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 شماره کالس ساعت تاریخ روز برگزاری کالس استاد مبحث کلی و رئوس مطالب سرفصل عنوان سرفصل

 

کلیات مالکیت 

 اراضی 

 و دعاوی ثبتی

 20الی  16 30/05/1401 یکشنبه استاد سلطانی کلیات حقوق مالکیت و ثبت آن
301 

 20الی  16 01/06/1401 سه شنبه استاد سلطانی کلیات امالک
301 

 16الی  14 03/06/1401 پنج شنبه استاد بهرامی اعتراضات ثبتی
301 

سلطانیاستاد  اختالفات و اشتباهات ثبتی  

 301 20الی  16 03/06/1401 پنج شنبه

 301 20الی  14 04/06/1401 جمعه

 301 20الی  16 06/06/1401 یکشنبه

 استاد بهرامی دعاوی امالک ثبت شده
 301 20الی  16 08/06/1401 سه شنبه

 301 20الی  14 10/06/1401 پنج شنبه
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 شماره کالس ساعت تاریخ روز برگزاری کالس استاد مبحث کلی و رئوس مطالب سرفصل عنوان سرفصل

 اراضی 

  باغیزراعی 

 و موقوفات

 16الی  14 11/06/1401 جمعه فتحی نژاد استاد دسته بندی اراضی
301 

اصالحات ارضی مراحل اجرایی و ویژگی ها 

 و نوآوری های آن

فتحی نژاداستاد   
 20الی  16 11/06/1401 جمعه

301 

 اراضی خالصه
فتحی نژاداستاد   

 18الی  16 13/06/1401 یکشنبه
301 

 20الی  18 13/06/1401 یکشنبه فتحی نژاداستاد  وقف و موقوفات

301 

نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت 

 جمهوری اسالمی
 18الی  16 15/06/1401 سه شنبه یئخصراستاد 

301 

 20الی  18 15/06/1401 سه شنبه یئخصراستاد  مقررات کشت موقت
301 

 17الی  14 17/06/1401 پنج شنبه استاد رفیعی مقررات اراضی زراعی و باغی
301 
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 استاد مبحث کلی و رئوس مطالب سرفصل عنوان سرفصل
روز برگزاری 

 کالس
 ساعت تاریخ

 شماره کالس

 حقوق اراضی شهری

 کلیات، تعاریف، مبانی و منابع

 شهر و طرحهای شهری

 انواع تقسیمات اراضی

 20الی  16 27/06/1401 یکشنبه سراجی کرمانی استاد

301 

 شهری تشخیص نوعیت اراضی

 و دعوی اعتراض به تشخیص نوعیت
 20الی  16 29/06/1401 سه شنبه مواساتیان استاد

301 

 احکام اراضی

 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 بررسی آراء قضایی

 مواساتیان استاد
 301 20الی 14 31/06/1401 پنج شنبه

 301 20الی  14 01/07/1401 جمعه
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 عنوان سرفصل
 استاد رئوس مطالب سرفصلمبحث کلی و 

روز برگزاری 

 کالس
 ساعت تاریخ

 شماره کالس

 اراضی ملی، 

 منابع طبیعی 

 و مستحدث ساحلی

جایگاه قانونی و نظام حقوقی حاکم 

 بر اراضی ملی و منابع طبیعی
 20الی  17 17/06/1401 پنج شنبه منصور استاد

301 

تشخیص نوعیت اراضی و آثار حاکم 

 بر آن
 301 20الی  14 18/06/1401 جمعه منصور استاد

 

رسیدگی به اختالفات و تعیین 

 تکلیف اراضی
 نهرینی استاد

 301 20الی  16 20/06/1401 یکشنبه

 301 20الی  16 22/06/1401 سه شنبه

 20الی  14 24/06/1401 پنج شنبه نهرینی استاد تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی
301 

 16الی  14 25/06/1401 جمعه منصور استاد بر بهره برداری نظام حقوقی حاکم
301 

 19الی  16 25/06/1401 جمعه منصور استاد اراضی مستحدث ساحلی
301 


