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 يباسمه تعال

 ،آموزان عزيزدانش

آموزان ضور منظم دانشعدم امکان ح به تبع آن کرونا و بیماریآمده بابت شرايط پیشبا توجّه به 

 مدرسه روزبه توانست روشي را، وزش غیرحضوریو جايگزين شدن آم مدرسهبه عنوان رکن اصلي 

آموزان و همکاران به حداقل انتخاب نمايد که بتواند مشکالت آموزش غیر حضوری را برای دانش

افزاری و نرم ایافزاری، شبکهسنگین در حوزه سختگذاری محصول سرمايهکه برساند. در اين روش 

های درس حضوری از کالس غیرچه نیمه حضوری و  آموزان چه در حالتامکان استفاده دانش ،بوده

تصوير و کالس درس از بستر  توانند با حضور دردر اين روش ميهمچنین دبیران  .باشدمیسر مي

 گیرند.برد آموزش بهره آموزشي در پیش مواد کمکساير و  کالستخته 

 تحصیلي جاری سالتان را در روش کار دبیرسای از خالصهای که پیش روی شماست مجموعه

نمايد. امید است تا با مطالعه و توجّه دقیق به نکات مطرح شده و به کار بستن هر يک مشخّص مي

 از اين نکات، سال تحصیلي خوبي را در پیش داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 قیو من ا... التوف

 )دوره دوم( رستان روزبهیدب
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 فهرست:               

 3 ........................................................ مدرسه يکار تقويم و يبندزمان.  1

 5 ................................................................................... ورود تأخير. 2

 6 ............................................................... يآموزدانش ارائه و تکليف. 3

 6 ............................................................................... فيتکل ارائه( الف

 8 ....................................................... آزمون اي فيتکل از يربرداريتصو( ب

 8 ...................................................... آن انجام بر نظارت و فيتکل ليتحو( ج

 11 ...................................................................... هانمره بندي بودجه. 4

 12 .................................. يغيرحضور حالت در يدرس کالس در بودن فعال. 5

 13 ................................................... يغيرحضور آزمون در شرکت نکات. 6
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 مدرسه م کاریيبندی و تقوزمان.  1

 سال دوم و نیم دی دومفته ايان هپتا و اوّل مهر آغاز  15سال اوّل تحصیلي از نیمهای کالس

 باشد.ميارديبهشت پايان اوّل بهمن تا هفته تحصیلي از 

 دوم  سالیمدی، میان ن 23تا  11سال اوّل از نیم آبان، 27تا  22سال اوّل از نیم های میانآزمون

 گردد.های پايان سال در خرداد ماه برگزار مياسفند ماه و آزمون 20تا  14از 

 های کالس هاری آزمونبه جهت برگزاری حضو سالهای میان نیمآزمون در زمان برگزاری

 (وارد خاصبه غیر از مبه مدت دو هفته )سال نیمهای موندر آزو  هفته 1درسي به مدت 

 تعطیل خواهد بود.

 ورت زير است:صبه  های آموزشيها و برنامهزنگبندی زمان 

 برنامه زمان  برنامه زمان

15:7 – 10:7 00:10 – 20:10  بحگاهص   زنگ تفريح 

00:8 – 20:7 20:10 – 00:11  1 كالس   4 كالس 

20:8 – 00:8 00:11 – 20:11  يحزنگ تفر   زنگ تفريح 

00:9 – 20:8 20:11 – 00:12  2 كالس   5 كالس 

20:9 – 00:9  زنگ تفريح 12:00 – 12:20  زنگ تفريح 

00:10 – 20:9  6 كالس 12:20 – 13:00  3 كالس 
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مطالعه 3

30451815
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سه شنبه
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چهارشنبه
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مطالعه 2مطالعه 1

مطالعه 2مطالعه 1

تمرين دوره ایتمرين دوره ای

فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱

شنبه
آزمون

يکشنبه

دوشنبه

زبان کانون گروه 2 زبان کانون گروه 1

زنگ 8زنگ 7

مطالعه 2مطالعه 1

پايهروز
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 گ در کالس دقیقه قبل از زن 5کالس مجازی لطفا  ورود بهها و به جهت شروع به موقع کالس

 باشید.حضور داشته 

 گردد.ظهر برگزار مي از شنبه بعدکالس زبان کانون در روزهای يکشنبه و سه 

  ظر گرفته شده  های آموزشي در نبندی سرفصلجمعای با هدف تمرين دورهبرای هر پايه

 .است

 گردد.شنبه برگزار ميشنبه، دوشنبه و پنجروزهای آموزان در مستمر دانش هایآزمون 

  هایبعدازظهر کالس چهارشنبههای دهم و يازدهم روزهای نهم، ايهپآموزان دانشبرای 

 گردد.گروه انديشه برگزار مي برنامه وفوق
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 خير ورودأت. 2

  است.  7:10ساعت  ،باشد و زمان محاسبه تأخیرمي 7:05 برنامه صبحگاهحضور در اعالم زمان

 ست.سال تحصیلي اآموزان يک نیممبنای محاسبات تأخیر ورود دانش

  گردد. )اين بند شامل دقیقه غیبت غیرموجه لحاظ مي 15در صورت تأخیر يا تعجیل بیش از

 شود.(مجموع تأخیر و تعجیل در يک زنگ هم مي

 ر است:سال مطابق جدول زينحوه برخورد با تأخیر ورود در يک نیم 

 کسر نمره انضباط اقدام دفعات تأخير

 ودگيبخش آموزتذکّر به دانش مورد 2تا  1

 25/0هر دو مورد  و تماس با وليآموز تذکّر به دانش 4و  3

6  
آموز در مورد وضعیت حضور و بحث مذاکره با اولیای دانش

 محرومیت 

و يک ساعت  25/0هر دو مورد 

 محرومیت

8 
اخذ تصمیم در شورای دبیرستان )اخراج موقّت( يا 

 و احضار ولي )اخراج دائم(
 با نظر شورا

  بايست به آموز ميآموز نتواند در کالس حاضر شود، اولیا دانشهر دلیلي دانشچنانچه به

 دفتر مدرسه اطالع دهند.

  است نظامتتشخیص موجّه يا غیرموجّه بودن تأخیر با مسؤولین. 
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  آموزیو ارائه دانش فيتکل .3

 الف( ارائه تکلیف

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

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

 شود.مي

 بت کالس، آن را در فرم ث یآن در فضا ليدرس و مهلت تحو فیاعالم تکل رعالوه ب رانیدب

 ازیآموزش مجانه آن را در سام هيپا نینموده و سپس مسؤول ليتحو هيپا نیبه مسؤول فیتکل

 .دهنديدر جلسه مورد نظر قرار م

 دبیر  راهنما نظارت بر حجم تکالیف هر درس را برعهده دارد و در صورت نیاز با نظر معلّم

تواند در حجم تکالیف يک و در صورت عدم دسترسي، با نظر معاونت آموزش مي مربوط

 درس تغییر ايجاد نمايد.

 اعت س 4تا  3تکالیف و مطالعه روزانه در هر روز بین  متوسّط زمان صرف شده برای انجام

 ساعت خواهد بود. 2تا  5/1 الیف حداکثرّام امتحانات میزان تکدر ايکه  باشد.مي

  ایتمرين دورهمدت تعیین شده در جدول شامل تکالیف نوشتني و مطالعه و با احتساب زمان 

 باشد.مي

  درس مربوط نمره از  4تا  2بین ، مجازی تکلیف در آموزشبیش از گذشته به جهت اهمیت

 يابد.آموزان اختصاص ميکالیف دانشتسال به وضعیت سال و پايان نیمدر میان نیم

 شود.ای در نظر گرفته ميدر کارنمای امتیازی برای کامل بودن تکالیف، امتیاز ويژه 

 مسؤولین  با يماهنگپس از هدارند، آموزی دانشجهت ارائه  یاکه در درس خود نمره يرانیدب

ر کالس طرح دارائه را  ليتحو يقالب و ضوابط کل ،سالمیدر سه هفته اوّل هر ن الزم استپايه 

 اشراف داشته باشند. يليه تحوارائ اتینسبت به جزئ سالمین یآموزان از ابتداتا دانش ندينما

 که در سامانه  شوديمداده  ليتحو هيپا نیارائه به مسؤول ليتحو اتینسخه از ضوابط و جزئ کي

 آن درج گردد. ليضوابط ارائه و مهلت تحو آموزش مجازی
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  دهد:ها در منزل را نشان ميمقدار ساعات مطالعه و تکلیف درس زيرجدول 

 پايه نهم رديف
 ساعت
 پايه دهم مطالعه

ساعت 
 مطالعه

 پايه يازدهم
ساعت 
 مطالعه

 5 1حسابان 4:30 1رياضي 3:30 رياضي 1

 4 2فیزيک 4:30 1فیزيک 3:30 علوم 2

 2:30 2شیمي 2:30 1شیمي 30' زيست 3

 2:30 2هندسه 2 1هندسه 1:30 هندسه 4

 1:30 و نگارش 2فارسي 1:30 و نگارش 1فارسي 1:30 فارسي و انشا 5

 30' 2دين و زندگي  30' 1دين و زندگي 30' های آسمانيپیام 6

 30' قرآن 30' قرآن 1 قرآن 7

 1:30 2عربي 1:30 1يعرب 1:30 يعرب 8

 1 کارآفريني/رايانه 1 رايانه 1:30 رايانه 9

 3 زبان کانون 3 زبان کانون 3 زبان کانون 10

 30' تاريخ 30' جغرافي 30' و تاريخ جغرافي 11

 30' شناسيزمین 0 ایتفکر و سواد رسانه 30' مطالعات اجتماعي 12

 2 الآمار و احتم 2 زيست شناسي 30' زبان انگلیسي 13

 5 شناسيزيست 30' زبان انگلیسي   14

 2 آمار و احتمال     15

 1 رياضي تجربي     16

 25 جمع کل 22 جمع کل 19 جمع کل -
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 آزمون ای فیاز تکل یربرداریتصوب( 

 زيکاغذ سا یرو ديها باو آزمون فیتکال B5 از نوشتن آن  ( نوشته شود ويدفاتر معمول زي)سا

 ( اجتناب گردد.cropعکس ) دنيبر ايکاغذ از  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

 صفحه باشد و از هر صفحه به صورت جداگانه  کياست کل پاسخ هر سؤال در  ازین

 شود. یبردارريتصو

 رف )نه باشد که خوانا باشد و اندازه عکس در حد متعا یابه گونه ديبا فیعکس تکال تیفیک

 .باشديبزرگ و نه کوچک( م اریبس

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

CamScanner باشديو تلفن همراه م. 

 آنو نظارت بر انجام  یفتکل ( تحویلج

 آموزان و روزانه در بستر سامانه مودل توسط دانش یبه صورت جار فیتکال يتمام ليتحو

کرده و با کمک  یرربردايخود تصو فیآموزان از تکلصورت که دانش ني. به اردیگيانجام م

 .دينمايم یر سامانه بارگذاردو در موعد مقرر  دينمايم pdf ليفا کيبه  ليافزار آن را تبدنرم

 فرصت  رانیتا دب گردديم نیروز قبل کالس مع 21ها تا ساعت درس فیتکل ليزمان تحو

 را قبل از شروع کالس داشته باشند. هافیتکل يتصادف دنيد

 يابيارز 5از  به صورت عددیآموزان را نفر از دانش 10تا  5 فیلتک در هر نوبت، نیمعلم 

 يتنبازخورد م ازیو در صورت ن نديوارد نما آموزش مجازینموده و نمره آن را در سامانه 

خود را  فیکه تکل يدانش آموزان یبرا رانیآموز قرار دهند. عالوه بر آن دبهر دانش یبرا

 .ندينماميگزارش  آن در فرم مربوطهرا  فیص تکلنقص است، نق یدارا اينکردند  رسالا
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 آموزان با هماهنگي با دبیر مربوط در صورت مشاهده نقص در تکالیف دانش نیز مسؤولین پايه

آموزان دانش هدهد تا در نمرميو در صورت غیرموجّه بودن به دبیر اطّالع بررسي  موضوع را

 تاثیر داده شود.

 باشديآموز مدانش و نمره دفتر فیتکلارزيابي نوبت  4تا  2 با توجه به ،فینمره تکل. 

 ط دبیران آوری شده و توسآموزان در يک هفته جمعسال دفاتر تکلیف دانشدر هر میان نیم

 گردد.ارزيابي مي

  نموده يابيآموزان را در چند محور ارزارائه دانش ليفا ند،که نمره ارائه دار ييهادرسدبیران 

 .دنينمايمنمره وارد  ليفا هم در و آموزش مجازیدر سامانه هم را  (10از )آن  نديو نمره برآ

 ضوابط  تيکه در باال آمد، در صورت عدم رعا یربرداريروش تصو حاتیبا توجه به توض

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

 .گردديثبت م فین وجود ندارد، نقص تکلموارد حاد که امکان خواندن مت

 آموزاني که به داليل موجه امکان ارسال تکلیف در زمان مقرر ندارند، الزم است تکالیف دانش

توسط ، در صورت تأيید معلم راهنما و آموزش فیتکل ليفا را به معلم راهنما ايمیل نمايند.

 .شوديم یآموزش مقطع در سامانه بارگذار

 آموز ديگر در سامانه، ذاری فايلي غیر از تکلیف مورد نظر يا ارسال فايل دانشدر صورت بارگ

 نمره انضباط برای ايشان نقص 5/0اين مورد تخلف آموزشي محسوب شده و عالوه بر کسر 

گردد. در صورت تکرار، موضوع در شورای مدرسه طرح و درباره آن تکلیف ثبت مي

 گردد.گیری ميتصمیم

 زير داده خواهد شد: ثیرهایتأآموز دانش ، در نمرهغیر موجه قص تکلیفدر صورت داشتن ن 

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

 گردد.(نمره کسر مي 5/0گردد. )هر بار نقص تکلیف لحاظ مي نمره 2سقف 

آموز با نمره از انضباط دانش 2قف نمره و تا س 25/0ب ( به ازای هر مورد نقص تکلیف 

 گردد.تشخیص معلّم راهنما کسر مي
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 سال تحصیلي به ها ثبت و در هر نیمآموزان در پرونده آنموارد نقص تکلیف غیرموجّه دانش

 :شودگیری ميزير پيشرح 

 
 

 

 

 

 
 

 مورد(  2تا  1ر نقص تکلیف داشت، تعدادی )مورد يا بیشت 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

 ي سال تحصیل باشد، برای بار تعهد نقص تکلیف داشته 2آموزی در هر مقطع تحصیلي اگر دانش

 گردد.نام نميبعد ثبت
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 هانمره بندي بودجه .4

 مقاطع ارائه نمره نام درس

تعداد 

مستمر در 

 مقطعهر 

 هاي مستمرفعّاليّت

 امتيازي
آزمون 

 پاياني
ن آزمو 

 مستمر
 تکليف ارائه

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

 10 0-1 4 - 6 2 سالسال و نيممبين ني هندسه

 10 0-1 4 - 6 2 سالسال و نيمبين نيم فيزيک/ شيمي /علوم

 نهم زيست
 15 0-1 - 0 5 1 1سال و نيمسالبين نيم

 10 0-1 - 5 5 1 2سالنيم

 12 0-1 2 - 6 3 سالسال و نيمبين نيم 2و  1زيست 

 آمار و احتمال
 13 0-1 3 0 4 2 سالبين نيم

 10 0-1 3 3 4 2 سالنيم

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

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

مطالعات اجتماعي 
 جغرافي، اجتماعي()تاريخ/

 1سال نيم
2 

8*2 4 - 1-0 - 

 10 0-1 - - 1*10 2سال نيم

 هاي آسمان*پيام
 1سال نيم

2 
6*3 3 - 1-0 - 

 7 0-1 - - 2*7 2سال نيم

 دين و زندگي
 1سال نيم

2 
10*2 - - 1-0 - 

 10 0-1 - 4 1*10 2سال نيم

 شناسيجغرافي/ زمين
 - 0-1 - - 2*10 2 1سال نيم

 10 0-1 - 4 10 2 1سال نيم

 12 0-1 - - 8 1 سالنيم زبان انگليسي

 آمادگي دفاعي
 20 0-1 - - - 0 1سالنيم

 12 0-1 - 8 - 0 2سال نيم
 

  

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

 0-1 امتيازي 3 تكليف 9 مفاهيم 3 صبحگاهي 5 خوانيروان سالنيم قرآن

 0-1 امتيازي ICDL 0 10 تحویل پروژه 5 تكاليف 5 آزمون كالسي سالنيم رايانه

 0 امتيازي - - 12 روژهتحویل پ 8 تكاليف 0 - پایان سال ايسواد رسانه

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

 0-1 امتيازي 20 آزمون كالسي( و آزمون پایاني 6تا  4سال )ميانگين نمرات اكتسابي در طول نيم سال دومنيم
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 سال اختصاص ای به درس احکام در هر نیمنمره 5ن اضافه های آسمان، يک آزمودر درس پیام

 .يابدمي

 در هر   گردد،ارائه مي در سامانه آموزش مجازی به صورت غیرهمزمان درس زبان انگلیسي

 گردد.و يک آزمون پاياني برگزار مي يک آزمون کالسيسال نیم

 سؤوالن نوبت توسط دبیر و مآموزان در چند ف دارند، تکالیف دانشهايي که نمره تکلیدر درس

 باشد.گردد که نمره تکلیف حاصل میانگین نمرات تکلیف داده شده ميپايه کنترل مي

 سال يک نوبت دفاتر دانش آموزان به مدرسه تحويل و توسط دبیران کنترل در هر میان نیم

 گردد.مي

 تصحیح و نمره  آموزانآزمايشگاه ارسالي توسط دانش در درس علوم، فیزيک و شیمي گزارش

 گذارد.آن در نمره تکلیف درس اثر مي

 
 فعال بودن در کالس درسی در حالت غيرحضوری. 5

 ايد و اين امکان را فعال نمبخواهد تا میکروفون يا وبکم خود آموز در صورتي که دبیر از دانش

وسط تره نهايي درس نمره از نم 5/0فراهم نگردد، دبیر موضوع را به مدرسه گزارش کرده و 

 گردد.آموزش مقطع در هنگام محاسبات نهايي نمره کارنامه کسر مي
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 نکات شرکت در آزمون غيرحضوری .6

  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

 آمد، در  قسمت نکات تصويربرداری تکلیفکه در  یربرداريروش تصو حاتیبا توجه به توض

از نمره  ،يعکس ارسال نيیپا تیفیصفحات و ک بیترت ،يضوابط اعالم تيصورت عدم رعا

ؤاالت س. موارد حاد که امکان خواندن متن وجود ندارد، نمره گرددينمره کسر م 1آزمون تا 

 .رددگيمربوطه کسر م

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

 .ايمیل نمايید مسؤوالن پايه 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 در زمان آزمون لحاظ شده است. لذا از دانشو بارگذاری آن در سامانه مودل 

 .قرر نسبت به بارگذاری فايل پاسخنامه اقدام نمايندرود در زمان ممي

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

وسط وارد مشکل ايجاد شده تايمیل نمايید. در اين م مسؤوالن پايه در در زمان آزمون به

رفته گمسؤولین پايه و آموزش بررسي شده و در صورت موجه بودن پاسخنامه مورد تأيید قرار 

 .گرددو توسط آموزش بارگذاری مي

 یهانمره و در آزمون 1 حداقل يکالس یهاها، در آزموندر آزمون قهیدق 5 ريز ریتأخ یبرا 

 .گرددينمره کسر م 2حداقل  يرسم

 آموز تعلق به دانش یاو نمره باشديپاسخنامه م ليبه منزله عدم تحو قهیدق 5 یباال ریتأخ

 قرار خواهد گرفت.( يمقطع مورد بررس يآموزش ی. )موارد خاص در شوراردیگينم

 



 


