
مکانمخاطبساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

تاالر دفاعدانشجویان ارشد گروه حقوق بین الملل و عمومی14-13 اردیبهشت21مدیر محترم گروه و اعضای گروهبررسی مسایل مربوط به دوره های ارشد

تاالر دفاعدانشجویان دکتری گروه حقوق بین الملل و عمومی15-14 اردیبهشت21مدیر محترم گروه و اعضای گروهبررسی مسایل مربوط به دوره های دکتری

بررسی مشکالت پایان نامه های ارشد و رساله های 

دکتری

دبیران محترم کمیته های تخصصی گروه 

حقوق خصوصی
تاالر دفاعدانشجویان ارشد و دکتری در گروه حقوق خصوصی1913-14

بررسی چالشهای آموزشی دوره کارشناسی
مدیر گروه حقوق خصوصی بهمراه دو تن از 

اساتید
سالن شهید بهشتیدانشجویان  مقطع کارشناسی رشته حقوق1915-16:30

نشست گروه سیاستگذاری عمومی واقتصاد 

سیاسی با دانشجویان

مقررات آموزشی و فرایند انتخاب موضوع و تصوب 

پروپوزال
113کالس دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه سیاستگذاری عمومی17-2015:30مدیرگروه و اعضای گروه

بررسی مشکالت پایان نامه های ارشد و رساله های 

دکتری
سالن شهید بهشتیدانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم سیاسی15:30-1914مدیر گروه واعضای گروه علوم سیاسی

سالن شهید بهشتیدانشجویان مقطع کارشناسی گروه علوم سیاسی15:30-2114مدیرگروه و برخی از اعضای گروهبررسی و مشکالت دانشجویان مقطع کارشناسی

سالن شهید بهشتیآزاد12:30-1910دکتر رحمانی دهکردیتفکر انتقادی در آموزش

سالن شهید بهشتی(علوم سیاسی و روابط بین الملل)دانشجویان تحصیالت تکمیلی 12:30-1710خانم دکتر راه نجاتبایسته های انتخاب موضوع و تدوین پروپوزال

بایسته های انتخاب موضوع ، تدوین پروپوزال و اخالق 

پژوهش
تاالر دفاع(حقوق)دانشجویان تحصیالت تکمیلی17:30-2016:30دکتر کوشکی

تاالر دفاعدانشجویان تحصیالت تکمیلی17-1915دکتر نورمحمدیجستجوی منابع الکترونیکی

طرح درس
دکتر علیرضا صادقی عضو هیات علمی دانشکده 

روانشناسی و علوم تربیتی
تاالر دفاعاساتید دانشکده1810-11:30

نشست گروه روابط بین الملل با دانشجویان
بررسی مشکالت دانشجویان و فرایند انتخاب موضوع و 

پروپوزال
سالن شهید بهشتیدانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه روابط بین الملل17-2015مدیر محترم گروه و اعضای گروه

بررسی مشکالت  و پرسش و پاسخ با  دانشجویان مقطع 

کارشناسی
سالن شهید بهشتیدانشجویان کارشناسی14-1713 مدیر گروه و اعضای گروه

بررسی چالشهای آموزشی و مشکالت پایان نامه و رساله 

ها
تاالر دفاعدانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه جزا و جرم شناسی11:30-1710 مدیر گروه و اعضای گروه

نشست هیات رئیسه با کارشناسان اداره 

آموزش دانشکده
اتاق شوراکارکنان آموزشی12:30-1811:30مدیریت دانشکدهبررسی مسائل و مشکالت آموزشی

سالن شهید بهشتیکارکنان آموزشی و اساتید دانشکده15-2013:30 تقدیر از استادان و کارکنان نمونه

نشست گروه حقوق عمومی و بین الملل    با 

دانشجویان

نشست گروه حقوق خصوصی با دانشجویان

نشست گروه علوم سیاسی با دانشجویان

برگزاری کارگاه آموزشی و مهارت افزایی

نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی با 

دانشجویان


