
 

  فقه و مبانی حقوق اسالمی گروه  

 

 97-98تحصيلی  دوم نيمسال          دوم  ترم                    97مهر ورودي               مقطع کارشناسی          فقه و مبانی حقوق اسالمی           برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

داد تع

دانشجويا

 ن

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
 10-8 23/3/98 شنبهپنج    4-2  6-4 آرامدکتر  307  43 4 1215087 (2صرف و نحو کاربردي ) 1
 10-8 1/4/98 شنبه    10-8   آقاي بخرد 306  43 2 1215108 مبادي اصول 2
 4-2 25/3/98 شنبه      10-8 دکتر کوخايی زاده 307  43 2 1215112 (1)فقه مقدماتی  3
 10-8 30/3/98 شنبهپنج     10-8  دکتر سليمانيان 306  43 2 1215083 (2تاريخ اسالم ) 4
 12-10 28/3/98 شنبهسه      4-2  دکتر عباسی 306  43 2 1215111 آشنايی با علوم اسالمی  5
 4-2 5/4/98 شنبهچهار   10-8    دکتر شريفی راد 302  43 2 1215116 (2تفسير ) 6
 10-8 3/4/98 شنبهدو     6-4  آقاي شهبازي 306  43 2 1215110 (2کالم عمومی ) 7
 12-10 27/3/98 شنبهدو    6-4   آقاي بخرد 307  43 1 1215097 (1مکالمه و محاضره ) 8
 2-4 26/3/98 يکشنبه   6-4    آقاي حسينی نژاد 306  43 2 1215090 اعراب قرآن 9

          گروه تربيت بدنی   43 1 1624001 تربيت بدنی  10
 

 

 

  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی  

 

 97-98   تحصيلی  دومنيمسال            چهارم ترم                 69 مهرورودي                مقطع کارشناسی                     حقوق اسالمی فقه و مبانی     کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

شماره  عنوان درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

شماره  گروه

 کالس

 حانیبرنامه امت ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
 10-8 23/3/98 شنبهپنج  12-10 12-10    صالحیدکتر  311  32 4 1215089 (4صرف و نحو کاربردي ) 1
 4-2 5/4/98 شنبهچهار    6-4   آقاي شهبازي 306  32 2 1215085 (2منطق عمومی ) 2
 4-2 25/3/98 شنبه   4-2    دکتر کوخايی زاده 307  32 2 1215118 ( 1فقه تخصصی ) 3
 10-8 30/3/98 شنبهپنج    12-10   محرابيان دکتر  311  32 2 1215095 قرائت و درک متون معاصر 4
 10-8 1/4/98 شنبه  4-2     دکتر کريمی 307  32 2 1215138 کليات حقوق  5
 12-10 27/3/98 شنبهدو   10-8    دکتر سليمانيان 306  32 2 1215114 آشنايی با اديان بزرگ  6
 12-10 28/3/98 شنبهسه      6-4  دکتر عباسی 301  32 2 1215096 قرائت مطبوعات  7
 12-10 26/3/98 يکشنبه    4-2   آقاي بخرد 307  32 1 1215099 (3مکالمه و محاضره ) 8
 10-8 3/4/98 شنبهدو  10-8     بخرد آقاي 306  32 2 1215122 (1فقه مقارن ) 9
          گروه تربيت بدنی   32 1 1624002 (1) ورزش  10

 

 

 



 

  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی  

 

 97-98   تحصيلی  دومنيمسال                 ششمترم                  95  مهرورودي مقطع کارشناسی                            فقه و مبانی حقوق اسالمی       کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

شماره  عنوان درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت ختاري روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
 4-2 5/4/98 شنبهچهار    12-10   آقاي بخرد 307  35 2 1215130 (2تاريخ فقه و فقها ) 1
 10-8 1/4/98 شنبه   12-10    دکتر مقصودي 307  35 2 1215101 تاريخ زبان و فرهنگ عربی  2
 10-8 3/4/98 شنبهدو     4-2  دکتر کوخايی زاده 307  35 2 1215120 (3فقه تخصصی ) 3
 4-2 26/3/98 يکشنبه     12-10  عمورضايی دکتر 311  35 2 1215105 (2زبان تخصصی ) 4
 10-8 23/3/98 شنبهپنج  10-8  10-8   دکتر کوخايی زاده 307  35 4 1215125 (2اصول فقه ) 5
 12-10 27/3/98 شنبهدو    4-2   دکتر شريفی راد 306  35 2 1215127 (1آيات االحکام ) 6
 12-10 28/3/98 شنبهسه   12-10     آقاي بخرد 306  35 2 1215136 قواعد فقه مدنی  7
 4-2 25/3/98 شنبه   10-8    محمدخانیدکتر  301  35 2 1215135 حقوق جزاي عمومی اسالمی  8
 10-8 30/3/98 شنبهپنج   4-2    دکتر مهدي پور 312  35 2 1215133 حقوق بين الملل در اسالم  9
10                 

 

 

 

  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 

 97-98تحصيلی     دوم   نيمسال              ومد  ترم                 97مهر  ورودي            دوره روزانه             فقه و مبانی حقوق اسالمی      ارشد           برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس فردي

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
 12-10 25/3/98 شنبه     12-10  زرگوش نسب عبدالجبار دکتر 306  12 2 1215216 (2مباحث اصول ) 1
 12-10 27/3/98 شنبهدو   10-8  10-8  کريم کوخائی زادهدکتر  307  12 4 1215218 2فقه استداللی  2
 12-10 1/4/98 شنبه   12-10    زرگوش نسب عبدالجبار دکتر 306  12 2 1215222 1قواعد فقه  3

 12-10 29/3/98 شنبهچهار   4-2    ياري سياوش دکتر 306  12 2 1215225 زبان خارجی 4
 12-10 4/4/98 شنبهسه     10-8   زرگوش نسب عبدالجبار دکتر 301    1215224 فقه تطبيقی 5
6                 
7                 

 

 

 

 

 

 



  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 

  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 

  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 

 

  گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 

 79-98تحصيلی  دوم      نيمسال                    96و   95مهر  ورودي               مقطع کارشناسی ارشد          قوق اسالمی  فقه و مبانی ح              برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه نبهش
             12 4 1215228 پايان نامه 1

 

 

 

 

 97-98ی تحصيل دوم نيمسال                 97مهر  ورودي                مقطع دکتري          فقه و مبانی حقوق اسالمی            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
 12-10 4/4/98 سه شنبه     10-8  علی محمديطاهر دکتر  301  2 2 1215021    2فقه  1
 12-10 25/3/98 شنبه      10-8 زرگوش نسب عبدالجبار دکتر 301  2 2 1215024    2اصول  2
 12-10 28/3/98 سه شنبه      12-10 زرگوش نسب عبدالجبار دکتر 307  2 2 1215027  2قواعد فقه  3

 12-10 1/4/98 شنبه     12-10  يعلی محمدطاهر دکتر  307  2 2 1215031 ( 2) مقدماتیا صول  4
 

 

 

 

 97-98تحصيلی  دوم نيمسال                 94و  95مهر ورودي                مقطع دکتري          فقه و مبانی حقوق اسالمی            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  روهگ

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
             5 18 1215029 رساله دکتري 1

 

 

 

 97-98تحصيلی  دوم نيمسال                 96مهر ورودي                مقطع دکتري          فقه و مبانی حقوق اسالمی            برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

             3  1215034 امتحان جامع 

 


