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م و باسالم خدمت اولیای   ؛بزرگوار محتر

  یموارد در بخش اول اطالعیه،جدید،   یلیسدال تحصد  به فصد  اایتز  و آااز شدد    کیبا توجه به نزد 

وت سددددددال تحصددددددییل  را   م توضدددددده  داده شددددددود که الزم اسددددددت  ش  از ال و یا نیاز به   خدمت اولیای محتر

وت سال تحصییل است   : عزیزا  تقدیم یم شود خدمت شما دید  تمهیداتر  ش  از ال

به دلی  متمرکز بود  جزوات دانش آموزا  و همچنیز  سدددشک سدددازی کیه مدرسددده آ  ها در   •

کالسور    کیآموز  به هر دانشتحصدییل  سدال  یابتدا  در زما  کالس های حضدوری،همه سداله  

به جز درس زبا  مربوط به همه درس ها )  تمام نکات دریس  از یتا درصدددورت نتقدیم یم شدددود  

هرگونه دفتر و کالسددددور    د یاز خر به همیز  دلی  توصددددیه یم گردد )دیرا در آ  ثبت نما(سدددد یانگل

 ( دییفرما یخوددار 

در  مربوط به همه دروس یم بایسددددددددددت توسدددددددددد  دانش آموزا  در    هیتکال هیالبته  اب  ذکر اسددددددددددت  کل

در   تز دب  یدانش آموز و بازخوردها  اسددددددددددداس شرونده آموزیسل  نیبرا تا شدددددددددددود    یبارگذار   میسدددددددددددم  یفضدددددددددددا

 باشد .  مشاهدههرلحظه توس  دانش آموز و خانواده  اب  

ي یم شیباتوجه به آنکه ش •
 های  کالس  حدا   در مقطیع از سال تحصییل،گردد   بين 

ی   برگزار شددود مجازی  و   یحضددور اتز  به صددورت   موزیسل آ لذا نیاز به ایجاد فضددای تعامیل و شددک  گتز

 در کالس های آنالین برای دانش آموزا   طعا احسددددددددددداس یم شدددددددددددود و به همیز  
ی بهتر فضدددددددددددای یادگتز

 جهت ،بر لزوم استفاده از ابزارهای تعامیل،تاکید یم گردد: 

اییط را مهیا نمایند تا  م درخواست یم شود ال مشارکت و تعام    یبرا  فرزند عزیزشا از اولیای محتر

.)توصدددددددددیه اکید یم گردد یا کامپهوتر باشدددددددددند همراه    انهیرا ا یدرس مجهز به تشلت های مجازی  در کالس  

 دانش آموزا  در کالس های درس ترجیحا با گویسل موبای  وارد نشوند.(

جهدت صدددددددددددددددحشدت در کالس    میکروفو  ،تمدایم دانش آموزا تداکیدد دارد تدا درسدددددددددددددددده همچنیز  آموزش مد 

م و عدم داشدیر  میکروفو ،  داشدته باشدند   عدم مشدارکت در کالس و ااسدخیوتي به دبتز محتر
به معن 

ی بخسل از آموزش است  . و نهایتا عدم یادگتز

  وبکم یا دوربیز  برای تمایم دانش آموزا  اسدددت  خواسدددته دییر آموزش مدرسدددههمچنیز  
تا در  ،داشدددیر

ا ،دوربیز  خود را روشددن و تصددویر خود را که    با همراه  صددورت نیاز و درخواسددت دبتز
 
لشاس و آراسددت 

به تهیه آ   ،دوربیز  عدم داشدددددیر   در صدددددورت بنابراین   . دهند   در شدددددا  کالس های درس اسدددددت نمایش



بدددا اسدددددددددددددددتفددداده از نرم افزارهدددای موجود،از تلفن همراه بددده عنوا  وبکم مشدددادرت ورزندددد.)البتددده یم توا   

 استفاده کرد و آ  را به رایانه متص  نمود.(

  میکروفو  و دوربیز  در کالس های آنالین از سوی دانش آموزا  اذیرفته نیست. 
 لذا نداشیر

 جهت حضددددددددددور دا ی •
ً
از  کالس، و عدم  طع و وصدددددددددد  در    یمجاز  یفرزندا  در کالس ها لطفا

ننر یا )شیشدددددددددددنهاد یم گردد حدا    . را داشدددددددددددته باشدددددددددددد   مناسددددددددددد که اعت   نمایید اسدددددددددددتفاده    نتر

6Mbps  2برای دانلود وMbps )برای آالود باشد 

 اخشار و اطالعیه های مدرسدده سددامانه سددمیم و همچنیز   •
با توجه به اینکه مرجع اطالت رسددات 

  بار  کیسداعت    ۴۸هر   یم شدود حتما اکید  لذا توصدیه کانال تلگرام )و یا بله مدرسده( یم باشدد. 

 . د یرا مشاهده کنو کانال تلگرام )و یا بله ( مدرسه  سامانه سمیم

م از وضعیت و اهمیت لزوم وجه به با ت • فرزندشا ،از  آموزیسل اطالت داشیر  اولیای محتر

م  به طور مداوم در طول  عیت فرزندانشا  را وضدرخواست یم شود تا تمایم اولیای محتر

 مالحظه نمایند. سال تحصییل در سامانه سمیم 

مبرای این کار،یک فیلم آموزیسل برای  مطابق این یم بایست ساخته شده است که  اولیای محتر

م(فیلم،پس از ورود به صفحه سمیم خود ،روی نام )پس از وارد کرد  یوزرنیم و پسورد اولیای محتر

د کلیک کرده و در  سمت خالصه نمرات،نمرات همه درس ها را مشاهده یم کنند و یا  فرزند خو 

 روی نام هر درس کلیک کرده و وضعیت فرزند خود در آ  درس را مالحظه یم نمایند. 

شخیص  الزم به توضه  است اولیاتي که برای اولیز  بار وارد سمیم خود یم شوند ابتدا باید روی 

سپس،اضافه کرد  بلوک را از نوار سمت راست انتخاب کرده و نهایتا  کلیک کرده و سازی صفحه  

توضه  داده شده  هم که در فیلم   این مراح )پس از گزینه افراد تحت اپرسنر را کلیک نمایند. 

یم    (است روی نام فرزند خود کلیک کرده و نمرات فرزند خود را مشاهده نمایند،لیکن اولیای محتر

نیست و مستقیما پس از کلیک  ها ده اند الزم به انجام مجدد این کار که  شال وارد سمیم خود ش

 روی نام فرزند خود، نمرات فرزند خود را یم توانند ببهنند. 

م بر  • ح زیر است: لهنک فیلم آموزیسل به اولیای محتر  ای مشاهده نمرات به ال

https://m1.mofidlms.com/mod/resource/view.php?id=5335 

 

ا و  با تقدیم ستا  دوره اول مفید  -ماحتر  یادگار امام                                                                             / آموزش دبتز

خدمتتا  تقدیم یم گردد. انشاهللا مطال  و اخشار دییر به مرور در اطالعیه های بعدی   

https://m1.mofidlms.com/mod/resource/view.php?id=5335

