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حضور فعال در 

 کالس

حضور در کالس و شرکت در 

 مباحث گروهی
 11-13 در طی ترم درصد 5

 - در طی ترم درصد 11 کار عملی ه تحقیقاتیپروژ

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع در کالس

 قوانین آموزشیرعایت 
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