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ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

داشته باشند و همچنین در رابطه در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث 
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  کیرد.
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