
 

 نام خدا به

 1400  -مفید مدرسه دخترانه متوسطه اول گزارش پایگاه تابستانی 

 الهی اسماء فتح  - مژده محبی -الساداتمسئولین پایگاه: زهرا رییس 

 آموزان: به دانش  های پیشنهادی اولیهاطالعات کالس  •

 



 به همراه تعداد نفرات ثبت نامی:  ی که به حد نصاب رسیدلیست کالس های •

 

 

 

 روند اطالع رسانی و ثبت نام  •

از هر کالس محتوای معرفی گرفته شد که این محتوا ممکن بود متن یا عکس یا صوت یا فیلم باشد. این محتوا روی سایت مدرسه  

ئه شد. در برنامه تالش شد در هر زنگ  قرار گرفت. ضمن این محتواها زمان پیشنهادی این کالس ها نیز در یک برنامه پیشنهادی ارا

 تعداد مساوی کالس پیشنهاد داده شود. دانش آموزان حدود یک هفته مهلت داشتند تا این محتواها و زمان بندی را بررسی کنند.  

ل انتخاب  و با ماژول انتخاب صورت گرفت. این را نمی دانستیم که در ماژو  LMSسه روز فرصت ثبت نام داشتیم. ثبت نام در بستر 

 امکان اینکه اگر ظرفیت پر شد دیگر اجازه انتخاب آن کالس وجود نداشته باشد را داریم. برای سال بعد شاید این تجربه مفید باشد.  

 

 :  و نکات  کلیات •

های اجباری مثل زبان هفتم  شد. البته کالس ی سه زنگ در بستر سمیم برگزار می شنبه طها در دو روز یکشنبه و سه کالس  -

 شد.  های جدید( خارج از این سه زنگ و در زنگ چهارم برگزار می و عربی الوان هفتم )و ورودی 

 د.  شبیان نیز کالس جدیدی برای این درس در خارج از تایم معمول قرار دادهبه دلیل استقبال باال از کالس فن -

 شد.  عصر تشکیل می  4حلقه قرآنی هم خارج از این تایم و در ساعت 

کالس انتخاب کرده   ۵تا  ۱های پایگاه شرکت کردند که هر کدام بین آموزان مدرسه در کالس نفر از دانش  ۱۰۸در مجموع  -

 بودند.

 ای در آن رخ نداد.  اتفاق ویژه ه بجز روزهای ابتدایی یک گروه واتساپی هم زدیم و معلم ها را در آن اضافه کردیم ک  -

دانان جوان نیز با حضور یکی از مسئولین مدرسه در واتساپ برای  پزی، فیلمسازی، انیمیشن و حقوق های شیرینیکالس  -

 آموزان گروه گفتگو تشکیل دادند.دانش

 های کالس فیلمسازی برای شرکت در جشنواره فیلم مدرسه، ارسال شدند. خروجی  -

 بارگذاری شد.  مدرسه به مرور خروجی کالس انیمیشن سازی روی اینستاگرام  -

 

 ها:  تجربه ارتباط مدرسه با معلم  •

نجوم: پس از پیگیری های فراوان و پاسخ نگرفتن از ایشان برایمان معلوم شد که سرشان شلوغ است و   –پژمان نوروزی  -

جلسه غیبت( بنابراین با معلم دیگری به    3کنم بعد از مان باشند. )فکر میتوانند معلم اند نمیعلیرغم قول اولیه که بهمان داده 

 اسم آقای افصحی وارد گفتگو شدیم و کالس را با ایشان پیش بردیم. )شماره و مشخصات( 

ها به دلیل نداشتن لوازم مورد نیاز برای آزمایش  ظاهرا در واپسین روزهای کالس، کسی را از بچه دان شو: شیمی  -خانی -

 آموز خیلی سنگین بود.  بودند. که این برای آن دانشکه توسط مدرسه تهیه شده بود( بیرون کرده )



ای در مدرسه دارد. وجود سه  دادگاه کتاب : این موسسه بک نماینده در مدرسه ما دارند. پایگاه خودش مسئول جداگانه  -

 طرف مشکل آفرین بود در هماهنگی ها. 

تباها با خود معلم صحبت کردیم. درحالیکه موسسه بودند. و این برای موسسه مشکل  انیمیشن سازی: جهت پرداختی اش -

 آفرین شده بود. 

 ها همکاری کردیم:  موسسه هایی که با آن  •

 )مافیها(مدرسه روشن فکری ضمیر 

 انیمیشن سازی(  -)فیلمسازی هنروما

 دانش مغز(  - )شیمی دان شو قاف 

 پیشرفته و مقدماتی( موسسه کدنیک )پروژه های سخت افزاری 

 حقوقدانان جوان 

 نظرسنجی  •

ها در سمیم مفید فرم نظرسنجی قرار گرفت تا با توجه به نظرات  با تمام شدن روزهای پایگاه تابستانی، برای تمامی کالس 

 ها را در خارج از زمان مدرسه ارائه بکنیم. آموزان، بتوانیم برای سال جاری برخی کالس دانش

 سواالت نظرسنجی:  

 ودی؟ . چقدر از محتوای ارائه شده در کالس راضی ب ۱

 . کیفیت ارایه معلم را چطور ارزیابی میکنی؟ 2

 . به نظم کالس نمره بده 3

 . دوست داری این کالس را در سطوح باالتر ادامه دهی؟ 4

 . هر چه دل تنگت میخواهد درباره این کالس بگو! )پیشنهاد برای بهبود و ... ( ۵

 گزارش مالی  •

 تومان  62۱۸۰۰۰۰صد و هشتاد هزار تومان بوده  ونی لیم 62 یتابستان  گاهی پا یافتیدر لغمب 

 و هفتصد هزار تومان  ونی لی و شش م یها: س یحق الزحمه و حق القدم مرب 

 تومان  ونی لی م  ازدهی شده توسط مدرسه :  ای انجام دهی و ذهاب  خر اب ی ا نهی ها ، هز  گاه،کتابی پا ازی اقالم مورد ن  نهی هز

 یقرآن  ی حلقه ها یزبان،کتاب هاکتاب ها شامل کتاب فرانسه،کتاب  

 دان شو  یمی ش ی شامل بسته ها :اقالم  


