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  9911 -9911 :سال تحصیلی اول :ترم  :....................رشته                                   کارشناسیکاردانی:مقطع تحصیلی

 فاطمه محمدی: نام ونام خانوادگی مدرس                                                    اخالق حرفه ای :نام درس

 f.mohammadi792@yahoo.com       :تلفن همراه مدرس11077312100            ایمیل مدرس    

  سوم      دوم   اول:  مربوط به هفته    اخالق حرفه ای: جزوه درس

 text :دارد ندارد                      voice:دارد ندارد                         power point:دارد  ندارد 

                                   :تلفن همراه مدیر گروه 

 دانشجوی گرامی؛ 

با آرزوی تندرستی و موفقیت برای همه دانشجویان گرامی امیدوارم در ترم حاضر با تعامل درسی مناسب بتوانیم برنامه های پیش بینی 

درس  جلسه اول مطالبی که در ادامه درج شده است، محتوای پیش بینی شده بررای .کنیم ییدر زمان مقرر اجراشده را به کمک هم 

چنانچره  ضمن مطالعه این مطالب، هر چند در جلسات درسی توضیحات الزم ارائره خواهرد شرد، برا اینحرال      . اخالق حرفه ای می باشد

امیردوارم برا ترال     . الزم را ارائه کرنم  توضیحاتد، در محیط مجازی با اینجانب در میان بگذارید تا بتوانم  یسوال یا ابهامی داشته باش

 . یاد آور می شود که سواالت امتحانی تشریحی خواهد بود .بصورت بصورت مطلوب اجرا کنیمرنامه درسی را گروهی بتوانیم ب
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 فواید اخالق

 

 

 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای خالصه درس و نمونه  4حداقل : قابل توجه مدرسین محترم 

 .سوالت در نظر گرفته شود

  



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای خالصه درس و نمونه  4حداقل : قابل توجه مدرسین محترم 

 .سوالت در نظر گرفته شود

 

 

 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای خالصه درس و نمونه  4حداقل : قابل توجه مدرسین محترم 

 .سوالت در نظر گرفته شود

 

 
  


