برنامۀ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ( 1933-044بهمن ماه) رشته فقه و حقوق اسالمی -مقطع کارشناسی

روز

شماره
کالس

ورودی

8 - 01

01 - 01

01 - 08

01 - 01

شنبه

حقوق مدنی1/
دکتر خلیلی

یکشنبه دوشنبه
سه شنبه چهارشنبه

قواعد فقه جزایی
دکتر رصافی

حقوق مدنی1/
استاد حدادی منش

خواهران فقه و حقوق

حقوق تجارت1/
استاد فیضی طالب

کالم1/
خانم دکتر رئوفی نژاد

حقوق جزای اختصاصی1/
دکتر یوسف وند

خواهران فقه و حقوق

ادبیات عرب 1(0واحد)
دکتر پروین

ادامه درس ادبیات عرب 0
دکتر پروین

فقه1/
استاد خانم همتی

خواهران فقه و حقوق

حقوق جزای اختصاصی0/
استاد برهانی

آیین دادرسی مدنی1/
استاد برهانی

خواهران فقه و حقوق
کلیه گروهها

کلیه گروهها

کلیه گروهها

کلیه گروهها

فقه8/
دکتر ذاکری هرندی

تربیت بدنی 0
استاد خانم صادقی

فقه1/
استاد خانم همتی

تربیت بدنی 1
استاد خانم صادقی
مدیر گروه :دکتر محمدحسین خلیلی

برنامۀ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی  1933-044مقطع کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
روز

شماره
کالس

شنبه

ورودی

8 - 01

01 - 01

01 - 01

آموزش زبان انگلیسی
ورودی 79

سنجش و ارزیابی
استاد خانم هاشمی

روشهای تدریس مهارتهای زبان
استاد باقری

زبانشناسی مقابله ای
استاد خانم عرب نژاد

آموزش زبان انگلیسی
ورودی  78و 77

فارسی عمومی(سه واحد)

نگارش 0/استاد خانم نورائی

استاد خانم خدائی

یکشنبه

بیان شفاهی داستان1/
استاد خانم اشرفیان

آموزش زبان انگلیسی
ورودی 79
آموزش زبان انگلیسی
ورودی  78و 77

01 - 08

گفت و شنود1/
استاد خانم عابدی

خواندن و درک مطلب1/
استاد خانم زندیه

دوشنبه

مقاله نویسی
استاد خانم دانشور

آموزش زبان انگلیسی
ورودی 79

سه شنبه

آموزش زبان انگلیسی
ورودی  78و 77

فنون یادگیری
استاد خانم نورائی

آموزش زبان انگلیسی
ورودی 79

روشهای تدریس مهارتهای زبان
استاد باقری

آموزش زبان انگلیسی
ورودی  78و 77

گفت و شنود1/
استاد خانم عابدی

آواشناسی
استاد خانم پیشوایی
بررسی کتابهای درسی راهنمایی
استاد خانم عرب نژاد

واژه شناسی
دکتر گودرزی

نگارش0/
استاد خانم نورائی
کاربرد کامپیوتر در زبان آموزی
دکتر گودرزی
خواندن و درک مطلب1/
استاد خانم زندیه

چهارشنبه

تربیت بدنی 0
استاد خانم صادقی

تربیت بدنی 1
استاد خانم صادقی

برنامۀ درسی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 1933-044
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد – گروه عربی
روز

شماره
کالس

شنبه
یکشنبه

رشته

8 - 01

01 - 01

01 - 01

کارشناسی ارشد
ادبیات عرب

---

---

---

بررسی ترجمه های دینی معاصر
استاد قمی

ترجمه متون نظامی
دکتر شریف عسکری

---

روش تحقیق مقاله نویسی و سمینار
در مسائل ادبی
استاد شهیدی

تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی
دکتر مصطفوی نیا

ترجمه شفاهی
دکتر مصطفوی نیا

زبان تخصصی
دکتر رصافی

کارشناسی مترجمی
زبان عربی

کارشناسی ارشد
ادبیات عرب

---

دوشنبه

کارشناسی مترجمی
زبان عربی

صرف و نحو کاربردی باگرایش
ترجمه1/
استاد شهیدی

کارشناسی ارشد
ادبیات عرب

---

کارشناسی مترجمی
زبان عربی

سه شنبه

کارشناسی ارشد
ادبیات عرب
کارشناسی مترجمی
زبان عربی

---

01 - 08
تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان
دوره اموی
دکتر شریف عسکری
کارورزی
استاد شهیدی

---

---

نقد و مکتبهای ادبی
استاد جمال یوسفی

ترجمه همزمان
دکتر مصطفوی نیا

تاریخ و متون اندلس
استاد جمال یوسفی

ترجمه متون حقوقی
دکتر نورالدین پروین

---

---

---

ترجمه متون دینی( 1/حدیث و نهج
البالغه)
استاد قمی

نگارش3/
استاد شهیدی

آشنایی با متون ادب فارسی معاصر
3/
دکتر نورالدین پروین

برنامۀ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1933-044
مقاطع کارشناسیارشد -گروههای حقوقی
روز

ش کالس

رشته و سال ورود

8 - 01

01 – 01

01 - 01

حقوق جزا و جرمشناسی
بهمن 78

01 - 08
حقوق جزای اختصاصی1/
دکتر مصطفی پور

چهارشنبه
پنجشنبه

حقوق خصوصی
مهر 77

سمینار
دکتر خلیلی

متون حقوقی به زبان خارجی
دکتر رصافی

حقوق جزا و جرمشناسی
مهر 77

حقوق جزای اختصاصی0/
دکتر مصطفی پور

سمینار
دکتر خلیلی

حقوق خصوصی
بهمن 78

داوری بین المللی
دکتر فیروزی

آیین دادرسی مدنی
استاد برهانی

-----

متون فقه
استاد عالیی نژاد

حقوق خصوصی
ورودی مهر 77

داوری بین الملل
دکتر فیروزی

آیین دادرسی مدنی
استاد برهانی

قواعد فقه
دکتر خلیلی

متون فقه
استاد عالیی نژاد

حقوق جزا و جرمشناسی
بهمن 78

جرم شناسی
استاد برهانی

-----

حقوق جزای بین الملل
دکتر یوسف وند

متون فقه جزائی
دکتر حجازی

حقوق جزا و جرم شناسی
ورودی مهر 77

جرم شناسی
استاد برهانی

متون حقوقی به زبان
خارجی
دکتر رصافی

حقوق جزای بین الملل
دکتر یوسف وند

متون فقه جزائی
دکتر حجازی

برنامۀ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1933-1044
مقاطع کارشناسیارشد -گروه علوم قرآن و حدیث

8 - 01

01 – 01

یکشنبه

مفردات قرآن و حدیث
دکتر فهیمی نژاد

کارشناسی ارشد
علوم قرآن و حدیث

(از ساعت )01:61-01

دوشنبه

زبان تخصصی
دکتر فهامی

کارشناسی ارشد
علوم قرآن و حدیث

چهارشنبه

کارشناسی ارشد
علوم قرآن و حدیث

01 - 01

(از ساعت)01:61-01

بررسی متون تخصصی
دکتر شریف عسکری
چهارشنبه (از ساعت)01:61-01

تاریخ حدیث
دکتر معارف
از ساعت ()01:61- 7

دکتری
علوم قرآن و حدیث

پنجشنبه

کارشناسی ارشد
علوم قرآن و حدیث

دکتری
علوم قرآن و حدیث

01 - 08

رجال حدیث
دکتر حسن بگی

عقاید اسالم
دکتر رستمی

علوم قرآن0/
دکتر رستمی

تفسیر قرآن
دکتر رستمی

نقد و بررسی احادیث
موضوعه
دکتر عابدی

(بصورت یک هفته در میان)

نقد و بررسی آراء معاصران
درباره قرآن و حدیث
دکتر مهراب صادق نیا

