
 باسمه تعالی              

 آیین نامه شرکت در کالس های آنالین

 1044  – 1041  سال تحصیلی

 موز موظف است سر ساعت در کالس حضور داشته باشد و کمی زودتر دسترسی خود به اینترنت وآدانش  .1

 سالم بودن تجهیزات خود را بررسی کند.            

 میکروفون تنها زمانی باز باشد که معلم از او سوال می کند. .  .2

 پوشیدن لباس مناسب در زمان کالس الزامی است تا در صورتی که معلم باز کردن دوربین را الزم دانست .3

 دانش آموز آمادگی داشته باشد.           

 د مگر اینکه اجازه بگیرد و بادانش آموز نباید بدون اجازه و قبل از تمام شدن جلسه ، از کالس خارج شو .4

 تایید معلم از کالس خارج شود.           

 الزم است توجه دانش آموز کامال به درس باشد و در حین تدریس چه در خود نرم افزار و چه در نرم افزارهای .5

 د وکالس نزدیک باشارتباطی دیگر، با دیگران گفت و گو نکند و سعی کند شرایط را تا حد ممکن به شرایط          

 از هر چیزی که منجر به شلوغی روانی برای او می شود پرهیز کند.         

 در مباحث کالس فعاالنه شرکت کند. .6

 به نظرات دیگران احترام بگذارد و در میان صحبت آنها صحبت نکنند.  .7

 دهیدار شاه ای ناپدر صورت قطعی اینترنت خونسردی خود را حفظ کنید. ممکن است اینترنت به صورت لحظ .8

 باشد. با حفظ خونسردی خود سعی کنید مشکل را برطرف کنید.            

 دانش آموز موظف است در زمانی که معلم اعالم می کند حتما باید فیلم آموزشی مربوطه را پیش از شرکت .9

 در کالس آنالین، در سایت مشاهده نماید.            

 حتما برای کالس آنالین داشتن هدست مناسب با کیفیت خوب الزامی است.  .11

 با یک نام کاربری فقط یک بار وارد کالس شوند.  .11

 وب کم(، زاویه دوربین می بایست به گونه ای تنظیم شود که تصویر دانش آموز، در)هنگام تنظیم دوربین  .12

 وسط کادر قرار داشته باشد           

 .اینترنت، ممکن است، صدای دانش آموز توسط معلم با یک یا دو ثانیه تأخیر دریافت شودبا توجه به سرعت  .13

                با در نظر داشتن این مسأله، طبیعی است که طرح سؤال در اثناء درس، ممکن است جو کالس را کمی دچار    

   مطرح نمائید. سردرگمی نماید. لذا سعی کنید سؤاالت خود را یادداشت و در پایان درس 

ا کسب و اعتماد به اولیای محترم از حضور در کنار دانش آموز بپرهیزند تا دانش آموز کم کم این مهارت ر .14

 نفس پیدا کند.

  .تکالیف مشخص شده از جانب معلم را دقیقا در زمان مقرر ارسال نماید  .15

 :محل امضاء                                                                         


