
     آموزشى                       جمع بندى و تست      قوانین خاص    دروس               استاد کالسها                                کالس                                                               روز/ ساعت      تاریخ شروع       کل ساعت                            کارگاه                   کار گاه    

حقوق مدنى

آ.دادرسى مدنى

حقوق تجارت

اصول فقه
حقوق جزا

آ. دادرسى کیفرى

دکتر لطفى (مدنى1و 2و3و4و6و 7) 1

دکتـر لطفـى (تجارت1و 2و 3) 1

دکتــر لطفـى

دکتر حسینى (مدنى  5 و 8) 1

دکتـر حسینى (تجارت  4) 1

دکتــر گلستان رو

  دکتــر ابراهیم  زارع

دکتــر  نوبهارى طهرانى

 جمعها  21- 15 ا4  اسفند15996             105                        18                              36 

پنج شنبه   15-13  ا 3  اسفند6296               40                          12                              10

پنج شنبه   17-15  ا 3  اسفند6496               52                          12                                -

پنج شنبه   21-17  ا 3  اسفند6396               51                          12                                -

8  ا 4  اسفند11296              70                          18                               24 جمعه      14-

پنج شنبه   21-15  ا اسفند4896               36                          12                                -

70                        84                   354         508 جمع
کالسها کالً یک هفته در میان تشکیل مى شود

برنامه کامل آموزشى گروه اول                          پنج شنبه عصر + جمعه صبح وعصر              آغاز ترم: 3 اسفند 96    پایان: آبان 97

تذکر
کالسهاى تجارت،آ.دم، اصول با کیفرى تداخل ندارند و در هفته هاى بلعکس هم تشکیل مى شود.

در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگى قبلى  جلسات جبرانى در ساعتى بجز ساعات اعالم شده تشکیل مى شود که دانشجو ملزم به همراهى مى باشد.
برنامه کارگاه هاى جمع بندى و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است.

15-21

وضعیت :
در حال

ثبت نام 

A
فاضـل

 موسسه آمـوزش عالى

     آموزشى                       جمع بندى و تست      قوانین خاص    دروس               استاد کالسها                                کالس                                                               روز/ ساعت      تاریخ شروع       کل ساعت                            کارگاه                   کار گاه    
حقوق مدنى

آ.دادرسى مدنى

حقوق تجارت

اصول فقه

حقوق جزا

آ. دادرسى کیفرى

دکترعبدغیور (مدنى1و 2و3و4و6و 7) 1

دکتـر عبدغیور (تجارت1و 2و 3) 1
دکتــر عبدغیور

دکتر حسینى (مدنى  5 و 8) 1

دکتـر حسینى (تجارت  4) 1

دکتــر گلستان رو

  دکتــر ابراهیم  زارع

دکتــر  نوبهارى طهرانى

 جمعها  21- 15 ا11  اسفند16596             111                        18                              36 

جمعها   10-8  ا 11  اسفند6296               40                          12                              10

جمعها   12-10  ا 11  اسفند6496               52                          12                                -

جمعها   14-12  ا 4  اسفند6296               50                          12                                -

جمعه   21-15  ا 4  اسفند11296              70                          18                               24

8  ا   اسفند4896               36                          12                                - جمعه   14-

70                        84                   359         513 جمع

برنامه کامل آموزشى گروه دوم                                    جمعه صبح + جمعه عصر                      آغاز ترم: 4 اسفند 96    پایان: آبان 97

تذکر
کالسهاى تجارت،آ.دم، اصول با کیفرى وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنى  تداخل ندارند و در هفته هاى بلعکس هم تشکیل مى شود.

در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگى قبلى  جلسات جبرانى در ساعتى بجز ساعات اعالم شده تشکیل مى شود که دانشجو ملزم به همراهى مى باشد.
 مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است. مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است.برنامه کارگاه هاى جمع بندى و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است.

وضعیت :
در حال

ثبت نام 

B

     آموزشى                       جمع بندى و تست      قوانین خاص    دروس               استاد کالسها                                کالس                                                               روز/ ساعت      تاریخ شروع       کل ساعت                            کارگاه                   کار گاه    
حقوق مدنى

آ.دادرسى مدنى

حقوق تجارت

اصول فقه

حقوق جزا
آ. دادرسى کیفرى

دکترعبدغیور (مدنى1و 2و3و4و6و 7) 1

دکتـر لطفـى (تجارت1و 2و 3) 1
دکتــر لطفـى

دکتر حسینى (مدنى  5 و 8) 1

دکتـر حسینى (تجارت  4) 1

دکتــر حسینى

  دکتــر ابراهیم  زارع

دکتــر  نوبهارى طهرانى

 پنج شنبه ا  14- 8 ا  12بهمن 16596             111                        18                              36 

چهارشنبه   14-11  ا   11 بهمن 6296               40                          12                              10

چهارشنبه   14-11  ا   11 بهمن 6496               52                          12                                -

چهارشنبه   14-8  ا   11 بهمن 7296               60                          12                                -

 پنج شنبه ا  13- 8 ا   19 بهمن 11296              70                          18                               24

چهارشنبه   14-8  ا   اسفند4896               36                          12                                -

70                        84                   369         523 جمع

برنامه کامل آموزشى گروه سوم                           چهارشنبه صبح + پنج شنبه صبح               آغاز ترم: 11بهمن 96     پایان: آبان 97

وضعیت :
در حال

ثبت نام 

C

تذکر
کالسهاى تجارت،آ.دم، اصول با کیفرى  وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنى تداخل ندارند و در هفته هاى بلعکس هم تشکیل مى شود.

در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگى قبلى  جلسات جبرانى در ساعتى بجز ساعات اعالم شده تشکیل مى شود که دانشجو ملزم به همراهى مى باشد.
برنامه کارگاه هاى جمع بندى و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است.



     آموزشى                       جمع بندى و تست      قوانین خاص    دروس               استاد کالسها                                کالس                                                               روز/ ساعت      تاریخ شروع       کل ساعت                            کارگاه                   کار گاه    

حقوق مدنى

آ.دادرسى مدنى

حقوق تجارت

اصول فقه

حقوق جزا
آ. دادرسى کیفرى

دکترعبدغیور (مدنى1و 2و3و4و6و 7) 1

دکتــر لطفـى

دکتر حسینى (مدنى  5 و 8) 1

دکترنعمت الهى

دکتـــر حسینـى

  دکتــر ابراهیم  زارع

دکتــر  نوبهارى طهرانى

 پنج شنبها 21- 15  ا    12 بهمن 16596             111                        18                              36 

چهارشنبه   21-17   ا    11 بهمن 6296               40                          12                              10

چهارشنبه   21-17   ا    18 بهمن 6496               52                          12                                -

چهارشنبه   17-14   ا    11 بهمن 7296               60                          12                                -

پنج شنبها   21-14   ا    19 بهمن 11296              70                          18                               24

چهارشنبه   21-15  ا   اسفند4896               36                          12                                -

70                        84                   369         523 جمع

برنامه کامل آموزشى گروه چهارم                           چهارشنبه عصر + پنج شنبه عصر                 آغاز ترم: 11بهمن 96    پایان: آبان 97

تذکر
کالسهاى تجارت،آ.دم، اصول با کیفرى  وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنى تداخل ندارند و در هفته هاى بلعکس هم تشکیل مى شود.

در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگى قبلى  جلسات جبرانى در ساعتى بجز ساعات اعالم شده تشکیل مى شود که دانشجو ملزم به همراهى مى باشد.
برنامه کارگاه هاى جمع بندى و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 مى باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کالسهاى یکسان نیست ، 

همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است.

15-21
وضعیت :

در حال
ثبت نام 

D

توضیحات مــربوط به گــروه هاى 1 تـا 4      طــرح طالیـــى
     در کالسها کلیه مواد قانونى و نظریه هاى مهم حقــوقى بصورت کامل تدریس شده و تستهاى مربوط به آن مبحث تحلیــل مى شود.
در طول ترم ،آزمـون  (کوییز) هایى برگزار مى شود تا پیشــرفت دانشجـویان بررسى گردد.در کالسها امکان پرسش ، پاسخ و ارتباط 

دوسویه بین استاد و دانشجویان فراهم است.
     کارگاه آموزشــى رایـگان جمع بندى و حل تستهاى احتمـالى در مهر و آبان ماه 97 با اساتید موسسه برگـزار میشود. (استاد کارگاه 

هر درس الزماً با استاد کالس درس یکسان نمى باشد) .
     کارگاه هاى آموزشى رایـگان قوانین خاص ، جمع بندى و حل تست در روزهایى جداگانه و متفاوت از برنامه کالسها برگزار میشود. 

برنامه کارگاهها متعاقبا اعالم میشود.
     در برنامه آماده سازى دانشجویان براى آزمون وکالت امسال 25 مرحله آزمون حضورى هماهنگ کشورى پیش بینــى شده است . 
آزمونها از 14اردیبهشت 97 طبق بودجه بندى مشخص برگزار میشود . در سال 96 بیش از 73 تست از آزمـونها با آزمون وکالت 96

 تطابق داشته است.
     در برنامه این گروه 9 مرحله آزمون اینتـــرنتى پیش بینى شده است . آزمــونها از 4 خرداد97 طبق بودجــه بندى مشخص برگزار 

میشود. در سال 96 بیش از 72 تست آزمونهاى اینترنتى با آزمون وکالت 96 تطابق داشته است.
ــساط (4 قسط 875 هزارتومانى - یک چهارم نقـد و سه فقره       شهریه این گروه به صورت نقد 3/300/000 تومان یا بصـورت اقـ

چک با فاصله یک ماهه) مى باشد.
     دانشجویان سالهاى گذشته موسسه مى توانند از 300هزارتومان تخفیف شهریه بوسیله فاضل کارت استفاده نمایند.

     به دانشجــویان امسال500 هزارتومان اعتبـار جهت استفاده از کلیه خدمات مـوسسه تا پایان سال 97 بوسیله فاضل کارت تعلق 
مى گیرد.

     به داوطلبان آمادگى وکالت امسال 200 هز ارتومان کتاب از انتشارات موسسه آموزش عالى فاضل بصورت رایگان تقدیم میگردد.

برنامه کارگاه هاى جمع بندى و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97
همچنین روز و ساعت برگزارى مطمئناَ با برنامه کالسها متفاوت است.

توضیحات مــربوط به گــروه هاى 
     در کالسها کلیه مواد قانونى و نظریه هاى مهم حقــوقى بصورت کامل تدریس شده و تستهاى مربوط به آن مبحث تحلیــل مى شود.
در طول ترم ،آزمـون  (کوییز) هایى برگزار مى شود تا پیشــرفت دانشجـویان بررسى گردد.در کالسها امکان پرسش ، پاسخ و ارتباط 

دوسویه بین استاد و دانشجویان فراهم است.

توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى توضیحات مــربوط به گــروه هاى 

طــرح طالیـــى

فاضـل
 موسسه آمـوزش عالى
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