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اهداف میانی

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :

طبقه هر

(رئوس مطالب)

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

حیطه

2

یادگیری

سخىراوی ،
شىبختی

بحث

عبطفی

گريهی،
پرسش ي

 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اضتیبق پبسخ دّذ.
 -2در هببحث هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ.

97/7/3

یاددهی

آموزشی

زمان جلسه

دانشجو

دانشجو باید قادر باشد:
حیطه شناختی:
آضٌبیی داًطجَیبى  -1آٍا ّبی تک سیالبی را تعزیف کٌذ.
بب هببًی آٍاّبی سببى  -2بزای آٍاّبی تک سیالبی هثبل بشًذ.
حیطه عاطفی:
اًگلیسی

1

روش


مواد و وسایل

تکالیف

نحوهارزشیابی

دانشجو باید بتواند:

آضٌبیی داًطجَیبى
بب هببًی آٍاّبی سببى حیطه شناختی:
اًگلیسی
 .1آٍاّبی دٍ سیالبی را تعزیف کٌذ.

يایت برد،
پبيرپًیىت
کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

ارزشیببی آغبزیه

پبسخ

شىبختی

سخىراوی،

يایت برد،

عبطفی

بحث

پبيرپًیىت،کتبة

گريهی،

021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی

 رٍش یبددّی – یبدگیزی هیتَاًذ ضبهل :سخٌزاًی ،هببحثِای – گزٍّی کَچکً ،وبیطی – حل هسئلِ – پزسص ٍ پبسخ – گزدش علوی ،آسهبیطی
 آسهَىّب بز اسبس اّذاف هیتَاًٌذ بِ صَرت آسهَى ٍرٍدی (آگبّی اس سغح آهبدگی داًطجَیبى) هزحلِای یب تکَیٌی (در فزایٌذ تذریس بب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى) ٍ آسهَى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دٍرُ یب هقغع آهَسضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلظ
داًطجَیبى) بزگشار گزدد.
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 .2بز اسبس آٍاّبی دٍ سیالبی کلوبت را دستِ بٌذی کٌذ.
 .3کلوبت یک سیالبی ٍ دٍ سیالبی را اس ّن تفکیک کٌذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضاَد باب
اضتیبق پبسخ دّذ.
 -2در هببحث هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ.

97/7/9

پرسش ي
پبسخ،

داوشجً ببیذ قبدر ببشذ
حیطه شىبختی:
 -1کلوبت بب فزهت چٌذ سیالبی را ضٌبسبیی کٌذ .
 -2تفبٍت ّبی آٍایی را در کلوبت تک،دٍ ٍ چٌذ سیالبی را
آضٌبیی داًطجَیبى ضٌبسبسی کٌذ
بب هببًی آٍاّبی سببى  -3در یک هتي سبدُ کلوبت را بزاسبس دستِ بٌذی آٍایی تقسین
اًگلیسی
کٌذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضاَد باب
اضتیبق پبسخ دّذ.
 -1در هببحث هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ.

3

97/7/16

عبطفی

5

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

021دقیقه

پرسش ي

ارائه
کىفراوس

تکًیىی

پبسخ،

شىبختی
عبطفی

آضٌیی بب ضوبیز

دانشجو بایدقادر باشد

سخىراوی ،
بحث
گريهی،
پرسش ي

.حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اضتیبق پبسخ دّذ.
 -2در هببحث هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ.

97/7/17

بحث

يایت برد،

دانشجو باید قادر باشد
حیطه شناختی:
 -1حزٍف صذا دار را ًبم ببزد.
آضٌبیی بب حزٍف
 -2حزٍف ًیوِ صذادار را ًبم ببزد
صذادار ً،یوِ صذادار  -3حزٍف بیصذا را ًبم ببزد.
ٍ بیصذا
لغات جدید درس را تلفظ کرده و یک جمله ساده بسازد

4

شىبختی

سخىراوی ،

يایت برد،
پبيرپًیىت،
کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی

پبسخ

شىبختی

سخىراوی ،

يایت برد،

 021دقیقه

ارائه

تکًیىی،تشخیصی
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فبعلی

97/7/18

97/7/24

7

پبيرپًیىت،کتبة

گريهی،
پرسش ي
پبسخ

دانشجو باید قادر باشد

آضٌبیی بب ضوبیز
هفعَلی

6

حیطه شناختی:
 -1خالصِ ای فبرسی اس هتي هغبلعِ ضذُ را ارائِ دّذ
 -2کلوبت ٍ اصغالحبت فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل توبریي
استفبدُ کٌذ
 -3تعزیف اصَلی اس ضویز داضتِ ببضذ
 -4ضوبیز فبعلی را ًبم ببزد.
 -5لغبت جذیذ را تلفظ ٍ هعٌی کٌذ.
 -6بزای لغبت جذیذ کلوبت ّن هعٌی پیذا کٌذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضاَد باب
اضتیبق پبسخ دّذ.
 -2در هببحث هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ.

عبطفی

بحث

کىفراوس

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2بزای لغبت جذیذ کلوبت ّن هعٌی پیذا کٌذ.
 -3ضوبیز هفعَلی را تعزیف کٌذ.
 -4بزای هببحث ضوبیز هفعَلی جولِ اصَلی بسبسًذ.
حیطه عاطفی:
-1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد پبسخ
دّذ.
 -2در هببحث هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ.

شىبختی
عبطفی

آضٌبیی بب صفبت
هلکی ٍ ضوبیز
هلکی

بحث

يایت برد،

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

 021دقیقه

پرسش ي

ارائه
کىفراوس

تکًیىی،تشخیصی

پبسخ

دانشجو باید بتواند
حیطه شناختی:
 -1خالصِ ای فبرسی اس هتي هغبلعِ ضذُ را ارائِ دّذ
 -2کلوبت ٍ اصغالحبت فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل توبریي
استفبدُ کٌذ
 -3تعزیف درستی اس صفبت هلکی ارائِ دّذ ٍ بزای ّزکذام یک
هثبل بشًذ.

سخىراوی ،

سخىراوی ،
شىبختی

بحث

عبطفی

گريهی،
پرسش ي
پبسخ

يایت برد،
پبيرپًیىت،
کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی
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 -4لغبت جذیذ درس را تلفظ کٌذ ٍ بزای ّزکذام یک هثبل سبدُ
بشًذ.
 -5هتي جذیذ را رٍخَاًی کزدُ ٍ هعٌی لغبت جذیذ را بذرستی
درک کٌذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسایذُ های
ضَد بب اضتیبق پبسخ دّذ.

97/8/1

دانشجو باید قادر باشد

آضٌبیی بب صفبت
هلکی ٍ ضوبیز
هلکی

8

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2تعزیف درستی اس ضوبیز هلکی را ارائِ دّذ.

شىبختی
عبطفی

 -3بزای اًَاع ضوبیز هلکی هثبل بشًذ.

97/8/2

9

97/8/8
11

از دانشجو باید قادر باشد:
 -1هغبلب ارائِ ضذُ در عَل تزم را تَضیح جبهعی دّذ.
 -2بب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى ضزکت کٌذ.
 -3بتَاًذ بب صفبت هلکی جوالت هزتبظ بسبسد.

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی

پبسخ

شىبختی
عبطفی

سخىراوی
،پرسش ي
پبسخ ،بحث
گريهی

ارائه
کىفراوس،

يایت برد
پبيرپًیىت،کتبة

021دقیقه

آمبدگی

آزمًن پبیبوی

برای
امتحبن
میبن ترم

دانشجو باید قادر باشد
آضٌبیی بب ضوبیز
ًبهعیي

بحث

يایت برد،

پرسش ي

حیطه عاطفی:
 -2بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسایذُ های
ضَد بب اضتیبق پبسخ دّذ.
هرٍری بر هطبلب
گفتِ شذُ ،پرسش
ٍ پبسخ ٍ پبسخ بِ
سَاالت احتوبلی،
اهتحبى هیبى ترم،
صفبت هبلکی

سخىراوی ،

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2ضوبیز ًبهعیي را ًابم بازدُ ٍ اس ً از دساتَر سبابى آًْاب را در
جوالت جبیگذاری کٌذ

شىبختی

سخىراوی ،

عبطفی

بحث
گريهی،
پرسش ي

يایت برد،
پبيرپًیىت،کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ي تشخیصی
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پبسخ

حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد بب
اضتیبق پبسخ دّذ.

97/8/15

دانشجو باید بتواند:

آضٌبیی بب ضوبیز
ًبهعیي

11

97/8/16

12

حیطه شناختی:
 -1خالصِ ای فبرسی اس هتي هغبلعِ ضذُ را ارائِ دّذ
 -2کلوبت ٍ اصغالحبت فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل توبریي
استفبدُ کٌذ.
 -3بب ضوبیز ًبهعیي جلسِ قبلی جولِ سبسی کٌذ.
 -4ضوبیز ًبهعیي جذیذ را ًبم بزدُ ٍ اس ً ز دستَر سببًی آًْبرا در
جوالت جبیگذاری کٌذ .
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسایذُ های
ضَد بب اضتیبق پبسخ دّذ.

شىبختی
عبطفی

سخىراوی ،
بحث

يایت برد،

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

 021دقیقه

پرسش ي

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی

پبسخ

دانشجو باید قادر باشد

آضٌبیی بب گزاهز
سهبى حبل سبدُ

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2بب کلوبت جذیذ جولِ سبسی کٌذ.
 -3سهبى حبل سبدُ را تعزیف کٌذ.
 -4بزای سهبى حبل سبدُ چٌذ هثبل بشًذ.
 -5جوالت سهبى حبل سبدُ را هٌفی یب بصَرت سَال در بیبٍرد.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی
ضَد بب اًگیشُ پبسخ دّذ.

شىبختی
عبطفی

سخىراوی ،
بحث

يایت برد،

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

پرسش ي
پبسخ

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی
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97/8/22

دانشجو باید بتواند:
حیطه شناختی:
 -1خالصِ ای فبرسی اس هتي هغبلعِ ضذُ را ارائِ دّذ
 -2کلوبت ٍ اصغالحبت فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل توبریي
استفبدُ کٌذ.
آضٌبیی بب گزاهز
 -3بب کلوبت جذیذ جولِ سبسی کٌذ.
سهبى حبل استوزاری
 -4سهبى حبل استوزاری را تعزیف کٌذ.
 -5بزای سهبى حبل استوزاری هثبل بشًذ.
حیطه عاطفی:
-1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضاَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.

13

97/9/23

97/9/29

15

عبطفی

بحث

يایت برد،

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

 021دقیقه

پرسش ي

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی

پبسخ

دانشجو باید قادر باشد

آضٌبیی بب گزاهز
سهبى گذضتِ سبدُ

14

شىبختی

سخىراوی ،

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2سهبى گذضتِ سبدُ را تعزیف کٌذ.
 -3بزای سهبى گذضتِ سبدُ هثبل بشًذ.
 -4کلوبت جذیذ را بِ فبرسی تَضیح دّذٍ یک جولِ سبدُ بسبسد.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسایذُ های
ضَد بب اًگیشُ پبسخ دّذ.

شىبختی
عبطفی

سخىراوی ،
بحث

يایت برد،

گريهی،

پبيرپًیىت،کتبة

021دقیقه

پرسش ي

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی

پبسخ

دانشجو باید بتواند
آضٌبیی بب دستَر
سببى سهبى گذضتِ
استوزاری

حیطه شناختی:
 -1خالصِ ای فبرسی اس هتي هغبلعِ ضذُ را ارائِ دّذ
 -2کلوبت ٍ اصغالحبت فزاگزفتِ در جلسِ قبل را در حل توزیي
استفبدُ کٌذ.
 -3سهبى گذضتِ استوزاری را تعزیف کٌذ.
 -4بزای سهبى گذضتِ استوزاری هثبل بشًذ.
حیطه عاطفی:

شىبختی
عبطفی

سخىراوی ،
بحث
گريهی،
پرسش ي
پبسخ

يایت برد،
پبيرپًیىت،
کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی
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 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد بب
اًگیشُ پبسخ دّذ.

97/10/1

دانشجو باید قادر باشد

آضٌبیی بب دستَر
العول سهبى آیٌذُ
سبدُ

16

97/10/14
آشٌبیی بب دستَر
زببى زهبى آیٌذُ
استوراری

17

97/9/15

18

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2سهبى حبل سبدُ را هثبل بشًذ.
 -3بزای سهبى آیٌذُ سبدُ هثبل بشًذ.
 -4کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزبَط بِ ایي حاَسُ را باِ فبرسای
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.
دانشجو باید قادر باشد:
-1سهبى آیٌذُ استوزاری راتعزیف کٌذ.
 -2بزای سبختبر سهبى آیٌذُ استوزاری هثبل بشًذ.
 -3لغبت جذیذ را تلفظ کٌذ ٍ بزای ّز کذام یک هثبل سبدُ بشًذ.
حیطه عاطفی
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی
ضَد بب اًگیشُ پبسخ دّذ.

شىبختی
عبطفی

سخىراوی
،پرسش ي
پبسخ

پبيرپًیىت،
کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی

يایت برد

شىبختی
عبطفی

يایت برد،

حل مسئله

پبيرپًیىت،

021دقیقه

کتبة

ارائه

تکًیىی ي تشخیصی

کىفراوس

دانشجو باید قادر باشد
آشٌبیی بب دستَر
زببى زهبى هبضی
ًقلی

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
-2سهبى هبضی ًقلی را هثبل بشًذ.
-3بزای سهبى هبضی ًقلی هثبل بشًذ.
-4کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزباَط باِ ایاي حاَسُ را باِ فبرسای
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی:

يایت برد

شىبختی
عبطفی

حل مسئله

پبيرپًیىت،
کتبة

021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی يتشخیصی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
- 1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضاَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.
97/9/22

دانشجو باید قادر باشد
حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2ضوبیز تبکیذی را تعزیف کٌذ .
 -3بزای ضوبیز تبکیذی
آشٌبیی بب ضوبیر
 -4بزای ضوبیز تبکیذی چٌذ ًوًَِ هثبل بشًذ.
تبکیذی ٍ اًعکبسی  -5کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزبَط بِ ایي حَسُ را باِ فبرسای
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی
- 1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضاَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.

19

97/9/23

97/10/3
21

عبطفی

حل مسئله

پبيرپًیىت،

 021دقیقه

کتبة

کىفراوس

تکًیىی ،تشخیصی

دانشجو باید قادر باشد
حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2سهبى حبل سبدُ را هثبل بشًذ.
 -3بزای سهبى آیٌذُ سبدُ هثبل بشًذ.
آشٌبیی بب ضوبیر
 -4کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزبَط بِ ایي حاَسُ را باِ فبرسای
تبکیذی ٍ اًعکبسی
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.
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شىبختی

يایت برد،

ارئه

آشٌبیی بب قَاعذ
جوالت سَالی
کَتبُ

دانشجو باید قادر باشد
حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.

شىبختی
عبطفی

شىبختی
عبطفی

يایت برد،
حل مسئله

پبيرپًیىت،
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کتبة

يایت برد،
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پبيرپًیىت،
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ارئه
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تکًیىی ،تشخیصی
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 -2سبختبر جوالت سَالی کَتبُ را بیبهَسد.
 -3بزای جوالت سَالی کَتبُ هثبل بشًذ.
 -4لغبت جذیذ هزبَط بِ ایي درس را بِ فبرسی تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.
97/10/4

دانشجو باید قادر باشد

آشٌبیی ببحرٍف
اضبفِ
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97/10/10
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حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2جبیگبُ حزٍف اضبفِ را در جولِ تعییي کٌذ.
 -3بزای چٌذیي حزف اضبفِ هثبل هٌبسب بشًذ.
 -4کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزبَط بِ ایي حاَسُ را باِ فبرسای
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی:
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.

شىبختی
عبطفی

يایت برد،
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پبيرپًیىت،

 021دقیقه
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تکًیىی ي تشخیصی

دانشجو باید قادر باشد

آشٌبیی بب اسن
هصذر

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
 -2اسن هصذر را تعزیف کٌذ.
 -3بزای افعبل رایج اسن هصذر بسبسد.
 -4کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزبَط بِ ایي حاَسُ را باِ فبرسای
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی :
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسیذُ هی ضَد باب
اًگیشُ پبسخ دّذ.

شىبختی
عبطفی

يایت برد
حل مسئله

پبيرپًیىت،
کتبة

 021دقیقه

ارائه
کىفراوس

تکًیىی ي تشخیصی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه

97/10/11

دانشجو باید قادر باشد:

آشٌبیی بب ٍجَُ
ٍصفی

24

97/11/15
25

جوع بٌذی کلی ٍ
اهتحبى پبیبى ترم

حیطه شناختی:
 -1لغبت ٍ اصغالحبت جذیذ هتي را بِ درستی تلفظ کٌذ.
ٍ -2جَُ ٍصفی را تعزیف کٌذ.
 -3بزای ٍجَُ ٍصفی هختلف هثبل بشًذ.
 -4کلوبت اختصبصی اًگلیسی هزبَط بِ ایي حاَسُ را باِ فبرسای
تَضیح دّذ.
حیطه عاطفی :
 -1بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحث پزسایذُ های
ضَد بب اًگیشُ پبسخ دّذ.

عبطفی

داوشجً بتًاوذ :
 .1هسبئل هختلف ارائِ شذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ.
ّ .2ذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی درک کردُ
ببشذ.
 .3بب اًگیسُ ٍ اشتیبق در اهتحبى پبیبى ترم شرکت کٌذ.

شٌبختی-
عبطفی

شىبختی

يایت برد
حل مسئله

پبيرپًیىت،

 021دقیقه

کتبة

حل هسئلِ

----
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ارائه
کىفراوس

حل هسبئل
دادُ شذُ

تکًیىی ي تشخیصی

آزمون پایانی

نحوه ارزشیابی:

ارسضیببی بِ صَرت کتبی کِ  %20کل ًوزُ بب استفبدُ اس کَئیش ٍ کٌفزاًس ٍ اهتحبى هیبى تزم %80 ،ببقیهبًذُ در اهتحبى پبیبى تزم هحبسبِ هیگزدد.
نحوه محاسبه نمره کل:

آسهَى پبیبى تزم
کَئیش ٍ تکبلیف درسی ٍ اهتحبى هیبى تزم

 %80کل ًوزُ
 %20کل ًوزُ
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