
 

 (75 تیرپایان  -75اردیبُشت )آغازترم8 ) چُارشىبٍ ي پىجشىبٍ ي جمعٍ طبح+عظر (ششم سردفتری  بروامٍ کامل آمًزشی گريٌ

 ثبت وام8 در حال  يضعیت

 کالسُا استاد Rگروه 
کل ساعت 

 آمًزشی
 کالس

کارگاٌ جمع 

 بىذی ي تست

قًاویه کارگاٌ 

 خاص
 تاریخ شريع ريز ي ساعت برگساری

 33 40 08 431 استاد جمشیدی حقًق مذوی
 43:38-43:38چهارشنبه 

 41-14و جمعه 
 73اردیبهشت 41

 11 40 38 441 نوبهاری طهرانیدکتر  حقًق جسا
 0-14پنجشنبه 

 0-14و جمعه 
 73خرداد 

 - 41 11 31 استاد نعمت الهی حقًق تجارت
 0-41پنجشنبه 

 0-41و جمعه 
 73اردیبهشت 43

 73اردیبهشت 43 41-14پنجشنبه  - 48 31 11 دکتر نوشدخت حقًق ثبت

 73اردیبهشت 41 43:38-14چهارشنبه  - 48 38 18 دکتر مظفری فارسی

 73اردیبهشت 41 7-41:38چهارشنبه  - 48 38 18 استاد مرادی عربی

  46 56 472 234 جمع 

 تذکر:

تشکیل می شىد. حقىق مدنی و حقىق جزا  کالسهای  -1
رند و رد هفتو اهی بلعکس هم  خل ندا  تدا

تشکیل می شىد هک دانشجى ملزم هب همراهی می باشد. مىسسو با هماهنگی قبلی بانظر اساتید و ،رد طىل رتم  -2
 جلسات جبزانی رد ساعتی بجز ساعات اعالم شده 

همچنیه روس و ساعت ربگزاری مط  79تیزماه  قىانیه خاص رد کارگاه ربانهم کارگاه اهی جمع بندی و حل تست و  -3
 .مئناَ با ربانهم کالسها متفاوت استمی باشد، اساتید ایه کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهای یکسان نیست ، 

 

 (75 تیرپایان  -75اریبُشت )آغازترم8 ) عظر جمعٍ (سردفتری  َفتم بروامٍ کامل آمًزشی گريٌ

 8 در حال ثبت وام يضعیت

 کالسُا استاد Sگروه 
کل ساعت 

 آمًزشی
 کالس

کارگاٌ جمع 

 بىذی ي تست

قًاویه کارگاٌ 

 خاص
 تاریخ شريع ريز ي ساعت برگساری

 73اردیبهشت 41 43-14جمعه  - 48 31 11 دکتر نوشدخت حقًق ثبت

 73اردیبهشت 41 41:38-43جمعه - 48 38 18 دکترمظفری فارسی

 73اردیبهشت 41 44:38-41جمعه  - 48 38 18 استادمرادی عربی

  6 36 74 244 جمع 

 تذکر:

تشکیل می شىد هک دانشجى ملزم هب همراهی می باشد. مىسسو با هماهنگی قبلی بانظر اساتید و ،رد طىل رتم  -1
 جلسات جبزانی رد ساعتی بجز ساعات اعالم شده 

همچنیه روس و ساعت ربگزاری مطمئناَ با ربانهم کالسها متفاوت استمی باشد، اساتید ایه کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهای یکسا 79تیزماه  قىانیه خاص رد کارگاه ربانهم کارگاه اهی جمع بندی و حل تست و  -2
 .ن نیست ، 

 

 

 



 (75 تیرپایان  -75فريردیه)آغازترم8 ) یکشىبٍ عظر+سٍ شىبٍ عظر + عظر شىبٍ (سردفتری  ديم بروامٍ کامل آمًزشی گريٌ

 8 در حال ثبت وام يضعیت

 کالسُا استاد L2گروه 
کل ساعت 

 آمًزشی
 کالس

کارگاٌ جمع 

 بىذی ي تست

قًاویه کارگاٌ 

 خاص
 تاریخ شريع ريز ي ساعت برگساری

 حقًق مذوی
 (3و3و1و3و1 و4مدنیعبدغیور)دکتر 

 (0و1دکتر حسینی)مدنی
 73فروردین11 41-14شنبه+یکشنبه 33 40 444 431

 73فروردین40 41-14شنبه+یکشنبه 11 40 38 441 زارعابراهیم دکتر  حقًق جسا

 حقًق تجارت
 (3و1و4استاد جمشیدی)تجارت

 (1دکتر حسینی)تجارت
 73فروردین14 40-14سه شنبه  - 41 11 31

73فروردین14 43-40سه شنبه  - 48 31 11 دکتر نوشدخت حقًق ثبت  

73فروردین14 41-43سه شنبه  - 48 38 18 دکترمظفری فارسی  

73فروردین14 41-41سه شنبه  - 48 38 18 استادمرادی عربی  

  46 56 343 243 جمع 

 تذکر:

تشکیل می شىد. حقىق مدنی و حقىق جزا  کالسهای  -1
رند و رد هفتو اهی بلعکس هم  خل ندا  تدا

تشکیل می شىد هک دانشجى ملزم هب همراهی می باشد. مىسسو با هماهنگی قبلی بانظر اساتید و ،رد طىل رتم  -2
 جلسات جبزانی رد ساعتی بجز ساعات اعالم شده 

همچنیه 79تیزماه  قىانیه خاص رد کارگاه ربانهم کارگاه اهی جمع بندی و حل تست و  -3
 .روس و ساعت ربگزاری مطمئناَ با ربانهم کالسها متفاوت است می باشد، اساتید ایه کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهای یکسان نیست ، 

 

 (75 تیرپایان  -75 فريردیه)آغازترم8 ) ظُريعظر شىبٍ سٍ (پىجم سردفتری  گريٌ -آزمًن سردفتری سٍ درس مختضبروامٍ 

 8 در حال ثبت وام يضعیت

 کالسُا استاد L2گروه 
کل ساعت 

 آمًزشی
 کالس

کارگاٌ جمع 

 بىذی ي تست

قًاویه کارگاٌ 

 خاص
 تاریخ شريع ريز ي ساعت برگساری

73فروردین14 43-40سه شنبه  - 48 31 11 دکتر نوشدخت حقًق ثبت  

73فروردین14 41-43سه شنبه  - 48 38 18 دکترمظفری فارسی  

73فروردین14 41-41سه شنبه  - 48 38 18 مرادی استاد عربی  

  6 36 74 244 جمع 

تشکیل می شىد هک دانشجى ملزم هب همراهی می باشد. مىسسو با هماهنگی قبلی بانظر اساتید و ،رد طىل رتم  -1
 جلسات جبزانی رد ساعتی بجز ساعات اعالم شده 

همچنیه روس و ساعت ربگزاری مطمئناَ با ربانهم کالسها متفاوت اس می  79تیزماه  رد  ربانهم کارگاه اهی جمع بندی و حل تست  -2
 .تباشد، اساتید ایه کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهای یکسان نیست ، 

 

 

 

 



 (75 تیرپایان  -74 اسفىذ)آغازترم8 ) شىبٍ يیکشىبٍ طبح+عظر (سردفتری  ايل بروامٍ کامل آمًزشی گريٌ

 8 در حال ثبت وام يضعیت

 کالسُا استاد K2گروه 
کل ساعت 

 آمًزشی
 کالس

کارگاٌ جمع 

 بىذی ي تست

قًاویه کارگاٌ 

 خاص
 تاریخ شريع ريز ي ساعت برگساری

 حقًق مذوی
 (3و3و1و3و1 و4مدنیعبدغیور)دکتر 

 (0و1دکتر حسینی)مدنی
 73اسفند 41 0-41شنبه+یکشنبه 33 40 444 431

 73اسفند 47 0-41شنبه+یکشنبه 11 40 38 441 ابراهیم زارعدکتر  حقًق جسا

 73اسفند 43 41-40یکشنبه  - 41 11 31 نعمت الهیاستاد  حقًق تجارت

 73اسفند 41  41-43شنبه - 48 31 11 دکتر نوشدخت حقًق ثبت

 73اسفند 41 47-14 شنبه - 48 38 18 دکترمظفری فارسی

 73اسفند 41 43-47شنبه  - 48 38 18 استادمرادی عربی

  46 56 343 243 جمع 

 تذکر:

تشکیل می شىد. حقىق مدنی و حقىق جزا  کالسهای  -1
رند و رد هفتو اهی بلعکس هم  خل ندا  تدا

تشکیل می شىد هک دانشجى ملزم هب همراهی می باشد. مىسسو با هماهنگی قبلی بانظر اساتید و ،رد طىل رتم  -2
 جلسات جبزانی رد ساعتی بجز ساعات اعالم شده 

همچنیه روس و ساعت ربگزاری مطمئناَ با ربانهم کالسها متفاوت 79تیزماه  قىانیه خاص رد کارگاه ربانهم کارگاه اهی جمع بندی و حل تست و  -3
 .است می باشد، اساتید ایه کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهای یکسان نیست ، 

 

 79و نقره ای سردفتری مــربوط به طــرح طالیـــیتوضیحات 

هی باشذ. چٌاًچِ آسهَى سٍدتز  97بزًاهِ کالسْا، آسهًَْا ٍکارگاّْای آهَسشی بزاساس پیش بیٌی بزگشاری آسهَى در تیزهاُ-1

 هَسسِ بزای اتوام کالسْا ، جلسات جبزاًی بزگشارهی ًوایذ کِ داًشجَیاى هلشم بِ ّوزاّی هی باشٌذ.بزگشار شَد 

در کالسْا کلیِ هَاد قاًًَی ٍ ًظزیِ ّای هْن حقَقی بصَرت کاهل تذریس شذُ ٍ تستْای هزبَط بِ آى هبحث تحلیل هیی   -2

زفت داًشجَیاى بزرسی گزدد. اهکاى پزسش ، پاسی  ٍ ارتبیاط   شَد.در طَل تزم ،آسهًَک )کَییش( ّایی بزگشار هی شَد تا پیش

 دٍسَیِ بیي استاد ٍ داًشجَیاى فزاّن است.

با اساتیذ هَسسِ بزگشار هیشَد. )استاد کارگاُ ّز درس الشها با استاد کالس  97کارگاُ رایگاى جوع بٌذی ٍ تست در تیز هاُ -3

 درس یکساى ًوی باشذ( .

ي خاص ، جوع بٌذی ٍ حل تست در رٍسّایی جذاگاًِ ٍ هتفاٍت اس بزًاهیِ کالسیْا بزگیشار هیشیَد.     کارگاُ ّای رایگاى قَاًی-4

 بزًاهِ کارگاّْا هتعاقبا اعالم هیشَد.

 سَال قبل اس آسهَى  پیش بیٌی ٍتحلیل شذُ بَد. 98بیش اس  96در کارگاُ جوع بٌذی ٍ حل تست ّای احتوالی سال -5

هزحلِ ٍ اگز آسهَى اس هْز بیِ   8هزحلِ ٍ اگز آسهَى در خزداد بزگشار گزدد 6 بزگشار شَد اگز آسهَى سزدفتزی در اردیبْشت-6

 هزحلِ آسهَى بزگشار هیشَد 12بعذ بزگشار شَد 

سیِ هیلییَى   کتیا  رایگاى+هشیاٍرُ+کارگاُ تسیت( اییي گیزٍُ بیِ قیَرت ًقیذ         6درس+آسهَى+6شْزیِ طزح طالیی)-7

 ّشارتَهاًی( هی باشذ.875قسط 4یا بصَرت اقساط ) ٍسیصذّشارتَهاى

یک هیلیَى ٍ سیصیذ  درس( بِ قَرت ًقذ3درس)فارسی،عزبی،ثبت( +آسهَى+هشاٍرُ+کارگاُ تست3شْزیِ طزح ًقزُ ای)-8

 هی باشذ ّشارتَهاًی464یا سِ قسطّشار تَهاى 

ارهیلیَى ٍ یکصیذ ّشارتَهیاى ٍ ییا پیٌ      شْزیِ طزح طالیی ٍکالت + طزح ًقزُ ای سزدفتزی با احتسا  تخفیف ًقذی چْ-9

 ّشارتَهاًی هی باشذ876قسط 



 ّشارتَهاى تخفیف شْزیِ بَسیلِ فاضل کارت بْزُ هٌذ شًَذ344داًشجَیاى سالْای گذشتِ هَسسِ هی تَاًٌذ اس -9

 ّشارتَهاى شارص هجذد هی گزدد.544فاضل کارت داًشجَیاى طزح طالیی سزدفتزی بِ هبلغ -14

 اًشجَیاًی کِ در طزح ًقزُ ای ثبت ًام هی کٌٌذ بِ هبلغ دُ درقذ اس شْزیِ پزداختی شارص هجذد هیگزددفاضل کارت د-11

 
 


