
 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال        فقه شافعی رشته : برنامه

 کارشناسی پیوسته: مقطع                اول: ترم

 : توجه***  

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد از ترم اول را .دنتمامی دروس ترم اول در سامانه جامع آموزش تا زمان انتخاب واحد ورودی های جدید غیرفعال می باش 

را در زمان  موردنظردرس و ارائه آن به کارشناس آموزش،  از ابتدای مهر و اخذ تایید از استاد مربوطه  مربوطه پس از شرکت در کالس می توانند دارند،

 .حذف و اضافه به لیست دروس خود اضافه نمایند

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 ارائه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 دوشنبه دکتر حسن داودی آقای 3 زبان فارسی 1102211 1

 سه شنبه

11-11 

11-11 
23/12/1331 32/12-32/1 

 دکتر فاضلیآقای  0 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1102221 0

 دکتر میریآقای 

 (خ)چهارشنبه

 (ب)چهارشنبه

10-12 

12-1 
00/12/1331 32/12-32/1 

 شنبه آقای دکتر غفاری 7 (1)آموزش زبان عربی  7021111 3

 دوشنبه

12-1 

12-1 
01/12/1331 32/12-32/1 

 32/1-32/12 32/12/1331 12-10 شنبه آقای دکتر جمالی 0 تاریخ اسالم 7027117 7

 32/1-32/12 01/12/1331 1-12 دوشنبه خانم دکتر کرمانی 0 منطق 7020113 1

 32/1-32/12 03/12/1331 13-11 دوشنبه آقای دکتر ضیایی 0 مبادی فقه 7021130 6

 32/12-32/10 01/12/1331 1-12 سه شنبه آقای دکتر جاللی زاده 0 مبانی اصول 7021133 1

 32/1-32/12 0/11/1331 12-10 سه شنبه خانم دکتر زارع 0 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 7021272 1



 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال        فقه شافعی رشته : برنامه

 کارشناسی پیوسته: مقطع                سوم: ترم

 

 

 

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 سه شنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب  7 (1)آموزش نحو عربی  7021132 1

 یکشنبه

10-12 

10-12 
01/12/1331 32/10-32/12 

 32/12-32/10 01/12/1331 12-10 شنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 0 قرائت متون فرهنگ عربی 7027111 0

 32/12-32/10 1/11/1331 1-12 یکشنبه آقای دکتر امیدی 0 حقوق تعهدات 7021310 3

 32/12-32/10 0/11/1331 13-11 دوشنبه خانم دکتر عباسی 0 کلیات حقوق 7021116 7

 شنبه آقای دکتر ضیایی 7 (0)عبادی فقه  7021170 1

 دوشنبه

12-1 

12-1 
03/12/1331 32/11-32/13 

 32/12-32/10 03/12/1331 11-11 چهارشنبه آقای دکتر دین محمدی 0 (1)زبان انگلیسی تخصصی  7021202 6

 32/1-32/12 01/12/1331 13-11 یکشنبه آقای دکتر جاللی زاده 0 (1)فقه مدنی  7021172 1



 8991-99  اول سال تحصیلی:  نیمسال        فقه شافعی رشته : برنامه

 کارشناسی پیوسته: مقطع                پنجم: ترم

 

 

 

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه درس

تاریخ 

 امتحان

 ساعت امتحان

 

 

 32/13-32/11 1/11/1331 12-10 چهارشنبه آقای دکتر میرابوالحسنی 0 (0)فارسی ترجمه از عربی به  7021113 1

 32/11-32/11 0/11/1331 12-10 سه شنبه آقای دکتر سلیمانی 0 آشنایی با علوم حدیث 7026117 0

 یکشنبه آقای دکتر جمالی 7 (0)اصول فقه   7021113 3

 دوشنبه

10-12 

11-13 
01/12/1331 32/11-32/11 

 32/11-32/11 03/12/1331 1-12 چهارشنبه آقای دکتر مریوانی 0 (0)تاریخ فقه و فقها  7021233 7

 32/11-32/11 32/12/1331 1-12 شنبه آقای دکتر امیدی 0 (0)حقوق جزای عمومی  7021171 1

 32/11-32/11 03/12/1331 13-11 شنبه آقای دکتر جمالی 0 (1)حقوق خانواده  7021111 6

 32/12-32/10 01/12/1331 13-11 سه شنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 0 (3)فقه مدنی  7021133 1

 32/11-32/11 01/12/1331 13-11 چهارشنبه آقای دکتر دین محمدی 0 (3)زبان انگلیسی تخصصی  7021201 1

 32/11-32/11 07/12/1331 1-12 دوشنبه آقای دکتر جاللی زاده 0 (0)آیات االحکام   3



 

 8991-99  اول سال تحصیلی  :نیمسال       فقه شافعی رشته  :برنامه

 کارشناسی پیوسته: مقطع               7:   ترم

 

 

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 شنبه دکتر ذوالفقارطلبآقای  7 (7)اصول فقه  7021112 1

 یکشنبه

12-1 

12-1 
01/12/1331 32/11-32/13 

 32/13-32/11 01/12/1331 13-11 دوشنبه آقای دکتر جاللی زاده 0 (6)فقه مدنی  7021110 0

 32/12-32/10 1/11/1331 12-10 یکشنبه آقای دکتر امیدی 0 (0)حقوق جزای اختصاصی  7021111 3

 32/1-32/12 07/12/1331 12-10 شنبه آقای دکتر امیدی 0 کیفریآیین دادرسی  7021113 7

 32/13-32/11 0/11/1331 11-11 دوشنبه خانم دکتر عباسی 0 آیین دادرسی مدنی 7021031 1

 32/13-32/11 00/12/1331 1-12 سه شنبه آقای دکتر جمالی 0 (1)فقه مدنی  7021113 6

 32/13-32/11 01/12/1331 1-12 دوشنبه جمالیآقای دکتر  0 (0)فقه تطبیقی  7021123 1

 32/13-32/11 03/12/1331 1-12 چهارشنبه آقای دکتر ذوالفقارطلب 0 (0)قواعد فقه  7021111 1


