
ساعتتاريخ 

داوری بین الملل: نام درس

10-03-179: كد درس    | 01:    گروه درس

متون فقه: نام درس

10-03-634:  كد درس    |  01:    گروه درس

سمینار: نام درس

10-03-169:  كد درس    | 01:      گروه درس

فلسفه حقوق: نام درس

10-03-164:  كد درس    |  01:     گروه درس

ساعتتاريخ

10-04-098:  كد درس    | 01:      گروه درس

10-06-108:  كد درس    |  01:     گروه درس

10-06-139:  كد درس    |  01:    گروه درس

پايان نامه:  نام درس

10-02-001:  كد درس    |:      گروه درس

3

1

1

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

1399/10/2511:00-13:00

1399/11/02

1399/11/09

09:00-11:00

09:00-11:00

   امتحان

2

3981: ورودیترم سوم-  مقطع ارشد  -   حقوق خصوصی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

اصلی دکتر عليرضا آذربایجانی
متعاقبا اعالم 

خواهد شد

متعاقبا اعالم خواهد 

شد

17:00-14:00پنجشنبهاصلیدکتر سيدمحمدعلی ابهری

با توجه به بخشنامه اداره کل برنامه ریزی 

دانشگاه همانند پایان نامه بایکی از استادان 

گروه اخذ گردد

اصلی

اختياریدکترسيدمحمود ميرخليلی

 HSE  -  3981: ورودیترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

16:00-14:00جمعه

4

ساعت
   امتحان

مديريت مواد زائد صنعتی و خطرناک:  نام درس
13:00-11:001399/11/0911:00-09:00اختياریدکتر حسن هویدی2

09:00-11:00

مديريت ريسک و ارزيابی و كنترل عوامل زيان آور :  نام درس

3محیطی
دکتر غالمرضا نبی / دکتر سعید گیوه چی 

بیدهندی
13:00-12:001399/11/0211:00-09:00تخصصی

اكولوژی صنعتی:  نام درس
 1399/10/25 18:00-16:00اختياریدکتر محمدجواد اميری2



ساعتتاريخ

10-02-510:  كد درس    | 01:      گروه درس

10-02-506: كد درس    |01:     گروه درس

ساعتتاريخ

10-02-627:  كد درس    |  01:     گروه درس

10-02-767: كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-620:  كد درس    |  01:    گروه درس

3981: ورودیترم سوم-  مقطع ارشد  - مشاوره  خانواده

ساعتروزنوع درسنام استادواحدکد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

كارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج: نام درس
11:00-12:001399/11/0309:00-09:00تخصصی دكتر ياسر مدنی3 پنجشنبه

09:00-11:00

3981: ورودیترم سوم-  مقطع ارشد  -   روانشناسی بالینی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

سنجش و ارزيابی در مشاوره خانواده و ازدواج: نام درس
17:001399/11/09-14:00تخصصیدكتر مسعود غالمعلی لواسانی3 پنجشنبه

ساعت
   امتحان

رفتاری- فنون روان درمانی شناختی : نام درس
13:00-11:001399/10/2511:00-09:00اختیاریخانم دكتر زهره عزيزی2 پنجشنبه

09:00-11:00

پژوهشی- دستیاری آموزشی: نام درس
2

دكترسعید پورنقاش تهرانی

11:01-13:001399/11/0909:00-11:00تخصصی

 دكتر جوادحاتمی

كارورزی روش های روان درمانی: نام درس
16:001399/11/02-14:00اختیاری خانم دكتر اعظم نوفرستی2 پنجشنبه

جمعه


