
 1399-1400دٍم ًیوسبل  -جدٍل شهبًبٌدی آشهَى جبهع 

 (داًطکدُ علَم اًسبًی ٍ حقَق)

 کالم اسالهی -کالم  گسٍُ

 سبعت اهتحبى تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذ رضب   دکتر

 شمشیری
 دکتس هْدی دّببضی 3کالهی اسالهی 

27/04/1400 

10-8 
 وبظر جلسٍ:

 مریم قرببوي فر  دکتر

 

 10-12 دکتس هْدی دّببضی 6کالم اسالهی 

 13:30-15:30 دکتس سید ّبضن گلستبًی 2تبزیخ کالم اسالهی 

 8-10 28/04/1400  آزمون شفاهی

 

 فلسفِ ٍ کالم اسالهی گسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذرضب   دکتر

 شمشیری

 دکتس هْدی دّببضی 6فلسفِ هالصدزا 

27/04/1400 

15:30-13:30 
 وبظر جلسٍ:

 مریم قرببوي فر  دکتر

 

 10-12 هحود زضب ضوطیسی دکتس فلسفِ تطبیقی

 8-10 دکتس سید ّبضن گلستبًی فلسفِ ابي سیٌب

 10-12 28/04/1400  آزمون شفاهی

 اًدیطِ سیبسی گــــــــــــسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

 مُىبز گًدرزی دکتر
 احود آذیيدکتس  زٍش ضٌبسی دز علن سیبست

27/04/1400 

10-8 

 وبظر جلسٍ:

  دکتر مریم قرببوي فر

 10-12 دکتس هحود زضب یصداًی ابصاز ّبی ًَیي تجصیِ ٍ تحلیل سیبسی

 13:30-15:30 دکتس زسَل بسجیسیبى ضسق ببستبىاًدیطِ سیبسی دز 

 8-10 28/04/1400  آزمون شفاهی

 

 سیبست گرازی عوَهیگسٍُ 

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

 مُىبز گًدرزی دکتر

  زٍش ضٌبسی دز علن سیبست
  احود آذیي دکتس 

 

27/04/1400 

10-8 

 جلسٍ:وبظر 

 دکتر

  مریم قرببوي فر

 10-12 دکتس هحود زضب یصداًی سیبست گرازی عوَهی

 سیبست گرازی عوَهیاقتصبد ٍ 
دکتس سیبهک کَزًگ 

 بْطتی
15-30/13 

 16-19 29/04/1400  آزمون شفاهی



 

 زٍابط بیي الولل گسٍُ

 سبعت اهتحبى تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

 مُىبز گًدرزی  دکتر
 گَدزشیهٌْبش دکتس  ًقد ٍ ازشیببی تئَزی ّبی زٍابط بیي الولل

27/04/1400 

10-8 

 وبظر جلسٍ:

 مریم قرببوي فر  دکتر

 

 10-12 هسعَدًیب حسیي  دکتس ایساى ٍ کطَزّبی ّوسبیِ

دز تئَزی ٍ ایساى سیبست خبزجی 

 )تجصیِ اّداف، هٌبفع ٍ استساتژی(عول

اهبم جوعِ سیدجَاد دکتس 

 شادُ
15:30-13:30 

 16-19 28/04/1400  آزمون شفاهی

 حسببدازی گسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

سعیذ علي   دکتر

  احمذی

 هحسي دستگیس دکتس  تئَزی ّبی هبلی ٍ سسهبیِ گرازی

27/04/1400 

15:30-13:30 

 جلسٍ:وبظر 

 مریم قرببوي فر  دکتر

 

 تئَزی ّب ٍ پژٍّص ّبی حسببسسی
حوصُ  هحودی دکتس 

 خطَئی
12-10 

 8-10 دکتس سعید علی احودی تئَزی ّبی پیطسفتِ دز حسببدازی هبلی

 8-12 28/04/1400  آزمون شفاهی

 حقَق خصَصی گــــــــــــسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذ جعفری  دکتر

 فشبرکي

 1حقَق هدًی پیطسفتِ 
جعفسی هحود دکتس 

 فطبزکی
27/04/1400 

10-8 
 وبظر جلسٍ:

 دکتر

  وبصر َىرجً

 10-12 هجتبی ًیکدٍستیدکتس  1فقِ استداللی 

 13:30-15:30 زاداىعلی دکتس   1 حقَق تجبزت  پیطسفتِ

 8-12 28/04/1400  آزمون شفاهی

 
 

 گسٍُ حقَق کیفسی ٍ جسم ضٌبسی

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذ جعفری  دکتر

 فشبرکي

  جسم ضٌبسی کبزبسدی
  هسعَد حیدزی دکتس 

 
27/04/1400 

10-8 
 وبظر جلسٍ:

 دکتر

  محمذ علیمرادی

 10-12 هبلویس هحوَد دکتس اختصبصی جصای حقَق 

 30/13-15 هحوَد اضسافی دکتس  حقَق جصای عوَهی

 8-13 28/04/1400  آزمون شفاهی



 

 حقَق بیي الولل عوَهی گسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذ جعفری  دکتر

 فشبرکي
 دکتس لیال زئیسی  حقَق بطس

27/04/1400 

15:30-13:30 
 وبظر جلسٍ:

 دکتر

 وبصر َىرجً

 10-12 شیٌب پَشخبقبىدکتس   حقَق بیي الوللی هحیط شیست

 8-10 هسعَد زاعیدکتص  دٍلت ّب بیي الوللی تحلیل عولکسد 

 13:30-15:30 28/04/1400  آزمون شفاهی

 حقَق عوَهی گسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذ جعفری  دکتر

 فشبرکي
 دکتس هحودصبدق احودی حقَق بطس

27/04/1400 

10-8 
 وبظر جلسٍ:

 دکتر

  محمذ علیمرادی

 10-12 هحود ضسیف ضبّیدکتس  اقتصبدی حقَق عوَهی

 13:30-15:30 هٌَچْس تَسلیدکتس  بسزسی تحلیلی هببًی ًظبم ج.ا.ا 

 9-12 28/04/1400  آزمون شفاهی

 

 علَم قسآى ٍ حدیث گسٍُ

 تبزیخ اهتحبى طساح سَال عٌَاى دزس
سبعت 

 اهتحبى

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

محمذرضب  دکتر

 شمشیری

 تفسیس استداللی قسآى کسین
 داٍد اسوبعیلی دکتس

 دّبقبًی

27/04/1400 

10-8 

 وبظر جلسٍ:

 دکتر مریم قرببوي فر

 

 13:30-15:30  هْدی هطیع دکتس احبدیث هَضَعِ 

 ًقد قسائبت
حبجی هحودزضب دکتس 

 اسوبعیلی
12-10 

 8-12 29/04/1400  آزمون شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (69و  69و  69)ورودی گــــــــــــروه علوم اقتصادی: گرایش اقتصاد بین الملل 
 

رییس کمیتٍ)مذیر  سبعت تبریخ آزمًن ريز ي ممتحه عىًان درس

 گريٌ(:

 سبرا قببدیدکتر 
 دکتر صبدق بختیبری 2اقتصبد کالن پیشرفتٍ 

27/04/1400 

01-8 

 01-02 حسیه شریفي رَىبويدکتر   2اقتصبد خرد پیشرفتٍ 

 05:51-03:51 سبرا قببدیدکتر   0اقتصبد بیه الملل پیشرفتٍ 

 وبظر جلسٍ:  03:51-03:51 دکتر  سعیذ دائي کریم زادٌ 2اقتصبد بیه الملل پیشرفتٍ 

حسه پبك  دکتر 

 طیىت
 8-03 28/04/1400 آزمًن شفبَي

  (69گرایش اقتصاد بین الملل )ورودی قبل از  گــــــــــــروه علوم اقتصادی: 

 ممتحه عىًان درس
تبریخ 

 آزمًن)کتبي/شفبَي(
 سبعت

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

 بختیبریدکتر صبدق  0اقتصبد کالن پیشرفتٍ  سبرا قببدیدکتر 

27/04/1400 

01-8 

 01-02 حسیه شریفي رَىبويدکتر   0اقتصبد خرد پیشرفتٍ 

 05:51-03:51 سبرا قببدیدکتر   تجبرت بیه الملل پیشرفتٍ

 وبظر جلسٍ: 03:51-03:51 دکتر  سعیذ دائي کریم زادٌ مبلیٍ بیه الملل پیشرفتٍ

حسه پبك دکتر  

 طیىت
 8-03 28/04/1400 آزمًن شفبَي

  (69و  69و  69)ورودی  گــــــــــــروه علوم اقتصادی: گرایش اقتصاد اسالمی

 ممتحه عىًان درس
تبریخ 

 آزمًن)کتبي/شفبَي(
 سبعت

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

 دکتر صبدق بختیبری 2اقتصبد کالن پیشرفتٍ  سبرا قببدیدکتر 

27/04/1400 

01-8 

 01-02 شریفي رَىبويحسیه دکتر   2اقتصبد خرد پیشرفتٍ 

 05:51-03:51 دکتر  سعیذ دائي کریم زادٌ مبَیت پًل ي ربب

 وبظر جلسٍ: 03:51-03:51 دکتر حسیه شریفي رَىبوي تبمیه مبلي اسالمي

حسه پبك دکتر  

 8-03 28/04/1400 آزمًن شفبَي طیىت

  (69از  گرایش اقتصاد اسالمی )ورودی قبل گــــــــــــروه علوم اقتصادی: 

 ممتحه عىًان درس
تبریخ 

 آزمًن)کتبي/شفبَي(
 سبعت

رییس کمیتٍ)مذیر 

 گريٌ(:

 دکتر صبدق بختیبری 0اقتصبد کالن پیشرفتٍ  سبرا قببدیدکتر 

27/04/1400 

01-8 

 01-02 حسیه شریفي رَىبويدکتر   0اقتصبد خرد پیشرفتٍ 

 05:51-03:51 زادٌدکتر  سعیذ دائي کریم  0تئًریُبی اقتصبد اسالمي 

 وبظر جلسٍ: 03:51-03:51 دکتر حسیه شریفي رَىبوي 2تئًریُبی اقتصبد اسالمي 

حسه پبك دکتر  

 8-03 28/04/1400 آزمًن شفبَي طیىت

  (69و  69و  69)ورودی  اقتصاد مالیگــــــــــــروه علوم اقتصادی: 

کمیتٍ)مذیر رییس  سبعت تبریخ آزمًن ريز ي ممتحه عىًان درس

 گريٌ(:

 سبرا قببدیدکتر 
 دکتر صبدق بختیبری 2اقتصبد کالن پیشرفتٍ 

27/04/1400 

01-8 

 01-02 حسیه شریفي رَىبويدکتر   2اقتصبد خرد پیشرفتٍ 

 05:51-03:51 سبرا قببدیدکتر   0 مبلياقتصبد 

 وبظر جلسٍ: 03:51-03:51 حسیه شریفي رَىبويدکتر   2 مبلياقتصبد 

حسه پبك دکتر  

 طیىت
 8-03 28/04/1400 آزمًن شفبَي

 


