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به منظور حفظ حرمت کالس:














دانشجویان موظفند قبل از استاد در کالس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود
دانشجویان را به کـالس راه ندهد.
دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند.
ضبط صداي استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است.
به ازاي هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد .در صورت انجام دو جلسه غیبت
غیر موجه نمره صفر براي درس منظور می گردد .متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش
دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
تمام هماهنگی هاي درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت
مـی گیـرد .اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصري مثل کامپیوتر ،ویدیو پروژکتور و دیتا
شو را آماده و روشن کرده باشد
نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیالت رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه
کالس جبرانی برگزار نماید.
استاد موظف است در جلسه اول شناسنامه درس (اهداف درسی ،منبع درس ،بودجه بندي درسی ،سهم
آزمون ها ،نحوه ارزشیابی برنامـه نیمسال و نحوه دسترسی به مدرس( را اعالم کرده و در اختیار
دانشجویان قرار دهد
مدت تدریس در کالس هاي دو ساعته ،یک ساعت و 54دقیقه و در کالس هاي یک ساعته 45 ،دقیقه
می باشد .دوره هـاي تـدریس در کالس  05تا  05دقیقه و تغییر فعالیت  4-0دقیقه می باشد.
توصیه می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداري کنند
دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکاالت احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدي
برطرف کند.
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