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 )ورکشیت( چک لیست 

  و مراکز آموزشی مدیران مدارسویژه 

 برای آموزش غیرحضوری
 

وزش و در دوران آموزش غیرحضوری ، مدیران مدارس باید چه ویژگی های مهمی را برای انجام هر چه بهتر آم

 .انجام دهند به صورت مجازی فعالیت های آن 

تاه ، سعی کرده ایم با طراحی یک چک لیست هدفمند و گام به گام به شما مدیر عزیز در در این مقاله کوما 

 شروع سال تحصیلی کمک نماییم .
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 : در دوران آموزش غیرحضوری و شروع سال تحصیلی متفاوت چک لیست اوین عن

 

 LMSورود اطالعات و راه اندازی بستر وبینار و  .1

 چک کردن سرعت و پایداری اینترنت .2

 درس یا منزل چک کردن سخت افزارهای معلم در کالس .3

 درسی برنامه کالسی مشخص .4

  آموزش معلمین .5

 فراخوان نکات مهم به اولیا .6

 اعالم تشریفات برگزاری کالس ویژه دانش آموزان .7

 سال تحصیلی عز شرومانور برای دانش آموزان قبل ا .8
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 مقدمه :

سه محور برای برقراری پایدار یک کالس  توجه بهیک نکته ی مهم برای مدیران مدارس و مراکز آموزشی 

 این سه نکته شامل : مجازیست ،

 

 

 

 در این مقاله ی کوتاه ، ابعاد مناسب را سعی می کنیم به صورت مختصر و مفید توضیح دهیم .

، همراه شما در برگزاری آموزش غیرحضوری  همچون ده سال اخیر ، با پشتیبانی مناسبامیدوارم که بتوانیم 

 باشیم .

 

 

 

 

 

انتخاب یک 
ی وبینار حرفه ا

Lmsو 

بررسی سرعت اینترنت 
فیبر نوری یا )پایدار 

و کامپیوتر مناسبت( رادیویی

آموزش اصولی 
معلمین جهت 
بهره برداری
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 LMSورود اطالعات و راه اندازی بستر وبینار و 

  LMSاولین قدم راه اندازی یک سیستم 

 برای برقراری چهار محور زیر به صورت همزمان ، یکپارچه و اختصاصی برای مدرسه شما می باشد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبینار و کالس مجازی

برگزاری آزمون تشریحی 
و تستی و نظرسنجی

ارسال محتوای ضبط شده

پیام رسان تعاملی
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 چک کردن سرعت و پایداری اینترنت

 

مهمترین نکته برای برقراری یک کالس مجازی چه به صورت آنالین و چه به صورت آفالین مطمئنا ، اینترنت 

 پایدار  با سرعت قابل قبول می باشد که میتوانید اینترنت خود را از طریق وبسایت زیر چک نمایید

www.speedcheck.ir 

 

 ها بر اساس اهمیت :اولویت 

 آپلود سرعت  .1

 ) زمان پاسخ ( مناسب  پینگ .2

  سرعت دانلود .3

 

 می شود از اینترنت فیبر نوری ، اینترنت رادیویی و پایدار استفاده گرددپیشنهاد 
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 ) برای معلم ( چک کردن سخت افزارهای معلم در کالس درس یا منزل

 

 مرحله ی بعدی ، چک کردن کالس ها از لحاظ ادوات سخت افزاری می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بکامپیوتر مناس

cpuقوی

RAM 4GB

webcam 2MBحداقل

ممیکروفون لپتاپ یا باسی

وایت برد یا 

برد هوشمند

چک کردن وایت برد

چک کردن برد هوشمند

تاتصاالت اینترن

چک کردن سرعت 
اینترنت

چک کردن نرم افزارهای 
(گوگل کروم)سیستم 
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 برنامه کالسی مشخص درسی

 

برنامه ی مشخص برای مدرسه تنظیم نمایید و آن را اطالع رسانی کنید تا اولیا از روند و فعالیت دقیق کالس 

 ها همچون حضوری در جریان باشند 

 نمونه برنامه برای شما ، پیوست می گردد .یک 
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 آموزش معلمین

می شود ، توضیحات کاملی در مورد در طرح رایگان آموزش آنالین معلمین که توسط موسسه کالسه اجرا 

 سیستم و نحوه ی استفاده از کالس مجازی و آموزش آنالین به تمام معلمین ارائه می گردد .

در این طرح ، نکاتی همچون استفاده از وبینار و کالس آن و همچنین نکات اجرای هر چه بهتر آموزش آنالین و 

تعامل با اولیا و دانش آموزان به صورت متنی ، تصویری و همچنین برگزاری آزمون های تشریحی و تستی و 

 ویدیویی نیز آموزش داده می شود .

 آموزش وبینار 

 برگزاری آزمون تشریحی 

 برگزاری آزمون تستی 

 ارسال پیام 
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 فراخوان نکات مهم به اولیا

 تفاده درست از لپتاپ  و کامپیوترنکاتی از اس

 چک کردن سالمت کامپیوتر

 اینترنتبررسی وضعیت 

 چک کردن نام کاربری و رمزعبور دانش آموز

 

 

 اعالم تشریفات برگزاری کالس ویژه دانش آموزان

 اعالم قوانین مهم برگزاری کالس برای دانش آموزان

 رعایت ساعت شروع و پایان توسط دانش آموز ، بدلیل تمرکز بر روی درس

د تا بتواند در کل زمان ساعت کالس حضور استراحت قبل از شروع کالس توسط دانش آموز باید کافی باش

 منظمی داشته باشد

 

 

 سال تحصیلی عمانور برای دانش آموزان قبل از شرو

یک روز قبل مانور آزمایشی برگزار گردد تا در صورت هرگونه مشکل قبل از شروع رسمی کالس ها ، تمام 

 تست ها صورت گیرد .

 مشکالت نام کاربری و رمز عبورر برای اعم از ورود کاربمشکالتی 
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