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 روش تدریس:

سایتها و مقاالت معتبر علمی، بکارگیری رویکرد عملکرد از ، استفاده سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 

 ، کار عملیمبتنی بر شواهد
 
 

 وسایل آموزشی :

 ، ماژیکویدئو پروژکتور، وایت برد
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(
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 01/00-01/09 22/01/59 (91) 01 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

 - - (01) 2 حضور و غیاب

 01-01 از جلسه دوم به بعد (01) 2 سخنرانی ارائه کنفرانس 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

های کالسی با رود دانشجویان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار می -4

 مطالعه قبلی وارد کالس شوند.

 بی پایانی موثر است.غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزشیا -1

هدف کالسهای دانشجویان کارشناس ارشد، تقویت رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد است، لذا انتظار  -3

رود که دانشجویان جهت ارائه کنفرانسهای خود از منابع متعدد، جدید و چالش برانگیز استفاده می

 نمایند.
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