
ساعتتاريخ 

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

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

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

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

3981: ورودی

   امتحان

1399/11/0909:00-11:00

1399/10/2511:00-13:00

ترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق خصوصی

1

ساعت برگزاری 

كالس
روز نوع درس

دكتر سيد محمود ميرخليلی

نام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

14:00-16:00

09:00-11:00

سمينار: نام درس
1

با توجه به بخشنامه اداره کل برنامه 

ریزی دانشگاه، دانشجویان درس سمینار 

را با استاد راهنمای مورد نظر و مورد 

تایید مدیر گروه اخذ نمایند

اصلی

داوری بين الملل: نام درس
اصلی دكتر عليرضا آذربايجانی2

فلسفه حقوق: نام درس
اختياری

1399/11/0209:00-11:00

1399/11/0311:00-13:00

متون فقه: نام درس
3

جمعه

پنجشنبه

ضمنا فرم مربوط به درس 

سمینا را از اداره آموزش 

دریافت نمایید

جمعه

17:00-14:00اصلیدكتر محمدعلی احمدی ابهری



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

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

1399/11/0211:00-13:00

پايان نامه:  نام درس
4

مديريت ريسک و ارزيابی و كنترل :  نام درس

3عوامل زيان آور محيطی
دكتر / دكتر سعيد گيوه چی 

غالمرضا نبی بيدهندی
12:00-09:00تخصصی جمعه

1399/11/0911:00-13:00

اكولوژی صنعتی:  نام درس
11:00-09:00 1399/10/25 18:00-16:00اختياریدكتر محمدجواد اميری2

پنجشنبه

پنجشنبه

 HSE  -  ترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد

مديريت مواد زائد صنعتی و خطرناک:  نام درس
11:00-09:00اختياریدكتر حسن هويدی2

3981: ورودی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان



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

10-02-766: كد درس    | 01:    گروه درس

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

جمعه

سنجش و ارزيابی در مشاوره خانواده و : نام درس

ازدواج

كارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج: نام درس
پنجشنبه

پنجشنبه

3981: ورودی

روزنوع درسنام استادواحدکد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

کالس

   امتحان

ترم سوم-  مقطع ارشد  - مشاوره  خانواده

3981: ورودی ترم سوم-  مقطع ارشد  -   روانشناسی بالينی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

09:00-11:00 1399/11/09 16:00-19:00 تخصصی دكتر منصور بيرامی 3

09:00-11:00 1399/11/03 09:00-12:00 تخصصی 3 دكتر ياسر مدنی

دكتر سعيد پورنقاش تهرانی

 دكتر جواد حاتمی

پژوهشی- دستياری آموزشی: نام درس
11:01-13:001399/11/0909:00-11:00تخصصی2

13:00-19:001399/10/2511:00-15:00اختياری

فنون گروه درمانی: نام درس
11:00-16:001399/11/0209:00-14:00اختياریدكتر منصور بيرامی2

رفتاری- فنون روان درمانی شناختی : نام درس
(یك هفته در میان )شنبه هاخانم دكتر زهره عزيزی2

پنجشنبه


