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 روش تدریس:
 ، بحث گروهی در خصوص تفسیرسناریو هاPBLسخنرانی همراه با پرسشو پاسخ ، 

  

 :وسایل آموزشی 

 ویدیوپروژکتور ،  موالژ  وایت برد،
 

  سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش آزمون

 ساعت کالس هر دوهفته یکبار %5 شفاهی کوئیز
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 - کلیه جلسات %5 - حضورفعال در کالس

 - تا پایان ترم %10 - تکالیف دانشجو

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   
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