راٌمنای
بروامًآمُزظمجازی
مجمُعًمدارشمٍرآینی

●

●

●

اٌش سفىشاسز سا سغییش ٘ذٞی ٞ ،شٌزض ص٘زذٌی ار سغییزش
٘خٛاٞذ وشد! ثٕٞ ٝیٗ ػبدٌی...
ٟٔشآییٙی ٞبی عضیض ثذ ٖٚؿه أؼزبَ ثزب ٓٞیزه ػزبَ سیلزیّی ٔشفزبٚر سا
دیؾ س ٚخٛاٞیٓ داؿز ،أب ٍ٘شاٖ ٘جبؿیذ ٔب دس وٙبس ؿٕب  ٚفشص٘ذا٘شبٖ ٞؼزشیٓ
سب ٕٞشاِ ٓٞ ٜیظٞ ٝبی ؿٍشف دس دفشزش خزبعشار ص٘زذٌی عضیضإ٘زبٖ دس ایزٗ
ػبَ سیلیّی ثیبفشیٙیٓ .
دػششبٖ سا ثٔ ٝب ثذٞیذ  ٚچٌ ٖٛزؿش ٝثٔ ٝزب اعشٕزبد وٙیزذٔ ،زب خزبعش ٜای ػزجض اص
ایٗ ػبَ سیلیّی ث ٝیبسی ؿٕب خٛاٞیٓ ػبخز.

قبلازتُضیحبروامًآمُزیشمجمُعًمدارشمٍرآینی
ازغمااَلیایگرامیٌَمیػیگ خُاضتاراوجامضًگاممٍممیباغمی

گام اول

آٔبدٌی
رٙٞی

گام دوم

آٔبد ٜوشدٖ
ٚػبیُ
آٔٛصؿی

گام سوم

ایجبد
یه سٚاَ

گاماَل:آمادیگ ذٌین
ثبوٛدوبٖ دس ٔٛسد سغییشار جذیذ ٌفز  ٌٛ ٚوٙیذ:
 .1ثب دا٘ؾ آٔٛصا٘شزبٖ دس ٔزٛسد ٍ٘شا٘زی ٞزبیؾ ثزشای ػزبَ
سیلیّی كیجز وٙیذ ،ػعی وٙیذ ثشای آٖ ث ٝوٕزه ٞزٓ ساٜ
حُ دیذا وٙیذ.
 ٚثشای ٌٛؽ دادٖ ث ٝفشص٘ذاٖ صٔبٖ وبفی اخشلبف دٞیذ.
 .2ػعی وٙیذ اص سغییزشار جذیزذ  ٚثش٘بٔزٞ ٝزبی جذیزذ ػزبَ
سیلیّی ثب ا ٚكبدلب٘ ٝكیجز وٙیذ ساجت ٔؼیشی و ٝدیؾ
س ٚداس٘ذ ثب آٟ٘ب ٌفز  ٌٛ ٚوٙیذ.
 ٚثززشای اػززشفبد ٜآٟ٘ززب اص آٔززٛصؽ ٔجززبصی ٘ظززبسر وٙیززذ ٚ
لب٘ ٖٛثٍزاسیذ
ث ٝعٛسٔثبَ یه ػبعز سعییٗ وٙیذ  ٚا ٚسا عبدر دٞیذ وزٝ
ؿت ٞب ٘جبیزذ فزیّٓ ٞزبی آٔٛصؿزی سا ٍ٘زب ٜوٙزذ  ٚػزبعز
ٔٙبػت فیّٓ ٞب كجح ٞب ٔی ثبؿذ.

گامدَم:آماديکردنَضایلَابسارآمُزیش
ؿٕب ثب یه ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚسیمیك وٛچه
ٔی سٛا٘یذ ٘ؼجز ث ٝسٟی ٝسجٟیضار ٔٛسد
٘یبص آٔٛصؽ ٔجبصی الذاْ وٙیذ.
 -1سجّزِ ،خ سبح ،سایب٘ ٝؿخلی ،یب ٌٛؿی ٛٞؿٕٙذ ... ٚ
( ثب لبثّیز ٍٟ٘ذاسی ؿبسط ٔٙبػت)
ٞ -2ذف ٖٛیب ٞذػز ٔٙبػت
ٚ -3ثىٓ یب دٚسثیٗ جّٛ
 -4فّؾ ٕٔٛسی
 -5ایٙشش٘ز دشػشعز
ِٛ -6اصْ اِشیشیش

گامضُم:ایجادیکرَال
ثززب وٕززه دا٘ززؾ آٔززٛص خززٛد ثش٘بٔزز ٝدسػززی
ٔذسػز ٝسا ٔغبِعزز ٝفشٔبییزذ .ػززبعز ؿززشٚ ٚ
دبیبٖ ٔذسػٔ ٝجبصی (یبدٌیشی)،ػبعز ٞزبی
اػززششاحز  ٚػززبعز ٞززبی سٕبؿززبی فززیّٓ
آٔٛصؿی  ٚػبعز ٞبی والع ٞزبی آ٘الیزٗ
سا ثب دلزز  ٚثش٘بٔز ٝسیزضی ا٘شخزبة وٙیزذ ٚ
یه دشٚسىُ ثشای ٔذسػ ٝخبٍ٘ی ثٛٙیؼیذ  ٚاص
صٔبٖ خٛد ثٟی ٝٙاػشفبد ٜوٙیذ  ٚث ٝثش٘بٔ ٝخزٛد
دبی ثٙذ ثبؿیذ.

دَوکتًرافرامُظوکىید
ضاعتخُابتىظمیکىید
ثشای داؿشٗ یه عّٕىشد خٛة یه اػششاحز خٛة
الصْ اػز .فشأٛؽ ٘ـٛد ٔذسػ ٝخبٍ٘ی ٘یض لٛا٘یٗ
داسد ٘ ٚیبصٔٙذ یه ٘ظبْ اػز ٘ ٚجبیذ چ ٖٛفضبی
یبدٌیشی ثجبی ٔذسػ، ٝخب٘ ٝاػز سب دیشٍٙٞبْ ثیذاس
ثٕب٘ٙذ  ٚكجح ٞب سب دیش ٍٙٞبْ ثخٛاثٙذ.
سٙظیٓ ػبعز خٛاة ثؼیبسٔ ٟٓاػز  ،دغ ٟٔشآییٙی
ٞب اص االٖ صٚد ثخٛاثٙذ سب ػبعز خٛاثـبٖ سٙظیٓ ؿٛد

زمانبىدیصبحگايخاویگ
ٟٔشآییٙی ٞب كجح ٞب ثٛٔ ٝلع دلبیمی لجُ اص ؿشٔ ٚذسػٔ ٝجبصی
ثیذاس ؿٛیذ  ٚكجیب٘ٔ ٝمٛی ثخٛسیذ
اٌش اسبق خٛاة ؿٕب فضبی یبدٌیشی اػز لجُ اص ؿشٔ ٚذسػٝ
ٔجبصی آٖ سا ٔشست وٙیذ
ٚػبیُ  ٚاثضاس ٔٛسد ٘یبص ٔذسػٔ ٝجبصی سا دس دػششع  ٚسٚی ٔیض
ٔغبِع ٝلشاس ثذیذ فشأٛؽ ٘ـٛد و ٝسایب٘ ٝیب سجّز خٛدسا اص ؿت
ٌزؿش ٝؿبسط وٙیذ
ثٟشش اػز یه خٛساوی ٔمٛی (ٔغضٞب یب خشٔب  ٚسٛر  )... ٚسا سٚی
ٔیضلشاس دٞیذ  ٚأب ِیٛاٖ یب ثغشی آة فشأٛؽ ٘ـٛد سب دس ٔٛلع
والع آ٘الیٗ ثشای ٘ٛؿیذٖ آة ٔججٛس ث ٝسشن والع ٘ـیذ.

ضاعترشَعمدرضًمجازی
ضاعت8:30میباغد
دا٘ؾ آٔٛصاٖ عضیض ٔی سٛا٘ٙذ اص ػبعز  8ثب ثش٘بٔٞ ٝبی كجیٍبٞی غیش دسػی ٟٔشآییٗ ٕٞشاٜ
ثبؿٙذ  ٚػبعز  8:30دس كجیٍب ٜوالع ٕٞشأ ٜعّٓ ٕٞ ٚىالػی ٞب حبظش ؿ٘ٛذ ٚكجح خٛد سا ثب ٘ـبط
آغبص ٔی وٙٙذ.
حضٛس  ٚغیبة دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘یض ثب ٚسٚد ث ٝكجیٍب ٜوالػی سٛػظ ٔعّٓ دا٘ؾ آٔٛص ا٘جبْ ٔی ؿٛد .

هدرسِ هجازی هْرآییي از ابتدای ضیَع ٍیرٍس کرًٍا بِ عٌَاى یکی از هراکس
پیطرٍی در عرصِ آهَزش هجازی بَدُ ٍ با دستَر کارلراردادى سال تحصیلی
 ، 99-00با استفادُ از پتاًسیل ّای گرٍُ ّای  :اتاق فکر  ،گرٍُ ّای
آهَزضی ٍ ٍاحد تحمیك ٍ تَسعِ ) ٍ(R&Dهطاٍرُ ّای داخلی ٍ خارجی الدام بِ
تدٍیي برًاهِ درسی هجازی خَد ًوَدُ.
کالس ّای آًالیي هتٌَع  ،فیلن ّای آهَزضی با کیفیت هتفاٍت ٍ ّیجاى اًگیس ٍ
خاللاًِ،هعلن راٌّوا با ضیَُ ّای ارزضیابی  ،پیگیری ٍ پطتیباًی هتفاٍت ،بستِ ّای
یادگیری خَدآهَزٍ ّساراى برًاهِ خاللاًِ غیردرسی ٍ تربیتی ّوراُ با دسترسی
آساى برای ّوِ هْرآییٌی ّا بِ صَرت آًالیي ٍ آفالیي از جولِ هحَریت ّای
ایي برًاهِ درسی کِ بِ ًَع خَد تحَلی ًَ در سیستن آهَزضی است.

محُرٌایبروامًمدرضًمجازیمجمُعًمدارشمٍرآینی
فیملٌا
َ
محتُاٌایآمُزیش

بطتًٌایخُدآمُز
)(Package

معملراٌمنا
)(Mentor

بروامًٌایغریدریس
)(Skills & Challenge

فیملٌاَمحتُاٌایآمُزیش
هحتَا ّا ٍ فیلن ّای آهَزضی
هجوَعِ با باالتریي اهکاًات تصَیر
برداری ٍ تدٍیي در استَدیَی ضبط
هْرآییي تصَیر برداری هی ضَد .
ٍ سپس ّر رٍز طبك برًاهِ ّفتگی
در لسوت آهَزش هجازی در ٍب
سایت هجوَعِ هدارس هْرآییي
آپلَد هی ضَد.

داوعآمُزانمیتُاوىد رَزاوً با
مراجعًبًَبضایتمٍرآینی
در جْت ّوکاری ًیس
هی تَاًید فیلن ّای آهَزضی چٌد
رٍز را با ّواٌّگی با دفتر دبستاى
با تحَیل یک فلص هوَری
دریافت ًوایید

با ٍرٍد بِ پٌل داًص آهَزی  ،لسوت آهَزش هجازی ،
آرضیَ فیلن ّای درٍس رٍز را در اختیار داضتِ باضٌد.

وکاتفیملٌایآمُزیش:
•

دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبیذ فیّٓ ٞبی آٔٛصؿی دسٚع و ٝؿبُٔ سذسیغ ٔعّٕیٗ یب یه ٔیشٛای آٔٛصؿی اػز سا
لجُ اص ٚثیٙبس ثب دلز ٔـبٞذ ٜوٙٙذ  ٚػذغ آٔبد ٜحضٛس دس ٚثیٙبس ؿ٘ٛذ

•

دیـٟٙبد ٔی ؿٛد دا٘ؾ آٔٛصاٖ عضیض چٙذیٗ ثبس  ٚحشی دس سٚص ٞبی دیٍش ٘یض فیّٓ ٞبی آٔٛصؿی سا ٍ٘ب ٜوٙٙذ

دسٚع دا٘ؾ آٔٛصاٖ ث ٝد ٚثخؾ عٕٔٛی  ٚسخللی سمؼیٓ ؿذٜ
ٞ ٚشیه اص دسٚع سٛػظ یه ٔعّٓ سخللی سذسیغ ٔی ؿٛد .

معملراٌمنا

)(Mentor

ٔعّٓ سإٙٞب یب ٔٙشٛس دس ٚالع ٕٞزبٖ ٔعّزٓ
ػززٙشی یززب ٔعّززٓ ٔخلززٛف وززالع دا٘ززؾ
آٔٛصاٖ ثٛد ٜو ٝعال ٜٚثش ٔذسػبٖ سخللی
دسٚع ث ٝأٛس ٔشثٛط ث ٝدا٘ؾ آٔزٛص خزٛد
ٔی دشداصد

معمل راٌمنا )(mentor
ارائًخدماتحضُری

تُلیدمحتُا
َتُلیدکاربرگٌای
آمُزیش

برریسَتصحیح تکالیف

برگساریَبیىار
َ تدریصپیرشفتً

پیگرییَپػتیباین
داوعآمُزان

اوجامارزغیایبآوالیه

داوعآمُزانعسیسَاَلیایگرامی
ؿٕب ٔی سٛا٘یذ ثب ٔشاجع ٝثٚ ٝة ػبیز لؼٕز دیبْ ٞب اص عشیك اسػبَ
دیبْ خلٛكی ثب ٔعّٓ سإٙٞبی دا٘ؾ آٔٛص دس اسسجبط ثبؿیذ

قُاونیمراجعًحضُری
سٚص ٞبی ٔشاجع ٝحضٛسی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دبی ٝا َٚسب ؿـٓ جٟز سفع اؿىبَ

ثب ٞبٍٙٞی  ٚسعییٗ ٚلز لجّی  ،سٚص ٞبی دٚؿٙج ٚ ٝچٟبسؿٙجٝ
ٔی ثبؿذ.
خٛاٞـٕٙذیٓ دس ساػشبی سعبیز دشٚسىُ ٞبی ثٟذاؿشی  ٚدػشٛساِعُٕ ٞب
اص د ٚسٚص لجُ ثشای ٔشاجع ٝحضٛسی اص عشیك دیبْ خلٛكی ثٔ ٝعّٓ دس ٚة
ػبیز  ،یب سٕبع ثب دفشش دثؼشبٖ ػبعز حضٛس دا٘ؾ آٔٛص خٛد سا ٕٞبًٙٞ
ٕ٘بییذ .

دس ضٕٗ ؿٕب ٔی سٛا٘ییذ وبسثشي ٞب  ،دفبسش  ٚوشبة ٞبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا
جٟز سلییح  ٚثشسػی
دس سٚص ٞبی ٔشاجع ٝحضٛسی( دٚؿٙج ٚ ٝچٟبسؿٙج ) ٝاسػبَ ٕ٘بییذ ( دس كٛسر سٕبیُ )

ث ٝجٟز اعٕیٙبٖ ثخـیذٖ ث ٝؿٕب اِٚیبی ٌشأی دس خلٛف حضٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس سٚص ٞبی
ٔشاجع ٝحضٛسی والع ٞب ضذعف٘ٛی ؿذ ٕٝٞ ٚ ٜدشػٔ ٚ ُٙشاجعبٖ لجُ اص ٚسٚد سؼز اوؼیظٖ ٚ
ست ػٙجی ا٘جبْ ٔی دٙٞذ  ٚدغ اص عجٛس اص ٔشاحُ ضذعف٘ٛی ثٔ ٝییظ ٚاسد ٔی ؿ٘ٛذ
ِزا خٛاٞـٕٙذیٓ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ساػشبی سعبیز دشٚسىُ ٞبی ثٟذاؿشی
ثب ٔبػه ٔ ٚبیع ضذعف٘ٛی ؿخلی دس ٔذسػ ٝحبظش ؿ٘ٛذ .
 ٚسب اعال ثب٘ٛی ػبِٗ ػّف غزاخٛسی  ٚوبفی ؿبح سعغیُ ٔی ثبؿذ ِزا خٛاٞـٕٙذیٓ دس كٛسر
٘یبص دا٘ؾ آٔٛصاٖ سغزیٙٔ ٝبػت ثٕٟشا ٜداؿش ٝثبؿٙذ.
حضٛس دا٘ؾ آٔٛصا٘ی و ٝداسای ٞشٌ ٝ٘ٛثیٕبسی صٔی ٝٙای ٔی ثبؿذ حشی ثب سعٟذ اِٚیب ثٞ ٝیچ عٛٙاٖ
سٛكیٕ٘ ٝی ؿٛد

حضٛس دا٘ؾ آٔٛص عضیضی ؤ ٝجشال ٔ ٚـىٛن داسای عالئٓ ست  ،ػشف ٚ ٝاحؼبع ضعف  ،ػشدسد
ٔ ..... ٚی ثبؿٙذ ٕٔ ٛٙاػز ٔ ٚشاجع ٝسٟٙب ثب اسائ ٝثشٌ ٝسؼز أىبٖ دزیش ٔی ثبؿذ .
 ٚضٕٙب سلٕیٓ ٟ٘بیی اػشفبد ٜاص خذٔبر حضٛسی ث ٝعٟذ ٜاِٚیبی ٌشأی ٔی ثبؿذ
ػشٚیغ ایبة رٞبة دس كٛسر حذ ٘لبة سػیذٖ الذاْ خٛاٞذ ؿذ دس غیش ایٙلٛسر ٔؼئِٛیز
ایبة  ٚرٞبة دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثش عٟذ ٜاِٚیب ٔی ثبؿذ .

وحُيارضالتکالیفَدریافتبازخُرد
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی سٛا٘ٙذ ِیؼز سىبِیف سٚص سا دس
ایٗ لؼٕز ٔـبٞذ ٜوٙٙذ

داًص آهَزاى عسیس هی تَاًٌد تکالیف خَد را پس از اتوام ساعت هدرسِ هجازی (از ساعت ) 14
تا صبح فردا لبل از ضرٍع هدرسِ هجازی رٍز بعد (ساعت  8صبح) از طریك لسوت ارسال
پیاهْا در پٌل داًص آهَزی ٍ یا از طریك اپلیکیطي ضاد ارسال ًوایٌد .

سٛج : ٝسىبِیف فمظ دس ثبص ٜصٔب٘ی روش ؿذ ٜدسیبفز ٔی ؿٛد
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبصخٛسد ٔعّٓ ٘ ٚشیج ٝسلییح سىّیف سا ٘یض
ٔی سٛا٘ٙذ سب سٚص ثعذ دس لؼٕز دیبْ ٞب ٔـبٞذ ٜوٙٙذ

کالشٌایمجازیآوالیه(َبیىار)
والع ٞبی آ٘الیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص ؿٙج ٝاِی چٟبسؿٙج ٝعجك ػبعز
دسج ؿذ ٜدس ثش٘بٔٞ ٝفشٍی ثب ٔعّٓ سإٙٞب ٕٞ ٚىالػی ٞب ثشٌضاس
ٔی ٌشدد
ِزا دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ٚسٚد ثٚ ٝة ػبیز لؼٕز د ُٙدا٘ؾ آٔٛصی ثب
ا٘شخبة ٌضی ٝٙوالع ٔجبصی عجك جذ َٚثش٘بٔٔ ٝی سٛا٘ٙذ دس والع
آ٘الیٗ (ٚثیٙبس ) خٛد ؿشوز وٙٙذ .

قُاونیکالشٌایآوالیه(َبیىار)
•
•
•
•
•
•
•
•

ِغفب لجُ اص ؿش ٚوالع آ٘الیٗ ثشای حضٛس ٔٙبػت آٔبدٌ ٜشد٘ٙذ ٔ ٚمذٔبر  ٚسجٟیضار ٔٛسد ٘یبص خٛد سا سٟی ٝوٙٙذ.
دٛؿیذٖ ِجبع فشْ دا٘ؾ آٔٛص ثشای والع آ٘الیٗ اِضأی ٔی ثبؿذ .
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبیذ لجُ اص والع آ٘الیٗ فیّٓ یب ٔیشٛای آٔٛصؿی ٔشثٛط ثٚ ٝثیٙبس سا ث ٝدلز ٔـبٞذ ٜوٙٙذ .
ؿشوز  ٚحضٛس دس والع ٞبی آ٘الیٗ اِضأی ٔی ثبؿذ  ٚد ٜدلیم ٝاثشذایی والع حضٛس  ٚغیبة ا٘جبْ ٔی ؿٛد .
لشاس ٌیشی دا٘ؾ آٔٛص دس فضبی ٔٙبػت  ،ػبوز  ٚا٘فشادی دـز ٔیض سیشیش ؿبیؼشٔ ٝی ثبؿذ .
سعبیز لٛا٘یٗ  ،اخالق دا٘ؾ آٔٛصی  ٚاداة والع دسع ٘یض سٛػظ دا٘ؾ آٔٛص دس سٕبْ ٔذر ٚثیٙبس سٛكیٔ ٝی ؿٛد .
سٛكیٔ ٝی ؿٛد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثجض ٔٛاسد ضشٚسی والع آ٘الیٗ سا سشن ٘ىٙٙذ
جبٔذادی  ،دفشش  ٚوشبة دسع ٔشثٛط  ٚیه ثغشی آة آؿبٔیذ٘ی دس وٙبس دػز ٘یض فشأٛؽ ٘ـٛد ! .....

ارزغیایب آوالیه
ارزغیایبآوالیهآخرٌرٌفتً
دا٘ؾ آٔٛصاٖ عضیض ٞشآخش ٞفش ٝاص ػبعز 14:00
چٟبسؿٙج ٝسب ػبعز  24:00جٕعّٟٔ ٝز داس٘ذ ثب
ٔشاجع ٝثٚ ٝة ػبیز ثب ٚسٚد ثٝ
د ُٙدا٘ؾ آٔٛصی لؼٕز آصٔ ٖٛآ٘الیٗ دس ایٗ
آصٔ ٖٛؿشوز وٙٙذ ٔ ٚشٚسی ثش دسٚع ٞفش ٝا٘جبْ
دٙٞذ .

ارزغیایبآوالیهمُردی
دس ٞش ٔبٕٔ ٜىٗ اػز ٞش ٔعّٓ ٘یض دس
كٛسر ٘یبص دس ٞش یه اص دسٚع  ،اسصؿیبثی
آ٘الیٗ ثشٌضاس وٙذ
و ٝثش٘بٔ ٝآٖ اص لجُ دس د ُٙدا٘ؾ آٔٛصی
اعال دادٔ ٜی ؿٛد .

ٌررَزبرایآگایهازاخبار
َاطالعیًٌاحمتاَب
ضایتمجمُعًراچککىنی
https://mehraeenschools.com

ا٘شظبس ٔی سٚد وٕبوبٖ اِٚیبی ٌشأی
دس كٛسر ٔـبٞذ ٜاحشٕبِی اؿىبالر ٛ٘ ٚالق ٚ
ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ع َٛػبَ ثب ػع ٝكذس ٚثب
حٛكّٛٔ ٝاسد سا سیُٕ ٕ٘ٛد ٜسب ٔـىالر ثشعشف
ٌشدد ،دس خبسٕ ٝأیذ اػز ثب اسىب ث ٝخذا٘ٚذ ٔشعبَ
ػبَ سیلیّی خٛثی سا ثب حٕبیز  ٚدـشیجب٘ی ؿٕب
اِٚیبی ٌشأی داؿش ٝثبؿیٓ
دیـبدیؾ اص ٕٞشاٞی ،كجٛسی  ٚؿىیجبیی ؿٕب
ػذبػٍضاسیٓ
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