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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 و حفاظت در آزمایشگاه  اصول ایمنی 

 تهيه کنندگان:

 دکتر اکبر هاشمی طير 

کار  ی مجاز و مرکز آموزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي سي  رزیی ردربانمه كميته ی با هم

 تدوين کننده: استاد 

 دکتر اکبر هاشمی  طير 

بهمن ماه   1400سال   

   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دانشکده پزشکی 

 گروه علوم ازمایشگاهی 
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 ۱  تعداد واحد : و حفاظت در آزمایشگاه  اصول ایمنی   نام درس :

 ساعت   ۲  مدت زمان ارائه درس :  علوم آزمایشگاهی سی  کارشنا    رشته و مقطع تحصيلي :

 12-10ساعت     دوشنبه کالس:    زمان  دکتر هاشمی:    و استاد مربوطه   اساتيد همکار   ، مسئول درس  

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه    آموزش:فضای   یمني شناسي ا  -ویروس شناسي    پيشنياز :

 مدیریت  

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاااش شااه  بااه مااهری  محتااوای  ورت غیرحضوری ارائه می گرددصب  علوم آزمایشگاهیرشته  جهت دانشجویان شگاهی و حفاظت در آزما  یمنی اصول ا درس شرح دوره : 

ور ارزیابی مکوینی از یااادگیری منظ ستاد بهرد از اح دور  معامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخو مجازی در سامانه یادگیری الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طر

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهه شه.  . دانشجو انجام خواهه گرفت 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 ت مخاطرا انواع -  و حفاظت در آزمایشگاه اصول ایمنی یاتبا کل آشنایی ✓ 1

 شگاه یبراي پرسنل آزما یحفاظت یمقررات عمومبا  ییآشنا ✓ 2

 ی و گازهاي سم نوژنیمواد کارس  یائیمیبا مخاطرات ش ییآشنا ✓ 3

 وزلزله  تهیسیبا مخاطرات آتش ، الکتر ییآشنا ✓ 4

 شگاه یآزما یشناس کروبیبخش مومقررات کاردر  یبا مخاطرات عفون ییآشنا  ✓ 5

 شگاه یدر آزما ی کننده ها ونحوه امحاء مواد و زباله هاي عفون  یضد عفون ✓ 6

 ی نیبال شگاه یو مخاطرات آنها در آزما ویواکتیبا پرتوهاي راد ییآشنا ✓ 7

 امتحان پایان ترم ✓ 8
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 جدول زمانبندي دروس 
روش ها و مدلهای  **** سرفصل مطالب 

یر  ارائه درس بصورت غ

 مجازی  

ابزارهای تعاملی استاد  ***

ا دانشجو جهت ارائه ب

 ای درس محتو

)فضای آموزش    نوع محتوا *

 غیرحضوری( 

آموزشهای  ** ساعت ارائه 

 ایتی و مکمل  حم

 بی روش ارزشیا

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

 شگاهیوچارت آزما التیتشک-1

 )SAFETYحفاظت )    فیتعر- 2

 شگاهیآزما  یمنیحفاظت و ا  تهیکم- 3

 یمنیا تهیکم  فیوظا- 4

 یمنیجزوه راهنماي ا- 5

 یمنیاستانداردهاي ا  نیتدو- 6

 شگاهیدر ساختمان آزما  یمنینکات ا- 7

و اسوووتانداردهاي سووواختمان  نیقووووان -8

 شگاهیآزما

آموووووز  (سووووخنرانی .۱

پرسش و پاسو  -2 )ینالآن 

سوامانه (قسمت گفتگوو    در

نقد فیلم یا تصوویر -3 )نوید

گفتگووو اسووامانه  در بخووش

نقد مقاله در بخش -4 )نوید

-5 )سوامانه نویود(فتگوو گ

در آمووز    بحث و گفتگوو

حوول -6یوون همزمووان الن آ

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يها شبکه-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

یتت، لآتتتوز  آزتونهتتیآ آنا

 آنای،

 استتتمهیاز از  سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ی تتوه  تتی ا

لاستتتمهیاز از 

 کمیبخین   یآ

 ایجیمیل(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )ارگزینه ايچه

دانشجو باید بتواند  
ضمن آشنائی با  

و ساختار   تشکیالت
آزمایشگاه ، موازین 

نی را  حفاظت و ایم
 فـرا گرفتـه و انـواع
مخاطرات و بویژه  

نکات ایمنی در  
ساختمان آزمایشگاه  

 .را بیان نماید 

 یطیخاطرات محم -1
 ی شگاه یمخاطرات آزما - 2
 ی منیبرنامه هاي ا- 3
 ی شگاهیمقررات پرسنل آزما- 4
 ی شگاه یحفاظت پرسنل آزما نیقوان- 5
 ی شگاه ینل آزماحفاظت پرسآموز  - 6
 گاریو س دنیآشام–خوردن  نیقوان- 7
 شگاه یدر آزما یپوششهاي حفاظت نیقوان- 8
 مراقبت از دستها - 9

 مراقبت از صورت وچشم - 10
 مراقبت از پا و کفش مناسب -11
 شگاه یر آزمادحضور اطفال  نیقوان- 12
 اي و مخاطرات آن شهیظروف ش- 13
 ات آنهاي شکسته و مخاطر شهیش- 14
 ومقرات آن ز یلوازم ومواد نوك ت- 15
 زیت لیمکان قرار دادن ظروف ووسا- 16
 سرنگها ومخاطرات آنها - 17
 دلهاینحوه امحاء سرنگها و ون- 18
 کار  نیح یمنیاستاندارد هاي ا- 19
 ی کروبیکشت م طهايینحوه امحاء مح- 20
 اتو کال وها - 21
 در کار با اتو کالوها یمنیمراقبت و ا- 22

آموووووز  (سووووخنرانی .۱

پرسش و پاسو  -2 )ینالآن 

سوامانه (در قسمت گفتگوو  

نقد فیلم یا تصوویر -3 )نوید

در بخووش گفتگووو اسووامانه 

خش نقد مقاله در ب -4 )نوید

-5 )نویود سوامانه(گفتگوو 

بحث و گفتگوو در آمووز  

حوول -6مزمووان ه یوونالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  توا مح دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

ز از استتتمهیا  سامانه نوید

    شتتتتتت 

د اجممتتتتی 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

از  لاستتتمهیاز

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

 -3درصوووووود 

مووون کتبووی زآ

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

با   د ی دانشجو با

و  یطیمخاطرات مح

حفاظت در   نیقوان

برابر آنها آشنا شده  

  یومقررات مواد خوردن 

 –  یپوششو –

ش   نگهداري  شووهیلوازم 

اي و برخووورد بووا مووواد 

و سرنگ ها و   زینوك ت

 د ینما انیامحاء آنها ب



 4 

 ییایمیمخاطرات ش -1

خوواطرات کارفرمووا در قبووال م فیوظووا-2

 ییایمیش

 دهای: اسوو ییایمیانووواع مخوواطرات شوو- 3

 زرهایدایاکس  – ظیوبازهاي غل

 در چشم  یائ یمیمواد ش  دنیپاش- 5

 ییایمیمحافظت از چشم در برابر مواد ش- 6

: انواع گازهوا و   ییایمیانواع مخاطرات ش-  7

 توژنهایکارس

 مخاطرات گازها و کپسول آنها- 8

 )hoods Fumeاز هود )استفاده  - 9

قابوول  ییایمیطبقووه بنوودي مووواد شوو- 11

 احتراق

نگهووداري محلولهوواي قابوول  نیقوووان - 12

 احتراق

 نوژنهایعمل کارس  سمیمکان - 13

: انواع حاللهوا  ییایمیانواع مخاطرات ش-  14

 -قابوول احتووراق یائ یمیو مووواد جاموود شوو

 ییایمیموواد شو  -وهیوحاللهاي هالوژنوه و ج

اع فلوزات انو  -آب وهوا  واکنش گر با  "دایشد

 نیسنگ

آموووووز  (سووووخنرانی .۱

پرسش و پاسو  -2 )ینالآن 

سوامانه (در قسمت گفتگوو  

نقد فیلم یا تصوویر -3 )نوید

در بخووش گفتگووو اسووامانه 

نقد مقاله در بخش -4 )نوید

-5 )سوامانه نویود(گفتگوو 

بحث و گفتگوو در آمووز  

حوول -6مووان یوون همزالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي ع نرم افزارهانوا ا-3

  وا حتم دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

اسووووووتفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسوووووووا ، 

ایبووك  اینستا، 

هوا ،اسوتفاده از 

کتابخانووه هوواي 

 دیجیتالا

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2د  درص

 22تکوووووالیف 

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

دانشووجو بایوود بووا 

طبقه بندي انووواع 

 –واد شوویمیائی  م

 و کارسووووینوژنها

 در سمی هاي  گاز

 آشوونا آزمایشووگاه 

 مخواطرات  شوده 

و نحوه برخووورد و 

جلوووو گیوووري ز 

آسووویب آنهوووا را 

 .بیان نماید

 یطیمخاطرات مح -1

 خطر برق- 2

 شووگاههایدر آزما یکوویمشووکالت الکتر- 3

 در آن  یکیونحوه حفاظت الکتر

 مخاطرات ولتاژهاي قوي- 4

 شگاهیمخاطرات قطع برق در آزما- 5

از   ريیو جلوگ  شگاهیآتش سوزي در آزما-  6

 آن

 يپاس  مناسب در آتش سوز- 7

 قیاطفاء حر  لیانواع وسا- 8

 شگاهیلرزه در آزما  نیوقوع زم- 9

آموز   (ی ران سخن.۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو اسامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )دسامانه نوی(گو گفت

آموز    بحث و گفتگو در

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

اسووووووتفاده از   سامانه نوید

اجتماعی ش بکه 

اتسوووووووا ، )و

ایبوو ك اینستا، 

هوا ،اسوتفاده از 

ابخانووه هوواي کت

 دیجیتالا

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

 -3درصوووووود 

 آزمووون کتبووی

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

بووا  دیوو دانشووجو با

انووواع مخوواطرات 

، بوورق و  قیوو حر

زلزلووه آشوونا و در 

صورت وقوع نحوه 

از آنهووا   ريیشگیپ

 . دینما انیرا ب
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 یکروبیم هايیبه حفاظت از آلودگ ازین لیدل-1
 ی نیبال شگاههايیدر آزما 

 ها  سمیگروههاي خطر در ارگان- 2
بالقوه   کیولوژیبندي عوامل ب میتقس- 3

 خطرناك
گزار   دیبا "که حتما یعفون هايیماریب- 4

 شوند
 ی شگاه یحوادث عفونتهاي آزما  لیدال- 5
به بدن در  کروبهایو انتقال م تیراههاي سرا- 6
 ی نیبال شگاههايیآزما

 آئرسول دارند جادیکه خطر ا یوسائل-7
 د توانند مواد عفونت شون یکه م یوسائل- 8
 ی عموم نکات –استفاده از هودها - 9

 عوامل حذف نحوه  –استفاده از هودها - 10
 یدفع
 1کالس  کی ولوژیب نهايیکاب فیتعر- 11
 1کالس  کیولوژیب نهايیعمل کاب سمیمکان- 12
 نحوه کار درست با هودها- 13

 کییولوژیبر چسب هاي خطر مواد ب14-

 کیولوژیفرم انتقال عوامل ب -15

موز   آ(سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو اسامانه  

مقاله در بخش   نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیلتو

 و  ای امتازس،کیآف)

 الینا  يرتواس

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

اسووووووتفاده از   ویدسامانه ن 

اجتماعی  شبکه 

)واتسوووووووا ، 

ایبووك  اینستا، 

هوا ،اسوتفاده از 

کتابخانووه هوواي 

 دیجیتالا

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

 -3د درصوووووو

آزمووون کتبووی 

 65ایان تورم پ

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

دانشووجو بایوود ضوومن 

طبقووه بنوودي عواموول 

عفونت زا و آشنایی بووا 

میکروارگانیسووم هووایی 

تواننود باعوووث  که می 

 محیط کار  آلوودگی در

شووووند نحووووه کوووار 

ومراقبوووت از حووووادث 

عفووووونی در محوووویط 

آزمایشگاه یا بیمارستن 

 . را بداند 

 ی کروب یروشهاي مهار م- 1

 کننده ها   ینحوي اثر ضدعفون - 2

 ی کروب یهاي مهار رشد م سمیمکان - 3

ها در   سمیکروارگان یمقاومت م بیترت-4

 کش ها  کروب یبرابر م

کننده   یضد عفون  یکش  کروبیقدرت م- 5

 ها

 در کار با اتوکالو  یمنیا- 6

 کنند ها  یاز ضد عفون  یانواع- 7

   یعوامل مؤثر بر روشهاي گند زدائ  -

 شگاه یتگاههاي آزمادس ی ضد عفون - 9

 سل  شگاهیدر آزما  یضد عفون - 10

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو اسامانه  

اله در بخش  مق نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی نو سامانه -1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  توا مح دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

استتتمهیاز از   ویدسامانه ن 

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

 -3رصوووووود د

زمووون کتبووی آ

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

 : بتواند  دانشجو 

روشهاي  انواع  با 

آشنا و   یکروب یم

طبقوووه بنووودي 

کننووده  یعفووون 

هووا را دانسووته 

اسوتفاده  ونحوه 

 انیوواز آنهووا را ب 

 .  دینما

ر  و کابردهاي آن د ویواکتیتشعشعات راد- •
 یطب صیتشخ شگاه یآزما
 ویاکت وینشاندار سازي با مواد راد - 2 •
)   ویاکت ویانواع کالسهاي مواد راد- 3 •

 ) III ,II , Iکالسهاي )

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (و در قسمت گفتگ

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

 شووورکت در-1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

با   دیدانشجو با 
کاربرد مواد  

  زوتوپیا ویراد
  شگاه یدر آزما

آشنا شده  
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 و یواکتیدستگاههاي سنجش مواد راد- 4 •
 و یواکتیبرنامه مراقبت در برابر مواد راد- 5 •
در مقابل   یواکش اتینحوه وعمل- 6 •
 زوتو یا ویمواد راد ختنیر
 ویاکت ویورژانس مواد رادفرم ا- 7 •
نحووووه دفوووع و امحووواء موووواد آغشوووته بوووه  -8

 زوتوپهایوایراد

در بخش گفتگو اسامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6همزمان ین الآن 

 مسئله

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

از لاستتتمهیاز 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

ومخاطرات  
ونحوه 

از   ريیشگیپ
 آنها را داشته و 

 د ینما عمل

آموز   (سخنرانی .۱ فیینیل اتمحین

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو اسامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گو گفت

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آنایتت، لآتتتوز  

 آنای،

استتتمهیاز از   مانه نویداس

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالیف 

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65م پایان تور

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه اي

 

 
 ( عیو شکبه های اجتماadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویهئوکست،مالتی مهیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 ( ،استفاد  از کتابخانه های دیجیتال و ایبوک هااجتماعی )وامساپ، اینستا، ملگرام،آرمان  استفاد  از شبکه)آموزشهای حمایتی و مکمل :  * * 
 

   (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اد  از محیط استف)ابزارهای معاملی استاد با دانشجو:  *** 

 ( ...   و pblیادگیری مرکیبی ، فلیپ ،  ، مهلهایآموزش در گروههای کوچک ) غیرمجازی :  س بصورتروشها و مهلهای ارائه در **** 

 ( سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیهن، کاربرد، مجلیل، نقه وارزیابی ، مرکیب قضاوت** ***

 ( سازی درونی  حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و موجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازمانههی ارزشها،

ن ل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شهحیطه روان حرکتی : )مقلیه، اجرای مستق
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 منابع درسی :  

 
Clinical diagnosis & management ( henry ) ( last edition )  

Clinical laboratory medicine( me clatchey ) ( last edition . 
 

 : نحوه ارزشيابي  

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 ر نمر  نهایی لحاش می شااود بااه دانشااجو معلاا  ر  د. درصه نم5در صورت رعایت مالک های زیر ...:    ارزشيابي تکویني-

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به مکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک  -
 

 و ماالر گفتگو آنالین کت فعال در معامالت شر -
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شه  در سامانه -

 

 

 ه محاسبه نمره كل درس : نحو
 

 زهاي برگزارشده در طول ترم ( کوئی....درصد کسب شده )5 -

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردي انجام شده 5 -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( انجام تکالیف گروهی ...درصد کسب شده از 5 -

 ورت غیر حضوري ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بص15 -

 ن ترم  پایا.... درصد کسب شده در آزمون 65 -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...( ......درصد کسب شده از پروژه هاي کالسی 5 -

 کر شده می باشد.نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم هاي ذ -
 
 
 
 

 
 

 مقررات :  

 نمر   10حه نمر  قبولی : 

 ن های آنالیمعهاد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 وئیزها و امتحان پایانی ضروری است  م، ک مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین مر
 . گردد یکسر م یینمره از نمره نها میمجاز ن ریغ  بتیهرجلسه غ  ✓

 


