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 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 وسایل کمک آموزشی:
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 نمره %40فعالیت کالسی:                    نمره %40حضور فعال و منظم در کالس:              نمره %50: امتحان پایان ترم
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