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 ارزیابي درسروش هاي 
 توضیحات میزان امتیاز الیتهاي مورد نظر در طول ترمفع ردیف

 نمره 3تا سقف  2 تکالیف درسيانجام و  حضور فعال در کالس 1

2 
 8 امتحان میان ترم

نمره بسته به  9تا  7بین 

 مباحث تعیین شده
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 10 امتحان پایان ترم

نمره بسته به  9تا  7بین 

 مباحث تعیین شده

 
 


