيت شناسی  2

 12-10 24/10/97 دوشنبه     10-8  دکتر قاسمی  209 01 2 1618033 (2زبان تخصصی ،مطالعه متون علوم اجتماعی ) 3

 12-10 26/10/97 چهار شنبه    10-8   دکتر قاسمی  209 01 2 1618082 جامعه شناسی ارتباط جمعی  4

 10-8 22/10/97 شنبه    5/1 -5/3   یاله ضيف يآقا 208 01 2 1618043 قشرها و نابرابريهاي اجتماعی  یجامعه شناس 5

 5/1 -5/3 20/10/97 پنج شنبه  10-8*    10-8 دکتر محمد زاده  208 01 3 1618035 روان شناسی اجتماعی  6

 12-10 15/10/97 شنبه      5/3 -5/5 يخی دکتر ش 206 01 2 1618063 جغرافيايی انسانی  ايران 7

 5/1 -5/3 27/10/97 پنج شنبه     5/3 -5/5  آقاي ايار  206 01 2 1618090 یجامعه شناسبررسی آثار صاحبنظران   8

            2  يک درس گروه معارف  9

 .  درس گروه معارف قابل اخذ کي*درهرترم 

  

 گروه علوم اجتماعی    

 

 98/97تحصيلی   اول نيمسال         ترم   هفتم         94مهر ورودي      دوره روزانه       علوم اجتماعی                سی و امتحانی دانشجويان رشته برنامه در

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 15/10/97 شنبه     12-10* 10-8 آقاي فيض الهی  208 01 3 1618045 بررسی مسائل اجتماعی ايران  1

 5/1 -5/3 18/10/97 سه شنبه  10-8     دکتر رضا زاده  208 01 2 1618037 انسان از ديدگاه اسالم وساير مکاتب  2

 12-10 22/10/97 شنبه   5/3 -5/5    دکتر کالنتري  206 01 2 1618083 جامعه شناسی توسعه  3

 دکتر رضائی نسب 209 01 4 1618091 کار تحقيقی  4

 آقاي سپيد نامه 

10-12   10-12     

 10-8    دکتر رضائی نسب  209*/208 01 3 1618079 جامعه شناسی صنعتی  5

*5/3- 5/1 

 5/1 -5/3 24/10/97 دوشنبه  

 12-10 26/10/97 چهار شنبه    5/3 -5/5   دکتر سهراب زاده 208 01 2 1618042 جامعه شناسی انقالب  6

            2  يک درس گروه معارف  7

               



   

 

 گروه حقوق 

 

 

 

 

   

 98/97 تحصيلی  اول نيمسال      اول ترم        97مهرورودي           دوره روزانه       حقوق    برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 18/10/97 سه شنبه     10-8  دکتر کريمی  207 01 2 1626001 مقدمه علم حقوق 1

 5/3 -5/5 26/10/97 چهارشنبه   10-8    دکتر باقري 207 01 2 1626007 (1حقوق تجارت ) 2

 12-10 97/10/20 پنج شنبه  5/1 -5/3     دکتر الياس ياري  207 01 2 1626008 (1حقوق مدنی ) 3

 10-8 22/10/97 شنبه      12-10 دکتر مهدي پور  205 01 2 1626002 (1حقوق بين الملل عمومی ) 4

 5/1 -5/3 23/10/97 يکشنبه  12-10     خانم سلمانی  205 01 2 1626003 (1حقوق اساسی ) 5

 5/1 -5/3 24/10/97 دوشنبه      10-8 دکتر کريمی  207 01 1 1626010 کليات حقوق جزا 6

 5/1 -5/3 25/10/97 سه شنبه  5/3 -5/5     تر شهبازي دک 207 01 1 1626066 فلسفه حقوق  7

 12-10 27/10/97 پنج شنبه     12-10  دکتر محمد خانی  205 01 2 1626034 (1حقوق جزاي عمومی ) 8

 5/3 -5/5 17/10/97 دوشنبه    5/3 -5/5  5/3 -5/5    3 9010002 فارسی عمومی 9

 12-10 15/10/97 شنبه          3 9010003 زبان عمومی 10

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  

 

 

   

 98/97 تحصيلی  اول نيمسال     سومترم     96مهرورودي           دوره روزانه          الف     حقوق    برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 

 شماره گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 17/10/97 دوشنبه   10-8*  5/3 -5/5   دکتر باقري  205 01 3 1626028 ( 3حقوق مدنی ) 1

 5/3 -5/5 18/10/97 سه شنبه       10-8 کتر باقريد 205 01 2 1626026 (3حقوق تجارت ) 2

 5/1 -5/3 19/10/97 چهار شنبه     3/5 -1/5   دکتر کريمی  207 01 2 1626036 ( 3حقوق جزاي عمومی ) 3

 5/3 -5/5 20/10/97 پنج شنبه    5/3 -5/5    دکتر حسنوند  207 01 2 1626015 ( 3حقوق اساسی ) 4

 10-8 22/10/97 شنبه       5/1 -5/3 دکتر مهدي پور  207 01 2 1626018 ( 3می )حقوق بين المللی عمو 5

 12-10 23/10/97 يکشنبه       5/5 -3/5 دکتر باقري  207 01 1 1626051 ( 1متون حقوقی ) 6

 5/1 -5/3 24/10/97 دوشنبه    12-10    دکتر دوستی پور  207 01 2 1626023 ( 2اصول فقه ) 7

 5/3 -5/5 25/10/97 سه شنبه   5/3 -5/5     آقاي صالحيان  205 01 2 1626024 ردر اسالمحقوق بش 8

 5/1 -5/3 26/10/97 چهار شنبه      5/3 -5/5  دکتر باقري  205 01 1 1626058 روش تحقيق  9

 12-10 27/10/97 پنج شنبه     10-8   دکتر کريمی  207 01 1 1626059 کيفر شناسی  10

             2  يکدر س عمومی گروه معارف  11

 12-10 15/10/97 شنبه      3/5 -1/5  دکتر کريمی  207 01و02 2 1626009 ( اموال ومالکيت 2حقوق مدنی ) *12

 5/3 -5/5 16/10/97 يکشنبه     5/3 -5/5   دکتر شهبازي  207 01و02 2 1626035 ( 2حقوق جزاي عمومی ) *13

 شده. ( ارائه   1و2 ه*)براي هردو گرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98/97 تحصيلی  اول نيمسال     سومترم      96مهرورودي           دوره روزانه      ب        حقوق   برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی يام هفتهساعات تشکيل کالس در ا نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 17/10/97 دوشنبه   10-8* 5/3 -5/5    دکتر مقصودي  205 02 3 1626028 ( 3حقوق مدنی ) 1

 10-8 20/10/97 پنج شنبه     10-8   دکتر باقري  205 02 2 1626026 (3حقوق تجارت ) 2

 10-8 19/10/97 چهارشنبه    12-10    دکتر محمد خانی  205 02 2 1626036 ( 3حقوق جزاي عمومی ) 3

 12-10 22/10/97 شنبه    3/5-1/5    دکتر سلمانی  205 02 2 1626015 ( 3حقوق اساسی ) 4

 10-8 24/10/97 دوشنبه       5/3 -5/5 دکتر مهدي پور  205 02 2 1626018 ( 3حقوق بين المللی عمومی ) 5

 5/3 -5/5 25/10/97 سه شنبه      10-8  دکتر باقري  205 02 1 1626051 ( 1متون حقوقی ) 6

 12-10 27/10/97 پنج شنبه    10-8    دکتر دوستی پور  205 02 2 1626023 ( 2اصول فقه ) 7

 5/1 -5/3 23/10/97 يکشنبه   5/1 -5/3     دکتر صالحيان  205 02 2 1626024 حقوق بشردر اسالم 8

 5/3 -5/5 18/10/97 سه شنبه      5/1 -5/3  دکتر باقري  205 02 1 1626058 روش تحقيق  9

 5/3 -5/5 26/10/97 چهار شنبه       5/1 -5/3 دکتر کريمی  205 02 1 1626059 کيفر شناسی  10

             2  يکدر س عمومی گروه معارف  11



   

 

 

 

 

 

 گروه تاريخ  

 98/97تحصيلی   اول نيمسال                  اول   ترم             97مهر ورودي           دوره روزانه               تاريخ تشيع      ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف 

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته ام استادن

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 15/10/97 شنبه      10-8  دکتر اکبري 216 01 2 9010054 )قيام هاي شيعی(1تاريخ سياسی شيعيان  1

 5/1 -5/3 19/10/97 چهار شنبه      5/1 -5/3  دکتر اکبري  216 01 2 9010055 ی()حکومت هاي شيع2تاريخ سياسی شيعيان  2

 12-10 23/10/97 يکشنبه       12-10 دکتر سليمانی يان 216 01 2 9010056 تاريخ فرق و انديشه هاي کالمی شيعه  3

 5/1 -5/3 25/10/97 سه شنبه     10-8   دکتر ياري  اتاق استاد  01 2 9010057 روش تحقيق  4

 5/1 -5/3 17/10/97 دوشنبه      5/3 -5/5  دکتر شيرخانی  216 01 2 9010058 متون تخصصی )عربی( 5

6                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گروه تاريخ 

 98/97تحصيلی   اول نيمسال             سوم    ترم            96مهر ي ورود          دوره روزانه               تاريخ تشيع      ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف 

 واحد

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 15/10/97 شنبه      5/1 -5/3  دکتر ياري  تاد اتاق اس 01 2 9010064 خ فلسفه تاري 1

 12-10 18/10/97 سه شنبه      10-8  دکتر ياري  اتاق استاد  01 2 9010065 2زبان تخصصی  2

 5/1 -5/3 22/10/97 شنبه       12-10 دکتر اکبري 216 01 2 9010066 شيعه در جهان امروز  3

 10-8 25/10/97 سه شنبه       10-8 دکتر سليمانی يان 216 01 2 9010067 خ انديشه هاي سياسی شيعه تاري 4

 
 



   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 گروه تاريخ 

 

   

 97/97تحصيلی   اول نيمسال          پنجم   ترم              95مهر ورودي           دوره روزانه               تاريخ تشيع      ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01 4 9010068 پايان نامه 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه تاريخ 

 

 98/97 تحصيلی  اول نيمسال           چهارم   ترم                95بهمن ورودي           دوره روزانه             (ويژه اتباع خارجی)  تاريخ تشيع      ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف 

 حدوا

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

           01 4 9010068 پايان نامه 1

2               

3               

4               

5               

6               
 



   

 

 

 

  گروه علوم اجتماعی   

  

 98/97تحصيلی   اول نيمسال                ترم    اول             97مهرورودي           دوره روزانه                   (مطالعات فرهنگیگرايش )   علوم اجتماعی    ارشد   برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

داد تع شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8    دکتر قاسمی  208 01 3 1618001 ( 1نظريه هاي فرهنگی ) 1

1/5- 3/5* 

 12-10 15/10/97 شنبه  

 5/1 -5/3 19/10/97 چهار شنبه  5/1 -5/3     دکتر فيض الهی 206 01 2 1618003 (اي کمی( )روش ه1روش تحقيق ) 2

 5/1 -5/3 23/10/97 يکشنبه  5/3 -5/5     دکتر ياري  206 01 2 1618018 تاريخ تمدن وفرهنگ  3

 12-10 26/10/97  چهار شنبه  10-8     دکتر سپيد نامه  206 01 2 1618005 جامعه شناسی فرهنگی  4

 5/1 -5/3 17/10/97 دوشنبه   12-10      01 3 1618040 روش تحقيق نظري  5*

 12-10 24/10/97 دوشنبه  12-10      209 01 3 1618046 ( 2نظريه هاي جامعه شناسی ) 6*
 

 

 گروه علوم اجتماعی 

 

 98/97تحصيلی   اول نيمسال               سومترم               96مهرورودي           دوره روزانه                   (لعات فرهنگیمطاگرايش )   علوم اجتماعی    ارشد   برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه بهدوشن يکشنبه شنبه

 12-10 15/10/97 شنبه   12-10    دکتر قاسمی  209 01 2 1618006 (1) یفرهنگ راتيتغ 1

 12-10 19/10/97 چهارشنبه  10-8     دکتر کالنتري  209 01 2 1618012 اقتصاد وفرهنگ 2

 12-10 23/10/97 يکشنبه  12-10     هواس بيگی  208 01 2 1618008 یامور فرهنگ يزيبرنامه ر 3

 5/1 -5/3 26/10/97 چهار شنبه  5/1 -5/3     دکتر فيض الهی  208 01 2 1618007 (1)یمسائل فرهنگ 4

5               

 

 98/97تحصيلی   اول نيمسال           پنجمترم              95مهرورودي            دوره روزانه                  (مطالعات فرهنگیگرايش )   علوم اجتماعی    ارشد   برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

           01 6 1618009 امه پايان ن 1
 



   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 98/97 تحصيلی   اولدر نيمسال   علوم اجتماعیبرنامه امتحانی گروه   

  تاريخ امتحان روز امتحان

 8- 10 ساعت  

 
 

 

 10-   12ساعت    

 
 

 

 5/1-3/ 5سا عت   

 
 

 
 

 5/3-5/5ساعت 

      شنبه

      يکشنبه

      دوشنبه

      سه شنبه

      چهارشنبه

      پنج شنبه 

      شنبه

      يکسنبه

      دوشنبه

      سه شنبه 

      چهارشنبه

      پنج شنبه 

      شنبه

      يکشنبه

 

 

 


