
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

114

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1068100406120225اجرای احکام جزایی کلس 56یکشنبه 10:00 تا 12:00 ابوالفضل ایمانی منش1 

1068100409120216اجرای احکام مدنی سه شنبه 17:00 تا 19:00 محسن ناظمی زاده2 

1068100984120065ادله اثبات دعوی کلس 62یکشنبه 13:00 تا 15:00 علی شمسی3 

1068100984120066ادله اثبات دعوی کلس 62یکشنبه 08:00 تا 10:00 علی شمسی4 

1068104679120195اصــول  فقــه 2 کلس 54یکشنبه 17:00 تا 19:00 سیامک بهارلوئی5 

1068104679120196اصــول  فقــه 2 کلس 417چهارشنبه 10:00 تا 12:00 رضا مقصودی6 

1068104679120198اصــول  فقــه 2 کلس 57شنبه 10:00 تا 12:00 هرمز اسدی کوه باد7 

1068105717120193اصول فقه 1 کلس 63یکشنبه 15:00 تا 17:00 سیامک بهارلوئی8 

1068105717120194اصول فقه 1 کلس 61چهارشنبه 08:00 تا 10:00 رضا مقصودی9 

1068110186120044آیین دادرسی مدنی 1 معلی حق شناس 10 

آدرمنابادی

کلس 62چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

1068110186120045آیین دادرسی مدنی 1 معلی حق شناس 11 

آدرمنابادی

کلس 62چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

1068110195120046آیین دادرسی مدنی 2 مجید میرحسینی 12 

خرزوقی

کلس 60شنبه 15:00 تا 17:00 

1068110195120048آیین دادرسی مدنی 2 عباس شفیعی 13 

دستجردی

کلس 63یکشنبه 13:00 تا 15:00 

1068110195120049آیین دادرسی مدنی 2 عباس شفیعی 14 

دستجردی

کلس 63یکشنبه 17:00 تا 19:00 

1068110205120050آیین دادرسی مدنی 3 مجید میرحسینی 15 

خرزوقی

کلس 70شنبه 17:00 تا 19:00 

1068110205120051آیین دادرسی مدنی 3 عباس شفیعی 16 

دستجردی

کلس 68یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1068110205120052آیین دادرسی مدنی 3 کلس 65یکشنبه 10:00 تا 12:00 علی شمسی17 

1068110225120108آیین دادرسی کیفری ) 1 ( کلس 58یکشنبه 17:00 تا 19:00 محمود مالمیر18 

1068110225120110آیین دادرسی کیفری ) 1 ( حجت اله سعیدی 19 

ابواسحقی

کلس 64یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1068110234120105آیین دادرسی کیفری ) 2 ( دوشنبه 18:00 تا 19:00 اسماعیل کشکولیان20 

1068110234120106آیین دادرسی کیفری ) 2 ( مرضا مفیدیان 21 

نائینی

کلس 55دوشنبه 16:00 تا 17:00 

1068110234120135آیین دادرسی کیفری ) 2 ( کلس 65دوشنبه 17:00 تا 18:00 علی اسدی22 

1068115183120068پزشکی قانونی پنج شنبه 08:00 تا 09:00 آرش قدوسی23 

1068115183120069پزشکی قانونی پنج شنبه 09:00 تا 10:00 آرش قدوسی24 

1068115557120111پیشگیری از جرم پنج شنبه 10:00 تا 11:00 مژگان کثیری25 

1068115557120112پیشگیری از جرم پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مژگان کثیری26 

1068121578120209جامعه شناسی حقوق مرضا یزدانی 27 

زازرانی

کلس 60چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

1068121578120210جامعه شناسی حقوق مرضا یزدانی 28 

زازرانی

کلس 70سه شنبه 10:00 تا 12:00 

1068121578120211جامعه شناسی حقوق مرضا یزدانی 29 

زازرانی

کلس 54سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1068121886120102جرم شناسی دوشنبه 13:00 تا 15:00 اسماعیل کشکولیان30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

214

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1068121886120103جرم شناسی پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مژگان کثیری31 

1068121886120104جرم شناسی پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مژگان کثیری32 

جرم شناسی کودکان و 

نوجوانان
1068121908120222 کلس 57شنبه 13:00 تا 15:00 ابوالفضل ایمانی منش33 

1068123244120028حقوق مدنی  4 کلس 57دوشنبه 08:00 تا 10:00 م جعفری فشارکی34 

1068123244120029حقوق مدنی  4 کلس 58دوشنبه 15:00 تا 17:00 مجتبی نیک دوستی35 

1068123244120030حقوق مدنی  4 کلس 57چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سیدمهدی علمه36 

1068123244120031حقوق مدنی  4 کلس 59چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا قنبری37 

1068123257120143حقوق اداری 1 کلس 59سه شنبه 15:00 تا 17:00 اصغر عالمیان38 

1068123257120144حقوق اداری 1 کلس 70یکشنبه 13:00 تا 15:00 انسیه نبی زاده39 

1068123257120145حقوق اداری 1 کلس 63چهارشنبه 15:00 تا 17:00 رضا اسحاقیان40 

1068123257120146حقوق اداری 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 41 

1068123269120148حقوق اداری 2 کلس 58چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مشریف شاهی42 

1068123269120149حقوق اداری 2 کلس 66چهارشنبه 17:00 تا 19:00 رضا اسحاقیان43 

1068123308120136حقوق اساسی 1 دوشنبه 17:00 تا 19:00 44 

1068123318120138حقوق اساسی 2 کلس 56سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیدمصادق احمدی45 

1068123318120139حقوق اساسی 2 کلس 60دوشنبه 15:00 تا 17:00 اصغر عالمیان46 

1068123318120140حقوق اساسی 2 بنت الهدا صادقی 47 

افجدی

کلس 55شنبه 15:00 تا 17:00 

1068123318120141حقوق اساسی 2 بنت الهدا صادقی 48 

افجدی

کلس 58شنبه 17:00 تا 19:00 

1068123337120142حقوق اساسی 3 کلس 56سه شنبه 10:00 تا 12:00 سیدمصادق احمدی49 

1068123444120158حقوق بشر در اسلم کلس 56سه شنبه 08:00 تا 10:00 سیدمصادق احمدی50 

1068123444120159حقوق بشر در اسلم کلس 57سه شنبه 15:00 تا 17:00 سیدمصادق احمدی51 

1068123444120160حقوق بشر در اسلم کلس 57یکشنبه 17:00 تا 19:00 انسیه نبی زاده52 

1068123444120161حقوق بشر در اسلم یکشنبه 15:00 تا 17:00 انسیه نبی زاده53 

حقوق بین الملل خصوصی ) 1 

)
1068123468120115 کلس 54شنبه 13:00 تا 15:00 سمیرا محسن پور54 

حقوق بین الملل خصوصی ) 1 

)
1068123468120116 کلس 66چهارشنبه 08:00 تا 10:00 فرزانه یزدخواستی55 

حقوق بین الملل خصوصی ) 2 

)
1068123469120118 کلس 54شنبه 08:00 تا 10:00 سمیرا محسن پور56 

حقوق بین الملل خصوصی ) 2 

)
1068123469120119 کلس 56یکشنبه 13:00 تا 15:00 سمیرا محسن پور57 

حقوق بین الملل خصوصی ) 2 

)
1068123469120121 کلس 66چهارشنبه 10:00 تا 12:00 فرزانه یزدخواستی58 

1068123592120124حقوق بین المللی عمومی 1 زینب پورخاقان 59 

شاهرضائی

کلس 54دوشنبه 13:00 تا 15:00 

1068123592120125حقوق بین المللی عمومی 1 کلس 54شنبه 15:00 تا 17:00 سمیرا محسن پور60 

1068123592120126حقوق بین المللی عمومی 1 کلس 59یکشنبه 15:00 تا 17:00 سمیرا محسن پور61 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

314

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1068123592120128حقوق بین المللی عمومی 1 کلس 58چهارشنبه 17:00 تا 19:00 کامران هراتی پور62 

1068123657120055حقوق تجارت ) 2 (  شرکتها کلس 56دوشنبه 13:00 تا 15:00 علی رادان جبلی63 

1068123657120056حقوق تجارت ) 2 (  شرکتها کلس 57یکشنبه 15:00 تا 17:00 علی رادان جبلی64 

1068123657120058حقوق تجارت ) 2 (  شرکتها سه شنبه 17:00 تا 19:00 مریم امتی65 

حقوق تجارت ) 4 ( 

ورشکستگی
1068123694120062 کلس 56سه شنبه 15:00 تا 17:00 حسن پاک طینت66 

حقوق تجارت ) 4 ( 

ورشکستگی
1068123694120063 کلس 54دوشنبه 17:00 تا 19:00 علی رادان جبلی67 

حقوق تجارت ) 4 ( 

ورشکستگی
1068123694120064 کلس 61چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه نیکوئی68 

1068123708120214حقوق تجارت الکترونیک چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه نیکوئی69 

1068123742120162حقوق تطبیقی کلس 56یکشنبه 08:00 تا 10:00 سمیرا محسن پور70 

1068123742120163حقوق تطبیقی کلس 58شنبه 10:00 تا 12:00 سمیرا محسن پور71 

1068123756120213حقوق ثبت کلس 423یکشنبه 15:00 تا 17:00 علی اکبر آبادگر72 

1068123781120082حقوق جزاء عمومی 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 علی اسدی73 

1068123781120083حقوق جزاء عمومی 1 کلس 422یکشنبه 15:00 تا 17:00 علی اسدی74 

1068123781120084حقوق جزاء عمومی 1 کلس 423چهارشنبه 16:00 تا 18:00 م می75 

1068123781120085حقوق جزاء عمومی 1 کلس 63چهارشنبه 18:00 تا 20:00 م می76 

1068123782120086حقوق جزاء عمومی ) 2 ( پنج شنبه 17:00 تا 19:00 مژگان کثیری77 

1068123783120088حقوق جزاء عمومی 3 کلس 58یکشنبه 13:00 تا 15:00 محمود مالمیر78 

1068123783120089حقوق جزاء عمومی 3 محمود اشرافی 79 

مهابادی

کلس 54سه شنبه 15:00 تا 17:00 

1068123783120090حقوق جزاء عمومی 3 محمود اشرافی 80 

مهابادی

کلس 54سه شنبه 17:00 تا 19:00 

1068123783120134حقوق جزاء عمومی 3 کلس 59دوشنبه 15:00 تا 17:00 یاسین صعیدی81 

1068123999120206حقوق رسانه یکشنبه 08:00 تا 10:00 انسیه نبی زاده82 

1068124012120122حقوق سازمان های بین المللی کلس 58دوشنبه 08:00 تا 10:00 مهناز گودرزی83 

1068124012120123حقوق سازمان های بین المللی کلس 58دوشنبه 10:00 تا 12:00 مهناز گودرزی84 

1068124077120215حقوق مالکیت فکری دوشنبه 17:00 تا 19:00 محسن ناظمی زاده85 

1068124092120150حقوق مالیه عمومی کلس 56دوشنبه 17:00 تا 19:00 اصغر عالمیان86 

1068124092120151حقوق مالیه عمومی کلس 55سه شنبه 17:00 تا 19:00 اصغر عالمیان87 

1068124092120152حقوق مالیه عمومی کلس 62دوشنبه 15:00 تا 17:00 مجید رحیمی88 

1068124092120153حقوق مالیه عمومی چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید رحیمی89 

1068124106120221حقوق محیط زیست دوشنبه 10:00 تا 12:00 اسماعیل کشکولیان90 

حقوق مدنی 2 اموال و 

مالکیت
1068124176120022 کلس 57دوشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا قنبری91 

حقوق مدنی 2 اموال و 

مالکیت
1068124176120023 کلس 57دوشنبه 17:00 تا 19:00 مرضا قنبری92 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

414

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

حقوق مدنی 2 اموال و 

مالکیت
1068124176120024 کلس 57شنبه 15:00 تا 17:00 مرضا قنبری93 

حقوق مدنی 2 اموال و 

مالکیت
1068124176120025 کلس 59پنج شنبه 10:00 تا 12:00 نعیمه سادات می94 

حقوق مدنی 3 کلیات 

قراردادها
1068124206120026 سه شنبه 08:00 تا 10:00 سیدمهدی علمه95 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 54

حقوق مدنی 3 کلیات 

قراردادها
1068124206120026 سه شنبه 08:00 تا 10:00 سیدمهدی علمه96 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 54

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
1068124273120035 دوشنبه 10:00 تا 12:00 م جعفری فشارکی97 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 57

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
1068124273120035 دوشنبه 10:00 تا 12:00 م جعفری فشارکی98 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 57

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
1068124273120036 سه شنبه 10:00 تا 12:00 مجتبی نیک دوستی99 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 58

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
1068124273120036 سه شنبه 10:00 تا 12:00 مجتبی نیک دوستی100 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 58

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
1068124273120038 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سیدمهدی علمه101 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
1068124273120038 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سیدمهدی علمه102 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

حقوق مدنی 7 عقود معین 

قسمت ب
1068124291120039 شنبه 13:00 تا 15:00 مجتبی نیک دوستی103 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 58

حقوق مدنی 7 عقود معین 

قسمت ب
1068124291120039 شنبه 13:00 تا 15:00 مجتبی نیک دوستی104 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 58

حقوق مدنی 7 عقود معین 

قسمت ب
1068124291120040 سه شنبه 08:00 تا 10:00 راضیه عبدالصمدی105 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

حقوق مدنی 7 عقود معین 

قسمت ب
1068124291120040 سه شنبه 08:00 تا 10:00 راضیه عبدالصمدی106 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

حقوق مدنی شفعه  و وصیت 

ارث
1068124311120041 کلس 58سه شنبه 08:00 تا 10:00 مجتبی نیک دوستی107 

حقوق مدنی شفعه  و وصیت 

ارث
1068124311120042 کلس 59چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مریم قربانی فر108 

حقوق مدنی شفعه  و وصیت 

ارث
1068124311120043 کلس 66چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مریم قربانی فر109 

1068124366120228حقوق هوایی شنبه 15:00 تا 17:00 مصادق تیموری110 

1068124375120204حقوق و اقتصاد کلس 59دوشنبه 17:00 تا 19:00 مجید رحیمی111 

1068124375120205حقوق و اقتصاد کلس 61چهارشنبه 17:00 تا 19:00 مجید رحیمی112 

1068124434120154حقوق کار کلس 57سه شنبه 13:00 تا 15:00 مشریف شاهی113 

1068124434120155حقوق کار کلس 57سه شنبه 17:00 تا 19:00 مشریف شاهی114 

1068124434120156حقوق کار کلس 60چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مشریف شاهی115 

حقوق کیفری کودکان و 

نوجوان
1068124480120223 دوشنبه 15:00 تا 17:00 اسماعیل کشکولیان116 

1068127657120005روش تحقیق شنبه 13:00 تا 15:00 فرسیما خامسی پور117 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

514

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1068127657120007روش تحقیق شنبه 08:00 تا 10:00 فرسیما خامسی پور118 

1068127657120288روش تحقیق یکشنبه 13:00 تا 15:00 حسن پاک طینت119 

106812765740روش تحقیق پنج شنبه 17:00 تا 19:00 ماجد نجاریان120 

1068140230120203فلسفه حق دوشنبه 08:00 تا 10:00 مصطفی ابراهیمی121 

1068142263120189قواعد فقه ) 1 ( مدنی کلس 60چهارشنبه 08:00 تا 09:00 مصطفی ابراهیمی122 

1068142263120190قواعد فقه ) 1 ( مدنی کلس 54شنبه 10:00 تا 11:00 علی مهدی فرد123 

متون حقوقی ) 1 ( حقوق 

خصوصی
1068146513120027 شنبه 11:00 تا 12:00 فرسیما خامسی پور124 

متون حقوقی ) 1 ( حقوق 

خصوصی
1068146513120072 یکشنبه 11:00 تا 12:00 فرسیما خامسی پور125 

متون حقوقی ) 1 ( حقوق 

خصوصی
1068146513120113 حجت اله سعیدی 126 

ابواسحقی

کلس 64شنبه 19:00 تا 20:00 

1068146543120075متون حقوقی 2 حقوق جزایی شنبه 10:00 تا 11:00 فرسیما خامسی پور127 

1068146543120114متون حقوقی 2 حقوق جزایی حجت اله سعیدی 128 

ابواسحقی

کلس 64یکشنبه 18:00 تا 19:00 

متون حقوقی ) 4 ( حقوق بین 

الملل
1068146576120017 یکشنبه 13:00 تا 14:00 فرسیما خامسی پور129 

متون حقوقی ) 4 ( حقوق بین 

الملل
1068146576120071 شنبه 12:00 تا 13:00 فرسیما خامسی پور130 

1068146910120164متون فقه ) 1 ( فقه معاملت کلس 55سه شنبه 13:00 تا 15:00 رضا مقصودی131 

1068146910120165متون فقه ) 1 ( فقه معاملت کلس 66سه شنبه 15:00 تا 17:00 سیامک بهارلوئی132 

1068146910120166متون فقه ) 1 ( فقه معاملت کلس 56شنبه 08:00 تا 10:00 علی مهدی فرد133 

1068146910120168متون فقه ) 1 ( فقه معاملت دوشنبه 10:00 تا 12:00 مصطفی ابراهیمی134 

1068146926120181متون فقه ) 2 ( فقه خانواده کلس 56سه شنبه 17:00 تا 19:00 سیامک بهارلوئی135 

1068146926120182متون فقه ) 2 ( فقه خانواده شنبه 15:00 تا 17:00 هرمز اسدی کوه باد136 

1068151162120020مقدمه علم حقوق کلس 59چهارشنبه 17:00 تا 19:00 مرضا قنبری137 

1068161377120081کلیات حقوق جزا کلس 68یکشنبه 17:00 تا 18:00 علی اسدی138 

1068161938120224کیفرشناسی کلس 54یکشنبه 08:00 تا 10:00 ابوالفضل ایمانی منش139 

1068163556120212حقوق بیمه سه شنبه 17:00 تا 19:00 حسن پاک طینت140 

حقوق تجارت 1 تجار و اعمال 

تجاری
1068165563120053 کلس 57یکشنبه 13:00 تا 15:00 علی رادان جبلی141 

حقوق تجارت 1 تجار و اعمال 

تجاری
1068165563120054 کلس 422سه شنبه 15:00 تا 17:00 مریم امتی142 

حقوق مدنی 1 اشخاص و 

حمایت از محجورین
1068165565120021 کلس 57شنبه 17:00 تا 19:00 مرضا قنبری143 

1068165568120191قواعد فقه ) 2 ( جزایی کلس 69چهارشنبه 09:00 تا 10:00 مصطفی ابراهیمی144 

1068165568120192قواعد فقه ) 2 ( جزایی کلس 56شنبه 11:00 تا 12:00 علی مهدی فرد145 

1068165616120059حقوق تجارت 3 اسناد تجاری سه شنبه 13:00 تا 15:00 حسن پاک طینت146 

1068165616120060حقوق تجارت 3 اسناد تجاری کلس 54دوشنبه 15:00 تا 17:00 علی رادان جبلی147 

1068165616120061حقوق تجارت 3 اسناد تجاری شنبه 13:00 تا 15:00 مصادق تیموری148 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

614

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1068165623120032حقوق مدنی 5 حقوق خانواده کلس 58دوشنبه 13:00 تا 15:00 مجتبی نیک دوستی149 

1068165623120033حقوق مدنی 5 حقوق خانواده کلس 68پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نعیمه سادات می150 

1068165623120034حقوق مدنی 5 حقوق خانواده کلس 57پنج شنبه 08:00 تا 10:00 نعیمه سادات می151 

حقوق جزای اختصاصی 1 

جرایم علیه اموال و مالکیت
1068165631120091 کلس 58دوشنبه 17:00 تا 19:00 یاسین صعیدی152 

حقوق جزای اختصاصی 1 

جرایم علیه اموال و مالکیت
1068165631120092 حجت اله سعیدی 153 

ابواسحقی

کلس 65شنبه 15:00 تا 17:00 

حقوق جزای اختصاصی 2 

جرایم علیه مصالح عمومی 

کشور

1068165633120093 کلس 58یکشنبه 15:00 تا 17:00 محمود مالمیر154 

حقوق جزای اختصاصی 2 

جرایم علیه مصالح عمومی 

کشور

1068165633120094 کلس 58سه شنبه 15:00 تا 17:00 مسعود حیدری155 

حقوق جزای اختصاصی 2 

جرایم علیه مصالح عمومی 

کشور

1068165633120095 کلس 58سه شنبه 17:00 تا 19:00 مسعود حیدری156 

حقوق جزای اختصاصی 3 

جرایم علیه تمامیت جسمانی 

اشخاص

1068165636120098 کلس 54یکشنبه 13:00 تا 15:00 م رضا شادمان فر157 

حقوق جزای اختصاصی 3 

جرایم علیه تمامیت جسمانی 

اشخاص

1068165636120099 کلس 54یکشنبه 15:00 تا 17:00 م رضا شادمان فر158 

حقوق جزای اختصاصی 3 

جرایم علیه تمامیت جسمانی 

اشخاص

1068165636122200 کلس 54یکشنبه 15:00 تا 17:00 م رضا شادمان فر159 

حقوق جزای اختصاصی 4 

جرایم علیه شخصیت معنوی 

اشخاص

1068165638120100 حجت اله سعیدی 160 

ابواسحقی

کلس 61شنبه 17:00 تا 18:00 

حقوق جزای اختصاصی 4 

جرایم علیه شخصیت معنوی 

اشخاص

1068165638120101 حجت اله سعیدی 161 

ابواسحقی

کلس 64یکشنبه 17:00 تا 18:00 

متون فقه 3 حقوق عمومی و 

بین الملل
1068165646120183 کلس 55سه شنبه 15:00 تا 17:00 رضا مقصودی162 

متون فقه 3 حقوق عمومی و 

بین الملل
1068165646120184 کلس 55شنبه 08:00 تا 10:00 هرمز اسدی کوه باد163 

متون فقه 3 حقوق عمومی و 

بین الملل
1068165646120185 کلس 57سه شنبه 10:00 تا 12:00 مصطفی ابراهیمی164 

1068165649120186متون فقه 4 فقه جزایی کلس 69چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مصطفی ابراهیمی165 

1068165649120188متون فقه 4 فقه جزایی کلس 60شنبه 13:00 تا 15:00 هرمز اسدی کوه باد166 

1068171223120129حقوق بین المللی عمومی 2 کلس 64چهارشنبه 13:00 تا 15:00 اناهیتا سرداب167 

حقوق بین المللی عمومی 3 

روش های حل و فصل 

مسالمت آمیز اختلفات

1068171225120131 زینب پورخاقان 168 

شاهرضائی

کلس 56دوشنبه 15:00 تا 17:00 

حقوق بین المللی عمومی 3 

روش های حل و فصل 

مسالمت آمیز اختلفات

1068171225120132 کلس 67چهارشنبه 15:00 تا 17:00 کامران هراتی پور169 

حقوق بین المللی عمومی 3 

روش های حل و فصل 

مسالمت آمیز اختلفات

1068171225120133 کلس 54یکشنبه 10:00 تا 12:00 سمیرا محسن پور170 

متون حقوقی 3 حقوق 

عمومی
1068171234120070 یکشنبه 12:00 تا 13:00 فرسیما خامسی پور171 

متون حقوقی 3 حقوق 

عمومی
1068171234120077 یکشنبه 09:00 تا 10:00 فرسیما خامسی پور172 

1068171248120229حقوق دریایی شنبه 17:00 تا 19:00 مصادق تیموری173 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

714

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1068207089120230اخلق حقوق و قضا کلس 65چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مصطفی ابراهیمی174 

1070113914127000پایان  نامه  175

1070115183122111پزشکی قانونی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 آرش قدوسی176 

10701151831503پزشکی قانونی چهارشنبه 17:00 تا 19:00 امید دوست بین177 

10701151831508پزشکی قانونی جمعه 08:00 تا 10:00 امید دوست بین178 

1070121478122003جامعه شناسی جنایی کلس 62پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مسعود حیدری179 

1070121478122007جامعه شناسی جنایی کلس 60پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مسعود حیدری180 

10701214781511جامعه شناسی جنایی جمعه 15:00 تا 17:00 181 

10701214781515جامعه شناسی جنایی جمعه 17:00 تا 19:00 182 

10701214781519جامعه شناسی جنایی جمعه 08:00 تا 10:00 183 

10701214781523جامعه شناسی جنایی یکشنبه 17:00 تا 19:00 184 

10701214781527جامعه شناسی جنایی یکشنبه 15:00 تا 17:00 185 

1070123778122002حقوق جزا بین الملل کلس 62پنج شنبه 10:00 تا 12:00 م رضا شادمان فر186 

1070123778122006حقوق جزا بین الملل کلس 60پنج شنبه 13:00 تا 15:00 م رضا شادمان فر187 

10701237781512حقوق جزا بین الملل سه شنبه 15:00 تا 17:00 علی یوسف زاده188 

10701237781516حقوق جزا بین الملل چهارشنبه 15:00 تا 17:00 م رضا شادمان فر189 

10701237781520حقوق جزا بین الملل سه شنبه 17:00 تا 19:00 علی یوسف زاده190 

10701237781524حقوق جزا بین الملل چهارشنبه 17:00 تا 19:00 م رضا شادمان فر191 

10701237781528حقوق جزا بین الملل یکشنبه 08:00 تا 10:00 سید علی امیریان192 

1070123787122008حقوق جزای اختصاصی 1 کلس 62پنج شنبه 15:00 تا 17:00 محمود مالمیر193 

1070123787122009حقوق جزای اختصاصی 1 کلس 60پنج شنبه 17:00 تا 19:00 محمود مالمیر194 

10701237871501حقوق جزای اختصاصی 1 سه شنبه 10:00 تا 12:00 سید علی امیریان195 

10701237871506حقوق جزای اختصاصی 1 سه شنبه 17:00 تا 19:00 سید علی امیریان196 

107012388652حقوق جزای عمومی 1 شنبه 15:00 تا 17:00 محمود مالمیر197 

107012388656حقوق جزای عمومی 1 شنبه 13:00 تا 15:00 محمود مالمیر198 

1070127054122001روانشناسی جنایی محمود اشرافی 199 

مهابادی

کلس 62چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

1070127054122005روانشناسی جنایی محمود اشرافی 200 

مهابادی

کلس 60چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

107012705453روانشناسی جنایی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 201 

107012705457روانشناسی جنایی  202

1070133479122010سمینار محمود اشرافی 203 

مهابادی

1070133479122011سمینار محمود مالمیر204 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

814

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1070133479122012سمینار مسعود حیدری205 

1070133479122013سمینار م رضا شادمان فر206 

10701334791505سمینار محمود اشرافی 207 

مهابادی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

10701334791510سمینار محمود اشرافی 208 

مهابادی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

10701465951057متون حقوقی به زبان خارجی محمود اشرافی 209 

مهابادی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

10701465951502متون حقوقی به زبان خارجی محمود اشرافی 210 

مهابادی

10701465951507متون حقوقی به زبان خارجی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 211 

107014659550متون حقوقی به زبان خارجی شنبه 13:00 تا 15:00 اناهیتا سرداب212 

107014659554متون حقوقی به زبان خارجی شنبه 15:00 تا 17:00 اناهیتا سرداب213 

10701469721054متون فقه جزایی آرزو فرزانه214 

1070146972122000متون فقه جزایی چهارشنبه 14:00 تا 15:00 جواد پنجه پور215 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 62

1070146972122000متون فقه جزایی چهارشنبه 14:00 تا 15:00 جواد پنجه پور216 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 62

1070146972122004متون فقه جزایی چهارشنبه 09:00 تا 10:00 سیامک بهارلوئی217 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 60

1070146972122004متون فقه جزایی چهارشنبه 09:00 تا 10:00 سیامک بهارلوئی218 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 60

10701469721504متون فقه جزایی یکشنبه 17:00 تا 20:00 219 

10701469721509متون فقه جزایی سه شنبه 08:00 تا 11:00 220 

107014697251متون فقه جزایی پنج شنبه 17:00 تا 19:00 221 

107014697255متون فقه جزایی پنج شنبه 13:00 تا 16:00 222 

1071105715104اصول فقه پنج شنبه 08:00 تا 10:00 رضا مقصودی223 

1071105715105اصول فقه پنج شنبه 10:00 تا 12:00 رضا مقصودی224 

1071105715123004اصول فقه احمدرضا رفیعی 225 

فروشانی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 63

1071105715123004اصول فقه احمدرضا رفیعی 226 

فروشانی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 63

1071105715123005اصول فقه پنج شنبه 15:00 تا 17:00 سیامک بهارلوئی227 

 

پنج شنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 64

1071105715123005اصول فقه پنج شنبه 15:00 تا 17:00 سیامک بهارلوئی228 

 

پنج شنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 64

10711057155666145266اصول فقه  229

107110982214025آیات الحکام سه شنبه 15:00 تا 17:00 هرمز اسدی کوه باد230 

107110982214026آیات الحکام سه شنبه 17:00 تا 19:00 هرمز اسدی کوه باد231 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

914

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

107110982214027آیات الحکام سه شنبه 13:00 تا 15:00 هرمز اسدی کوه باد232 

107110982214028آیات الحکام سه شنبه 08:00 تا 10:00 233 

107110982214029آیات الحکام سه شنبه 10:00 تا 12:00 234 

107110982214030آیات الحکام دوشنبه 10:00 تا 12:00 235 

1071110185123020آیین دادرسی مدنی کلس 60پنج شنبه 08:00 تا 10:00 علی شمسی236 

1071113914127000پایان  نامه  237

1071123242123010حقوق  تجارت  کلس 63پنج شنبه 13:00 تا 15:00 علی رادان جبلی238 

1071123242124004حقوق  تجارت  کلس 63پنج شنبه 13:00 تا 15:00 علی رادان جبلی239 

حقوق اسلمی ) فقه ( 

تطبیقی
1071123392123022 احمدرضا رفیعی 240 

فروشانی

کلس 57پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

1071123715123006حقوق تجارت بین الملل کلس 63پنج شنبه 08:00 تا 10:00 حسن پاک طینت241 

1071123715123007حقوق تجارت بین الملل کلس 64پنج شنبه 10:00 تا 12:00 حسن پاک طینت242 

107112371514019حقوق تجارت بین الملل یکشنبه 15:00 تا 17:00 243 

107112371514020حقوق تجارت بین الملل دوشنبه 17:00 تا 19:00 244 

107112371514021حقوق تجارت بین الملل دوشنبه 15:00 تا 17:00 245 

107112371514022حقوق تجارت بین الملل دوشنبه 13:00 تا 15:00 246 

107112371514023حقوق تجارت بین الملل یکشنبه 13:00 تا 15:00 247 

107112371514024حقوق تجارت بین الملل یکشنبه 17:00 تا 19:00 248 

1071123726123021حقوق تجارت تطبیقی کلس 68پنج شنبه 10:00 تا 12:00 علی رادان جبلی249 

107112412110حقوق مدنی )1( یکشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا قنبری250 

107112412111حقوق مدنی )1( یکشنبه 17:00 تا 19:00 مرضا قنبری251 

1071124121123011حقوق مدنی )1( کلس 64چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سیدمهدی علمه252 

1071124164100حقوق مدنی 2 محسن شفیعی 253 

دستگردی

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

1071124164101حقوق مدنی 2 محسن شفیعی 254 

دستگردی

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

1071124164123000حقوق مدنی 2 کلس 63چهارشنبه 08:00 تا 10:00 م جعفری فشارکی255 

1071124164123001حقوق مدنی 2 کلس 64چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مجتبی نیک دوستی256 

107112433116حقوق مدنی تطبیقی یکشنبه 08:00 تا 10:00 257 

107112433117حقوق مدنی تطبیقی یکشنبه 10:00 تا 12:00 258 

1071125158106داوری بین المللی شنبه 13:00 تا 15:00 لیل رئیسی دزکی259 

1071125158107داوری بین المللی زینب پورخاقان 260 

شاهرضائی

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

1071133479133000سمینار مجتبی نیک دوستی261 

1071133479134000سمینار علی رادان جبلی262 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1014

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1071133479135000سمینار م جعفری فشارکی263 

1071133479136000سمینار حسن پاک طینت264 

1071146595102متون حقوقی به زبان خارجی پنج شنبه 15:00 تا 17:00 265 

107114690312متون فقه یکشنبه 15:00 تا 17:00 266 

107114690313متون فقه یکشنبه 12:00 تا 15:00 267 

1071150058123002مسیولیت مدنی کلس 63چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مجتبی نیک دوستی268 

1071150058123003مسیولیت مدنی کلس 64چهارشنبه 10:00 تا 12:00 م جعفری فشارکی269 

حقوق بین الملل خصوصی ) 

تعارض قوانین (
1071171459123008 کلس 63پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مریم قربانی فر270 

حقوق بین الملل خصوصی ) 

تعارض قوانین (
1071171459123009 کلس 64پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مریم قربانی فر271 

107213347914013سمینار سه شنبه 10:00 تا 12:00 سهیل پرستگاری272 

107213347914014سمینار سه شنبه 08:00 تا 10:00 سهیل پرستگاری273 

107213347914015سمینار پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ماجد نجاریان274 

107213347914016سمینار سه شنبه 17:00 تا 19:00 سهیل پرستگاری275 

107213347914017سمینار سه شنبه 15:00 تا 17:00 سهیل پرستگاری276 

107213347914018سمینار سه شنبه 13:00 تا 15:00 سهیل پرستگاری277 

1077123441920001حقوق بشر شنبه 15:00 تا 17:00 لیل رئیسی دزکی278 

10771262871234رساله  279

1077132838920004سازمان های بین الدولی زینب پورخاقان 280 

شاهرضائی

شنبه 13:00 تا 15:00 

1077146298920005متون پیشرفته حقوقی دوشنبه 17:00 تا 19:00 مسعود راعی دهقی281 

نقد و بررسی مکاتب فلسفی 

در حقوق بین الملل عمومی
1077154429920003 زینب پورخاقان 282 

شاهرضائی

شنبه 10:00 تا 12:00 

تحلیل عملکرد بین المللی 

دولتها و وقایع بین المللی روز
1077169211920002 شنبه 17:00 تا 19:00 لیل رئیسی دزکی283 

1644123713124006حقوق تجارت بین المللی کلس 65چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حسن پاک طینت284 

1644124327124000حقوق مدنی پیشرفته 1 کلس 66پنج شنبه 08:00 تا 10:00 م جعفری فشارکی285 

1644124327124005حقوق مدنی پیشرفته 1 کلس 66چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م جعفری فشارکی286 

164412432743حقوق مدنی پیشرفته 1 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 سیدمهدی علمه287 

1644124328129001حقوق مدنی پیشرفته 2 پنج شنبه 13:30 تا 15:30 م جعفری فشارکی288 

1644124331124001حقوق مدنی تطبیقی کلس 66پنج شنبه 10:00 تا 12:00 م جعفری فشارکی289 

164412433141حقوق مدنی تطبیقی پنج شنبه 15:00 تا 17:00 290 

1644140064124003فقه استدللی 1 کلس 66پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مجتبی نیک دوستی291 

1644140064124007فقه استدللی 1 کلس 65پنج شنبه 17:00 تا 19:00 مجتبی نیک دوستی292 

1644162193108حقوق بین الملل خصوصی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 سمیرا محسن پور293 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1114

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

1644162193109حقوق بین الملل خصوصی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سمیرا محسن پور294 

1644162193124002حقوق بین الملل خصوصی کلس 66پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مریم قربانی فر295 

164416219314حقوق بین الملل خصوصی یکشنبه 10:00 تا 12:00 296 

164416219315حقوق بین الملل خصوصی یکشنبه 08:00 تا 10:00 297 

164416219360حقوق بین الملل خصوصی دوشنبه 10:00 تا 12:00 کامران هراتی پور298 

164416219361حقوق بین الملل خصوصی دوشنبه 13:00 تا 15:00 کامران هراتی پور299 

164416219362حقوق بین الملل خصوصی دوشنبه 15:00 تا 17:00 کامران هراتی پور300 

164416219363حقوق بین الملل خصوصی یکشنبه 15:00 تا 17:00 301 

164416219364حقوق بین الملل خصوصی یکشنبه 17:00 تا 19:00 302 

164416219365حقوق بین الملل خصوصی یکشنبه 13:00 تا 15:00 303 

164416219942حقوق تجارت پیشرفته پنج شنبه 08:00 تا 10:00 علی رادان جبلی304 

1779125643920007دولت و نظریه های مربوط به آن چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مشریف شاهی305 

متون پیشرفته حقوقی ) بزبان 

انگلیسی یا فرانسه (
1779146299920010 سه شنبه 17:00 تا 19:00 مسلم آقائي طوق306 

1779153371920006نظارت بر اعمال حکومت چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سیدمصادق احمدی307 

بررسی تحلیلی مبانی نظام 

جمهوری اسلمی ایران
1779166890920009 سه شنبه 15:00 تا 17:00 مسلم آقائي طوق308 

اندیشه های سیاسی در 

ایران و جهان اسلم
1779166905920008 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سیدمصادق احمدی309 

1879110248125005آیین دادرسی کیفری تطبیقی کلس 67پنج شنبه 10:00 تا 12:00 محمود مالمیر310 

1879121887125003جرم شناسی نظری کلس 61پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود حیدری311 

187912188767جرم شناسی نظری یکشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود حیدری312 

1879124464125001حقوق کیفری بین الملل کلس 61چهارشنبه 15:00 تا 17:00 لیل رئیسی دزکی313 

حقوق کیفری در کشورهای 

کامن ل
1879124470125002 کلس 61پنج شنبه 08:00 تا 10:00 م رضا شادمان فر314 

1879124472125004حقوق کیفری عمومی کلس 61پنج شنبه 13:00 تا 15:00 محمود مالمیر315 

187912447262حقوق کیفری عمومی جمعه 08:00 تا 10:00 محمود مالمیر316 

1879126287129000رساله  317

187913431869سیاست جنایی یکشنبه 17:00 تا 19:00 م رضا شادمان فر318 

47371239051514حقوق جزای عمومی 2 جمعه 13:00 تا 15:00 319 

480914225314007قواعد فقه دوشنبه 15:00 تا 17:00 هرمز اسدی کوه باد320 

480914225314008قواعد فقه دوشنبه 17:00 تا 19:00 هرمز اسدی کوه باد321 

480914225314009قواعد فقه دوشنبه 13:00 تا 15:00 هرمز اسدی کوه باد322 

480914225314010قواعد فقه احمدرضا رفیعی 323 

فروشانی

480914225314011قواعد فقه احمدرضا رفیعی 324 

فروشانی

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1214

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

480914225314012قواعد فقه احمدرضا رفیعی 325 

فروشانی

4809146497125000متون حقوقی محمود اشرافی 326 

مهابادی

کلس 61چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

55015120201عربی )پیش نیاز دانشگاهی( اکرم السادات میر 327 

ممتاز

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

55015120202عربی )پیش نیاز دانشگاهی(  328

5666110186140109آیین دادرسی مدنی 1 معلی حق شناس 329 

آدرمنابادی

کلس 62چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

5666110195140105آیین دادرسی مدنی 2 مجید میرحسینی 330 

خرزوقی

کلس 60شنبه 15:00 تا 17:00 

5666123731140106حقوق تجارت شرکتها ) 2 ( کلس 56دوشنبه 13:00 تا 15:00 علی رادان جبلی331 

56661237875666123787حقوق جزای اختصاصی 1 کلس 58دوشنبه 17:00 تا 19:00 یاسین صعیدی332 

5666123814120236حقوق جزای اختصاصی 2 کلس 58دوشنبه 17:00 تا 19:00 یاسین صعیدی333 

56661238141513حقوق جزای اختصاصی 2 جمعه 10:00 تا 12:00 محمود مالمیر334 

56661238141517حقوق جزای اختصاصی 2 جمعه 13:00 تا 15:00 محمود مالمیر335 

56661238141521حقوق جزای اختصاصی 2 جمعه 15:00 تا 17:00 محمود مالمیر336 

56661238141525حقوق جزای اختصاصی 2 جمعه 17:00 تا 19:00 محمود مالمیر337 

56661238141529حقوق جزای اختصاصی 2 اسماعیل کشکولیان338 

56661239051518حقوق جزای عمومی 2 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 339 

56661239051522حقوق جزای عمومی 2 جمعه 10:00 تا 12:00 340 

56661239051526حقوق جزای عمومی 2 یکشنبه 15:00 تا 17:00 اسماعیل کشکولیان341 

56661239051530حقوق جزای عمومی 2 یکشنبه 17:00 تا 19:00 اسماعیل کشکولیان342 

حقوق مدنی 3 کلیات 

قراردادها
5666124206140107 سه شنبه 08:00 تا 10:00 سیدمهدی علمه343 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 54

حقوق مدنی 3 کلیات 

قراردادها
5666124206140107 سه شنبه 08:00 تا 10:00 سیدمهدی علمه344 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 54

5666124257120235حقوق مدني 5 خانواده کلس 57پنج شنبه 08:00 تا 10:00 نعیمه سادات می345 

56661447925666144792مبانی جامعه شناسی کلس 93سه شنبه 10:00 تا 12:00 مهرداد صادقی346 

56661452555666145255مبانی علم اقتصاد نیلوفر رحمانی 347 

خواجوئی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 601

56661452555666145255مبانی علم اقتصاد نیلوفر رحمانی 348 

خواجوئی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 601

متون حقوقی 1 به زبان 

خارجی
5666146508120078 یکشنبه 11:00 تا 12:00 فرسیما خامسی پور349 

متون حقوقی 2 زبان خارجی 

تخصصی
5666146549120057 شنبه 10:00 تا 11:00 فرسیما خامسی پور350 

5666146904120238متون فقه 1 کلس 56شنبه 08:00 تا 10:00 علی مهدی فرد351 

5666158947120232کار تحقیقی 1 حسن پاک طینت352 

5666158953120233کارتحقیقی ) 2 ( حسن پاک طینت353 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1314

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

حقوق مدنی 4 الزامات خارج 

از قرارداد
5666165621140108 کلس 58دوشنبه 15:00 تا 17:00 مجتبی نیک دوستی354 

حقوق مدنی ) 8 ( شفعه و 

وصیت و ارث
5666173493120231 کلس 58سه شنبه 08:00 تا 10:00 مجتبی نیک دوستی355 

5912103594120292اسناد رسمی با حق استرداد یکشنبه 08:00 تا 12:00 علی اکبر آبادگر356 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

5912103594120292اسناد رسمی با حق استرداد یکشنبه 08:00 تا 12:00 علی اکبر آبادگر357 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

5912104679120302اصــول  فقــه 2 کلس 417چهارشنبه 10:00 تا 12:00 رضا مقصودی358 

5912123467120301حقوق بین الملل عمومی ) 2 ( کلس 64چهارشنبه 13:00 تا 15:00 اناهیتا سرداب359 

5912123787140102حقوق جزای اختصاصی 1 کلس 58دوشنبه 17:00 تا 19:00 یاسین صعیدی360 

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
5912124273140101 دوشنبه 10:00 تا 12:00 م جعفری فشارکی361 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 57

حقوق مدنی 6 عقود معین 

قسمت ) الف (
5912124273140101 دوشنبه 10:00 تا 12:00 م جعفری فشارکی362 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 57

5912142290140103قواعد فقه مدنی کلس 54شنبه 10:00 تا 11:00 علی مهدی فرد363 

5912146497120303متون حقوقی حجت اله سعیدی 364 

ابواسحقی

کلس 64شنبه 19:00 تا 20:00 

5912146931140104متون فقه 3 کلس 55سه شنبه 08:00 تا 10:00 مصطفی ابراهیمی365 

5912166013120295کاربینی ) بازدید ( حسن پاک طینت366 

5912166015120293کارورزی 2 حسن پاک طینت367 

حقوق مدنی ) 8 ( شفعه و 

وصیت و ارث
5912173493120291 کلس 66چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مریم قربانی فر368 

حقوق جزای 

اختصاصی3)جرایم علیه امنیت 

و آسایش عمومی(

5912206011120294 کلس 58یکشنبه 15:00 تا 17:00 محمود مالمیر369 

6210100984120283ادله اثبات دعوی دوشنبه 08:00 تا 09:00 امید حفیظی370 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

6210100984120283ادله اثبات دعوی دوشنبه 08:00 تا 09:00 امید حفیظی371 

 

دوشنبه 09:00 تا 12:00 

6210110205120296آیین دادرسی مدنی 3 معلی حق شناس 372 

آدرمنابادی

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

6210110205120296آیین دادرسی مدنی 3 معلی حق شناس 373 

آدرمنابادی

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

6210110234120299آیین دادرسی کیفری ) 2 ( مرضا مفیدیان 374 

نائینی

کلس 423دوشنبه 17:00 تا 20:00 

6210123269120298حقوق اداری 2 کلس 66چهارشنبه 17:00 تا 19:00 رضا اسحاقیان375 

6210123318120297حقوق اساسی 2 کلس 68چهارشنبه 13:00 تا 15:00 رضا اسحاقیان376 

حقوق بین الملل خصوصی ) 2 

)
6210123469120280 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 فرزانه یزدخواستی377 

6210142290120285قواعد فقه مدنی دوشنبه 13:00 تا 15:00 مصطفی ابراهیمی378 

6210146931120286متون فقه 3 کلس 55سه شنبه 08:00 تا 10:00 مصطفی ابراهیمی379 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1414

بسمه تعالی

9:32:31 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي حقوق

6210165616120284حقوق تجارت 3 اسناد تجاری یکشنبه 15:00 تا 18:00 مریم امتی380 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 416

6210165616120284حقوق تجارت 3 اسناد تجاری یکشنبه 15:00 تا 18:00 مریم امتی381 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 416

6210165623120279حقوق مدنی 5 حقوق خانواده شنبه 13:00 تا 15:00 نعیمه سادات می382 

 

شنبه 15:00 تا 18:00 

کلس 417

6210165623120279حقوق مدنی 5 حقوق خانواده شنبه 13:00 تا 15:00 نعیمه سادات می383 

 

شنبه 15:00 تا 18:00 

کلس 417

6210166013120289کاربینی ) بازدید ( حسن پاک طینت384 

6210166014120290کارورزی 1 حسن پاک طینت385 

6210209179120281حقوق مدنی6)عقود معین 1( سه شنبه 11:00 تا 13:00 سیدمهدی علمه386 

 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

6210209179120281حقوق مدنی6)عقود معین 1( سه شنبه 11:00 تا 13:00 سیدمهدی علمه387 

 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

حقوق جزای اختصاصی 1 

)جرائم علیه اشخاص و 

تمامیت معنوی(

6210209181120282 یکشنبه 09:00 تا 12:00 اسماعیل کشکولیان388 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

حقوق جزای اختصاصی 1 

)جرائم علیه اشخاص و 

تمامیت معنوی(

6210209181120282 یکشنبه 09:00 تا 12:00 اسماعیل کشکولیان389 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

7000000602131000رساله )2 واحد(  390

7000000606128000رساله )6 واحد(  391

7000000608130000رساله )8 واحد(  392

70000006181234رساله )18 واحد(  393

700000216660زبان تخصصی پیشرفته  394

700000216663زبان تخصصی پیشرفته چهارشنبه 19:00 تا 21:00 395 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
700000217020  396

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
700000217061  397

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
700000217064 دوشنبه 10:00 تا 12:00 سهیل پرستگاری398 

700000217144زبان تخصصی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 399 

70000021721137000روش تحقیق اتاق سمینار علوم انسانی و چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا شمشیری400 

حقوق

999999991126000آزمون جامع  401

999999991920011آزمون جامع  402

پايان گزارش


