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  آموز عزيز:اولياي گرامي، دانش

آمـوزان بـه   آمده بابت بيماري كرونا و به تبع آن عدم امكان حضور منظم دانشبا توجه به شرايط پيش

هـاي اخيـر   آموزش غيرحضوري، مدرسه روزبه با تـالش  عنوان ركن اصلي مدرسه و جايگزين شدن

آمـوزان و  توانست روشي را انتخاب نمايد كه بتواند مشكالت آموزش غير حضـوري را بـراي دانـش   

افـزاري،  گذاري سنگين در حوزه سختهمكاران به حداقل برساند. در اين روش كه محصول سرمايه

آمـوزان چـه در حالـت نيمـه حضـوري و چـه غيـر        نـش افزاري بوده، امكان استفاده دااي و نرمشبكه

تواننـد بـا حضـور در    باشد. همچنين دبيران در ايـن روش مـي  هاي درس ميسر ميحضوري از كالس

بـرد آمـوزش بهـره    كالس درس از بستر تصوير و تخته كالس و ساير مواد كمك آموزشـي در پـيش  

را در سـال تحصـيلي    2سـتان ر دباي از روش كـا ي شماسـت خالصـه  اي كه پيش رومجموعه .گيرند

نمايد. اميد است تا با مطالعه و توجه دقيق به نكات مطرح شده و به كار بستن هر جاري مشخّص مي

  موفّق باشيد.  .يك از اين نكات، سال تحصيلي خوبي را در پيش داشته باشيد
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        بندي و تقويم كاري مدرسهبندي و تقويم كاري مدرسهبندي و تقويم كاري مدرسهبندي و تقويم كاري مدرسه. زمان. زمان. زمان. زمان1111

سـال دوم  ي دوم دي و نـيم شهريور آغاز و تا پايان هفتـه  15سال اول سال تحصيلي از هاي نيمكالس �

 باشد.ي اول بهمن تا پايان ارديبهشت ميتحصيلي از هفته

سـال دوم  نـيم دي، ميان 18تا  13 سال اول از، نيمآبان 16آبان تا  10سال اول از نيمهاي ميانآزمون �

 گردد.ي آخر ارديبهشت ماه برگزار ميهاي پايان سال در هفتهماه و آزمون استفند 27تا  23از 

هفته (به غيـر از  هاي درسي به مدت يكسال اول كالسسال و نيمهاي ميان نيمي بعد از آزمونهفته �

 كالس زبان هرمس) تعطيل خواهد بود.

 ها به صورت زير است:بندي زنگزمان �

 
  برنامه  زمان

  صبحگاه، حضور و غياب  7:10 – 7:15

  گ اولزن  7:20 – 8:00

  زنگ دوم  8:20 – 9:00

  زنگ سوم  9:20 – 10:00

  زنگ چهارم  10:20 – 11:00

  

دقيقه قبل از زنگ در  5 آموزان دانشس مجازي لطفاًها و ورود به كالسالبه جهت شروع به موقع ك �

 .دنس حضور داشته باشالك

هاي شنبه و هارم در روزچ و پايه شنبهدر روزهاي يكشنبه و سه هرمس پايه سوم و پنجمس زبان كال �

 .گرددبعد از ظهر برگزار مي چهارشنبه
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        وضعيت حضور در كالسوضعيت حضور در كالسوضعيت حضور در كالسوضعيت حضور در كالس. . . . 2222

  الف) تأخير ورود

ت. اسـ  7:10تـأخير، سـاعت    يباشد و زمـان محاسـبه  مي 7:05 م حضور در برنامه صبحگاهالزمان اع �

 .آموزان يك نيمسال تحصيلي استمبناي محاسبات تأخير ورود دانش

دفتـر  بايسـت بـه   آمـوز مـي  دانش يس حاضر شود، اولياالآموز نتواند در كليلي دانشچنانچه به هر د �

 ع دهندالمدرسه اط

 .تشخيص موجه يا غيرموجه بودن تأخير با مسؤولين نظامت است �

 
 ب) فعال بودن در كالس

 آموز بخواهد تا ميكروفون خود را فعال نمايد و اين امكـان فـراهم  در صورتي كه دبير از دانش �

دهـد و مسـؤؤل پايـه موضـوع را پيگيـري      مسؤولين پايه اطّالع مـي نگردد، دبير موضوع را به 

ي نامـه آمـوز در آن زنـگ مطـابق آيـين    نمايد. در صورت حصول اطمينان از غيبت دانـش مي

 شود.اجرايي براي وي غيبت درج مي
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        آموزيآموزيآموزيآموزي. تكليف و ارائه دانش. تكليف و ارائه دانش. تكليف و ارائه دانش. تكليف و ارائه دانش3333

  الف) ارائه تكليف

ب با محتواي دروس در يكـي از انـواع نوشـتني، خوانـدني، تحقيقـي و عملـي ارائـه        تكاليف روزانه متناس �

 شود.مي

آموزان خاص (ضعيف/ قوي) كه نياز به تكاليف ويژه دارند تكليف الزم و متناسـب  معلّم راهنما براي دانش �

 نمايد.بيني و ارائه ميرا پيش

ين را اخـذ و پـس از بررسـي، متناسـب بـا      دروس معلّمي تكاليف تمامي معلّم راهنماي هر كالس، برنامه �

  نمايد.ي تكاليف هفتگي هماهنگ و اعالم ميبرنامه

ي سـوم دبسـتان   آموزان پايهمجموع مدت زمان در نظر گرفته شده جهت انجام تكاليف روزانه براي دانش �

ي پـنجم  آمـوزان پايـه  دقيقه و براي دانـش 90ي چهارم حداكثر آموزان پايهشدقيقه، براي دان 80حداكثر

 باشد.دقيقه مي100حداكثر 

 آموزان موظّفند تكاليف را در روز بعد براي تصحيح و بررسي به مدرسه بياورند.دانش �

 شوند.ها نياز به گذشت زمان دارد در روز مقرّر به مدرسه آورده ميتكاليفي كه انجام آن �

 نمايد.آموزگار تكاليف را به دقّت از نظر كمي و كيفي بازبيني و تصحيح مي �

شوند.و تكاليفي كـه  آموزان بازگردانده ميتكاليف روزانه، حداكثر پس از يك روز، تصحيح شده و به دانش �

 روز بـه  3انشـا....) حـداكثر پـس از     -امـال  -هـا ها به صرف زمان بيشتري نياز دارد (مجموعـه تصحيح آن

  آموزان برگشت داده خواهد شد.دانش

در تصحيح تكاليف جداي از كامل و درست بودن تكاليف به محورهايي چون زيبايي خط، دقّت در انجـام،   �

 شود.خوردگي توجه ميسليقه، استفاده از رنگ، تميزي، نداشتن خط

رت كتبـي و يـا حضـوري    آموز را بـه صـو  آموزگار موارد اشتباه و يا غلط تكليف را مشخّص نموده و دانش �

هاي آموزگار، فرزند خود را در اين رابطه آموزان نيز ضمن توجه به نوشتهنمايد. اولياي دانشراهنمايي مي

 كنند.راهنمايي مي
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 ضوابط تصوير برداري از تكليف يا آزمونب) 

  

اي كليف روي تكه) نوشته شود و از نوشتن تي(سايز دفاتر معمول 5Bتكاليف حتماً بايد روي كاغذ سايز  �

 اجتناب گردد. (crop)از كاغذ يا بريدن عكس 

الزم است عكس درجهت درست تنظيم شده و ترتيب سؤاالت در هنگام ارسال رعايت گـردد و تصـاوير    �

 تجميع شود. pdfدر قالب يك فايل 

يار اي باشد كه خوانا باشد و انـدازه عكـس در حـد متعـارف (نـه بسـ      كيفيت عكس تكاليف بايد به گونه �

 باشد.بزرگ و نه كوچك) مي

فــزار بهتــر اســت در صــورت تصــويربرداري بــا تلفــن همــراه، از شــروع تصــويربرداري از طريــق نــرم ا  �

CamScanner .اقدام گردد 

 
  ضوابط ارسال تكليفپ) 

تكليـف  ، اي باشد كه امكان خواندن وجـود نداشـته باشـد   به گونه عكس ارسالي كيفيت ي كهدر صورت �

آمـوز  با نظر معلّم درس و تأييد معلم راهنما فرصت ارسال مجدد تكليف به دانـش  وشود تصحيح نمي

 گردد.در صورت عدم رفع مشكل براي وي نقص تكليف ثبت مي .شودداده مي

اول و مـوارد   بار مورد نظر در زمان تعيين شده براي فايل تكليف نيمسال در صورت عدم ارسال هر در �

با نظر معلّم درس و تأييد معلّم راهنما فرصـت ارسـال   آموز، ذكر به دانشپس از ت موجه (بيماري و...)

آموز نقـص تكليـف   در صورت عدم ارسال و تكرار براي دانش .شودآموز داده ميمجدد تكليف به دانش

 شود.ثبت مي

 

  اقدام  تعداد موارد

  گيري معلّم راهنما، كسر امتياز و نمره انضباطتذكّر و پي  مورد 1-2

  الع كتبي به اوليا و مذاكره، كسر امتياز و نمره انضباطاطّ  3

 اشور در طرح –دعوت از ولي و تكميل فرم تعهد، محروميت از كالس (دوره دوم) ، كسر نمره انضباط  4

 مره انضباطروز)، كسر ن 3تا  1گيري در شورا درباره اخراج موقّت ( محروميت از كالس (دوره دوم) ، تصميم و بيشتر 5
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        ضوابط ارسال فايل آزمونضوابط ارسال فايل آزمونضوابط ارسال فايل آزمونضوابط ارسال فايل آزمون    ....4444

هـا يـا   اي باشد كه امكان خواندن كـل پاسـخ  به گونه عكس ارسالي كيفيت ي كهصورتدر  هادر آزمون �

بـار تكـرار    3شـود و در صـورت   ها وجود نداشته باشد، فرصت مجدد ارسال پاسخ داده ميبرخي از آن

 شود.ري ميگياين موضوع در شوراي آموزشي مطرح و در مورد آن تصميم

 اسـت  الزم سامانه، در آزمون فايل بارگذاري در فني مشكل هرگونه به برخورد صورت در آموزاندانش �

 نمايند. ايميل پايه مسؤوالن به اسرع وقت در را خود آزمون فايل

شـود  دقيقه فايل پاسخ آزمون را ارسال نمايد از آن پذيرفته مـي  15آموزي با تأخير كمتر از اگر دانش �

 شود.گيري ميدقيقه مطابق بندهاي قبلي تصميم 15ر مورد تأخير بيش از و د

 


