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 مقدمه

زمان گيرد، همدوباره اوج مي 19 –يد وپاييز كو فصل اساس اظهارنظر مقامات رسمي وزارت بهداشت، دربر

ها معتقد هستند موج دوم برخي كارشناسان و اپيدميولوژيسترسد. همچنين نزا نيز به پيك خود ميلوآنف

درستي قابل تعيين نيست، زيرا موضوع دايناميك تحت بهشيوع بيماري رخ خواهد داد ولي زمان و بزرگي آن 

رفتاري فصلي داشته باشند. لذا انتظار  ،يدونظير كو ييهابيماريرسد نظر ميبهثير عوامل مختلف است. أت

هاي كرونايي مشكالت و چالشرغم بهبنابراين .1.رود در فصل بعدي سرما، اين بيماري را مجدد تجربه كنيممي

بيني آغاز موج دوم در پرورش در سال تحصيلي جاري با آنها مواجه است با توجه به پيش رت آموزش وكه وزا

با  1399-1400شروع سال تحصيلي  برايهاي اين وزارتخانه ، در ادامه به بايسته1399فصل سرما يا پاييز 

هاي وزشي و تقويت آموزشهاي آمآموزان و كاركنان، ارتقاي كيفيت فعاليترويكرد حفظ سالمت دانش

 شود.الكترونيكي و تلويزيوني پرداخته مي

هايي به به اين نكته اشاره شود پيشتر در گزارشپيش از ورود به بحث اصلي گزارش الزم است 

( پرداخته شد و پيشنهادهايي براي ادامه سال تحصيلي ارائه 1399-1398هاي سال تحصيلي فعلي )بايسته

هاي تلويزيوني مكمل فرايند يادگيري است و از همين رو بعد از عبارت است از: آموزش شد كه كليات آنها

برگزار شود، از ظرفيت وري جبراني و رفع اشكال بازگشايي مدارس، به مدت حداقل دو هفته آموزش حض

 شنبه، افزايش ساعت تدريس روزانه و شيفت مخالف مدارس تك نوبته استفاده شود. آزمونروزهاي پنج

مدارس به تناسب كنترل  ،سراسري حداقل به مدت دو هفته بعد از پايان امتحانات پايه دوازدهم برگزار شود

آموزان و كاهش تراكم كالسي برگزار شود، امتحانات هاي مختلف با حذف سالمت دانشويروس كرونا در استان

 شيوع ويروس كرونا، تمركز يابد. ديده حضوري قبل ازدرصد محتواي آموزش 70هاي پاياني بر و ارزشيابي
 

  

 

                                                                                       

در كشور،  19 –گيري كوويد وضعيت كنترل همه -(18ويروس كرونا ) عشيودرباره مقابله با رش گزابراي اطالع بيشتر رجوع كنيد به:  .1
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 مدارس 1399-1400مالحظات و الزامات سال تحصيلي 

 هاي حضوريآموزش بازگشايي مدارس و .1

 اصالح قانون الف(

غاز و پايان سال به نحوي كه درخصوص زمان آ 18/6/1376. اصالح قانون بازگشايي مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1

 يالت مختلفهاي ناشي از تعطماندگيپذيري الزم جهت جبران عقببرگزاري امتحانات پاياني از انعطافتحصيلي و نيز زمان 

 ضمن سال تحصيلي برخوردار باشد.

 ( كاهش تراكم كالسيب

ا به دو رآموزان الف( استفاده از نوبت مخالف مدارس به اين نحو كه دانش :هاي مختلفي همچونكاهش تراكم كالسي با روش

دروس با  آموزش تقسيم كرد و گروه اول نوبت صبح و گروه دوم نوبت بعدازظهر در مدرسه حضور يابند، ب( كاهش زمان گروه

، محول س نكات مهمتدري وه ئتوان با تمركز بر اراه هر درس را ميئاستفاده از ظرفيت تعطيالت آخر هفته به اين نحو كه زمان ارا

جاي آموزان بهنشسوم يا نصف كاهش داد و درنتيجه داده از تعطيالت آخر هفته به يكو استفا آموزانكردن تكاليف به دانش

آموزان در انشمانند، ج( نوبتي كردن زمان حضور دساعت در مدرسه مي 3الي  2 در محيط مدرسه، بيشتر ساعت يا 6ماندن 

 45 ي تا حدودي از تراكم بااليهاي درسكالس اكنون بسياري ازدر ميان، زيرا كه همروز  صورت يكبهمدرسه و كالس درس 

نوبت  و 12:00تا  10:00و  10:00تا  8:00 براي مثال نوبت صبح تقسيم ساعات روزانه مدرسه به دو قسمت د( نفري برخوردارند،

ست گروه اني نخآموزان طي دو گروه در مدرسه به نحوي كه در بازه زمحضور دانش 17:00تا  15:00و  15:00تا  13:00 عصر

يس و سرو آموزي در كالس درس، مدرسهه دوم در مدرسه حاضر شوند و درنتيجه تراكم دانشواول و بازه زماني دوم گر

 يابد.شدت كاهش ميبهآموزان دانش

 1398-1399سال تحصيلي  كيفيت يادگيري ارزيابي (ج

آمده در آغاز سال تعطيالت پيشبه توجه ( با 1399-1398ارزشيابي و پايش يادگيري از دروس سال تحصيلي جاري ) .1

 يوعبه سبب ش 1398ماه هاي درسي، زيرا كه مدارس از اواخر بهمنماندگيريزي براي جبران عقبتحصيلي جديد و برنامه

 ستاوري اين ضرد بنابراز دست دادن علت تعطيالت ناشي از آلودگي هوا، زمان آموزشي زيادي رابهو نيز قبل از آن ويروس كرونا 

 .شود به ارزشيابي از دروس سال قبل و رفع اشكال احتمالي اقدام هفته يا دو هفته آغازين سال جديد نسبتدر 

 مدارس دولتي و غيردولتي در سال تحصيلي جديدنام در ( ثبتد

سبب  وني بهي كننام قطعي در مدارس دولتي و غيردولتي قبل از تعيين تكليف سال تحصيلنام و ثبتثبتممنوعيت پيش  .1

 ويژه در شرايط فعلي كرونايي،بهها ايجاد سردرگمي براي خانواده

 تفكيكه، شهري وصول تعيين بازه زمانيلزوم تجديدنظر در قرارداد شهريه مدارس غيردولتي، ميزان شهريه دريافتي،  .2

ه دي نسبت برديد جده، فراگير بودن آن، تبودن كرونا در سال تحصيلي آين برنامه با توجه به حتميهاي مصوب و فوقهزينه

 برنامه( با رويكرد غيرمصوب )فوق هايها و برنامهنتيجه به حاشيه رفتن آموزشدرهاي رسمي و مصوب و امكان ارائه آموزش

 ن،آموزاهاي ارائه شده به دانشها و برنامهصورت ماهيانه و متناسب با حجم فعاليتبهبرنامه اخذ شهريه فوق
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محوري بر شعاعمبتنينام سمت ثبتبهآموزان در مدارس از مالك محدوده جغرافيايي تغيير رويكرد فعلي ثبت دانش .3

نام كيلومتري در اولويت ثبت 5 تا طور مثالعنوان كانون شعاع باشد و ساكنان با مسافت بهبه اين معنا كه مدرسه به 1مدرسه،

 .آموزان در محيط بيرون از خانه و سرويس مدارست و آمد و حضور دانشباشند، با رويكرد اصالح زمان رف

 رعايت مالحظات بهداشتي در مدارس (ح

هداشت ضعيت بكنترل و :مدارس سراسر كشور شامل موارد زير يتهيه و ابالغ دستورالعمل كنترل و پيشگيري براي اجرا .1

ي و ندزدايآموزان و كاركنان، گه از وضعيت سالمتي دانشآموزان، تكميل گزارش روزانمحيط و سالمت كاركنان و دانش

مچون هم بهداشتي لوازسفارش توليد در حين سال تحصيلي،  روزانهصورت بهو زدايي از مدرسه قبل از بازگشايي مدارس ميكروب

رعايت آموزان، نشدا بينه صورت روزانبه ويژه كودكان و نوجوانان و توزيع آنها كنندهضدعفونيمواد  ماسك، دستكش و

ت زانه بهداشنترل رودرس و رعايت و كهاي كالس آموزان و كاركنان مدرسه، الزام به رعايت تهويه هوايگذاري ميان دانشفاصله

اهش با ك آموزاندانش نقلوهاي حملگذاري اجتماعي در سرويسو رعايت فاصلهضدعفوني كردن  هاي بهداشتي، كنترل،سرويس

 ،هانان سرويستعداد سرنشي

ه شهرستان ب وستان هاي مبتال به ويروس كرونا ازطرف مراكز بهداشتي و درماني هر اه اطالعات مربوط به خانوادهئارا .2

 آموزان،ادارات كل و شهرستاني آموزش و پرورش براي كنترل و مراقبت از دانش

 .آموزان و كاركنان مدارسمعاينه روزانه و بدو ورود دانش .3

 

 و پرورشهاي الكترونيك و مجازي آموزش زشآمو .2

 اجراي قوانين (الف

ملكرد ماده مذكور عقانون برنامه ششم و نظارت بر  (69)وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به اجراي ماده دن كرمكلف   .1

رتباطات و فناوري ارت وزا»قانون برنامه ششم توسعه:  (69)توسط مجلس شوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه كشور. ماده 

ش و پرورش ت آموزاطالعات )سازمان فناوري اطالعات( با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزار

ه بافزاري و محتوا( نرم - افزاريتا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك )سخت

آموزش  هاي آموزشي، استعدادسنجي،هاي رايانهآموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيكمككتب درسي، 

ار نفر و روستاها و هز 20آموزان شهرهاي زير دانشكليه صورت رايگان براي بههاي فني و اجتماعي را اي، مهارتهاي حرفهمهارت

 .«نمايدحاشيه شهرهاي بزرگ فراهم 

شوراي  كل كشور توسط نهادهاي نظارتي ازجمله مجلس 1399قانون بودجه  «18»تبصره  «ج»نظارت بر اجراي بند  .2

ند بهاي مجازي. متن شعادالنه آموزارائه  هاي الكترونيكي وزارت آموزش و پرورش با رويكرداسالمي در راستاي توسعه زيرساخت

وب هاي تابعه خود در چارچاي و شركتشود از طريق سازمان توسعهازه داده ميمذكور: به وزارت اطالعات و فناوري اطالعات اج

(هاي دولت ح )پروژهمنظور انجام طربه( 2( قانون الحاق برخي موارد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )27ماده )

 وسعه اقدام كند. ( قانون برنامه ششم ت69ده )جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماازالكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي 

                                                                                       

اينكه مدرسه در يك منطقه يا ناحيه آموزشي ديگري قرار گرفته دليل بهآموز قرار دارد، اما . در برخي مناطق شهري، با اينكه مدرسه در نزديكي محل سكونت دانش1

 نام كند. ثبتنام آن مدرسه قرار ندارد و بايد در مدرسه ديگري كه دورتر از محل سكونت او واقع است آموز مذكور در اولويت ثبتاست دانش
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كلف ( با موضوع م2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) (78)استفاده از ظرفيت ماده  .3

تقيم ات مسخت ماليهاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام به پرداآستان قدس رضوي، بنگاهدن كر

آموزان مناطق نشدادسترسي ايجاد منظور برقراري عدالت آموزشي در حوزه آموزش الكترونيكي و بهافزوده ارزشو ماليات بر 

 هاي آموزشي،افزارها و پلتفرم، نرمآموزش الكترونيكي افزاريافزاري و سختنرم به ملزوماتمحروم 

و  هاتتوسط شرك ي درسيامحتو افزارهاي آموزش مجازينرمتوليد، عرضه و ايجاد دسترسي رايگان به محصوالت و  .4

 .نصويب قانوعنوان هزينه قابل قبول مالياتي با تبههاي صورت گرفته آموزشي و محاسبه هزينهكمكآموزشي و  هايهمؤسس

 هاي مجازيشتدوين ضوابط حكمراني آموز (ب

آموزان توسط شهاي مجازي ويژه دانآموزش ران در حوزهجمهوري اسالمي اي و اعمال قواعد كلي حكمراني و تدوينتهيه  .1

 ،عنوان نهاد متولي تكنولوژي آموزشي در وزارت آموزش و پرورشبهآموزشي ريزي سازمان پژوهش و برنامه

هش و ان پژوتوسط سازمافزارهاي آموزش مجازي افزارها و سختخصوص استفاده از نرمگيري درنظارت، ارزيابي و تصميم .2

 ل كنترل ازن و قابمحيطي ايمارائه  آموزي جهتهاي دانشكارتاحيا و استفاده از ظرفيت سيمبراي مثال؛  ريزي آموزشي،برنامه

 اين سازمان.آموزان تحت نظارت اينترنت براي استفاده دانش

 هاي مجازيالزامات مديريتي و اجرايي آموزش (ج

هاي درسي ع كتابزمان و همراه با توزيآموزان همز همه دروس به دانشاي اي الكترونيكي چندرسانهاه و عرضه محتوئارا .1

 سال تحصيلي آينده،

ديران و مموزشي، آهاي الكترونيكي آفالين، مديريت يادگيري از طريق راهبران نامه(، بستهاي )درسآموزش مكاتبهارائه  .2

ترنت و راد به اينين افاروستايي و عشايري با توجه به عدم دسترسي  برخوردار،آموزان مناطق محروم، كمويژه براي دانشمعلمان به

 االشاره(،نون فوققا (78)مندي از ظرفيت ماده افزاري مورد نياز ايشان )ضمن بهرهافزاري و سختهاي آنالين و بستر نرمشبكه

تايي و افتاده، روسمناطق محروم، دورويژه در بهآموزش ارائه براي استفاده از ظرفيت راهبران آموزشي )دوره ابتدايي(  .3

 ندارند، افزاريو امكانات سخت كه دسترسي به اينترنتمادامي عشايري

 برايم هاي متوسطه اول و دوهصورت موظف براي هر درس در دوربههاي مجازي اختصاص نيروي انساني ويژه آموزش .4

آموزان و شن و داني الكترونيكي، رصد و پايش مشاركت كاركنااو عرضه محتوارائه  ،هاالؤسراهبري، راهنمايي، پاسخگويي به 

 رورش،پموزش و آيك كارگروه در سطح مناطق و نواحي هاي مجازي در قالب شده در آموزش هئي اراابر محتو و ارزيابي نظارت

يتي وزشي و تربو آم زامات فنيمان در راستاي الأريزي توو برنامهآموزان توجه به چندبعدي و پيچيده بودن آموزش مجازي دانش .5

 ازي،هاي مرتبط با آموزش مجنظران و متخصصان در حوزهق فكر تخصصي متشكل از صاحباهمچون تشكيل اتآموزش مجازي 

و كاهش محور تعدالي توزيع در راستا آموزان در سراسر كشورشده به دانش هئارا هاي الكترونيكآموزشآمايش سرزميني  .6

  نابرابري آموزشي،

ه مجازي ه مدرسهاي آموزش آنالين و مجازي براي تبديل شدن باندازي و تجهيز مدرسه به زيرساختالزام مدارس به راه .7

 عيار در صورت لزوم،تمام

توجه  ابآنالين  موزشيآي ابضاعت براي استفاده از محتوآموزان كمهاي اينترنتي با تعرفه ويژه به معلمان و دانشه بستهئارا .8

 كرونايي، وزهايرهاي آنالين طي هاي اينترنتي و نياز مداوم به استفاده از اينترنت در آموزشزينه باالي خريد بستهبه ه
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در  يكيلكتروناهاي مجازي و هاي فناورانه مورد نياز آموزشساز به حوزه زيرساختهاي خيرين مدرسههدايت هدفمند كمك .9

 ،برخوردارمناطق محروم و كم

سترسي ه امكان دآموزشي به نحوي كافزارهاي نرمبر تعرفه عرضه خدمات آموزشي الكترونيكي در قالب  نظارتبازنگري و  .10

 آموزشي فراهم شود.كمك تهمه اقشار جامعه به اين امكانا

 

 هاي تلويزيونيآموزش .3

 د آموزش تلويزيونيادامه رون (الف

آموزان در دانش از ابتداي شروع سال تحصيلي و تمركز زمان حضوردروس تئوري در رسانه ملي ادامه روند آموزش تلويزيوني 

 اي.مدارس به دروس عملي و كارگاهي با حفظ رويكرد كاهش تراكم كالسي و مدرسه

 هاي تلويزيونيبخشي به آموزشكيفيتگسترش و  (ب

هاي شبكه و ساير شبكه آموزش به ويژه امكان دسترسيبه رساني سراسري صدا و سيماو سيگنال تلويزيوني گسترش پوشش .1

 هت استفادهحصيلي جمانده تا آغاز سال تماهه باقي پنجدار طي بازه زماني حدود ردر مناطق غيربرخو متولي آموزش تلويزيوني

 ها(،درصدي استان 100قانون برنامه ششم توسعه )پوشش  (93)هاي تلويزيوني، موضوع ماده همگاني از آموزش

ويژه به آموزشيافزارهاي نرمي ايا پخش محتو هاي آموزش تلويزيونيتلويزيوني استاني در بازپخش برنامههاي همكاري شبكه .2

 اي وجود ندارد، در مناطقي كه پوشش مناسب شبكه

در و ارائه طرح درس دقيق و كامل  شده هئهاي اراكيفيت آموزش يارتقاهاي آموزش تلويزيوني در راستاي برنامه شدن توليد .3

 شده، بينيمدت زمان پيش

ي تربيت هاي تلويزيوني در راستاي پوشش سطوح مختلفي از نيازهاي آموزشي وبخشي به نوع و سطح علمي آموزشتنوع .4

 .هاي پرورشيهاي درسي و توليد برنامههاي يادگيري مكمل كتابكارگيري بستههآموزان با بدانش

 


