عنوان درس

تاریخ و ساعت امتحان

عنوان کتاب

نویسنده

ناشر

قسمت های قابل مطالعه

ابراهیم ساالری

متون حقوقی

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

نام و نام خانوادگی

ابراهیم گودرزی

رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان

 29مرداد ساعت 14.30

گرد شهر با چراغ

روح االمینی

عطار

فصل  2و  6و  8و  9و 10

ابراهیم گودرزی

قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ

 24مرداد ساعت 14.30

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات  /کل قانون

***

***

ماده  1تا ( 48کل قانون)

احسان میرزایی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

احمد کیوان

ادله اثبات دعوا

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

احمد کیوان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

افشین شمس الدینی

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

افشین شمس الدینی

مسولیت کارکنان دولت

 24مرداد ساعت 14.30

قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت(جزئی از مجموعه قوانین استخدامی)

***

***

کل قانون از ماده  1تا  27و کل آیین نامه اجرایی آن از ماده  1تا  / 47خ  12فروردین نشر بهنامی

بهمن صالح زاده

خدمات الکترونیک

 24مرداد ساعت 14.30

خدمات الکترونیک

***

آها

کل کتاب

بهمن صالح زاده

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

بهمن صالح زاده

عربی پیش

 28مرداد

جهت دریافت ساعت و منبع امتحان تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

پیمان محمدی شیشه گران

عربی پیش

 28مرداد

جهت دریافت ساعت و منبع امتحان تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

حامد ارشدی فرد

ریاضیات مهندسی

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

حسن اخباری

حقوق مدنی 3

 24مرداد ساعت 14.30

قانون مدنی

***

***

از ماده  183تا پایان ماده 306

حسن علی زاده

جزای عمومی 3

 23مرداد ساعت 14.30

قانون مجازات اسالمی مصوب 92

***

***

کتاب اول  -بخش سوم  -جرائم

حسن علی زاده

متون فقه 2

 29مرداد ساعت 14.30

ترجمه و تبیین شرح لمعه  /شهید ثانی

دکتر علی شیروانی

***

ص  51تا آخر 133

حسن غریب

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

حسن غریب

مدیریت کسب و کار و بهره وری

 29مرداد ساعت 14.30

مدیریت کسب و کار و بهره وری

سعیدی کیا  /طبیب زاده

آها

کل کتاب

حسین درگاهی کردکندی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

حسین سرور

جامعه شناسی فرهنگی ایران

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.
تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

حسین سرور

فناوری و فرهنگ

حسین محمدی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

حمیده حامد فرشبافی

انقالب اسالمی ایران

 29مرداد ساعت 14.30

درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران

حمیده حامد فرشبافی

حقوق مدنی 8

 24مرداد ساعت 14.30

مدنی 8

رضا پور

دانش خانواده

 29مرداد ساعت 14.30

دانش خانواده و جمعیت

زهرا آیت اللهی (جمعی از نویسندگان)

کل کتاب

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

عیوضی  -هراتی

معارف

کل کتاب

دکتر کاتوزیان

شرکت سهامی انتشار یا ....

کل کتاب

دفتر نشر معارف

فصول  1و  2و  5و  ( 6تشکیل خانواده پیش از ازدواج ،حین ازدواج ،فرزندآوری و فرزند پروری و جمعیت)

رضا پور

قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ

 24مرداد ساعت 14.30

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات  /کل قانون

***

***

ماده  1تا ( 48کل قانون)

رضا قاضی زاده

حقوق تطبیقی

 23مرداد ساعت 14.30

مقدمه علم حقوق

دکتر قدرت اله واحدی

میزان

بخش نظام های حقوقی معاصر

رضا کبیری نائینی فر

حقوق مدنی 3

 24مرداد ساعت 14.30

قانون مدنی

***

***

از ماده  183تا پایان ماده 306

زهرا امین زاده

انقالب اسالمی ایران

 29مرداد ساعت 14.30

درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران

عیوضی  -هراتی

معارف

کل کتاب

زهرا امین زاده

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

زهرا بابایی اصل

آیین دادرسی مدنی 2

 23مرداد ساعت 14.30

قانون آیین دادرسی مدنی

***

***

از ماده  17تا ابتدای مبحث واخواهی

زهرا بابایی اصل

حقوق مدنی 2

 24مرداد ساعت 14.30

اموال و مالکیت

دکتر کاتوزیان

شرکت سهامی انتشار یا نشر میزان

از ابتدا تا پایان ص 195

زهرا بابایی اصل

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

زهرا صالح کوشانی

شرح وظایف کارکنان محاکم

 29مرداد ساعت 14.30

شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر

مصطفی اصغر زاده بناب

میزان

تا آخر ص 55

سارا فوالدی سفیدی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

ساناز پارسی پیله رود

آشنایی با مراجع شبه قضایی

 23مرداد ساعت 14.30

آیین دادرسی مدنی

جهانگیر منصور

دوران

ماده  1تا 30

ساناز پارسی پیله رود

کارآفرینی

 29مرداد ساعت 14.30

کارآفرینی

***

آها

تا پایان فصل  ( 2صفحه )110

سعید فرضعلی زاده

حقوق بین الملل خصوصی 2

 23مرداد ساعت 14.30

تعارض قوانین

***

***

تعریف  -روش های حل تعارض -قواعد کلی  -تعارض در احوال شخصیه  -اموال  -اسناد

عنوان درس

تاریخ و ساعت امتحان

عنوان کتاب

نویسنده

ناشر

قسمت های قابل مطالعه

سعید قدیانی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

نام و نام خانوادگی

سمیه حیدری

حقوق جزای اختصاصی2

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

سیاوش جهان بخش

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

سید علی مجابی

حقوق جزای اختصاصی2

 24مرداد ساعت 14.30

حقوق جزای اختصاصی 2

دکتر گلدوزیان

انتشارات مجد یا ...

بخش کالهبرداری  -ربا  -سرقت  -اختالس  -تحصیل مال نامشروع

سید علی مجابی

مدیریت کسب و کار و بهره وری

 29مرداد ساعت 14.30

مدیریت کسب و کار و بهره وری

سعیدی کیا  /طبیب زاده

آها

کل کتاب

سید مسعود نوابی

حقوق جزای اختصاصی2

 24مرداد ساعت 14.30

حقوق جزای اختصاصی 2

دکتر گلدوزیان

انتشارات مجد یا ...

بخش کالهبرداری  -ربا  -سرقت  -اختالس  -تحصیل مال نامشروع

سیدعلی حسینی راد

روانشناسی جنایی

 23مرداد ساعت 14.30

روانشناسی جنایی

دکتر پری رخ دادستان

سمت

تا پایان صفحه 100

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

شیما احدی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

صادق سحر خیز

حقوق مدنی 3

 24مرداد ساعت 14.30

قانون مدنی

***

***

از ماده  183تا پایان ماده 306

صادق سحر خیز

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

عباس توانا محمدی

زبان تخصصی

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

عباس صفاعلی

حقوق کار

 23مرداد ساعت 14.30

حقوق کار 1

سید عزت اله عراقی

سمت

تا ص  - 107سر بخش 2

علی اصغر طالبی

حقوق تطبیقی

 23مرداد ساعت 14.30

مقدمه علم حقوق

دکتر قدرت اله واحدی

میزان

بخش نظام های حقوقی معاصر

علی اصغر طالبی

حقوق تامین اجتماعی

 29مرداد ساعت 14.30

قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت (جزئی از مجموعه قوانین استخدامی)

***

***

کل قانون از ماده  1تا  27و کل آیین نامه اجرایی آن از ماده  1تا  / 47خ  12فروردین نشر بهنامی

علی اکبر داداشپور

حقوق مدنی 4

 23مرداد ساعت 14.30

قانون مدنی

***

***

ماده  826-825و ماده  861تا آخر 905

علی پیر نظری

دستیار پژوهش حقوقی

 23مرداد ساعت 14.30

روش تحقیق در علوم انسانی

سیاوش خلیلی

یادواره کتاب

کل کتاب

علی سبز علی زاده

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

علی مفاخری

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

علیرضا رضوان مهر

مسولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

 23مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

فاطمه بهرامیه

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

فاطمه بهرامیه

مدیریت کسب و کار و بهره وری

 29مرداد ساعت 14.30

مدیریت کسب و کار و بهره وری

سعیدی کیا  /طبیب زاده

آها

فاطمه پیرگزی

حقوق جزای اختصاصی2

کل کتاب

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

فاطمه خدایی

حقوق اداری 2

 23مرداد ساعت 14.30

حقوق اداری  1و 2

موسی زاده

بنیاد میزان

قسمت  2و ( 3ص  69تا )167

فاطمه زندی منش

مسولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

 23مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

فهیمه عباسی شهیر

اصول و فنون مذاکره

 23مرداد ساعت 14.30

مبدا سخن منشا رفتار

دکتر وارسته

شمس کهن

کل کتاب  -جهت تهیه کتاب به دبیرخانه واحد  54مراجعه نمایید( .یکشنبه الی چهارشنبه)

محسن حیدر زاده

اندیشه اسالمی1

 23مرداد ساعت 14.30

اندیشه اسالمی 1

سبحانی  -رضایی

انتشارات معارف

کل کتاب

مرجان کارکن

حقوق اساسی1

 23مرداد ساعت 14.30

حقوق اساسی

جالءالدین مدنی

نشر پایدار

کل کتاب

مرجان کارکن

حقوق بین الملل عمومی1

 29مرداد ساعت 14.30

حقوق بین الملل عمومی

دکتر بیگدلی

***

تا صفحه 120

مرضیه جعفر خانی

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

مروارید نصیبی

روش تحقیق در حقوق اداری

تا زمان تکمیل پرونده ( ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی) امکان برگزاری آزمون وجود ندارد.

مصطفوی  -فاطمه

خدمات الکترونیک

 24مرداد ساعت 14.30

خدمات الکترونیک

***

آها

کل کتاب

مصطفوی  -فاطمه

زبان پیش نیاز

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

مصطفوی  -فاطمه

مسولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

 23مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

مکرم قناعی

اصول و فنون مذاکره

 23مرداد ساعت 14.30

مبدا سخن منشا رفتار

دکتر وارسته

شمس کهن

کل کتاب  -جهت تهیه کتاب به دبیرخانه واحد  54مراجعه نمایید( .یکشنبه الی چهارشنبه)

مهرداد بغالنی

اخالق اسالمی

 23مرداد ساعت 14.30

آیین زندگی (اخالق کاربردی)

جمعی از نویسندگان یا شریفی

معارف

کل کتاب

مهین کارده

فناوری و فرهنگ

 23مرداد ساعت 14.30

مبانی مردم شناسی (گرد شهر با چراغ)

دکتر محمود روح االمین

عطار

فصول  2و  5و  8و 10

نرجس حدیدی

خدمات الکترونیک

 24مرداد ساعت 14.30

خدمات الکترونیک

***

آها

کل کتاب

نرجس حدیدی

دانش خانواده

 29مرداد ساعت 14.30

دانش خانواده و جمعیت

زهرا آیت اللهی (جمعی از نویسندگان)

دفتر نشر معارف

فصول  1و  2و  5و  ( 6تشکیل خانواده پیش از ازدواج ،حین ازدواج ،فرزندآوری و فرزند پروری و جمعیت)

نام و نام خانوادگی

عنوان درس

تاریخ و ساعت امتحان

عنوان کتاب

نویسنده

ناشر

قسمت های قابل مطالعه

نسرین سهرابی کادیجانی

اصول فقه 2

 23مرداد ساعت 14.30

مبانی استنباط حقوق اسالمی

ابوالحسن محمدی

دانشگاه تهران

اصول عملیه (گفتار )9

وحید انصاری

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 24مرداد ساعت 14.30

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سید جعفر شهیدی

***

کل کتاب

وحید انصاری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

 29مرداد ساعت 14.30

مدیریت کسب و کار و بهره وری

سعیدی کیا  /طبیب زاده

آها

کل کتاب

وحید بختیاری

شرح وظایف کارکنان محاکم

 29مرداد ساعت 14.30

شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر

مصطفی اصغر زاده بناب

میزان

تا آخر ص 55

وحید بختیاری

مسولیت کارکنان دولت

 24مرداد ساعت 14.30

قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت(جزئی از مجموعه قوانین استخدامی)

***

***

کل قانون از ماده  1تا  27و کل آیین نامه اجرایی آن از ماده  1تا  / 47خ  12فروردین نشر بهنامی

ولی زاده  -مهدی

زبان عمومی

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

ولی موالئیان

روش تحقیق در حقوق اداری

 23مرداد ساعت 14.30

روش تحقیق در علوم انسانی

سیاوش خلیلی

یادواره کتاب

کل کتاب

هادی بقایی راد

کلیات اجرای احکام

 23مرداد ساعت 14.30

قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری

***

***

قسمت اجرای احکام

هوشنگ خانی

حقوق مدنی 8

 24مرداد ساعت 14.30

مدنی 8

دکتر کاتوزیان

شرکت سهامی انتشار یا ....

کل کتاب

هوشنگ خانی

متون حقوقی

 29مرداد ساعت 14.30

جهت دریافت منبع تماس با دانشگاه 66434204 :داخلی 4

***

***

تماس یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  8الی 12

