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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  اسالمی فقه و مبانی حقوق رشته 

 یوستهپکارشناسی  ترم اول

شماره  ردیف

 درس

 تعداد عنوان درس

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

ساعت  روز ارائه درس

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 94/8 -94/14 8/11/1911 سوی دانشکده مبدا معرفی استاد از 4 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 2441424 1

 94/8 -94/14 41/14/1911 19-15 شنبه باقریآقای دکتر  4 (1)فقه مدنی  2445124 4

 14-14 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 4 (اخالق کاربردی)آیین زندگی 1144441 9

2 2441181 

 (11گروه)

 دوشنبه اقبالآقای امیر  2 1آموزش زبان عربی 

 چهارشنبه

14-8 

14-14 

41/14/1911 94/14- 94/8 

 19-15 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 9 زبان فارسی 1144411 5

6 2442112 

 (11گروه)

 94/8 -94/14 5/11/1911 19-15 دوشنبه دکتر قائدان 4 تاریخ اسالم

1 2446159 

 (11گروه)

 94/8 -94/14 2/11/1911 19-15 سه شنبه دکتر پهلوانآقای  4 آشنایی با قرآن کریم
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  اسالمی فقه و مبانی حقوق   رشته

 یوستهپکارشناسی  مسوترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 94/14 -94/14 6/11/1911 19-15 دوشنبه دکتر مطهری 4 کالم 2444156 1

4 2442111 

 (11گروه)

 94/19 -94/15 1/11/1911 19-15 شنبه آقای دکتر شاهرودی 4 قرائت متون فرهنگ عربی

9 2441114 

 (11گروه)

 شنبه آقای دکتر ابراهیم اقبال 2 (1)آموزش نحو عربی 

 سه شنبه

14-14 

14-14 

2/11/1911 94/14- 94/14 

 19-15 4/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 4 دانش خانواده و جمعیت 1144411 2

 94/14 -94/14 8/11/1911 8-14 سه شنبه آقای دکتر اسحاقی 4 کلیات حقوق 2445116 5

 94/14 -94/14 1/11/1911 8-14 دوشنبه آقای دکتر حسینی 4 (1)زبان تخصصی  2441444 6

 94/14 -94/14 41/14/1911 8-14 یکشنبه آقای دکتر هدایی 4 مبادی اصول فقه 2445191 1

 94/14 -94/14 41/14/1911 8-14 شنبه انصاری آقای دکتر 4 (9)فقه مدنی  2445111 8
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فقه و مبانی حقوق  اسالمیرشته  

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  اسالمی  فقه و مبانی حقوقرشته  

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

1 2441111 

 (11گروه)

 94/19 -94/15 6/11/1911 8-14 سه شنبه آقای دکتر فقهی زاده 4 (4)ترجمه از عربی به فارسی 

 94/19 -94/15 5/11/1911 14-14 یکشنبه آقای دکتر مومنی 4 (1)حقوق خانواده  2445551 2

 یکشنبه آقای دکتر انصاری 2 (4)اصول فقه  2445119 3

 دوشنبه

14-8 

14-8 

41/14/1911 94/15- 94/19 

 94/19 -94/15 41/14/1911 14-14 چهارشنبه آقای دکتر هدایی 4 (5)فقه مدنی  2445481 4

 94/8 -94/14 1/11/1911 14-14 شنبه آقای دکتر اسحاقی 4 آیین دادرسی مدنی 2445411 5

 94/19 -94/15 2/11/1911 19-15 دوشنبه آقای دکتر باقری 4 عقود نامعین 2445811 6

 94/19 -94/15 94/14/1911 19-15 شنبه آقای دکتر مومنی 4 (4)آیات االحکام  2445441 7

 94/19 -94/15 1/11/1911 19-15 یکشنبه آقای دکتر حسینی 4 (1)فقه تطبیقی  2441148 8

 94/19 -94/15 8/11/1911 14-14 سه شنبه آقای دکتر اسحاقی 4 ادله اثبات دعوی  2445145 9
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  فقه و مبانی حقوق  اسالمیرشته  

 یوستهپکارشناسی  هفتمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 شنبهسه  آقای دکتر توکلی 2 (2)اصول فقه  2445488 1

 شنبهسه 

14-8 

14-14 

2/11/1911 94/14- 94/8 

 94/8 -94/14 6/11/1911 14-14 یکشنبه آقای دکتر رضوان طلب 4 فقه قضائی 2445882 2

 94/19 -94/15 1/11/1911 19-15 یکشنبه هداییآقای دکتر  4 (4)فقه جزائی  2445481 3

 94/19 -94/15 41/14/1911 8-14 شنبهدو آقای دکتر مومنی 4 (وصیت وارث)احوال شخصیه 2445886 4

 94/19 -94/15 41/14/1911 14-14 شنبه آقای دکتر توکلی 4 (1)فقه مدنی  2445889 5

 94/8 -94/14 5/11/1911 19-15 شنبهدو آقای دکتر حسینی 4 حقوق بین الملل اسالمی 2445146 6

 94/19 -94/15 94/14/1911 8-14 شنبهچهار آقای دکتر هدایی 4 قواعد فقه جزائی 2445811 7

 94/14 -94/14 1/11/1911 15-11 دوشنبه انصاریآقای دکتر  4 تاریخ فقه و فقها 2445812 8

جرایم )حقوق جزای اختصاصی 2445819 9

 (علیه اموال

 94/19 -94/15 8/11/1911 8-14 شنبه آقای دکتر اسحاقی 4


