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 وظایف دانشجویان :

 رهنم از  %10.. ..........و ارائه مطالب آموزشي مرتبط با عناوین جلسات مطالعه و درس كالس در فعاالنه شركت--1

 .یينها

 زا% 10 ..نفره دو روهانجام یک پروژه بهداشتي بصورت گ یا مقالهیک یا ارائه  دروس با مرتبط كنفرانس ارائه و هیته-2

 .یينها نمره

 یي نها نمره از %80. ...................................................................................................................................ترم انیپا امتحان-3

 قوانین و مقررات كالس: 

 تاخیر در ورود به كالس پذیرفته نیست. .1

 دو بار تاخیر معادل یک روز غیبت محسوب مي شود.  .2

 تحویل به موقع تکالیف .3
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