
  فقه و مبانی حقوق اسالمیگروه 

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی       ترم اول      98ورودی    دوره روزانه      برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 18/10/98 شنبهچهار   4-6 4-6   دکتر خزلی 306  40 4 1215086 (1صرف و نحو کاربردی ) 1

 14-16 21/10/98 شنبه            10-12   آقای بخرد 311  40 2 1215107 مبادی فقه 2

 8-10 28/10/98 شنبه      2-4   دکتر سلیمانی یان 307  40 2 1215082 (1تاریخ اسالم ) 3

 14-16 23/10/98 شنبهدو      4-2 آقای بسطامی فلسفه  40 2 1215117 تعلیم و تربیت اسالمی 4

 10-12 25/10/98 رشنبهچها      10-12 دکتر شریفی راد 311  40 2 1215115 1تفسیر  5

 8-10 30/10/98 دوشنبه   2-4    دکتر عمورضایی 307  40 2 1215109 1کالم عمومی  6

 10-12 1/11/98 سه شنبه        انگلیسی گروه زبان    40 3 9010003 زبان عمومی 7

 16-18 3/11/98 پنج شنبه       فارسی گروه ادبیات   40 3 9010002 فلرسی عمومی 8

 

 

      فقه و مبانی حقوق اسالمیگروه                         

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی       ترم سوم   97ورودی    دوره روزانه      برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 
تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 18/10/98 چهارشنبه     4-6 2-4 دکتر عباسی آرام 307  40 4 1215088 (3صرف و نحو کاربردی ) 1

 8-10 30/10/98 دوشنبه    2-4   دکتر سپیدنامه گروه قرآن  40 2 1215102 متدولوژی 2

 10-12 26/10/98 پنج شنبه   4-6    آقای حسینی نژاد 307  40 2 1215091 (1ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس ) 3

 14-16 22/10/98 یکشنبه    8-10        آقای بخرد گروه  قرآن  40 1 1215098 (2مکالمه و محاضره ) 4

 14-16 23/10/98 دوشنبه     2-4       آقای بخرد 306  40 2 1215094 قرائت و درک متون عرفانی 5

 10-12 24/10/98 سه شنبه      8-10      دکتر کوخایی زاده 307  40 2 1215113 (2فقه مقدماتی ) 6

 14-16 21/10/98 شنبه    4-6   آقای بخرد 312  40 2 1215093 قرائت و درک متون فقهی و تفسیری 7

 8-10 28/10/98 شنبه   2-4    دکتر منفرد گروه فلسفه  40 2 1215084 (1منطق عمومی ) 8

          گروه معارف   40 2 9010033 فرهنگ و تمدن ایران و اسالم 9

10                 
 

                 

 

 
 

 

 

 

 



  فقه و مبانی حقوق اسالمیگروه 
 

 

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی       ترم پنجم      96ورودی    دوره روزانه      رسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی برنامه د
 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 امتحانیبرنامه  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 26/10/98 شنبه پنج     4-6  آقای بخرد 306  35 2 1215129 (1تاریخ فقه و فقها ) 1

 8-10 28/10/98 شنبه    2-4   آقای بخرد 312  35 2 1215123 (2فقه مقارن ) 2

 8-10 30/10/98 شنبهدو    8-10         دکتر عمورضایی 306  35 2 1215104 (1زبان تخصصی ) 3

 8-10      29/10/98 شنبهیک     8-10    دکتر علی محمدی 306  35 2 1215119 (2فقه تخصصی ) 4

 10-12      18/10/98 شنبهچهار  10-12     دکتر صالحی 306  35 2 1215100 علوم بالغی 5

 14-16 22/10/98 شنبهیک  8-10   2-4  دکتر کوخایی زاده 306  35 4 1215124 (1اصول فقه ) 6

 14-16 21/10/98 شنبه   10-12    دکتر مقصودی 311  35 2 1215137 حقوق خانواده 7

 14-16 23/10/98 شنبهدو    4-6            دکتر گوهری 307  35 2 1215134 آیین دادرسی در اسالم 8

 10-12 24/10/98 شنبهسه    14-16         آقای حسینی نژاد 312  35 2 1215092 (2فارسی و بالعکس )ترجمه از عربی به  9

10                 

 

 

  فقه و مبانی حقوق اسالمیگروه 
 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی      مترم هفت    59ورودی    دوره روزانه      برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 
 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 14-16 21/10/98 شنبه    2-4   دکتر کوخایی زاده 306  35 2 1215121 (4فقه تخصص ) 1

 14-16 22/10/98 یک شنبه      8-10      خانم  فخار شهرضا گروه فلسفه  35 2 1215106 (3زبان تخصصی ) 2

 10-12 18/10/98 چهارشنبه   2-4   2-4       دکتر کوخایی زاده 306  35 4 1215126 (3اصول فقه ) 3

 14-16 23/10/98 دوشنبه     10-12         دکتر شریفی راد 311  35 2 1215128 (2ام )آیات االحک 4

 8-10 28/10/98 شنبه   4-6    دکتر گوهری 301  35 2 1215139 حقوق تطبیقی 5

 10-12 26/10/98 پنج شنبه     4-6  دکتر گوهری 301  35 2 1215132 حقوق جزای خصوصی در اسالم 6

 10-12 24/10/98 سه شنبه    4-6   دکتر عباسی   35 2 1215131 احادیث فقهی 7

 8-10 30/10/98 دوشنبه      10-12 دکتر رضایی نسب گروه فلسفه  35 2  مبانی جامعه شناسی 8

          گروه معارف   35 2 9010032 دانش خانواده و جمعیت 9

                 

 

 



 

 

 

 

 

      گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی             

 

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی       ترم اول    98ورودی   دوره روزانه   رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی    کارشناسی ارشدبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
ماره ش گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 22/10/98 شنبهیک     8-10 10-12 زرگوش نسبدکتر  307  13 4 1215214 (1مباحث اصول ) 1

 10-12 25/10/98 شنبهچهار     10-12 8-10       علی محمدیدکتر  307  13 4 1215215 (1فقه استداللی ) 2

 8-10 29/10/98 شنبهیک    8-10   دکتر کوخایی زاده 301  13 2 1215221 آیات االحکام 3

 

 

      گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی             

 

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی     سومترم     97ورودی   دوره روزانه   مبانی حقوق اسالمی  رشته فقه و   کارشناسی ارشدبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 25/10/98 شنبه چهار    8-10   علی محمدیدکتر  307  11 2 1215217 (3مباحث اصول ) 1

 12-10 29/10/98 شنبهیک   8-10    کوخایی زادهدکتر  301  11 2 1215219 (3فقه استداللی ) 2

 12-10 22/10/98 شنبهیک    10-12   زرگوش نسبدکتر  307  11 2 1215223 (2قواعد فقه ) 3

 10-12       1/11/98 شنبه سه          10-12    علی محمدیدکتر  307  11 2  روش تحقیق 4

 

 

  فقه و مبانی حقوق اسالمیگروه 

 
 

     98 -99نیم سال اول سال تحصیلی      مترم پنج    و ماقبل 96ورودی    دوره روزانه      برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 
تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

              8 1215228 پایان نامه 1

 

 

 

 



      گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی                                                                             
 

 98 -99تحصیلی نیم سال اول سال       اولترم     89ورودی   دوره روزانه   رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی    دکتریبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 24/10/98 سه شنبه    10-12              مدیدکتر علی مح 306  3 2 1215020 )مکاسب محرمه( 1فقه  1

 21/10/98 شنبه    8-10             نسب دکتر زرگوش 307  3 2 1215023 )مباحث اوامر به بعد( 1اصول 2
13/30-15/30 

 10-12     01/11/98 شنبهسه    10-12           نسب دکتر زرگوش 306  3 2 1215026 1قواعد فقه  3

 12-10 28/10/98 شنبه           8-10        دکتر علی محمدی 306  3 2 1215030 (1مقدماتی ) اصول 4
 

 

      گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی                                                                             
 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی      سومترم     97ورودی   دوره روزانه   انی حقوق اسالمی رشته فقه و مب   دکتریبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز جشنبهپن چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 24/10/98 سه شنبه      10-12 دکتر علی محمدی 306  2 2 1215022 )خیارات و آیین دادرسی در اسالم( 3فقه  1

 21/10/98 شنبه      8-10       دکتر زرگوش نسب 301  2 2 1215025 )اصول عملیه( 3اصول  2
13/30-15/30 

 12-10 28/10/98 شنبه     8-10  کوخایی زادهدکتر  301  2 2 1215032 (1فقه مقدماتی ) 3

 10-12 01/11/98 شنبهسه      10-12  نسب دکتر زرگوش 306  2 2 1215028 نقد و بررسی آیات االحکام 4
 

  

      گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی                                                                           

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی     96ورودی      دوره روزانه   رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی  دکتریبرنامه درسی دانشجویان 
 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

             3  1215034 آزمون جامع 1
 

 

      گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی                                                                             

 

 98 -99نیم سال اول سال تحصیلی     93ورودی    دوره روزانه      حقوق اسالمی  برنامه درسی دانشجویان دکتری رشته فقه و مبانی

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

تعداد 

 دانشجویان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت اریخت روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

             4 18 1215029 رساله دکتری 1

 


