
 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی 

 دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دانشکده حقـوق
 

 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه عدد ساعت روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد نام درس ورودی دوره گرايش مقطع

 10:۳0-8:۳0 1400/10/26 يک شنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.حدادی  220220۳ 01 2 حقوق معاهدات 1400 روزانه بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/28 سه شنبه 12:۳0-10:۳0 2 چهارشنبه د.حدادی  220220۷ 01 2 حقوق سازمان های بین المللي 1400 روزانه بین الملل ارشد

 1400 روزانه بین الملل ارشد
 قي حل و فصلروش های حقو

 اختالفات بین المللي
 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ سه شنبه د.طباطبائي  220220۹ 01 2

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 دوشنبه 12:۳0-10:۳0 2 سه شنبه د.تیموری  2202214 01 2 تاريخ تحوالت حقوق بین الملل 1400 روزانه بین الملل ارشد

ادغام 1۳۹۹با وروديهای  -02 2202211 01 2 متون حقوقي به زبان خارجي 1400 نهروزا بین الملل ارشد  10:۳0-8:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.سیامک کريمي 

 1400 روزانه تجارت بین الملل ارشد
 1حقوق قراردادهای بین الملل 

 شرايط انعقاد( )هفته های زوج()
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.قنواتي  2202۳16 01 1

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 شنبه 10:۳0-8:۳0 1 سه شنبه د.باريکلو  2202۳2۵ 01 2 مسئولیت مدني در تجارت بین الملل 1400 روزانه تجارت بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ دوشنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.رفیعي  2202۳28 01 2 متون حقوقي )تجارت بین الملل( 1400 روزانه تجارت بین الملل ارشد

 1400 روزانه تجارت بین الملل ارشد
 پرداخت های بین المللي

 و تضمین های آن
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ شنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.شیروی  2202۳18 02 2

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 پنج شنبه د.شعباني  2202۳44 0۵ 1 سمینار 1400 روزانه تجارت بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ پنج شنبه د.ملکي  2202۳۳0 01 1 حقوق مالکیت فکری 1400 روزانه تجارت بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۵ شنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.عالي پور  2202161 01 2 ریتاريخ تحوالت حقوقي کیف 1400 روزانه جزا و جرم شناسي ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 سه شنبه د.شیدائیان  2202۳44 01 1 سمینار 1400 روزانه جزا و جرم شناسي ارشد

2162220 01 2 1حقوق جزای اختصاصي  1400 روزانه جزا و جرم شناسي ارشد  10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 سه شنبه د.حاجي ده آبادی  

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 شنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.منصورآبادی  2202240 01 2 1حقوق جزای عمومي  1400 روزانه جزا و جرم شناسي ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 دوشنبه 16:00-14:00 ۳ سه شنبه د.میرخلیلي  2202160 01 2 التینمتون حقوقي به زبان  1400 روزانه جزا و جرم شناسي ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.جعفريان  22021۹۳ 01 2 پلیس علمي و کشف علمي جرايم 1400 روزانه جزا و جرم شناسي ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۵ شنبه 12:۳0-10:۳0 2 چهارشنبه د.رحمت الهي  2202244 01 2 عموميمباني حقوق  1400 روزانه عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۷ دوشنبه 16:00-14:00 ۳ سه شنبه د.حبیب نژاد  2202246 01 2 حقوق مالي 1400 روزانه عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 شنبهچهار د.رحمت الهي  2202۳44 02 1 سمینار 1400 روزانه عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/11/02 شنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.بالوی  220224۵ 01 2 حقوق اداری ايران 1400 روزانه عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/11/04 نبهدوش 18:00-16:00 4 سه شنبه د.ارسطا  220224۳ 01 2 حقوق عمومي در اسالم 1400 روزانه عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/11/06 چهارشنبه 10:۳0-8:۳0 1 سه شنبه د.سلطاني  2202241 01 2 تاريخ حقوق عمومي ايران 1400 روزانه عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۵ شنبه 12:۳0-10:۳0 2 چهارشنبه د.يثربي  220248۳ 01 1 آيات االحکام حقوق اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۷ دوشنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.کاظمي جزه  220248۵ 01 2 مباني حقوق اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۹ چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ نبهپنج ش د.مجید رضائي  220248۷ 01 1 فقه و حقوق بازارهای مالي 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 16:00-14:00 1400/11/02 شنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.کاظمي جزه  22024۹6 01 1 متون حقوقي اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 16:00-14:00 1400/11/04 دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه يد.يثرب  2202۵02 01 2 قواعد فقه اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 دانشگاه تهران
 دانشکدگان فارابی



 ساعت امتحان تاريخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه عدد ساعت روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد نام درس ورودی دوره گرايش مقطع

 16:00-14:00 1400/11/06 چهارشنبه 18:00-16:00 4 پنج شنبه د.مجید رضائي  2202۵0۷ 01 1 تاريخ عقايد اقتصادی 1400 روزانه فقه و حقق اقتصادی ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ شنبه 10:۳0-8:۳0 1 پنج شنبه د.حکمت نیا  220242۷ 01 2 1حقوق مالکیت صنعتي  1400 روزانه مالکیت فکری ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.رجبي  2202426 01 2 حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری 1400 روزانه مالکیت فکری ارشد

 1400 روزانه مالکیت فکری ارشد
 مباني نظری و فقهي

 حقوق بشر و مالکیت فکری
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 شنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.ملکي  22024۷6 01 2

 1400 روزانه مالکیت فکری ارشد
 حقوق تجارت بین الملل

 و مالکیت فکری
 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ پنج شنبه د.پیلوار  22024۳1 01 2

 16:00-14:00 1400/10/2۵ شنبه 12:۳0-10:۳0 2 چهارشنبه د.قیاسي  220244۷ 01 2 مباني فقهي ثبت 1400 روزانه ثبت اسناد و امالک ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۷ دوشنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.علوی قزويني  2202448 01 2 1حقوق مدني پیشرفته  1400 روزانه ثبت اسناد و امالک ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۹ چهارشنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.سجادی  22024۵1 01 2 حقوق ثبت امالک 1400 زانهرو ثبت اسناد و امالک ارشد

 1400 روزانه ثبت اسناد و امالک ارشد
 متون حقوقي تخصصي

 به زبان خارجي
 16:00-14:00 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ سه شنبه د.علیزاده  22024۵۹ 01 2

 16:00-14:00 1400/11/04 دوشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.کاوياني  220246۳ 01 1 حقوق اداری )هفته های زوج( 1400 روزانه اد و امالکثبت اسن ارشد

 16:00-14:00 1400/11/06 چهارشنبه 10:۳0-8:۳0 1 پنج شنبه د.رجبي  22022۳8 01 1 حقوق منابع طبیعي 1400 روزانه ثبت اسناد و امالک ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/26 يک شنبه 16:00-14:00 ۳ پنج شنبه د.رجبي  2202181 01 2 حقوق بین الملل خصوصي 1400 روزانه خصوصي رشدا

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 سه شنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.علیزاده  220218۵ 01 ۳ اصول فقه )ساعت اول( 1400 روزانه خصوصي ارشد

 1400 نهروزا خصوصي ارشد
 اصول فقه )ساعت دوم(

 )هفته های فرد(
 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 سه شنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.علیزاده  220218۵ 01 ۳

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 شنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.قنواتي  2202182 01 2 1حقوق مدني  1400 روزانه خصوصي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 دوشنبه 12:۳0-10:۳0 2 چهارشنبه د.باريکلو  22021۷0 01 2 سئولیت مدنيم 1400 روزانه خصوصي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 10:۳0-8:۳0 1 پنج شنبه د.سجادی  22021۹8 01 1 حقوق دريايي 1400 روزانه خصوصي ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/26 يک شنبه 10:۳0-8:۳0 1 سه شنبه د.رفیعي  2202۳68 01 ۳ حقوق قرارداد ها )ساعت اول( 1400 روزانه نفت و گاز ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/26 يک شنبه 16:00-14:00 ۳ سه شنبه د.رفیعي  2202۳68 01 ۳ حقوق قرارداد ها )ساعت دوم( 1400 روزانه نفت و گاز ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.شیروی  2202۳۷1 01 ۳ حقوق نفت و گاز )ساعت اول( 1400 روزانه نفت و گاز ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ پنج شنبه د.شیروی  2202۳۷1 01 ۳ حقوق نفت و گاز )ساعت دوم( 1400 روزانه نفت و گاز ارشد

 1400 روزانه نفت و گاز ارشد
 و گاز ابعاد فني باالدستي نفت

 )هفته های زوج(
 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۵ سه شنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.مقدم  22024۷۷ 01 2

 1400 روزانه نفت و گاز ارشد
 ابعاد فني باالدستي نفت و گاز

 )هفته های زوج(
 10:۳0-8:۳0 1400/11/0۵ سه شنبه 12:۳0-10:۳0 2 چهارشنبه د.مقدم  22024۷۷ 01 2

 10:۳0-8:۳0 1400/10/26 يک شنبه 10:۳0-8:۳0 1 دوشنبه د.حدادی  220220۳ 16 2 حقوق معاهدات 1400 مجازی بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/28 سه شنبه 12:۳0-10:۳0 2 دوشنبه د.حدادی  220220۷ 16 2 حقوق سازمان های بین المللي 1400 مجازی بین الملل ارشد

 1400 مجازی بین الملل ارشد
 ای حقوقي حل و فصلروش ه

 اختالفات بین المللي
 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ دوشنبه د.طباطبائي  220220۹ 16 2

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 دوشنبه 18:00-16:00 4 يکشنبه د.تیموری  2202214 16 2 تاريخ تحوالت حقوق بین الملل 1400 مجازی بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ پنج شنبه د.سیامک کريمي 1۷ -ادغام 1۳۹۹با وروديهای  2202211 16 2 متون حقوقي به زبان خارجي 1400 جازیم بین الملل ارشد

 1400 مجازی تجارت بین الملل ارشد
 1حقوق قراردادهای بین الملل 

 شرايط انعقاد( )هفته های فرد()
 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.قنواتي  2202۳16 24 1

 10:۳0-8:۳0 1400/11/02 شنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.شعباني  2202۳24 24 2 حقوق حمل و نقل 1400 مجازی تجارت بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/10/2۷ دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 دوشنبه .يثربيد  2202۳2۵ 24 2 مسئولیت مدني در تجارت بین الملل 1400 مجازی تجارت بین الملل ارشد

 10:۳0-8:۳0 1400/11/04 دوشنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.سراج  2202۳28 24 2 متون حقوقي )تجارت بین الملل( 1400 مجازی تجارت بین الملل ارشد



 ساعت امتحان تاريخ امتحان روز امتحان ساعت ارائه عدد ساعت روز ارائه استاد کد ادغام شماره درس کد گروه واحد نام درس ورودی دوره گرايش مقطع

 10:۳0-8:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ ج شنبهپن د.شعباني  2202۳44 24 1 سمینار 1400 مجازی تجارت بین الملل ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ شنبه 18:00-16:00 4 پنج شنبه د.ملکي  2202۳۳0 24 1 حقوق مالکیت فکری 1400 مجازی تجارت بین الملل ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۵ شنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.قیاسي  220244۷ 18 2 مباني فقهي ثبت 1400 مجازی ثبت اسناد و امالک ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۷ دوشنبه 18:00-16:00 4 دوشنبه د.علوی قزويني  2202448 18 2 1حقوق مدني پیشرفته  1400 مجازی ثبت اسناد و امالک ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.سجادی  22024۵1 18 2 حقوق ثبت امالک 1400 مجازی ثبت اسناد و امالک ارشد

 1400 مجازی ثبت اسناد و امالک ارشد
 متون حقوقي تخصصي

 به زبان خارجي
 16:00-14:00 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.عبداهلل زاده  22024۵۹ 18 2

 16:00-14:00 1400/11/04 دوشنبه 18:00-16:00 4 يکشنبه د.موذن  220246۳ 18 1 حقوق اداری )هفته های زوج( 1400 مجازی ثبت اسناد و امالک ارشد

 16:00-14:00 1400/11/06 چهارشنبه 12:۳0-10:۳0 2 پنج شنبه د.رجبي  22022۳8 18 1 حقوق منابع طبیعي 1400 مجازی ثبت اسناد و امالک ارشد

2402202 12 2 1حقوق جزای عمومي  1400 مجازی جزا و جرم شناسي ارشد  12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ دوشنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.فتحي  

 12:۳0-10:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 12:۳0-10:۳0 2 دوشنبه د.شیدائیان  2202160 12 2 متون حقوقي به زبان التین 1400 مجازی جزا و جرم شناسي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 10:۳0-8:۳0 1 يکشنبه د.محمدی جورکويه  22021۵۹ 12 ۳ ول(متون فقه جزايي )ساعت ا 1400 مجازی جزا و جرم شناسي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ يکشنبه د.محمدی جورکويه  22021۵۹ 12 ۳ متون فقه جزايي )ساعت دوم( 1400 مجازی جزا و جرم شناسي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۵ شنبه 10:۳0-8:۳0 1 دوشنبه د.عالي پور  2202162 12 2 1حقوق جزای اختصاصي  1400 مجازی جزا و جرم شناسي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ دوشنبه د.زارعي  22021۷۳ 12 2 روانشناسي جنايي 1400 مجازی جزا و جرم شناسي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/26 يک شنبه 18:00-16:00 4 پنج شنبه د.رجبي  2202181 20 2 خصوصيحقوق بین الملل  1400 مجازی خصوصي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/10/28 سه شنبه 16:00-14:00 ۳ دوشنبه د.سعید شريعتي  220218۵ 20 ۳ اصول فقه )ساعت اول( 1400 مجازی خصوصي ارشد

18۵2202 20 ۳ اصول فقه )ساعت دوم( 1400 مجازی خصوصي ارشد  12:۳0-10:۳0 1400/10/28 سه شنبه 18:00-16:00 4 دوشنبه د.سعید شريعتي  

 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ پنج شنبه د.قنواتي  2202182 20 2 1حقوق مدني  1400 مجازی خصوصي ارشد

 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 دوشنبه 16:00-14:00 ۳ سه شنبه د.باريکلو  22021۷0 20 2 مسئولیت مدني 1400 مجازی خصوصي ارشد

ادغام 1۳۹۹با وروديهای  -21 22021۹0 20 2 حقوق تجارت بین الملل 1400 مجازی خصوصي ارشد  12:۳0-10:۳0 1400/11/06 چهارشنبه 16:00-14:00 ۳ يکشنبه د.رجبي 

 16:00-14:00 1400/10/2۵ شنبه 18:00-16:00 4 سه شنبه د.رحمت الهي  2202244 14 2 مباني حقوق عمومي 1400 مجازی عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۷ دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 يکشنبه د.حبیب نژاد  2202246 14 2 حقوق مالي 1400 مجازی عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.رحمت الهي  2202۳44 14 1 سمینار 1400 مجازی عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/11/02 شنبه 10:۳0-8:۳0 1 پنج شنبه د.بالوی  220224۵ 14 2 حقوق اداری ايران 1400 مجازی عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/11/04 دوشنبه 12:۳0-10:۳0 2 دوشنبه د.ارسطا  220224۳ 14 2 حقوق عمومي در اسالم 1400 مجازی عمومي ارشد

 16:00-14:00 1400/11/06 چهارشنبه 18:00-16:00 4 دوشنبه د.سلطاني  2202241 14 2 اريخ حقوق عمومي ايرانت 1400 مجازی عمومي ارشد

ادغام 1۳۹۹با وروديهای  -2۳ 220242۷ 22 2 1حقوق مالکیت صنعتي  1400 مجازی مالکیت فکری ارشد  12:۳0-10:۳0 1400/10/2۹ چهارشنبه 18:00-16:00 4 چهارشنبه د.لجم اورک 

 12:۳0-10:۳0 1400/10/2۷ دوشنبه 10:۳0-8:۳0 1 چهارشنبه د.عرفان منش  2202426 22 2 حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری 1400 مجازی مالکیت فکری شدار

 1400 مجازی مالکیت فکری ارشد
 مباني نظری و فقهي

 مالکیت فکری و حقوق بشر
 12:۳0-10:۳0 1400/11/02 شنبه 16:00-14:00 ۳ چهارشنبه د.ملکي  22024۷6 22 2

 1400 مجازی مالکیت فکری ارشد
 حقوق تجارت بین الملل

 و مالکیت فکری
 12:۳0-10:۳0 1400/11/04 دوشنبه 18:00-16:00 4 پنج شنبه د.پیلوار  22024۳1 22 2

 


