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تکالیف

شماره هفته
آموزشی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

-

انجام پژوهش گروهی (حداکثر سه نفره) و یا انفرادی و تحویل گزارش نهایی آن تا یک هفته قبل از شروع پایان ترم.

-

انجام و ارایه به موقع تکالیفی که در طول ترم و در خالل مباحث مختلف تعیین می شود به نماینده کالس.

-

حضور فعال در پرسش و پاسخهای کالسی.
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