
 برنامه كالسي دوره هاي  

 دستیاري مشاغل حقوقي دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت کالس

 گروه اول
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آز1  کاربیني -   - بیتا دست فرژ 
- -  

  20تا  18چهارشنبه  رویا جهانگیري  2 مقدمه علم حقوق 108
28/3/1401 8.30  

  18تا  16یک شنبه  علیرضا مظفري  2 حقوق جزاي عمومي 107
30/3/1401 8.30  

  18.30تا  17دوشنبه  سمیه هاشمي  2 حقوق اساسي 106
6/4/1401 8.30  

  16تا  15 شنبهدو رضا رضایي  1 شناخت نظام قضایي 202
4/4/1401 8.30  

20تا  18یک شنبه  صوفیا شاهوزاده  1 آمار مقدماتي 205  
 

1/4/1401 8.30  

16تا  14شنبه  احمد طاهري  2 حقوق مسئولیت مدني 106  
 

8/4/1401 8.30  

فقهاصول و قواعد  107 آز1 1  18تا  16شنبه  فاطمه شوري   
 

29/3/1401 8.30  

16تا  14یکشنبه  سارا مقامي فرد  2 حقوق تجارت 107  
 

5/4/1401 8.30  

18تا  16جمعه  روانپاک  3 زبان خارجي 105  
 

9/4/1401 11  

1اندیشه اسالمي 101 16تا  14جمعه  سهیال رنجبر  2   
 

   

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر   -)ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 دستیاري مشاغل حقوقي دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 
 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد

 روز و ساعت کالس

 گروه اول
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  18تا  16یک شنبه  مرتضي هاشمي  2 حقوق اشخاص و اموال 108
29/3/1401 11  

  16تا  14شنبه  سارا مقامي فرد  2 قواعد عمومي قراردادها 105
31/3/1401 11  

  12تا  10شنبه  هوشنگ آبروشن  2 جرائم علیه اشخاص و اموال 106
 حقوق جزاي عمومي 11 2/4/1401

  18تا  16دوشنبه  فروغ زارعي  2 حقوق اداري 107
5/4/1401 11  

 20تا 18دوشنبه  رویا جهانگیري 1آز 1 حقوق شهروندي 107

 
 

7/4/1401 11  

      
 

- -  

    
 

 
 

   

      
 

   

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر 42 -)ترم دوم(1400-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد

 روز و ساعت کالس

 گروه اول
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

1حقوق بین الملل خصوصي  103   14تا  12شنبه  جهانگیر بشکار - 2 
28/3/14701 11  

1حقوق بین الملل عمومي  204  حسین فهیمي زاده - 2 
  14تا   12سه شنبه 

1/4/1401 11  

3حقوق جزاي عمومي  108 ک1 1   علیرضا مظفري 
  20تا  16شنبه 

2حقوق جزاي عمومي 11 30/3/1401  

3حقوق مدني 202 ک1 2   آنا جفري 
   18تا  16یک شنبه 

2حقوق مدني  11 4/4/1401  

2آیین دادرسي مدني  106 ک1 1   حبیب اله جاودان 
  18تا  16چهارشنبه 

1آیین دادرسي مدني  11 6/4/1401  

2متون فقه  107 16تا  14شنبه  فاطمه شوري - 2   
 

1متون فقه  11 8/4/1401  

1آیین دادرسي کیفري 108 ک1 1   
 مرتضي هاشمي

16تا  14یک شنبه   
 

9/4/1401 11  

1کارورزي -  - علیرضا مظفري 2  
 

- -  

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر 14 -)ترم سوم(99-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت کالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

ک1 1 حقوق امالک مقدماتي 202   18تا  16 شنبهدو رضا رضایي 
5/4/1401 8.30  

1حقوق ثبت اسناد 103 ک1 1     12تا  10شنبه  جهانگیر بشکار 
31/3/1401 8.30  

  10تا  8شنبه  هوشنگ آبروشن - 2 بایسته هاي حقوق جزا اختصاصي 106
3حقوق جزاي عمومي 8.30 2/4/1401  

4حقوق مدني 107   20تا  18پنج شنبه  سامان عسکري - 2 
3حقوق مدني 8.30 7/4/1401  

  - 2 کلیات عقود معین و ارث 
  

8/4/1401 8.30  

ک 1  کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمي 108   20تا  18سه شنبه  داوري)دست فرژ( 
3/4/1401 8.30  

رسميتنظیم اسناد  108 ک1 1    20تا  18شنبه  داوري)دست فرژ( 
4/4/1401 8.30  

ک1 1 اجراي مفاد اسناد رسمي 108   18تا  16چهارشنبه  رویا جهانگیري 
29/3/1401 8.30  

  18تا  17سه شنبه  داوري)دست فرژ(  1 مسئولیت مدني کارکنان 108
28/3/1401 8.30  

2کارورزي    - محسن خاکي نهاد 2  
1کارورزي  - -  

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر37 -)ترم چهارم(99-1ورودي:

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق مرتبط شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

شماره 

 کالس
 درسنام 

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت کالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  - -  - بیتا دست فرژ -  کاربیني -

2حقوق اساسي 105   8.30 28/3/1401  20تا  18یک شنبه  سمیه هاشمي  3 

2حقوق اداري 108   11 30/3/1401  17تا  15سه شنبه  فروغ زارعي  2 

2اصول فقه 107   11 1/4/1401  20تا  18شنبه  فاطمه شوري  2 

  8.30 4/4/1401  12تا  10جمعه  شیوا براهویي آز1 1 حقوق بشر 106

3حقوق تجارت 202   11 6/4/1401  20تا  18دوشنبه  رضا رضایي  2 

جرایم علیه مصالح عمومي  105

 کشور

 مرتضي هاشمي آز1 1
 16تا  14دوشنبه 

 7/4/1401 11  

 18 تا 16یک شنبه  نجمه تسلیمي  2 تفسیر موضوعي قران 204
 10/4/1401 12  

     
 

    

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر -) ترم اول( 1400-1401ورودي:  

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق غیرمرتبط شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

شماره 

 کالس
 درس نام

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت کالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  11 29/3/1401  18تا  16یک شنبه  مرتضي هاشمي - 2 حقوق اشخاص و اموال 108

 شنبه 14 تا 16 احمد طاهري  2 حقوق مسئولیت مدني 106
 

8/4/1401 8.30  

  11 31/3/1401  14تا  12جمعه  شیوا براهویي - 2 حقوق مدني )کلیات قراردادها( 106

  - -  - بیتا دست فرژ -  کاربیني -

2حقوق اساسي 105   8.30 28/3/1401  20تا  18یک شنبه  سمیه هاشمي  3 

2حقوق اداري 108  17تا  15سه شنبه  فروغ زارعي  2 
 30/3/1401 11  

2اصول فقه 107   11 1/4/1401  20تا  18شنبه  فاطمه شوري  2 

  8.30 4/4/1401  12تا  10 جمعه شیوا براهویي آز1 1 حقوق بشر 106

3حقوق تجارت 202   11 6/4/1401  20تا  18دوشنبه  رضا رضایي  2 

جرایم علیه مصالح عمومي  105

 کشور

 مرتضي هاشمي آز1 1
 16تا  14دوشنبه 

 7/4/1401 11  

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر -) ترم اول( 1400-1401ورودي:  

 



 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت کالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 دانشجویان غیر مرتبط 11 31/3/1401  14تا  12جمعه  شیوا براهویي - 2 حقوق مدني )کلیات قراردادها( 106

2حقوق اساسي 105   8.30 28/3/1401  20تا  18یک شنبه  سمیه هاشمي - 3 

2حقوق اداري 108   11 30/3/1401  17تا  15سه شنبه  فروغ زارعي - 2 

2اصول فقه 107   11 1/4/1401  20تا  18شنبه  فاطمه شوري - 2 

3حقوق تجارت 202  دانشجویان مرتبط 11 6/4/1401  16تا  14دوشنبه  رضا رضایي - 2 

جرایم علیه مصالح عمومي  105

 کشور

 مرتضي هاشمي آز1 1
 16تا  14دوشنبه 

 7/4/1401 11  

3آیین دادرسي مدني 106   11 4/4/1401  20تا  18چهارشنبه  حبیب اله جاودان آز1 1 

2حقوق بین الملل عمومي 204  2 
- 

 14تا  12سه شنبه  حسین فهیمي زاده
 8/4/1401 11  

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر 27-) ترم دوم( 1400-1ورودي:  

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت کالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

7حقوق مدني  202 6حقوق مدني  8.30 28/3/1401  20تا  18یک شنبه  آنا جعفري ک1 2   

2حقوق جزاي اختصاصي  107 1حقوق جزاي اختصاصي  8.30 30/3/1401  20تا  18چهارشنبه  بیتا دست فرژ ک1 1   

4حقوق تجارت  107 3حقوق تجارت  8.30 1/4/1401  20تا  18دوشنبه  محسن خاکي نهاد ک1 1   

3آیین دادرسي مدني  8.30 4/4/1401  20تا  18شنبه  سعید قبیدیان ک1 1 ادله اثبات دعوي 203  

  8.30 6/4/1401  18تا  16شنبه  احمد طاهري ک1 1 اجراي احکام مدني 106

1کارورزي  -   - -   آنا جعفري 2  

     
 

    

     
 

    

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر 9-) ترم سوم(  99-2ورودي:  

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 حقوق شناسيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

شماره 

 کالس
 نام درس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

8حقوق مدني 106   20تا  18شنبه  احمد طاهري ک1 2 
7حقوق مدني  11 29/3/1401  

3حقوق جزاي اختصاصي 107  علیرضا مظفري ک1 1 
  18تا  16سه شنبه 

2حقوق جزاي  11 31/3/1401  

 حجت حاجي زاده ک1 1 حقوق امالک پیشرفته 107
  20تا  18یک شنبه 

2/4/1401 11  

2حقوق ثبت اسناد  107  سامان عسکري ک1 1 
  18تا  16پنج شنبه 

5/4/1401 11  

اسناد رسمي با حق  107

 استرداد

 عبداله خطیب ک2 
  20تا  18سه شنبه 

8/4/1401 11  

2اصول فقه 203  سعید قبیدیان  2 
  18تا  16شنبه 

7/4/1401 11  

2کارورزي  -  بیتا دست فرژ ک 2  
  

- -  

     
  

   

          

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر38  -)ترم چهارم( 99-1ورودي:  

 


