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نوان، اسم گروه، درس مربوطه، نام دانشجو، استاد راهنما و تاریخاسالیدها بصورت کامل بهمراه صفحه ع-
Power Pointتهیه اسالیدها با نرم افزار -

مقررات جلسات سمینار

نمره منفی براي هر مورد غیبت1: عدم حضور در هر سمینار. حضور دانشجویان در تمامی سمینارها الزامی است

نمره منفی2: اسالیدهاي ناقص

نمره منفی2تا : وقتعدم رعایت 


