
 دانش آموزانگرامی  انتظارات از اولیا
نهاد خانه و مدرسه و همچنین ایجاد و تقویت رفتار مثبت و ایجاد  2رتباط بیشتر به منظور ایجاد هماهنگی در رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی و ا

رود مفاد آیین انتظار میرا به نکات ذیل جلب نموده و  اولیا محترمتوجه باشد، محیطی شاد و دوستانه در مدرسه که همانا خانه دوم دانش آموزان می

است را  رسیده )والدین و دانش آموز( تایید و امضاء شماا سروران ارجمند قرار گرفته و به های مندرج در این دفترچه که مورد مطالعه شمنامه

 ترغیب و تشویق نمایید.توجیه، مورد عنایت خاص قرار داده و فرزندتان را به رعایت اصول و ضوابط مدرسه 

سات مرتبط محل انتظار است، حضور در مدرسه و جلدر هنگام  رعایت شئونات و حجاب اسالمیبا عنایت به قداست خاص محیط مدرسه،  -1 

همچنین در جهت سالم سازی محیط خانواده، مدرسه، جامعه و فراهم کردن زمینه پذیرش قلبی و درونی، حیا، عفاف و حجاب با مدرسه همکاری و 

  تعامل الزم ضرورت دارد.

با در مواقع لزوم و  حضور دبیران،الزم است اولیا محترم جهت آگاهی از وضعیت آموزشی و تربیتی فرزند خود بر اساس جدول زمان بندی  -2

 .باشدمی ضروری استفاده در موارد جهت مدرسه تلفن ضمن در .در مدرسه حضور به هم رسانند هماهنگی قبلی

به منظور بحث و تبادل نظر  "دانش افزایی خانواده"و جلسات  در تمامی جلسات توجیهی مدرسه حداقل یک نفر از اولیاء محترمحضور  -3

 حضور به موقع و آگاه سازی مسئولین از نقطه نظرات مزید امتنان است. .درباره ی مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان ضروری است

ضمن را  و مشکالت آموزشی، تربیتی خاصگیر مسائل فرهنگی و تربیتی دانش آموز بوده و موارد است اولیاء محترم با کمال دقت پیمستدعی  -4

  .در میان بگذارندو یا معاونین محترم در اسرع وقت با اولیاء مدرسه ، اعتماد به مسئولین

ه جانبه در منزل، عنایت به آماده بودن وسایل و ، برخورد محترمانه والدین با یکدیگر و دیگر اعضای خانواده، همکاری همایجاد آرامش در منزل -5

 ملزومات آموزشی فرزندان، استراحت کافی و سحرخیزی ایشان را مدنظر قرار دهید.

 رود.از اولیاء محترم انتظار می حضور به موقع  و شاداب دانش آموز در مدرسهو  رفت و آمد، وضعیت ظاهرینظارت بر  -6

 به دفتر مدرسه اطالع دهند. صبح 8:30غیبت فرزندشان را در همان روز و حداکثر تا ساعت رود از اولیای دانش آموز انتظار می -7

با  منطقی و سنجیدهدر خصوص مسائل مطرح شده توسط فرزند خود و .... و پیگیری مسائل و مشکالت به طرز  زدهپرهیز از قضاوت شتاب -8

 را مدنظر قرار دهید. کادر اجرایی مدرسه

باشد که توجه به ابعاد مختلف جسمی و حضور در مدرسه میشرایط ضروری به منظور از  رعایت و حفظ بهداشت و نظافت فردی و اجتماعی -9

 روحی و روانی موضوع از طرف خانواده اهمیت ویژه ای دارد.

بررسی تشویق به پیش مطالعه دروس، شده به دانش آموز و به ویژه رسیدگی به کمیت و کیفیت انجام وظایف آموزشی و فرهنگی محول  -10

و مرور و مطالعه دروس در همان روز، کمک در تنظیم برنامه مطالعاتی، تهیه و اجرای برنامه تغذیه  ،محوله ساعات مطالعه و انجام تکالیف

 .در به ثمر رسیدن اهداف تعیین شده موثر خواهد بود مناسب، عنایت به تخصیص زمان مناسب استراحت و تفریح

از  منوط به رضایت شورای مدرسهپس از اعالم قبولی، ثبت نام سال آینده وی ثبت نام دانش آموز منحصرا مربوط به سال جاری است و  -11

 .وضعیت درسی و اخالقی وی و نیز توجه خانواده به انجام تعهدات خود در قبال مدرسه می باشد

های ارزشمند صداوسیما و ای و استفاده مطلوب از برنامههای ماهوارههای شبکهو عدم مشاهده برنامه اسالمی –سبک زندگی ایرانی عنایت به  -21

 همچنین نظارت و هدایت در زمینه بهره مندی کمی و کیفی از فضاهای مجازی و اینترنت را موکدا از اولیای محترم خواستاریم.

ه طور ویژه امتحانات های پیش بینی شده و بهای برگزاری برنامهو حساسیت الزم به زمان تقویم اجرایی فرهنگی، آموزشی مدرسهتوجه ویژه به  -31

 دانش آموزان را مدنظر قرار دهید.

آگاهانه فرزندان در این امور و عنایت الزم به در زمان فضیلت وارد شده و فراهم نمودن زمینه عمل  انجام امور عبادی و فریضه نمازتشویق به  -41

 انجام تکالیف شرعی از طرف اعضاء خانواده ضرورت فراوان دارد.



های اعالم نامه ضوابط و آیینو رعایت  اردوها و بازدیدهای دانش آموزیهای اعالم شده از طرف مدرسه و به حضور در برنامه فرزندتان را -15

 .شده ترغیب نموده 

های هدفمند و همچنین ساعات استراحت و انجام دید و بازدیدها و مسافرت اوقات فراغت دانش آموزانبرنامه ریزی مطلوب و مفید  -16

 خانوادگی و پرهیز از افراط و تفریط، نقش بسیار موثری در پیشرفت علمی و فرهنگی دانش آموزان خواهد داشت.

صرفا اولیا محترم در مدرسه حضور یافته و مدرسه از ارایه مدارک و ستی مدرسه، در زمان تعیین شده و سایر موارد درخوا کارنامه دریافت جهت -17

 باشد.اسناد به دانش آموز معذور می

های الزم در مسیر پیشرفت های مستمر دانش آموز و انجام هدایت، ارزشیابیو موارد انضباطی ثبت شده آموزشی ها و نمراتبررسی کارنامه -18

 برطرف شدن موانعی که منجر به افت تحصیلی دانش آموز در موارد خاص شده است.و 

های اعالم شده از طرف مدرسه پیرامون اولیاء و دانش آموزان و دبیران و انجام مساعدت های آموزشی، فرهنگی، ورزشیمشارکت در برنامه -91

 شده را خواستاریم.های پیش بینی ی مطلوب برنامهمادی و معنوی به منظور برگزار

های فرهنگی و هنری و ورزشی، افزایش ضرورت مطالعه کتاب و ایجاد عالقه و تشویق دانش آموزان به سوی انجام و مشارکت در فعالیت -20

 باشد.از اهداف مهم مدنظر مدرسه و خانواده می فراهم نمودن زمینه رشد همه جانبه دانش آموزانهای مطالعه و پژوهش و مهارت

آموز برگزاری هرگونه جشن تولد و انجام پذیرایی و توزیع هدیه به دانش آموزان و همکاران ممنوع بوده و بستگی به میزان و نوع تخلف با دانش  -21

 خاطی برخورد صورت خواهد گرفت.

و با توجه به  وزشی سال تحصیلیهای خانوادگی در طول دوره آمعدم برنامه ریزی مسافرتضمن توصیه اکید به اولیای محترم مبنی بر  -22

های غیبت دانش آموزان در این زمینه موافقت نداشته و های درس، هیچ یک از مسئولین مدرسه با درخواستاهمیت حضور دانش آموزان در کالس

 ضمن غیرموجه بودن موضوع، عدم امکان ثبت نام در سال تحصیلی آتی را به دنبال خواهد داشت.

 باشدافتادگی در دروس بر عهده اولیا محترم می مسئولیت هرگونه عقب

 های آموزشیعنایت به ساعات فعالیتو ... در خارج از مدرسه با  های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشیشرکت دانش آموز در کالس -23

 باشد.پذیر میامکان

و  کتبی صورت به شد خواهد انجام آموزشی ساعت از پس عموالم که... و جبرانی هایکالس گروهی، کارهای مانند ویژه آموزشی، هایفعالیت -24

 رسید. خواهد اولیا اطالع به یا مجازی

حداقل از   ارایه درخواست کتبی و موافقت معاون آموزشی پایهدانش آموزان مجاز به ترک مدرسه در طول ساعات آموزشی مدرسه نبوده و  -25

 دارد.ضرورت  موارد خاصبا روز قبل در رابطه  دو

های مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی، پژوهشی یکی از راههای رشد و شکوفایی و پیشرفت دانش آموزان، حضور و تالش متناسب در جشنواره -26

های اعالم شده حداقل دانش آموز از ابتدای سال تحصیلی در یکی از مسابقات و جشنوارهباشد، در این رابطه ضرورت دارد می

 ، به اختصار برخی از این مسابقات به شرح ذیل اعالم می گردد:مشارکت فعال داشته باشدبرنامه ریزی و 

جشنواره نوجوان خوارزمی)ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، برنامه نویسی، تحقیق و پژوهش، آزمایشگاه، زبان انگلیسی، دست 

 ی و هنری، پرسش مهر و ....سازه، کسب و کار(، مسابقات و المپیاد ورزشی، مسابقات هشتگانه فرهنگ

بدون های درسی و دبیران، خدمات آموزشی و پرورشی و ...( به همکاران مدرسه هرگونه وجه)اعم از حق الزحمه کالسپرداخت  -27

 و تخلف دانش آموز محسوب خواهد شد. های رسمی اعالم شده ممنوع بودهخارج از اطالعیهاطالع مدیریت و معاونین مدرسه و 

ها در اکثریت موارد و ایجاد آن ضمن فقدان اعتبار و ارزش آموزشی و تربیتیتوسط دبیران  های تدریس خصوصیکالسبرگزاری  -28

باشد، لذا از طرح درخواست این موارد با دبیران و مستوجب پیگرد می از نظر قانونی نیز ممنوع بودهضرر و خسران آموزشی به دانش آموز، 

های حضوری و مجازی بهره مند گردند. در این رابطه مسئولیت و عواقب وده و دانش آموزان از نهایت ظرفیت کالسمحترم جدا خودداری نم

 باشد.آموزشی و تربیتی موضوع بر عهده اولیای محترم می



 مصوب و تعیین شده در طول ایام آموزشی و امتحانات ضروری و الزامی می باشد. لباس فرم دانش آموزیحضور دانش آموزان در مدرسه با  -29

باشد و حضور دانش آموزان در مدرسه در سایر می های ورزش، با لباس ورزشی ضروری و مجاززنگحضور دانش آموزان صرفا در  -30

 رختکن مسقر در محل مدرسهمواقع باید با لباس فرم صورت پذیرد، به منظور تعویض لباس در زنگ های ورزش، دانش آموزان ملزم به استفاده از 

  باشند.می

های مهم اولیا محسوب شده و امید است با جدیت ع از دغدغهو مسایل پیرامونی این موضو امور حمل و نقل دانش آموز به مدرسهرسیدگی به  -31

 های آموزشی و فرهنگی در این زمینه نباشیم.و نظارت کامل شاهد آسیب

، لیکن در مقاطعی شده اند تلفن همراهدانش آموزان ناگزیر از استفاده از های گذشته با شیوع ویروس کرونا، همانگونه که مستحضرید در سال -32

و والدین محترم را نسبت به اخذ تلفن همراه از فرزندشان  داشتن و استفاده از آن را برای دانش آموزان به مصلحت ندانستهحاضر، در حال 

در راستای   تهیه و استفاده کاربردی دانش آموزان از رایانهتوصیه می نماییم، در صورت امکان به جهت بهبود یادگیری و پژوهش و ... 

  گردد.سالمت آنان توصیه می

و مدرسه مطابق با مفاد آیین نامه  همراه داشتن تلفن همراه توسط دانش آموزان در مدرسه تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نبوده -33

 .در این مورد خاص قطعا عمل خواهد نمود، لذا مانند سایر موارد در صورت احراز تخلف، اغماضی صورت نخواهد پذیرفت

 پیش بینی ایاب و ذهاب دانش آموزان قبل از ثبت نام در این مدرسهبا توجه به ممنوع بودن همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه،  -34

ات ضروری و مورد تاکید است و با توجه به شرایط خاص در این مدرسه، امکان هماهنگ نمودن وسیله نقلیه اختصاصی برای دانش آموزان پس از ساع

 باشد، لذا شایسته است اولیای محترم یکی از راههای ذیل را مدنظر ویژه قرار دهند:های مدرسه و ... نیز فراهم نمیاز طریق تلفن آموزشی

  توسط والدین دائمیانجام ایاب و ذهاب  –هماهنگی سرویس ایاب و ذهاب ساالنه  –عزیمت به منزل به صورت پیاده 

منوط به اجازه های پرورشی و آموزشی و ... حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت -35

 است. کتبی ولی دانش آموز با موافقت مسئولین مدرسه

 جدا خودداری شود. مدرسهتادن وی به ، از فرسبیماری عفونی و واگیردار مبتالستخواهشمند است در صورتی که دانش آموز به  -36

، مسئولیت رسیدگی به باشدتومان ممنوع می 80000وجه نقد بیشتر از همراه داشتن کارت بانکی به جای پول نقد توصیه شده و همراه داشتن  -37

 پول همراه با خود دانش آموز و اولیاء ایشان است.

 تلقی خواهد شد. در ماه تجاوز نماید همانند غیبت غیرموجه دقیقه 60از چنانچه تاخیر دانش آموزان در ماه  -38

با توجه به شرایط خاص فیزیکی مدرسه و عدم امکان طبخ و ارائه غذا، توجه به موقع به وضعیت تغذیه و نیازهای دانش آموز در این زمینه  -39

طفه مادری در خود دارد، همراه داشته باشند. در ضمن تقاضا را که عا غذاهای ساده تهیه شده در منزلشود فرزندانتان ضرورت دارد. توصیه می

 به دانش آموز خودداری شود. ارائه غذا و سایر ملزوماتشود از مراجعه به مدرسه در حین روز به منظور می

جهت ارائه به دانش آموز  از پذیرش تکالیف و دفاتر و کتب و جزوات درسی، پس از آغاز ساعت رسمی مدرسهمسئولین اجرایی مدرسه  -40

های مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری، در زمینه ارسال لوازم شخصیمعذور بوده و دانش آموزان نیز اجازه ارتباط با منزل جهت درخواست 

 ورزشی، اردویی و ... را نخواهند داشت.

در مدرسه تهیه و جهت خرید نقدی دانش آموزان در  "یه سالمپایگاه تغذ"به منظور تامین نیازهای تغذیه دانش آموزان، برخی اقالم مجاز در  -41

های دانش آموزان پیرامون تهیه اقالم باکیفیت و دارای ارزش غذایی و بهداشتی به صورت غذای شود خانوادهدسترس خواهد بود، لیکن توصیه می

 خانگی و ... دقت کافی را داشته باشند. 

های گازدار و ...(، موارد در مدرسه)از قبیل: چیبس و پفک، نوشابه اقالم غیرمجاز خوراکی و بهداشتیمسئولین مدرسه در صورت مشاهده  -42

 نمایند.مربوطه را ضبط و تخلف انضباطی محسوب می

موزش و مجازی در فضاهای رسمی اعالم شده توسط آهای کالسضوابط انضباطی و اخالقی مرتبط با این آیین نامه در رابطه با برگزاری  -43

باشد و با متخلفین برخورد و رسیدگی الزم مشابه ضوابط حضور فیزیکی دانش آموزان میپرورش )مانند شبکه شاد و وب سایت مدرسه و ...( 

 صورت خواهد گرفت.



های آموزشی و تربیتی از طریق وب سایت رسمی مدرسه به نشانی: درسه مطابق با اقتضائات نسبت به اطالع رسانی برنامه گردد متاکید می -44

www.jaberhayyansch.ir   به نشانی:  "بله"و کانال اطالع رسانی در پیام رسانhttps://ble.im/jaberhayyansch  اقدام خواهد

 نمود و اظهار بی اطالعی مخاطبان نسبت به موارد اعالمی، نافی مسئولیت شخص دانش آموز نخواهد بود.

ی صحیح از دانش آموزان دبیران باشد. به منظور ارزشیابارزشیابی از فعالیت دانش آموزان منحصر به حضور و غیاب و یا امتحانات پایانی و .. نمی -45

 انش آموز را استخراج خواهند نمود:نسبت به ثبت وقایع کالس درس در دفتر مربوطه با لحاظ نمودن موارد ذیل اقدام نموده و نمره نهایی د

تکالیف، ارایه حضور و غیاب دانش آموز، نحوه تعامل و فعالیت و مشارکت در کالس درس و مستندات و شواهد جمع آوری شده، وضعیت 
ها در های کالسی، خالصه نویسی، ابتکارات و خالقیتها و پرسشها و آزمونکپروژه و تحقیق و پژوهش مرتبط با دروس، نتایج آزمون

 های پایانیهای کالس درس، نتایج آزمونهای یادگیری، رعایت ضوابط و آیین نامهموقعیت
های تحصیلی با توجه به شرایط ابالغی، اعالم خواهد شد، آنچه حائز اهمیت است تالش دانش های میان و پایان نیم سالنحوه برگزاری آزمون -46

صرفا بخشی از نمره های پایانی باشد و آزمونآموزان به منظور یادگیری مطلوب مفاهیم درسی و کسب نمرات مستمر در طول سال تحصیلی می

  را اختصاص خواهد داد. انش آموزنهایی د

از موارد ضروری و همگانی بوده و مدرسه درنظر دارد در برنامه جدید سال تحصیلی بخشی از  حفظ نظافت، پاکیزگی و شادابی مدرسه -47

شارکت والدین و های مدرسه اختصاص به انجام و همکاری دانش آموزان در جهت این موضوع تخصیص یابد، لذا ضمن دعوت به مزمان فعالیت

 دانش آموزان در این موضوع مهم، بخشی از ارزشیابی دانش آموزان به این موضوع تخصیص خواهد یافت.

و موارد ضروری مشارکت والدین و دانش آموزان، تهیه ملزومات، ریزبرنامه ساعات اجرایی،  "پاکیزگی و آراستگی"زنگ برنامه اجرایی  -84

 باشند.وه ارزشیابی و ... متعاقبا اعالم گردیده و دانش آموزان ملزم به همکاری در این طرح میساختار مشارکت دانش آموزی، نح

کنیم بر اساس برنامه اعالم شده مباحث درسی را پیگیری نمایند و مسئولیت تالشگری و رشد علمی را خود به از دانش آموزان عزیز تقاضا می -49

 دغدغه گردند.عهده گیرند تا اولیای محترم کمتر دچار 

باشد، مدیریت و عوامل مدرسه آمادگی کامل خود را برای دریافت از آنجا که تعهد خدمتگزاری به شما و فرزندان عزیزتان افتخار و رسالت ما می -50

بوده و منافاتی با آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مهارتی و ... که برای اهداف مدرسه راهگشا  هرگونه نظر و پیشنهاد سازنده

 .دارندمدرسه نداشته باشد، اعالم میهای ابالغی به سیاست

امین مدرسه به مانند گذشته منتظر همراهی و هم افزایی والدین گرامی و سایر نهادهای مسئول به منظور مشارکت و مرتفع نمودن موانع موجود و ت

در حال حاضر از شرایط خوب اقتصادی و منابع و امکانات الزم و حتی در برخی  متاسفانه الزم است اعالم نماییمباشد. اعتبارات الزم می

یش بینی شده های پفعالیتموارد ضروری نیز محروم هستیم و چشم امید خدمتگزاران شما به حضور به موقع و صحیح در یاری رساندن به 

  . باشدمی
های نیز قرار دهید تا آنها نیز مانند شما سهمی در عمران و آبادانی  مدرسه و اجرای فعالیت لطفا شماره حساب مدرسه را در اختیار افراد خیر و نیکوکار

  الزم در آن داشته باشند.

 1008کد  –شعبه شهرک اکباتان  –بانک ملی ایران 
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 فضای مجازی:در شرایط خاص در  هابرگزاری کالستذکرات مهم پیرامون 
در صورت مساعدنبودن شرایط حضور دانش آموزان در موارد خاص در محیط مدرسه)مانند: آلودگی هوا، بارش سنگین برف، شرایط خاص 

برگزار خواهد شد،  "شاد"ها به صورت مجازی در برنامه کاربردی های درس مطابق با دستورالعملکالسهای واگیردار و ...( بهداشتی و بیماری

 .باشدمی "شاد"های آموزشی طبق همین ساعات برنامه در های حضوری، روند کالسدر صورت اعالم تعطیلی کالسبه عبارت دیگر 

حضور شخص دانش آموز در روز و ساعت های درس در سامانه شاد، در صورت اعالم هرگونه تعطیلی مدرسه و تصمیم به برگزاری کالس -1

، لذا هدایت و نظارت والدین بر موضوع و فراهم نمودن بستر یادگیری در آن ایام باشدالزامی می "شاد" اعالم شده توسط مدرسه در سامانه

 ضروری می باشد.

ضروری  تهیه سخت افزار و نرم افزار الزم و همچنین برقراری اینترنت مطلوبهای درس، به منظور آمادگی کامل برگزاری کالس -2

 درسه در این رابطه مسئولیتی نخواهد داشت.باشد. مبوده و برعهده اولیای محترم می

و  های درس، ارایه تکالیف، امتحانات و .. حاضر شدهبا مشخصات دقیق کاربری و شخصا در کالسدانش آموز ضروری است  -3

 باشد.تشخیص به عهده مدیران تعریف شده هر کالس می

های حقیقی ضروری بوده و با متخلفین بنا به تشخیص به مانند کالس جازیهای متمامی قوانین و ضوابط انضباطی و اخالقی در کالسرعایت  -4

و حسب ضرورت برخورد و رسیدگی خواهد شد. مسئولیت نشر و ارسال هرگونه مطلب خالف واقع، اهانت، خارج از موضوع درس، برهم زدن نظم 

از کالس، مدرسه و در موارد خاص محرومیت از امتحانات و کالس، درج مطالب غیرمرتبط و ... به تشخیص مدیران کالس درس موجب محرومیت 

 ارد.ارایه گزارش به آموزش و پرورش را طبق مقررات به دنبال خواهد داشت، لذا توجیه دانش آموزان توسط والدین در این زمینه ضرورت فراوان د

)که به کثرت تولید و در اختیار قرار دارد( توصیه گردد و استفاده از سایر منابع در دسترس آموزشی توسط آموزش و پرورش و نهادهای رسمی -5

های فضای مجازی جهت هدایت دانش آموزان استفاده خواهند نمود، لذا از طرح دبیران محترم با توجه به توانایی و در حد مقدورات از ظرفیت

 ... جدا خودداری گردد.های خاص و های آموزشی خارج از زمان کالس درس و یا ارایه مطالب به شیوه درخواست

توسط دبیر اعتبار داشته و ارسال هر مطلبی پس از آن فاقد وجاهت  در زمان تعیین شدهارایه تکالیف، پاسخگویی به سواالت و امتحانات و ...  -6

 باشد.می

ز محتواها و ابزارها به دانش آموزان و های باالی آموزشی موجود در فضای مجازی و یادگیری طریقه کاربست استفاده ااستفاده صحیح از ظرفیت -7

های درس، مدرسه ناگزیر از برگزاری مطلوب و با کمیت و کیفیت آموزشها و اولیای محترم توصیه گردیده و در صورت فقدان برگزاری برخی کالس

به سهل گیری و یا حذف فرایندهای یادگیری و  باشد و در این رابطه توجیهات دانش آموزان قابل استماع نبوده و تقاضاهای مربوطه نسبتامتحانات می

 ... در دستور کار مدرسه قرار ندارد.

و نرم افزارهای  در فضای مجازی)وب سایت در به کارگیری از ابزارهای آموزشدر صورت صالحدید شورای آموزشی مدرسه  -8

استفاده به اطالع اولیای محترم و دانش آموزان رسانده  ، موارد الزم و نحوه(مانند اسکای روم و ادوب کانکت و ... آموزش الکترونیکی

های منطقی و کاربست دبیران و دانش آموزان از این ابزارها خواهد شد.  بدیهی است در این رابطه تالش مدرسه به منظور دسترسی مطلوب، هزینه

 مدنظر قرار خواهد گرفت.

ا برای شخص دبیر مقتضی است با رعایت کامل موارد آموزشی و اخالقی و انضباطی و ی مجازی های درسبیان مطالب و طرح سواالت در کالس -9

ناگزیر به رسیدگی، حذف موقت و یا دایم شخص صورت پذیرفته و در صورت طرح موارد خارج از مفاد آموزشی و یا شئونات مدرسه، دبیران 

 خواهند شد. دانش آموز

 گردد.گردد، لذا رعایت موارد امنیتی و اخالقی توصیه اکید میبه منزله شخص واقعی فرستنده محسوب میتذکر مهم: ارسال هرگونه پیام در فضای مجازی 

ت با توجه به عدم حضور مستقیم و یا حتی غیر مستقیم مسئولین و دبیران آموزشی در فرایندهای یادگیری دانش آموزان در فضای مجازی، مسئولی -10

باشد، امید است در این رابطه با بهره مندی از دانش آموزان به طور جدی و مهم بر عهده والدین عزیز مینظارت، راهنمایی و هدایت تحصیلی 

 ای منتشرشده در فضای مجازی و انجام صحیح وظایف توسط والدین، نتایج مطلوب نیز فراهم گردد.محتواهای مطلوب مشاوره
  


