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غیبت بیش از یک جلسه در آزمایشگاه های گروه به منزله صفر تلقی می گردد.



پوشیدن روپوش الزامی است و از ورود دانشجویانی که فاقد روپوش هستند جلوگیری می شود.



تحویل گزارش کار آزمایشگاه به استاد مربوطه یک روز بعد از انجام آزمایش صورت گیرد .در غیر این صورت نمره
گزارش کار به دانشجو تعلق نمی گیرد.



دانشجویان می بایست راس ساعت شروع کالس عملی در آزمایشگاه حضور داشته باشند و بعد از آن درب آزمایشگاه
بسته خواهد شد.



سایر معیارهای انظباطی مطابق آئین نامه دانشگاه توسط دانشجویان می بایست رعایت گردد.


بارم بندی نمره آزمایشگاه ژنتیک و ایمونولوژی
حضور و فعالیت در جلسه آزمایشگاه

 5نمره

گزارش آزمایش
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نمره عملی آزمایشگاه
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نمره تئوری آزمایشگاه
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