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ü : سیاست ها و قوانین کالس  
  باشد.   حضور به موقع دانشجویان در کالس نظري و عملی، توجه کامل به درس و خاموش نگه داشتن تلفن همراه ضروري می -1
  شود. لسه درس جلسه قبل پرسیده میهر ج -2
  هاي عملی الزامی است. پوشیدن روپوش سفید در کالس -3
  ها اعمال نظر خواهد شد. مطابق قوانین آموزشی دانشکده در خصوص غیبت -

ü وظایف و تکالیف دانشجو :  
  .باشد داشته منظم و فعال حضوري ها کالس در  -1
  .نماید شرکت فعاالنه کالس در شده مطرح هاي بحث دهد و در پاسخ تدریس حین در شده طرح سواالت به -2
  .باشد داشته را امتحان آمادگی بخش هر پایان در -3
  شئونات و اخالق دانشجوئی را بطور کامل رعایت نماید. -4

، راهنمایی و تسهیل یادگیري است نه انتقال گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی کمبود وقت ، نقش استاد ددانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به گستر
  تمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما می باشد و انتظار می رود:

 شود. غیبت تا سقف سه هفدهم در صورتی که غیر موجه باشد در ارزشیابی دخالت داده می
  ها را مطالعه فرمایید. به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث

  روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی:
  نحوه ارزشیابی فراگیران و بارم مربوطه به هر ارزشیابی:

  %20حضور فعال و منظم دانشجویان در کالس و تکالیف : •
  % 20آزمون میان ترم : •
 %60آزمون پایان ترم : •

  مطابق تقویم دانشگاهی:تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 
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