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:مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
از دانشجو انتظار میرود که با توجه به اهمیت درس و تنوع سرفصل ها و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واحد درس
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شرکت فعال در در بحث هاي گروهی کالس و سئواالت مطرح شده
 رجوع به منابع معرفی شده
مطرح کردن سئواالت جلسه در پایان جلسه
سکوت در کالس و توجه کامل به درس
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:آموزش ترمیم یا جبرانی 
پاسخ به سئواالت مطرح شده براي دانشجویان پس از مطالعه منابع معرفی شده 

معرفی سایت هاي معتبر علمی براي آشنایی با نتایج مطالعات جدید 
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