
 

 

 :  توجه دقیق داشته باشیدبه نکات زیر دانش آموز گرامی 

 . حضور شما در این برنامه ضروری است.  آغاز می شود  45:7رأس ساعت  و  غیرحضوری  30:7در آموزش حضوری  برنامه صبحگاه  -1

 هرگونه وسایل قیمتی و غیر مجاز به آموزشگاه ممنوع می باشد .  و  موبایلهمراه آوردن  -2

 .ده استفاده نماییددر صورت بازگشایی مدارس از پیراهن و شلوار سا -3

 د. یهمواره ضمن رعایت بهداشت فردی موی سر خود را در حد دانش آموزی نگه دار -4

 همراه داشتن محلول ضدعفونی (  –دستکش  –در زمان حضور در مدرسه پروتکل های بهداشتی کامال رعایت گردد. ) ماسک  -5

 رعایت نمایید. ساعات تفریح از تجمع خودداری کرده و فاصله گزاری ها را  -6

 سرویس بهداشتی ، حتما دست ها ضدعفونی شوند.   –کالس  –در هر ورود و خروج به مدرسه  -7

 تدریس دبیران ، تمرکز الزم را در درس داشته باشید .  برای یادگیری بهتر هنگام -8

 هر روز را در همان روز انجام دهید(تکالیف درسی خود را بصورت روزانه انجام داده و از انباشته نمودن آن ها خودداری نمایید. )کار  -9

 کنید. در صورت ایجاد مشکل در فراگیری درس ها ، ابتدا با دبیر مربوطه مشورت کرده و سپس با مشاور ، مسئولین مدرسه و اولیای خود تبادل نظر   -10

 ورزشی و فرهنگی خود را به اطالع مسئولین آموزشگاه برسانید.   –هنری  –توانایی های علمی  -11

 آموزشگاه مسئولین مگر با حضور اولیاء و به تشخیص خارج شوند آموزشگاهد از نموزان در طول ساعت آموزشی به هیچ عنوان نمی تواندانش آ -12

 غیبت دانش آموز باید از طریق والدین در صبح همان روز به آموزشگاه اطالع داده شود در غیر اینصورت غیرموجه تلقی می گردد.   -13

میکروفن و تصویر شما همیشه باید در دسترس باشد    -این نکات دقیق توجه شود: حتما با پیراهن پشت میز بنشینیددر آموزش غیر حضوری به   -14

بهتر است کالس های آنالین را از طریق کامپیوتر یا لب    –تا به محض درخواست دبیر فعال نمایید )در غیر این صورت امتیاز منفی خواهد داشت(  

همواره شارژ گوشی خود را تکمیل کنید و بسته اینرنتی    –پدر و مادر ناظر بر عملکرد شما در منزل خواهند بود    –تاب و یا تلویزیون نگاه کنید  

 داشته باشد تا در صورت هرگونه مشکل بتوانید از بسته گوشی استفاده نمایید. 

 اولیا محترم نیز با مراجعه به سامانه می توانند اطالعات الزم را کسب کنند.   –ملکرد تحصیلی و انضباطی شما در سامانه مدبر ثبت می شود ع -15

   elmischool.irسایت مدرسه  -  38359984 – 38359950شماره تلفن های آموزشگاه :    -16

 ساعت ششم  ساعت پنجم  ساعت چهارم  ساعت سوم  ساعت دوم  ساعت اول  ایام هفته

 حضوری 
8:30 – 7:45 9:15 – 8:30 10:10 – 9:25 10:55 – 10:10 11:50 – 11:05 12:35 – 11:50 

 غیرحضوری
8:30 – 8   9 – 8:30  9:50 – 9:20  10:20 – 9:50   11:10 – 10:40   11:40 – 11:10   

 صدر  -فناوری  صدر  -فناوری  مسکینی -مطالعات  مسکینی -مطالعات  دائیلر-فارسی دائیلر-فارسی شنبه

 یكشنبه
 طاعتی غفور-پیام طاعتی غفور-پیام غرایی-عربی غرایی-عربی عسگری-تفکر عسگری-تفکر

 دوشنبه
 گرشاسبی -هنر گرشاسبی -هنر سلطانی ازکا -زبان سلطانی ازکا -زبان موقر -ریاضی  موقر -ریاضی 

 شنبه سه
 گلنار-علوم گلنار-علوم دائیلر -نگارش  دائیلر -نگارش  موقر -ریاضی  موقر -ریاضی 

 چهارشنبه 
 مسکینی -مطالعات  غرایی-مسیر زندگی علی ناصری-قرآن علی ناصری-قرآن موقر -ریاضی  موقر -ریاضی 

 پنجشنبه 
 قنبری -ورزش  قنبری -ورزش  گلنار  -علوم  گلنار  -علوم  سلطانی ازکا -زبان دائیلر  -امال 

    1400 - 1401سال تحصیلی          801برنامه هفتگی دوره اول متوسطه پسرانه علمی         کالس:  

       موسسه شهید محراب آیت ا... مدنی                                      


