
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  )غیر حضوري( آموزينسخه دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اوّل)دوره  دبیرستان روزبه

 ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ سال تحصیلي



 1صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 يباسمه تعال

 ،آموزان عزيزدانش

 متما عدم امکان حضور منظم به تبع آن کرونا و بیماریآمده بابت شرايط پیشبا توجّه به 

مدرسه روزبه با ، و جايگزين شدن آموزش غیرحضوری مدرسهآموزان به عنوان رکن اصلي دانش

ی های اخیر توانست روشي را انتخاب نمايد که بتواند مشکالت آموزش غیر حضوری را براتالش

زه سنگین در حوگذاری ول سرمايهمحصکه آموزان و همکاران به حداقل برساند. در اين روش دانش

نزل، مداخل مدرسه و  آموزاندانش مطلوب امکان استفاده ،افزاری بودهو نرم ایافزاری، شبکهسخت

توانند با حضور در اين روش ميهمچنین دبیران  .باشدهای درس میسر مياز کالس به طور همزمان

ه برد آموزش بهرآموزشي در پیش کمک موادساير و  کالستخته تصوير و کالس درس از بستر  در

 گیرند.

ي سال تحصیلرا در دوره اول روش کار دبیرستان ای از خالصه ،ای که پیش روی شماستمجموعه

رونا بیني روند بیماری ک)البته با توجه به شرايط خاص امسال و عدم پیش نمايدمشخّص مي جاری

. ل گردد(امکان دارد تغییراتي در برخي موارد حاصآموزان در مدرسه، و به تبع آن نحوه حضور دانش

کات، سال امید است تا با مطالعه و توجّه دقیق به نکات مطرح شده و به کار بستن هر يک از اين ن

 .حصیلي خوبي را در پیش داشته باشیمت

 

 

 

 

 قیو من ا... التوف

 (اوّل)دوره  رستان روزبهیدب
 

 



 2صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 فهرست:               

 3 ........................................................ مدرسه يکار تقويم و يبندزمان. ۱

 ۴ ............................................................... يآموزدانش ارائه و تکلیف. ۲

 ۴ ............................................................................... فیتکل ارائه( الف

 6 ..................................................... آن انجام بر ظارتن و فیتکل ليتحو( ب

 9 ........................................................................ هانمره بندي بودجه. 3

 ۱3 ............................................................................... يدرس ضعف. ۴

 ۱5 ................................................... يغیرحضور آزمون در شرکت نکات. 5

 ۱6 ...................................................................... يلیتکم يهاآموزش. 6

 ۱6 ............................................................................. آنقر برنامه( الف

 ۱8 .................................................................... رايانه آموزش برنامه( ب

 ۱9 ........................................................... انگلیسي زبان آموزش برنامه( ج

  



 3صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 مدرسه م کاریيبندی و تقوزمان. 1

 سال دوم و نیم دی دومفته پايان هتا آغاز و  ماه هرم سومسال اوّل تحصیلي از نیمهای کالس

 يابد.ادامه ميارديبهشت پايان تا  دی 18تحصیلي از 

 سال دوم یمدی، میان ن 1۵تا  ۴سال اوّل از نیم آبان، 2۹تا  22سال اوّل از های میان نیمآزمون

 گردد.های پايان سال در خرداد ماه برگزار مياسفند ماه و آزمون 1۷تا  11از 

 به غیر از هفته ) يکبه مدت  اول سالنیمهای آزمونطول برگزاری در های درسي کالس

 تعطیل خواهد بود. (موارد خاص

 زير است: شرحبه  روزانه هایکالسبندی زمان 

 

 

 

 

 

 

 

و  1۵:۴۵تا  1۴:1۵های زبان کانون در دو گروه ازشنبه کالسشنبه و سه** در روزهای يک

کالس درسي برگزار  6و  ۵زنگ ) شودبه صورت غیر حضوری برگزار مي1۷:30تا  16يا از 

 .نخواهد شد(

 حضور  مجازی دقیقه قبل از زنگ در کالس 3يا  2لطفا  ،کالس مجازی جهت شروع به موقع

 .باشد( مجازی دقیقه زودتر از حضور دبیر در کالس ۵)زمان حضور نبايد  يابید

 است: زيربه شرح  در هر پايهآموزان های مستمر دانشآزمونهای معمول زمان 
 

 )غیرحضوری( زمان برگزاری زمان برگزاری پايه

 1۵:1۵تا  1۴:۴۵ها چهارشنبه 1۲:00تا  11:30ها شنبهيک ششم

 1۵:1۵تا  1۴:۴۵ها شنبه 1۲:00تا  11:30 هاشنبهو سه هاشنبهيک هفتم و هشتم

 برنامه زمان  برنامه زمان

۳۰:7 – ۰۲:7 ۰1:1۰ – ۰۳:1۰  بحگاه، حضور و غیابص   زنگ تفريح 

۰1:8 – ۰۳:7 ۰۳:1۰ – ۰1:11  1 كالس   4 كالس 

۰۳:8 – ۰1:8 ۰1:11 – ۰۳:11  زنگ تفريح   زنگ تفريح 

۰1:9 – ۰۳:8 ۰۳:11 – ۰1:1۲  ۲ كالس   **5 كالس 

۰۳:9 – ۰1:9  زنگ تفريح 1۲:1۰ – 1۲:۳۰  زنگ تفريح 

۰1:1۰ – ۰۳:9  **6 كالس 1۲:۳۰ – 1۳:1۰  ۳ كالس 



 ۴صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

  آموزیو ارائه دانش فيتکل .۲

 الف( ارائه تکليف

 فتنرو با در نظر گ تدريس و طرح درس مربوط به آن دارتکالیف هر درس با توجّه به مق 

آموزان ارائه توسّط دبیر به دانش ها در منزل،بندی مقدار ساعات مطالعه درسجدول زمان

 شود.مي

  عت سا 3تا  2متوسّط زمان صرف شده برای انجام تکالیف و مطالعه روزانه در هر روز بین

 ساعت خواهد بود. ۵/1تا  1 حدودّام امتحانات میزان تکالیف در ايکه  باشد.مي

 ّدرس مربوطنمره از  ۴تا  2بین ، تکلیف در آموزش مجازیبیش از گذشته ت به جهت اهمی 

 يابد.آموزان اختصاص ميسال به وضعیت تکالیف دانشسال و پايان نیمدر میان نیم

  شود.ای در نظر گرفته ميتکالیف، امتیاز ويژهدر کارنمای امتیازی برای کامل بودن 

  قالب و ضوابط  ،سالمیدارند، سه هفته اوّل هر نآموزی دانشجهت ارائه  یانمره روسي کهددر

 اتیئنسبت به جز سالمین یآموزان از ابتداتا دانش گرددميطرح مارائه در کالس  ليتحو يکل

 اشراف داشته باشند. يليارائه تحو

  آموزش مجازیسامانه در  درس و مهلت تحويل آن، ارائه شرايط تحويل فعالیتضوابط و 

 گردد.مي اعالم

  



 ۵صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

  دهد:ها در منزل را نشان ميمقدار ساعات مطالعه و تکلیف درس زيرجدول 

 ششمپايه  رديف
 ساعت
 هفتمپايه  مطالعه

ساعت 
 مطالعه

 هشتمپايه 
ساعت 
 مطالعه

 3 حساب 3 حساب 2:30' رياضي 1

 1:30' هندسه 1:30' هندسه 1 تجربي علوم 2

 2 علوم تجربي و زيست 1:1۵' علوم تجربي 2 امالفارسي و  3

 1:30' فارسي و امال 1:30' فارسي و امال 1 قرآن ۴

 30' نگارش 30' نگارش 30' های آسمانهديه ۵

 30' های آسمانپیام 30' های آسمانپیام 1 رايانه 6

 1 قرآن 1 قرآن 3 زبان کانون ۷

 1 عربي 1 عربي 30' مطالعات اجتماعي 8

 1 رايانه 1 رايانه 30' هنر ۹

 3 زبان کانون 3 زبان کانون   10

 30' مطالعات اجتماعي 30' مطالعات اجتماعي   11

   30' نجوم / طرّاحي   12

 1۵:30 جمع كل 1۵:1۵' جمع كل 12 جمع كل -
 

 
  



 6صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 آنو نظارت بر انجام  يفتکل تحويل ب(

 سط تو آموزش مجازی )مودل(و روزانه در بستر سامانه  یبه صورت جار فیتکال يتمام ليتحو

رده ک یربرداريخود تصو فیآموزان از تکلصورت که دانش ني. به اردیگيآموزان انجام مدانش

 یه بارگذارو در موعد مقرر در سامان دينمايم pdf ليفا کيبه  ليافزار آن را تبدو با کمک نرم

 .دينمايم

 زيکاغذ سا یرو ديها باو آزمون فیتکال B5 شتن آن ( نوشته شود و از نويدفاتر معمول زي)سا

 ( اجتناب گردد.cropعکس ) دنيبر اياز کاغذ  یاتکه یرو

 یاشده باشد به گونه می( تنظیدرجهت درست کاغذ )عمود يارسال لياست عکس در فا الزم 

 به چرخش صفحه وجود نداشته باشد. یازیمشاهده آن ن یکه برا

 کيدر قالب  تيدر نها ريگردد و تصاو تيصفحات و سؤاالت در هنگام ارسال رعا بیترت 

 و ارسال شود. عیتجم pdf ليفا

 نه )ف و اندازه عکس در حد متعار بودهباشد که خوانا  یابه گونه ديبا فیعکس تکال تیفیک

 .باشدبزرگ و نه کوچک(  اریبس

فزار استفاده از نرم ا فیو ارسال تکل یربرداريتصو یروش برا نيعتريو سر نيبهتر

CamScanner نياز ا ميامکان خواهشمند ني. لذا در صورت وجود اباشديو تلفن همراه م 

 .ديیروش استفاده نما

 ضوابط  تي، در صورت عدم رعابیان گرديدکه  یربرداريروش تصو حاتیبا توجه به توض

. گرددينمره کسر م 2تا  فیاز نمره تکل ،يعکس ارسال نيیپا تیفیصفحات و ک بیترت ،ياعالم

 .گردديثبت م فیموارد حاد که امکان خواندن متن وجود ندارد، نقص تکل

 ته در نظر گرف فیکه خارج از زمان مقرر ارسال شود، به عنوان نقص تکل يفیمورد تکال در

 .شوديم

 ر بمحسوب شده و عالوه  يدر سامانه، تخلف آموزش نامرتبط با تکلیف درس ليفا یبارگذار

ع . در صورت تکرار، موضوگردديثبت م فینقص تکل آموزدانش یبرا ،نمره انضباط ۵/0کسر 

 .گردديم یریگمیمدرسه طرح و درباره آن تصم یدر شورا



 ۷صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 را قبل  هافیتکل دنيفرصت د رانیتا دب باشديم 21تا ساعت های هر روز فیتکل ليزمان تحو

 از شروع کالس داشته باشند.

 ی به صورت عددآموزان را دانش فیالتکتعدادی از  در هر نوبت، دارفیتکل یهادرس نیمعلم

 ازین و در صورت ندينماميوارد  آموزش مجازینموده و نمره آن را در سامانه  يابيارز ۵از 

 .دکرخواهند  مرقومآموز هر دانش یبرا يبازخورد متن

 باشديآموز مدانش فیلاتکارزيابي  نیانگیم نديبرآ ،هر درس فینمره تکل. 

 ن آوری شده و توسط دبیراآموزان در يک هفته جمعسال دفاتر تکلیف دانشدر هر میان نیم

 گردد.ارزيابي مي

 نظارت  آنو نظارت بر انجام  تکالیف بر روند تحويلبه صورت پیوسته  راهنما ینمعلم

 نمايند.مي

  د:ثیرهای زير داده خواهد شتأآموز دانش ، در نمرهغیر موجه نقص تکلیف داشتندر صورت 

آموزان تا دانش تکلیفالف ( با تشخیص دبیر مربوط، میزان تاثیر نقص تکلیف در نمره 

 گردد.(نمره کسر مي ۵/0گردد. )هر بار نقص تکلیف لحاظ مي نمره 2سقف 

آموز با نمره از انضباط دانش 2نمره و تا سقف  2۵/0ب ( به ازای هر مورد نقص تکلیف 

 گردد.تشخیص معلّم راهنما کسر مي

 سال تحصیلي به ها ثبت و در هر نیمآموزان در پرونده آنموارد نقص تکلیف غیرموجّه دانش

 :شودگیری ميزير پيشرح 

تعداد 
 موارد

 اقدام

 گیری معلّم راهنما، کسر نمره انضباطتذکّر و پي مورد 1-2

 اطّالع کتبي به ولي، مذاکره با اولیاء، کسر نمره انضباط 3

 ر شوراددعوت از ولي و تکمیل فرم تعهّد، محرومیت از کالس، کسر نمره انضباط، طرح  ۴

 ترو بیش ۵
، کسر روز( 3تا  1) محرومیت روزانهگیری در شورا درباره تصمیم محرومیت از کالس،

 انضباطنمره 
 



 8صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 ورد( م 2تا  1مورد يا بیشتر نقص تکلیف داشت، تعدادی ) 3سال اوّل آموزی در نیماگر دانش

گردد و سابقه وی سال دوم منتقل ميآموز و نظر معلم راهنما به نیمبا توجه به وضعیت دانش

 شود.)تذکر جدی يا دريافت تعهد( در نظر گرفته مي

  صیلي باشد، برای سال تح بار تعهد نقص تکلیف داشته 2آموزی مقطع تحصیلي اگر دانشدر هر

 گردد.نام نميبعد ثبت
 

 

  



 ۹صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

 هانمره بندی بودجه .۳

 دهد:جدول زير شیوه و اجزای ساخت نمرات هر درس را نمايش مي 

 مقطع نام درس
تعداد 

 مستمر

 هاي مستمرفعّالیّت
 پايانيآزمون  امتیازي

 تکلیف ارائه كالسي

 10 0-1 4 - 6 2 سالسال و نيمبين نيم حساب /رياضي

 10 0-1 4 - 6 2 سالسال و نيمبين نيم هندسه

 10 0-1 4 - 6 2 سالسال و نيمبين نيم تجربي علوم

 8 زيست
 1۵ 0-1 - - ۵ 1 1سال سال و نيمبين نيم

 10 0-1 - ۵ ۵ 1 2 سالنيم

 10 0-1 4 - 6 2 سالسال و نيمبين نيم عربي

1-2 سالسال و نيمبين نيم فارسي  6 - 2 1-0 12 

 مطالعات اجتماعي 
 - 0-1 - - 2*10 2 1سال نيم

 8 0-1 - 4 1*8 1 2سال نيم

 *هاي آسمانپیام
 1سال نيم

2 
6*3 3 - 1-0 - 

 7 0-1 - - 2*7 2سال نيم

 12 0-1 - - 8 1 سالنيم زبان انگلیسي

  سال به درس احکام اختصاص دارد.يک آزمونک كالسي در هر نیم *

 
 

 

 نمره مورد نمره مورد نمره مورد نمره مورد نمره مورد نمره مورد مقطع نام درس

 ريكار و فناو

 8و  7
 سالنيم

 فعال بودن

 در کالس
۵ 

ارزيابي 

 محصول
 0-1 امتيازي - - - - - - 1۵

نگ و هنر فره

 7و  6
 سالنيم

 فعال بودن

 در کالس
۵ 

ارزيابي 

 محصول
 0-1 امتيازي - - - - - - 1۵

 - امتيازي 6 مفاهيم 3 حفظ 2 هاي قرآنيداستان 2 تکليف 8 خوانيروان سالنيم 6قرآن  

 - امتيازي 6 مفاهيم 3 حفظ 2 آزمون کالسي 2 تکليف 8 خوانيروان سالنيم 8و  7 قرآن

 0-1 امتيازي - - - - 10 تحويل پروژه ۵ تکاليف ۵ آزمون کالسي سالنيم هرايان

 0-1 امتيازي - - - - ۵ آزمون 10 تکليف ۵ دفتر سالنيم 6خط 

 امال و انشا
 0-1 امتيازي - - 20 آزمون کالسي( 6تا  4سال )ميانگين نمرات اکتسابي در طول نيم 1سال نيم

 0-1 امتيازي - - 20 ون پايانيآزمون کالسي( و آزم 6تا  4سال )اکتسابي در طول نيمميانگين نمرات  2سال نيم



 10صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م
 

  اين  یشوند. نمرهشناسي به صورت جداگانه ارائه ميو زيست علومهای درسدر پايه هشتم

ن گردد. میزان اثر هر يک از ايدو درس در قالب درس علوم تجربي در کارنامه تجمیع مي

 باشد.درصد مي ۴0و  60ها در ساختن نمره درس علوم به ترتیب بخش

 رو، سقف برگزاری های برگزاری آزمون در سال پیشها و پیچیدگيبه جهت محدوديت

 مورد خواهد بود. 2ماني ارزشیابي های مستمر در هر درس در هر مقطع زآزمون

 يک آزمون سال در هر نیم گردد،که به صورت غیرهمزمان ارائه مي درس زبان انگلیسي برای

 گردد.و يک آزمون پاياني برگزار مي کالسي

 ،آموزان تصحیح و نمره آن در نمره آزمايشگاه ارسالي توسط دانش گزارش در درس علوم

 گذارد.تکلیف درس اثر مي

 باشد:سال به صورت زير ميی نیمی کارنامهی نمرهی محاسبهنحوه 
 

 6/0سال *ی نیم+ نمره ۴/0سال *ی میان نیمنمره =سال ی نیمی کارنامهنمره

 باشد:نمرات سالیانه به صورت زير مي یمحاسبه یشیوه 
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 های مختلف بدين قرار است:تعداد واحدها و ضرايب دروس در کارنامه برای پايه 

 ششم پايه

 نام درس رديف
 سال دومنيم سال دومبين نيم سال اوّلنيم سال اوّلبين نيم

 ضريب کارنامه ضريب کارنامه ضريب کارنامه ضريب کارنامه

 1 **     1 **     قرآن 1

 1 *     1 **     های آسمانهديه ۲

 1 * 1 * 1 * 1 * امالی فارسي 3

 ۲ * ۲ * ۲ * ۲ * فارسي و انشاء ۴

 1 * 1 * 1 * 1 * علوم تجربي ۵

 ۲ * ۲ * ۲ * ۲ * رياضي 6

 1 *     1 **     مطالعات اجتماعي 7

 1 **     1 **     تفكّر و پژوهش 8

 1 **     1 **     زبان كانون 9

 1 **     1 **     كار و فناوری 10

 1 **     1 **     فرهنگ و هنر 11

 1 *     1 *     تربیت بدني و سالمت 1۲

 1 *     1 *     رايانه 13

 1 *   1 *   آزمايشگاه 1۴

  **   **   **   ** انضباط 1۵
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 و هشتم هفتم پايه

 نام درس رديف
 سال دومنيم سال دومبين نيم سال اوّلنيم سال اوّلبين نيم

 ضريب کارنامه ضريب کارنامه ضريب کارنامه ضريب کارنامه

 1 *     1 *     قرآن 1

 1 *     1 **     های آسمانپیام ۲

 1 * 1 * 1 * 1 * زبان عربي 3

 1 *     1 **     امالی فارسي ۴

 1 *     1 **     انشای فارسي ۵

 1 * 1 * 1 * 1 * زبان فارسي 6

 1 *     1 **     مطالعات اجتماعي 7

 1 *     1 *     زبان خارجي 8

 1 **     1 **     زبان كانون 9

 3 * 3 * 3 * 3 * هندسه(رياضي )حساب +  10

 ۲ * ۲ * ۲ * ۲ * علوم تجربي 11

 1 **     1 **     كار و فناوری 1۲

 1 *     1 *     فرهنگ و هنر 13

 1 *     1 *     تربیت بدني و سالمت 1۴

 1 *     1 *     رايانه 1۵

 1 *   1 *   آزمايشگاه 16

   **   **   **   ** انضباط 17
 1 *      1 *      سبک زندگيتفكّر و  18

 در  .شودميبر حسب نمرات مستمر ساخته  ي که )**( دارندنمرات دروسباال اول در جد

های آسمان و مطالعات اجتماعي، نمره خرداد حاصل میانگین آزمون خرداد و دروس پیام

 های کالسي است.آزمون

  ( و 2عناوين و ضرايب حساب )ا با هفتم و هشتم درس رياضي به صورت مجزّهای پايهدر

 گردد.( در کارنامه ارائه مي1) هندسه
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 ضعف درسی .4

  ینمره ،نهيا نمرات سالیااوّل آموزی در پايان نیم سال هفتم و هشتم چنانچه دانشهای پايهدر 

که  ششم در صورتي یشود. در پايهکسب نمايد ضعف درسي محسوب مي 1۵کمتر از 

کسب  يا نمرات سالیانهسال اوّل نیمهای در هر يک از آزمون 16ر از کمت یآموزی نمرهدانش

 شود.نمايد ضعف درسي تلقي مي

  باشد:سالیانه مطابق فرمول زير ميضعف درسي در نمرات  یمحاسبه ینحوه 

 (2× سال دوم ی نیمسال اوّل + )نمرهی نیمنمره
3 

 شوند:دروس به دو گروه تقسیم مي 

 زبان کانون ،عربي ،فارسي ،علوم ،هندسه ،حساب ،گروه الف: رياضي 

 گروه ب: ساير دروس 

 که آزمون پايان سال يکي از دروس گروه الف به صورت هماهنگ برگزار گردد، صورتي در 

آموز به دوم دانشسال نیممیان  یقرمز و ضعف درسي، نمره یجهت تولید نمره، تعیین نمره

 گیرد.يی پايان سال قرار می برگهجای نمره

 ی قرمز درس گروه الف نمره 2سال اوّل در بیش از های نیمآموزی در نمرات آزموناگر دانش

 پذير است.سال دوم با تعهّد درسي امکانی تحصیل وی در نیمدريافت نمايد، ادامه

  ر دباشد بايد  1۵آموزی کمتر از دانش یهفتم و هشتم چنانچه نمرات سالیانههای پايهدر

 مناسب در اين آزمون ینام وی منوط به کسب نمرهقرمز شرکت نموده و ثبت ینمرهآزمون 

 باشد. مي

 راهنما و معلّم کسب نمايد با نظر  1۵کمتر از  یآموزی فقط در يک درس نمرهاگر دانش

 معاونت آموزشي قابل اغماض خواهد بود.

 ها درس گروه الف باشدنقرمز کسب نمايد که يکي از آ یدرس نمره 2آموزی در اگر دانش 

بل راهنما و معاونت آموزشي قامعلّم باشد با نظر  ۵/1۷و در صورتي که معدل وی باالی 

 اغماض خواهد بود.
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 قرمز کسب نمايد بايستي در آزمون ضعف  یدرس گروه الف نمره 2آموزی در اگر دانش

 .درسي شرکت کند

 قرمز کسب نمايد، موضوع در شورای مدرسه  یدرس گروه الف نمره 3آموزی در اگر دانش

یری قرمز و يا عدم ثبت نام وی در اين مرحله تصمیم گ یمطرح شده و در مورد آزمون نمره

 خواهد شد.

  ینده، از وی برای سال آيمورد باشد ۴بیش از آموز دانشاگر تعداد نمرات قرمز گروه الف 

 واهد آمد.تحصیلي ثبت نام به عمل نخ

 ّتحصیل وی منوط به تصمیم  ی، ادامهباشد 16.۵ آموزی کمتر ازل سال دانشچنانچه معد

 د بود.شورای مقطع خواه

 نام ه ثبتد آموزشي برای سال آيندبا تعهّآموز دانشت در آن، قیّفّپس از برگزاری آزمون و مو

 شود.مي

 باشدميی آخر تیرماه د در هفتههای مجدّزمان برگزاری آزمون 

  باشد.سال ميمردود شدن هر دو ترم نیم، اوّل سالنیمزبان کانون در مالك ضعف درسي 

  تحصیلي  مردود شدن بیش از يک ترم در سال، سالزبان کانون در پايان مالك ضعف درسي

 باشد.مي
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 . نکات شرکت در آزمون غيرحضوری5

  گرددبرگزار ميطبق زمان اعالمي در ايام امتحانات برنامه صبحگاه. 

 ها رأس ساعت آغاز شده و زمان آزمون به جهت تأخیر در ورود به آزمون تمديد آزمون

 .گرددنمي

  صفحه باشد و از هر صفحه به صورت  کياست کل پاسخ هر سؤال در  ازینها آزموندر

 شود. یبردارريجداگانه تصو

  آزمون، از آن مستند تصويریدر صورت برخوردن به هرگونه مشکل در (screenshot) 

 .ايمیل نمايید معلم راهنما تهیه نمايید و پس از اتمام آزمون آن را به

 زمان مورد نیاز جهت نوشتن صورت سؤاالت، تصويربرداری از پاسخنامه، تبديل به فايل pdf 

آموزان انتظار و بارگذاری آن در سامانه مودل در زمان آزمون لحاظ شده است. لذا از دانش

 .رود در زمان مقرر نسبت به بارگذاری فايل پاسخنامه اقدام نمايندمي

 در صورتي که امکان بارگذاری به هر دلیلي برای شما میسر نگرديد، فايل pdf ه را پاسخنام

علم مايمیل نمايید. در اين موارد مشکل ايجاد شده توسط  معلم راهنما در زمان آزمون به

 وبررسي شده و در صورت موجه بودن پاسخنامه مورد تأيید قرار گرفته  و آموزش راهنما

 .گرددتوسط آموزش بارگذاری مي

 ورت ص، در یربرداريروش تصو ارائه شده در قسمت تکالیف در ارتباط با حاتیبا توجه به توض

نمره کسر  1از نمره آزمون تا  ،يعکس ارسال نيیپا تیفیصفحات و ک بیترت تيعدم رعا

 .گرددي. موارد حاد که امکان خواندن متن وجود ندارد، نمره سؤاالت مربوطه کسر مگردديم

 یهانمره و در آزمون 1حداقل  يکالس یهاها، در آزموندر آزمون قهیدق ۵ ريز ریتأخ یبرا 

 .گرددينمره کسر م 2حداقل  يرسم

 آموز تعلق به دانش یاو نمره باشديپاسخنامه م ليبه منزله عدم تحو قهیدق ۵ یباال ریتأخ

 .قرار خواهد گرفت( يمقطع مورد بررس يآموزش ی)موارد خاص در شورا ردیگينم
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 های تکميلی. آموزش6

ه، با آموزان فراتر از برنامه مصوّب آموزش و پرورش بودکه نیازهای آموزشي دانشاز آن جايي

های آموزشي ديگری جهت تکمیل برنامههای ، فعّالیّتهای مدرسهتوجّه به امکانات و توانمندی

 که عبارتند از: رسمي آموزشي در نظر گرفته شده

برنامه قرآن الف(

 های پايه های قرآني درفعّالیّت ،های برنامه قرآن مؤسسهبه منظور دستیابي هرچه بهتر به هدف

خواني )درست ی قرآن مدرسه شامل روانقرآن( و برنامه تابدو بخش آموزش )کمختلف، در 

 گردد.خواني(، مفاهیم و حفظ اجرا مي

 خوانیروان 

 ی قرآن، مطابق برنامه معلمی ی ششم بر عهدهخواني در پايهآموزش و اجرای مهارت روان

ل انجام االمکان با ترتیو با تاکید بر مهارت روخوانيِ صحیح و روان و حتّي 2یدبستان دوره

 گیرد.مي

  بق قرآن، مطا معلمی های هفتم و هشتم بر عهدهخواني در پايهآموزش و اجرای مهارت روان

 گردد.ني و تمرين ميهای مورد نظر کتاب درسي، اما از روی مصحف کامل، روخواسوره

 خواني های هفتم و هشتم، يک زنگ از دو زنگ کالس قرآن در هفته به مهارت رواندر پايه

 يابد.اختصاص مي

 خواني آيات و روان خوانيآموزان در درستماه، مقدار تسلّط هر يک از دانش در طول هر

 شود.صفحات مورد نظر، توسّط معلم قرآن ارزيابي مي
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 مفاهيم 

 ان ی ششم شامل دو بخش کتاب درسي و داستان زندگي پیامبری قرآن پايهاهیم در برنامهمف

 .استمطابق جدول زير 

 سال دومنيم سال اولنيم

 در قرآن  (ع)علي حضرت سیمای داستان حضرت داوود )ع(

   ل کتابفراگیری مهارت ترجمه لغات و آيات بر اساس جلد اوّهای هفتم و هشتم پايهدر 

 :بندی زير استطبق تقسیم «آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کريم»

 پايه هشتم پايه هفتم

 16تا  ۹درس  8تا  1درس 

 حفظ 

  باشد:بخش زير مي 2حفظ قرآن در دبیرستان دوره يک، دارای 

گردد که شامل پايه و در صبحگاه ارائه مي سهی حفظ مشترك: اين برنامه در هر برنامه (1

ساله  سهی ی تکرار شوندهسوره در يک دوره ششتحصیلي و  سوره در هر سال دوحفظ 

 از: سال عبارتندترتیب نیمبه ها باشد. اين سورهمي

 های ملک و معارجـ سوره

 های قلم و حاقهـ سوره

 های مدّثر و صفـ سوره

باشد، و در ی برنامه دبستان ميی ششم در ادامهاختصاصي هر پايه: در پايه حفظبرنامه  (2

شود، به تفکیک را نیز شامل مي 30های غیر از جزء که سورههای هفتم و هشتم ضمن اينپايه

 .شده استريزی برنامهطبق جدول صفحه بعد آموزان جديد و قديم دانش
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 ها )امتياز(سوره سالنيم پايه

 ششم
(/ قرآن ۴0)اعلي (/۵۵)غاشیه(/ ۴۵)بلد(/ ۴0)لیل(/ 2۵)ضحي(/ 1۵۵)فجر(/ ۹۵) بینه اوّل

 (1۴۵صبحگاهي)
 دوم

 (/  ۴0)الرسولآمن(/ 60)انشقاق(/ ۵۵)بروج(/ 3۵) طارق(/ ۴0)علق(/ 13۵)عبس (/11۵)تکوير

 (120قرآن صبحگاهي)

 هفتم

 (/1۴۵(/  قرآن صبحگاهي)230) ۵0تا 1واقعه  (/60) انشقاق(/ ۷۵)فجر(/  ۴۵)بلد(/ ۴۵)بینه اوّل

 دوم
                   (/ ۷0) عبس(/ 22۵)تا آخر ۵1آيه  واقعه(/ 60ير)تکو(/ 3۵)طارق(/ ۵0یه)غاش(/ ۴0یل)ل

 (120قرآن صبحگاهي)

 هفتم

ورودی 

 جديد

 اوّل
 /(۴۵)ماعون(/ 20)کوثر(/ 30)کافرون(/ 30)نصر(/ 30)مسد(/ 20)توحید(/ 30)فلق(/ 30)اسن

 (130صبحگاهي)(/ قرآن 110)آيه الکرسي(/ 20)عصر(/ ۴۵)همزه(/ 30)قريش

 دوم
(/  30)انشراح(/ ۴۵ین)ت(/ 30)قدر(/ ۴۵)زلزال(/ ۵۵يات)عاد(/ ۵۵)قارعه(/ 30)تکاثر(/ 30یل)ف

 (13۵(/ قرآن صبحگاهي)۹0)آمن الرسول(/ ۵۵ي)ضح

 هشتم
 (13۵(/ قرآن صبحگاهي )11۵) آيه حشر ۷(/ 6۵) عبس(/ ۷0)فجر(/ ۴۵)بینه(/ 1۷0) مطففین اوّل

 (110) (/ قرآن صبحگاهي230) دهر (/210) واقعه(/ ۵0)تکوير دوم

 هشتم

ورودي  

 جديد

 اوّل
(/ 1۵)کافرون(/ 1۵)نصر(/1۵)مسد(/  10)توحید(/ 1۵)فلق(/ 1۵)ناس(/ ۷۵)علق(/ ۹0)بینه

(/ 120) آيه حشر ۷(/ 10)عصر(/ 20)همزه(/ 1۵)فیل(/ 1۵)قريش(/ 20)ماعون(/ 10)کوثر

 (1۴0قرآن صبحگاهي)

 دوم
 يضح(/ 1۵)انشراح(/ 20)تین(/ 1۵)قدر(/ 20)زلزال(/ 2۵)عاديات(/ 2۵)قارعه(/ 1۵)تکاثر

 (120(/ قرآن صبحگاهي)2۴0)دهر(/ 3۵)الرسولآمن(/ ۴۵)آيه الکرسي (/2۵)

 برنامه آموزش رايانهب( 

 باشد:های مختلف مطابق جدول زير ميبرنامه آموزش رايانه در پايه 

 درس دوره زماني پايه

 Minecraft اوّل و دومسال نیم ششم

 IT_Windows/ اينترنت  Power Point سال اوّل و دومنیم هفتم

 هشتم
 Word سال اوّلنیم

 نويسي پايتونزبان برنامه سال دومنیم
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 برنامه آموزش زبان انگليسیج(  

  زبان کانون 

  و  فرهنگي روزبهآموزش زبان انگلیسي درمقطع دبیرستان )دوره اوّل( با هماهنگي مؤسسه

 پذيرد.کانون زبان ايران انجام مي

 های خردسال و بزرگسال به صورت زير است:ی میانگین برای ترمنمره یفرمول محاسبه 

Final Workbook Writing Reading Speaking Listening Quiz2 Quiz1 ترم 

 نوجوانان %10 %10 %15 %15 %15 %15 - %20

%20 %10 %10 %20 %20 %20 - - Elementary 

%40 - %10 %20 %30   Inter3/H3/Ad3 

 ساير بزرگسال - - %40 %30 %10  %20

 قبولي در يکمالك  باشند وهای زبان کانون ميآموزان ملزم به شرکت در کالسکلیه دانش 

 باشد.مي ۷0ترم، کسب میانگین حدّاقل 

 های مختلف به آموزان در پايهدانشهای ترم تابستاني زبان کانون برای شرکت در کالس

 باشد:ترتیب زير مي

o رت ترم از موقعیت نسبي خود جلوتر باشند به صو ۴آموزاني که ها دانشدر کلیه پايه

 نمايند.آموزان به صورت اجباری شرکت مياختیاری و ساير دانش

o در های کانون زبان را در مدرسه بگذرانندآموزان مدرسه موظفند کالسهمه دانش .

 شود.سسه بررسي ميؤموارد خاص موضوع با هماهنگي آموزش مقطع و آموزش م

 طحي سآموزان هر پايه های باالتر زبان، برای دانشبه جهت در نظر گفتن تفاوت دشواری ترم

 گردد.به عنوان مبنای سختي ترم مطابق جدول زير تعیین مي

 ۲سال نیم 1سال نیم پايه

 El1 El2 ششم

 El3 Pre1 هفتم

 Pre2 Pre3 هشتم



 20صفحه      دبیرستان دوره اول )نسخه آموزش غیرحضوری( آموزشیقررات و ضوابط م 
 

 سال به صورت زير استآموز در پايان هر نیمی دانشی کارنامهنمره یروش محاسبه: 

( - ۵/1 × (تعداد سطح مردود شده) 10ترم سختي ضريب  ×
 میانگین نمره دو ترم

10
 نمره کارنامه = (

 مردود در آن ترم شود،  60آموز، کمتر از اگر در امتحان پاياني نمره دانش(Final fail) 

 شود.مي

 بدين صورت خواهد بود:سال نیمی پايان نمره یها برای محاسبهبندی ترمی تقسیمنحوه 

 تحصیلي.سال اوّل نیمی درج میانگین نمرات ترم تابستان و پائیز به عنوان نمره -

 دوم تحصیلي.سال نیمی درج میانگین نمرات ترم زمستان و بهار به عنوان نمره -

 در صورت لزوم، ( جلسات جبرانيMake Up) ،.برگزار خواهد شد 

 زبان آموزش و پرورش 

  درس زبان آموزش و پرورش به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه آموزش مجازی برای

 گردد.آموزان ارائه ميتمامي دانش

  زبان آموزش و پرورش بر اساس وضعیت موقعیت نسبي نسبت به انجام تکالیف معافیت

آموزان شود. دانشسال تحصیلي جاری مشخص مي زبان کانون آموزان در ترم پايیزدانش

 باشند.به باال، معاف مي Pre2ی هشتم از آموزان پايهدانش و به باال El2ی هفتم از پايه

 ّو دوم زبان انگلیسي اوّل سال نیمکالسي و پايان های در آزمونبايست يمآموزان دانش ییهکل

 ند.نمايشرکت 

 

 

 


