
 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی :نیمسال       فقه و مبانی حقوق اسالمی رشته: برنامه

 پیوسته کارشناسی: 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 حذف و  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،

 .اضافه به لیست دروس خود اضافه نمایند
  

تعداد  عنوان درس درس شماره ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 ارائه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 یکشنبه خانم دکتر زینعلی پور 3 زبان فارسی  1102211 1

 سه شنبه

11-13 

11-13 

03/12/89 32/12-32/9 

 آقای دکتر فاضلی 0 آیین زندگی 1102221 0

 آقای دکتر سیفی

 (خ)چهارشنبه

 (ب)چهارشنبه

11-13 

11-13 

00/12/89 32/12-32/9 

 32/9-32/12 32/12/89 12-10 چهارشنبه خانم دکتر فضلی 0 اسالمتاریخ  4024114 3

 32/9-32/12 01/12/89 11-11 یکشنبه سلیمانیآقای دکتر  0 آشنایی با قرآن کریم 4026113 4

 32/9-32/12 0/11/89 9-12 چهارشنبه دکتر الهام ساجدی 0 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 4021242 1

 سه شنبه دکتر افضلی 4 (1)آموزش زبان عربی  4021191 6

 سه شنبه

12-9 

10-12 

09/12/89 32/12-32/9 

 32/9-32/12 01/12/89 9-12 یکشنبه دکتر باقریآقای  0 (1)فقه مدنی  4021142 1



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی: نیمسال       فقه و مبانی حقوق اسالمیرشته : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                سوم: ترم

  

تعداد  عنوان درس درس شماره ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 9-12 سه شنبه خانم دکتر اربابی 4 (1)آموزش نحو عربی  4021182 1

10-12 

09/12/89 32/10-32/12 

 32/12-32/10 01/12/89 12-10 یکشنبه خانم دکتر اربابی 0 (26)قرائت متون فرهنگ عربی 4024111 0

 (خ)عزتیخانم دکتر  0 و جمعیت دانش خانواده 1102218 3

 (ب)آقای دکتر عزیزیان

 سه شنبه

 سه شنبه

11-13 

11-13 

08/12/89 32/10-32/12 

 32/12-32/10 0/11/89 9-12 یکشنبه آقای دکتر اسحاقی 0 کلیات حقوق 4021116 4

 32/12-32/10 03/12/89 9-12 شنبه آقای دکتر حسینی 0 (1)تخصصی انگلیسی  زبان  4021202 1

 32/12-32/10 01/12/89 9-12 دوشنبه آقای دکتر انصاری 0 (3)فقه مدنی  4021188 6

 32/12-32/10 32/12/89 13-11 یکشنبه آقای دکتر داورزنی 0 مبادی اصول فقه 4021131 1

 32/12-32/10 04/12/89 12-10 شنبه آقای دکتر مطهری 0 کالم 4020116 9



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی  :نیمسال       فقه و مبانی حقوق اسالمیرشته : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع               پنجم: ترم

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 32/12-32/10 01/12/89 12-10 یکشنبه آقای دکتر اقبال 0 (29)قرائت متون فرهنگ عربی 4024111 1

 32/11-32/11 03/12/89 9-12 دوشنبه آقای دکتر مومنی 0 (1)حقوق خانواده  4021111 0

 سه شنبه دکتر توکلیآقای  4 (0)اصول فقه  4021113 3

 یکشنبه

11-13 

11-13 

09/12/89 32/11-32/11 

 32/11-32/11 01/12/89 12-10 سه شنبه آقای دکتر باقری 0 (1)فقه مدنی  4021091 4

 32/13-32/11 0/11/89 9-12 چهارشنبه آقای دکتر اسحاقی 0 آیین دادرسی مدنی 4021081 1

 32/12-32/10 1/11/89 9-12 سه شنبه باقریآقای دکتر  0 عقود نامعین 4021911 6

 32/11-32/11 04/12/89 11-11 دوشنبه آقای دکتر هدائی 0 (0)آیات االحکام  4021208 1

 32/11-32/11 08/12/89 13-11 دوشنبه آقای دکتر هدائی 0 (1)فقه تطبیقی  4021129 9

 32/12-32/10 00/12/89 12-10 شنبه آقای دکتر اسحاقی 0 (اختیاری)ادله اثبات دعوی  4021821 8



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی  :نیمسال        فقه و مبانی حقوق اسالمیرشته  :برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                 هفتم : ترم

توجه فرمایید اخذ درس در نیمسال سوم برای ورودی های سال . می باشدالزامی ارایه درس قراأت متون فرهنگ عربی در ترمهای سوم و پنجم از سوی گروه : نکته

 .دچار مشکل خواهد نمود اشتباه در اخذ درس صحیح کارنامه فارغ التحصیلی شما را .و ماقبل آن می باشد 8991و برای نیمسال پنجم برای ورودی های  8991

 61......................... کد گروه درس قراأت متون فرهنگ عربی برای نیمسال سوم**

 61........................ کد گروه درس قراأت متون فرهنگ عربی برای نیمسال پنجم**

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 شنبه دکتر انصاریآقای  4 (4)اصول فقه  4021099 1

 دوشنبه

12-9 

11-13 

09/12/89 32/11-32/13 

 32/13-32/11 08/12/89 12-10 یکشنبه آقای دکتر رضوان طلب 0 قضاییفقه  4021994 0

 32/12-32/10 04/12/89 9-12 یکشنبه آقای دکتر مومنی 0 (0)فقه جزایی 4021098 3

 32/13-32/11 01/12/89 11-11 شنبه آقای دکتر مومنی 0 احوال شخصیه 4021996 4

 32/13-32/11 00/12/89 12-10 شنبهسه  آقای دکتر توکلی 0 (1)فقه مدنی  4021993 1

 32/9-32/12 1/11/89 13-11 یکشنبه آقای دکتر حسینی 0 حقوق بین الملل اسالم 4021106 6

 32/13-32/11 03/12/89 12-10 شنبه آقای دکتر انصاری 0 قواعد فقه جزایی 4021911 1

جرائم )تصاصیحقوق جزای اخ 4021911 9

 (علیه اموال

 32/11-32/11 01/12/89 9-12 دوشنبه اسحاقیآقای دکتر  0

 32/13-32/11 0/11/89 9-12 سه شنبه آقای دکتر حسینی 0 تاریخ فقه و فقها 4021914 8


