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 كارشناسيمقطع  اینترنت اشیاءدرس مربوط به  اطالعاتقوانین و 

  باشند:درخصوص شرایط درس در نظر داشته لطفا موارد زیر را  ،درس را انتخاب نموده انداین که  محترمی دانشجویان

 :ارزش یابی در این درس بر اساس موارد زیر انجام میشود: ارزش یابی 

نمرات برگه های پایان ترم و میان ترم  :١توجه   نمره  مهلت عنوان
نمره بوده که با توجه به جدول، نسبت به  ٠٢از 

نمره بخش خود در کل نمره درس تناسب بسته 
 خواهد شد.

کلیه موارد ذکر شده در جدول الزامی  :٢توجه 
بوده و نمره خاص خود را دارد و نمره هیچ یک 

 از موارد نمیتواند جایگزین دیگری شود.
اگر به هر دلیلی در کالس کوییزها یا  :٣توجه 

، نمره آن به پایان ترم برگزار نشودمیان ترم 
 اضافه خواهد شد.

 2 طول ترم انضباط و فعالیت های کالسی

 4 هفته هشتم میان ترم

 4 طول ترم فعالیت ها و گزارشات آزمایشگاهی

 4 هفته چهاردهم پروژه پایانی

 8 طبق زمانبندی امتحان پایان ترم

 ٢٢  جمع

 

 :استفاده از تلفن همراه و سایر وسائلی که باعث از بین رفتن تمرکز دانشجو و اطرافیان میشود، در کالس  تلفن همراه

اکیدا ممنوع میباشد. بازی کردن با تلفن همراه، ارسال پیام کوتاه و خارج شدن از کالس جهت پاسخگویی به تلفن 

. یا در حالت سكوت قرار دهید خود را خاموش نمایید همراه اکیدا ممنوع است. لطفا قبل از ورود به کالس تلفن همراه

همچنین استفاده از تلفن همراه به جای ساعت، ماشین حساب و فرهنگ لغت در امتحانات ممنوع میباشد و تقلب به 

 حساب می آید.

 هر دانشجو موظف است تمرینات خود را شخصا در پایان کالس و در روز از پیش تعیین شده :و پروژه تمرینات 

نوشتن نام، تمرینات گروهي نیز باید در پایان كالس و یا آزمایشگاه و توسط نماینده گروه تحویل شود. تحویل نماید. 

نام خانوادگی، نام درس مربوطه، صورت تمرین و روز و ساعت تشکیل کالس بر روی کلیه تمرینات ضروری 

پالستیک و صفحه ای که و از استفاده از  ستفاده شودفقط از منگنه امیباشد. در صورت چند برگه بودن تمرینات حتما 

بر روی آن قرار دارد در تحویل تمرینات و پروژه ها جدا خودداری شود. همچنین از اتالف کاغذ و بزرگ  نام خدا

قسمتهای . تمرینات باید بصورت کتبی و در کالس تحویل شودکردن فونت جهت افزایش حجم تمرین خودداری شود. 

 استفاده شود. A4ر طول ترم تحویل میشوند میتوانند دست نویس باشند اما حتما از کاغذ پروژه که د

 :سرفصل و مرجع اصلی درس کلیه مطالبی است که در کالس بعنوان درس، مثال، تمرین  )حل شده و  منابع و ماخذ

اعالم شده بر روی حل نشده( و کار در کالس گفته میشود. به هر حال مطالب مطرح شده در کالس عموما از منابع 

روي منابع  میتوانند از سایردانشجویان می باشد. ( www.drkamel.irدر بخش درس مربوطه مي باشد )سایت 

 تر استفاده نمایند.بعنوان منابع تکمیلی جهت تمرین و یا مطالعه بیشسایت 

 :زمان امتحانات و مهلت هاي  کالس، جلساتمحتوای درسی، تاریخ و زمان  اطالع ازمسئولیت  تاریخ و جلسات ارائه

 .ارائه تکالیف به عهده دانشجوی محترم می باشد

 

 تبا آرزوی موفقی

 سید رضا کاملدکتر 


