
 تعال بسمه 

 بخش دوم -آموزش 1اطالعیه شماره 

 

م و بزرگوار باسالم خدمت اولیای   ؛محتر

غ و آ از شدددددد    کیبا توجه به نزد  جدید، در بخش دوم اطالعیه    یلیسدددددا  تحصددددد به فصدددددی زاوتآ

م تو ددددددد    را    آموزش    موارد ، وح سدددددددا  تحصدددددددییل خدمت اولیای محتر که الزم اسدددددددت شری از ل 

 عزیزا  تقدیم یم شود: خدمت شما داده شود 

 نیطبق آخر (یمجاز   ا ی  ی)حضدددددددددددور در سدددددددددددا  تحصدددددددددددییل جدیدها  کالس  یبرگزار  وه شددددددددددد •

گردد انجام خواهد    یم  معتتر اطالح رسانغ   یکه از رسانه هابخشنامه آموزش و پرورش  

 شد. 

وح سدددددددددددا  تحصدددددددددددییل تقدیم یم  •  مدرسددددددددددده ا شددددددددددداح تا شری از ل 
ی

برنامه آموزش  و هفتگ

 ، زما   شدددددددددددددود؛لیرن به اطالح یم رسددددددددددددداند در ودددددددددددددور  مجازی بود  کالس های آموزش 

ادامه    15: 15وددددددددددددب  بوده و تا سدددددددددددداعت  8از سدددددددددددداعت    ها در طو  روز  کالس  ییتشددددددددددددر

به 1۲:۳۰سددددددددداعت    الس ها در کو  اسددددددددد  نا بوده  ه  دوشددددددددد ر  یروزهاخواهد داشدددددددددت؛البته  

زما    همتآ به ودددددددددددور    دو کالسعرصددددددددددد دوشددددددددددد ره   یبرا اتمام یم رسدددددددددددند و    از آ ،

آ  روز کالس  ی( درنظر گرفته شدددده اسدددت که دا ش آموز فرودددت دارد تا انت ا نو)آفال 

 . نماید مربوطه را مشاهده 

در وددددددددورنر که هر دا ش آموز )به دلیی کسددددددددالت و یا ...(در یک روز ام ا  حضددددددددور در  •

م به کالش را نداشدددددددددته باشدددددددددد حتما باید  در هما  روز   رت ایشدددددددددا  توسددددددددد  ول محتر

 وور  تلفنغ و یا ارسا  پیام در سمیم به مربیا  نظم اطالح داده شود. 

غ دا ش آموز عزیز یم بایسدددددددددت در ودددددددددور  هر گونه آموزش درس مربوطه را از   رت، همچنیآ

ی نماید.  م آ  درس حتما پیگتآ
 دبتآ محتر

الس های مجازی به دو شدددددد ی آنالون)هم زما (و آفالون) تآ هم زما ( برگزار خواهد  ک •

 . شد 

م طبق برنامه و سددددددددددددددداعت   ،منظور از کالس آنالون کالش اسدددددددددددددددت که دا ش آموزا  و دبتآ محتر

 شده و فرآوند آموزش را جلو یم برند.  مشخص،در کالس و وبینار آ  درس حاضغ 



م،فعدالیدت و محتوای آموزش  را   غ منظور از کالس آفالون،کالش اسددددددددددددددددت کده دبتآ محتر همچنیآ

یم بایست حتما در هما   برای دا ش آموزا  تعریف کرده است و دا ش آموز   lms در سامانه

بدده آ  درس در سدددددددددددددددمیم مراجعدده کرده و محتوای دبتآ را مشدددددددددددددددداهددده نمددایددد؛لیرن یم توانددد ،روز 

غ شددددددددده توسدددددددد  دبتآ انجام  فعالیت های مشددددددددخص شددددددددده توسدددددددد  دبتآ را   در زما  مقرر و تع یآ

 دهد. 

 

ا و  با تقدیم ستا  دوره او  مفید  -ماحتر  یادگار امام                                                                             / آموزش دبتآ

گردد.   یم میخدمتتا  تقد یبعد یها هیدر اطالعبه مرور و  گر یدو اخرار  مطالبا شاح    


