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 مقدمه
ها حاکی از است و اظهارنظر 11های سال جدید تحصیلی در جهان و کشور ما نگرانی از شیوع بیماری کووید از ویژگییکی 

ها در ریزیکند تا برنامههای متغیر است. عدم قطعیت و ناپایداری شرایط ایجاب میریزی برای وضعیتضرورت برنامه

و امکان  رو شودها با کمترین وقفه ممکن روبهها و دستگاهرسانی نهاد های مختلف از انعطاف برخوردار باشد تا خدمتعرصه

 1011ارائه خدمات موثر و فراگیر در هر زمانی میسر باشد. بهداشت، ایمنی و سالمتی دانش آموزان و معلمان در سال تحصیلی

امل با ستاد ملی مقابله با اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش در شرایط موجود با تع 1911 –

 های مربوط به مسائل بهداشتی مدارس را دریافت و اجرا خواهد کرد.  کرونا و درمان آخرین اطالعات و راهنمایی

های گذشته موضع فعال و موثری را در ارائه خدمات آموزشی در پیش گرفت. تجارب به دست آمده آموزش و پرورش در ماه

ریزی در وضعیت نامعلوم برای ما پدید آورده تری را برای برنامهلعه تجارب جهانی تصویر روشناز گذشته و مالحظه و مطا

منجر به تعطیلی مدارس در کشور شد، مسائلی چون زمان بازگشایی مجدد،  11که شیوع ویروس کووید  1911است. از اسفند 

های ما را تحت تاثیر جدی قرار ریزیتی بود که برنامههای متنوع ارائه آموزش و... از موضوعانحوه برگزاری امتحانات، روش

تلف های مخهای مختلف تا حدود قابل توجهی آموزش را در محیطداد و توانستیم با تالش همکاران، مبتنی بر وضعیتمی

آورند.  جودآموزان به واستمرار بخشیده و اجازه ندهیم شرایط غافلگیر کننده، توقف غیر قابل جبرانی را در آموزش دانش

ریزی توانیم مبتنی بر این شناخت برنامهای در اختیار ما بوده و میاکنون شناخت و تجارب در سطح ستادی و استانی و منطقه

ریزی مانند گذشته برخورداری از انعطاف الزم برای رو به رو شدن با شرایط های این برنامهمطلوب تری انجام دهیم. ویژگی

 قطعیت است.  ناپایدار فعلی و عدم

مدارس با اتخاذ تدابیر مناسب قادر خواهند بود جریان تربیت و یادگیری را در هر شرایطی استمرار بخشیده و با شناخت دقیق 

به شده های تجرآموزان از طریق بهبود روشهای مختلف، ضمن تقویت کیفیت یادگیری دانشگیری از روشمخاطب و بهره

ات را بیش از پیش در اختیار گرفته و نظارت خود را برای اطمینان از پوشش صد درصدی امکان رصد و پایش ارائه خدم

 آموزان ثبت نام شده افزایش دهد. دانش

ر هر های متفاوت، اقدامات متناسررب دریزی، با در نظر گرفتن  فرضبا توجه به شرررایط حاضررر با اسررتفاده از روش پسررا برنامه 

ضعیت را پیش  صیلی         اجرای آن آماده میبینی کرده و برای و سال تح شایی مدارس در  شویم. آموزش و پرورش برنامه بازگ

ستورالعمل با بهره       1911 – 1011 ست. در این د سال تحصیلی آتی را آغاز نموده ا گیری از روش  را مدون کرده و پروژه مهر 

قرمز( تالش داریم با رویکردی  -زرد –های متفاوت )سررفید های متفاوت برای وضررعیتسررناریو نگاری، ضررمن خلق سررناریو

 کنشگرایانه تا حد امکان این بدیل ها را به طور مناسب پوشش دهیم.  
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 تعاریف و مفاهیم:

 :آموزش حضوری و چهره به چهره 
گیرنده در یک مکان )کالس( و در زمان معین، دهنده و آموزشآموزش است که برای وضعیتی با حضور آموزش نوعی از

شود و در آن امکان کنش و واکنش متقابل بین یاددهنده و یادگیرنده وجود چهره به چهره طراحی و ارائه میصورت به 

 دارد.

 از راه دور:  آموزش 
های زمانی و مکانی، تمام آموزش از راه دور نوعی فرآیند آموزشی شناخته شده است که طی آن صرف نظر از محدودیت

ه )معلم( به یادگیرنده )دانش آموز( ارائه می شود. امکان آموزش افراد در هر زمان و یا بخشی از آموزش از طرف یاددهند

رود. در این نوع از آموزش الزاماً یادگیرنده و های شاخص این نوع از آموزش به شمار میها و قابلیتهر مکان از ویژگی

 های آموزشیها، ابزارها و برنامهبلیتیاددهنده به صورت فیزیکی در یک زمان و یک مکان مشخص حضور ندارند و قا

های های مجازی، ارائه بستههای تلویزیونی، آموزشگیرد. آموزشمتعددی را برای استفاده در هر شرایطی به خدمت می

 آموزشی از انواع شناخته شده آموزش از راه دور هستند که بر حسب میزان حضور معلم و دانش آموز در فرایند آموزش،

 گیرد:های نیمه حضوری تا غیر حضوری را در بر میآموزشطیفی از 

o از جمله معروفترین انواع آموزش از راه دور هستند که بدون الزام به حضور فیزیکی  :های غیر حضوریآموزش

های نوشتاری، صوتی، تصویری، الکترونیکی، وسایل آموز در یک مکان مشخص، با استفاده از رسانهمعلم و دانش

نامه، گیرندگان با استفاده از مطالب خودآموز مانند کتاب، فیلم، جزوه، درسگیرد و آموزشصورت میارتباطی 

  دهند.های خود را توسعه میو نظایر آن، یادگیری

o صورت حضوری در کالس درس و بخشی  ای از آموزش است که بخشی از آن بهشیوهنیمه حضوری:   آموزش

ها،  های آموزشی یا ارسال منابع درسی از قبیل کتاب   راه دور و از طریق رسانه صورت غیر حضوری و از    دیگر به

  شود.ها یا فناوری اطالعات و ارتباطات و نظایر آن ارائه میایها، چند رسانهجزوه

 :رویکرد یادگیری ترکیبی 

آموزش مجازی یا  یا همان آموزش سنتی صِرف و رویکرد یادگیری ترکیبی، راهکار میانی بین آموزش معلم محور

در واقع این رویکرد  .دهدهای یادگیری هر دو روش )حضوری و مجازی( را ارائه میآموز محور است و بهترین قالبدانش

کند و این فرصت را فراهم های معلم ترکیب میچندین روش ارائه مواد آموزشی و یا منابع آموزش آنالین را با آموزش

رنده با توجه به شرایط پیش آمده و امکانات در دسترس بین دنیای آموزش مجازی و فیزیکی آورد تا یاددهنده و یادگیمی

 سازد.سازی شده را به نوعی محقق میهای مختلف در حرکت باشند. این رویکرد، آموزش شخصیبه نسبت
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 :آموزش الکترونیکی 
نی بر تلویزیون و رایانه، آموزش مبتنی بر مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبت

 وب، کالسهای مجازی و غیره است.

 آموز )شاد(:شبکه آموزشی دانش 
آموزان با مالکیت انحصاری وزارت آموزش و پرورش است که های الکترونیکی به دانشبستری مجازی برای ارائه آموزش

شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر وب،  های آموزشیافزارهای کاربردی و روشمجموعه وسیعی از نرم

آموزان و والدین با سطوح دسترسی متفاوت فراهم می آورد. های درس مجازی و غیره را برای مدیران، معلمان، دانشکالس

لی متنها پلتفرم رسمی و مورد تأیید آموزش و پرورش است که در حال حاضر به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی « شاد»

 های تعاملی مجازی را در محیطی ایمن و قابل پایش میسر ساخته است.آموزش

 :)آموزش تراکمی)تجمیعی 
ه در  طول صورت فشرده و پیوستشود که طی آن آموزش یک درس یا کارگاه متناسب با برنامه درسی به به روشی گفته می

 شود.چند روزبه شیوه حضوری انجام می

 د، زرد، قرمزوضعیت های سه گانه سفی 
با ورود ویروس کرونا به ایران، مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا به تبعیت از سازمان بهداشت جهانی و به منظور مدیریت  

اس هایی مشخص و تقسیم بندی کردند. در واقع بر اسها نسبت به شیوع بیماری، کشور را با رنگهر چه بهتر شهرها و استان

توان میزان ابتالء، مرگ و میر و شیوع ویروس را  ها میها و شهرستانند از سفید، زرد و قرمز، در استانها که عبارتاین رنگ

ن شرایط گیری کرونا تابع ایتشخیص داد. با توجه به این که وضعیت تعطیلی و یا دایر بودن مدارس در شرایط بحران همه

 بینی و ابالغ شده است:ناسب با هر وضعیت پیشهای آموزش و پرورش متنامه حاضر برنامهاست، در شیوه

o    سفید ضعیت  ها و رنگ سررفید نشررانه عادی بودن شرررایط از حی  شرریوع و گسررترش کرونا اسررت. در اسررتان: و

ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان   شهرستان   سوی  سفید  »هایی که از  ست، فعالیت  « وضعیت  شده ا های به آنها اطالق 

کرد روی»یابد. با این حال، با توجه به سرریاسررت  حضرروری آغاز شررده و اسررتمرار می آموزشرری و تربیتی به شرریوه  

گیری از همه امکانات موجود، درصدی از  استفاده از آموزش مجازی مورد توجه بوده و با بهره « یادگیری ترکیبی

 ارائه خواهد شد.« آموزش مجازی»ها متناسب با دوره تحصیلی به صورت آموزش

o  رد نشرران از حد متوسررط شرریوع کرونا و میزان ابتالء و مرگ و میر ناشرری از آن در پهنه   رنگ ز: وضععیت زرد

صله           ست فا سیا ضعیت به دلیل اعمال  ست. با توجه به این که در این و شور ا داوم گذاری اجتماعی، تجغرافیای ک

س       شیوه حضوری و با تمام ظرفیت مقدور نخواهد بود،  مدر شی و تربیتی مدارس به  ست با   ه ناگزیرفعالیت آموز ا
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های درس و یا زوج و فرد کردن حضور دانش آموزان، جریان  آموزان در کالستدابیری چون تقلیل تراکم دانش

شرایط حداقل       سب با  صورت متنا صد آموزش  51یادگیری را مدیریت کند. در این  ستر مجازی ارائه  در ها در ب

 خواهد شد.

o  ضعیت قرمز به لحاظ شرریوع، ابتالء و مرگ و میر اسررت که همانند دو  رنگ قرمز حاکی از وخامت اوضرراع: و

ست. در این وضعیت حضور دانش آموزان             ستاد ملی مقابله با کرونا ا صالحدید  شخیص آن در  شین ت وضعیت پی

یت          مل از ظرف کا به طور  هد بود و آموزش و پرورش  مدارس مقدور نخوا مه  « آموزش مجازی »های  در  برای ادا

سی را به     آموزش و یادگیری بهره  سه و معلم برنامه در ست مدر صورت  خواهد برد. در این نوع از آموزش الزم ا

صت       ستفاده از فر ستر مجازی و یا با ا ضوری و در ب ستر    غیرح سه تلویزیونی، آموزش مجازی در ب هایی چون مدر

سته « شاد » سایر ابزارهای آموزش از راه دور برای مناطقی که دسترسی به     و یا ب یفیت اینترنت با ک های آموزشی و 

 مقدور نیست، ارائه و مدیریت نماید.

 :اهداف

این شیوه نامه در جهت ایجاد هماهنگی کلیه عوامل سهیم و موثر در شروع و تداوم جریان آموزش و یادگیری 

در جهت تحقق اهداف زیر و با اولویت آموزش های حضوری  1011-1911رسمی و عمومی در سال تحصیلی 

 شده است.تدوین و ابالغ 

 

 شروع به هنگام سال تحصیلی جدید و تداوم جریان تربیت و یادگیری.  -1

ی به التوجه( جهت دسترستر برخوردار و الزمالتعلیمان )به خصوص مناطق کمپوشش تحصیلی کلیه الزم -2

 آموزش و یادگیری با کیفیت مناسب.

 ها.آموزان و ایجاد آرامش در خانوادهحفظ امنیت و سالمت دانش -9

 وحدت مدیریت و ایجاد انسجام و انعطاف و هماهنگی الزم برای تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر. -0

 های آموزشی و تربیتی با تاکید بر آموزش مجازی. تنوع بخشی به روش -5
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 :اصول حاکم
رد سرلوحه صرف نظر از این که آموزش و پرورش در چه شرایطی جریان دارد، اصول بنیادینی وجود دارد که ضرورت دا

های آموزشی و مورد توجه همه مسئوالن و کارگزاران نظام آموزشی قرار گیرد. این اصول همواره ثابت که تمامی فعالیت

 زمینه دستیابی به اهداف را محقق می سازند عبارتند از:

 آموزان.تضمین سالمت و بهداشت جسمانی و روانی دانش -1

 آموزان و تحقق زمان مصوب آموزشی.ی درسی قصد شده به دانشی برنامهارائه -2

 ایجاد انعطاف الزم در مقررات و ضوابط اداری، مالی و آموزشی. -9

 های نوین برای استمرار آموزش و یادگیری در طول سال تحصیلی.استفاده از فناوری -0

 ها. های مردمی و خانوادهها، نهاداستفاده از مشارکت کلیه دستگاه -5

 یادگیری.بهبود مستمر کیفیت آموزش و  -6

 جلوگیری از افت کیفیت آموزش و ایجاد شکاف آموزشی بین مناطق کشور.  -7

 حداکثر استفاده مطلوب از ساعت موظفی معلمان. -1

 ها و دولت. های غیرمتعارف برای خانوادهپرهیز از ایجاد هزینه -1

 های بومی و امن. استفاده از محصوالت، خدمات و فناوری -11

 سیاست های اجرایی مهم :
دستورالعمل های بهداشتی که توسط وزارت رعایت  ی اجتماعی:های بهداشتی و فاصلهپروتکل رعایت -1

 بهداشت و درمان تدوین و ابالغ می گردد، الزامی است.

الف( این دستورالعمل ها را باید از منابع رسمی) از طریق بخشنامه یا پورتال وزارت متبوع( دریافت و به 

 رسانید کنید. همه عوامل سهیم و موثر اطالع

 در مسیر مدرسه، در فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را آموزان بیاموزید کهدانش به ب( باید

 زمان ورزش، زنگ تفریح و... رعایت کنند.

 پ( به همکاران یادآوری شود، در زمان استراحت و جلسات شورای معلمان فاصله گذاری را رعایت نمایند.

 

 یک زمان و مکان )کالس، کارگاه( در در هم با که معلمانی و آموزاندانش تعداد باید ن:بندی مخاطباگروه -2

 برسانید برای تحقق این مورد بایستی: ممکن حداقل به امکان حد تماس چهره به چهره هستند، تا

 اشتیداجتماعی مورد تاکید در دستورالعملهای به یفاصله که شوند بندیگروه نحوی به آموزانالف( دانش

 . گردد رعایت

 امانج به مشغول که شوند مدیریت نحوی به باید نیستند کالس در روز یک در که آموزانیب( دانش

 .باشند خود درسی برنامه با مرتبط هایکار
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 و کالس رد آموزاندانش حضور با متناسب آن طریق از بتوانند که کنند تهیه را هاییبرنامه باید پ( معلمان

 . دهند پوشش را هاآن یادگیری هایفعالیت مجازی، فضای در

آموزش در سه وضعیت متحمل به یک یا ترکیبی از فرصت های زیر فرصت ها و قالب های عرضه آموزش:  -9

 عرضه خواهد شد:

 الف( آموزش حضوری در کالس و مدرسه.

 ب( آموزش در بستر شبکه آموزشی دانش آموز.

 ایران) شبکه آموزش، شبکه قران، شبکه چهار، رادیو و ...(.ج( آموزش در مدرسه تلویزیونی 

 د( آموزش تجمیعی همراه با ارسال بسته های یادگیری خودآموز.

 ه( سیستم های مدیریت یادگیری ویژه مدارس خاص که مورد تایید و نظارت آموزش و پرورش است.

ان و موثر در بازگشایی مدارس و تداوم جریارتباط و تعامل عوامل و عناصر سهیم  شبکه سازی، تعامل و نظارت: -4

  هاست. بر این اساس باید اطمینان های زیر حاصل شود.و آموزش، رکن اصلی موفقیت برنامهیادگیری 

الف( هر سطحی از مدیریت )ستاد، استان، منطقه و مدرسه( باید با کلیه عوامل زیر مجموعه خود به طور 

ر باشد پیام ها ، توصیه ها و دستورالعمل های جدید را با فوریت، در مستمر در ارتباط و تعامل بوده و قاد

 بستری قابل اعتماد منتقل نماید. 

هر سطحی از مدیریت )ستاد، استان، منطقه و مدرسه( باید اطمینان حاصل کند که عوامل اجرایی زیر  (ب

 مجموعه پیام ها را به درستی دریافت کرده و بازخورد مناسب را داده است. 

هر سطحی از مدیریت)ستاد، استان، منطقه و مدرسه( باید مطمئن شود توصیه ها و دستورالعمل ها به  پ(

 خوبی و بدون نقص اجرا شده و نتایج مورد نظر حاصل شده است. 

 هاها و مسئولیتنقش

 ستاد
دی، پژوهشگاه های تابعه، مراکز و ادارات کل ستاستاد وزارت متشکل از همه معاونان وزیر و روسای سازمان

های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، سازمان بسیج فرهنگیان، انجمن مطالعات آموزش و پرورش، دانشگاه

آموزی به مدیریت و راهبری وزیر آموزش و آموزی و سازمان و مجلس دانشاولیاء و مربیان، سازمان بسیج دانش

 نقش کلیدی شامل:  های اختصاصی، ششها و مسئولیتپرورش عالوه بر نقش

راهبری و »، «هاتامین زیرساخت»، «در سطح ملی هماهنگی»، «گذاری و نهادسازیسیاست» 

ایی در خصوص بازگش« ارائه بازخوردها»و « ارزشیابی، کنترل و بازخورد»، «هدایت و تامین منابع

 . دتعهدات خود اقدام خواهند کرمدارس را بر عهده دارد که متناسب با شرایط و اقتضائات کشور به ایفای 
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 اداره کل آموزش و پرورش 
اداره کل آموزش و پرورش متشکل از معاونان، مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان، مدیر کانون 

پرورش  های علمی و آموزشی معلمان، مدیران آموزش وها و گروهپرورش و فکری کودکان و نوجوانان، شوراها، تشکل

 ، عالوه بر نقش و مسئولیتبا مسئولیت مدیرکل آموزش و پرورش استانها، مناطق و نواحی استان شهرستان

 دار وظایف زیر هستند که باید با احساس مسئولیت و هماهنگی کامل نسبت به انجام آن اقدام نمایند: اختصاصی، عهده

حضوری و غیرحضوری اسفندماه تا خردادماه گذشته و تدابیر  هایشناسی دقیق از مدیریت و نحوه ارائه آموزشآسیب -1

 های موجود استان. الزم برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از همه فرصت

رای التعلیمان به آموزش، اتخاذ تدابیر حمایتی و مداخله به هنگام ببررسی دقیق وضعیت استان از حی  دسترسی کلیه الزم -2

 آموزی خارج از پوشش آموزشی نماند. رفع موانع دستیابی فراگیران به آموزش ، به طوری که هیچ دانش

یاز، ود شدید و اتخاذ تدابیر الزم برای تامین نیروی مورد نبررسی دقیق وضعیت نیروی انسانی، شناسایی مناطق دارای کمب -9

 نامه ساماندهی نیروی انسانی، به طوری که هیچ کالس بدون معلم نباشد. در چارچوب شیوه

ها و ر آنریزی برای توجیه و آموزش مستمی مدیران تابعه و برنامهایجاد شبکه ارتباطی فراگیر، پایدار و مطمئن با کلیه -0

 های متعدد برای حفظ و ارتقاء آمادگی مدیران برای شروع سال تحصیلی. انوراجرای م

ها و سازی افکار عمومی و به خصوص والدین برای تبیین چرایی و چگونگی مدیریت و راهبری کالسآموزش و آماده -5

 استان.  های ارتباطیها و نحوه انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر با بسیج همه رسانهمدارس در هر کدام از وضعیت

سازماندهی معلمان با تجربه و متخصص برای تولید محتوای آموزشی با کیفیت جهت ارائه در بستر شاد، صدا و سیما یا  -6

 های آموزشی.بسته

 ها و ایجاد هماهنگی کلی برای تامین و تحویل مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی برای مدارس. شناسایی ظرفیت -7

افزار شاد نبوده و اتخاذ تدابیر الزم برای تداوم آموزش و یادگیری قی که تحت پوشش صدا و سیما یا نرمتهیه اطلس مناط -1

 های یادگیری. های جایگزین از قبیل آموزش حضوری تراکمی یا ارسال بستهآموزان این مناطق با روشدانش

سی یزیون، گوشی هوشمند، رایانه( امکان دسترآموزانی که به دلیل نداشتن سخت افزار مناسب )تلوشناسایی دقیق دانش -1

 افزار مناسب.های اجرایی برای تامین سختهای خیرین و دستگاهدهی کمکها را ندارند و سازمانبه آموزش

ها، مناطق و نواحی و پایش مستمر و مداوم تعیین اعضای شورای معاونان اداره کل به عنوان معین هر کدام از شهرستان -11

 .سازی و تداوم جریان آموزش در هر کدام از مناطقروند آماده



1 

 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه 
های علمی و ها و گروهاداره آموزش و پرورش متشکل از معاونان، کارشناسان، راهبران آموزشی، شوراها، تشکل     

 با مسئولیت مدیر آموزشها، ناحیه و منطقه آموزی، مدیران مدارس شهرستانآموزشی معلمان، بسیج فرهنگیان و دانش

هستند که باید با حضور مستمر، تالش و جدیت مداوم، دار وظایف زیر ، عهدهو پرورش شهرستان/ناحیه/منطقه

 های ابالغی، اقدام نمایند:هماهنگی و تبعیت از سیاست

بررسی دقیق عملکرد شهرستان در فاصله اسفند تا خردادماه گذشته در خصوص نحوه ارتباط با مدیران مدارس، نحوه  -1

از نظارت و کنترل فرایند آموزشی و تدابیر الزم  مدیریت عرضه آموزش در تمام نقاط شهرستان و تجارب مفید ناشی

 ها. برای رفع نارسایی

 و حمایتی تدابیر اتخاذ مدرسه، به التعلیمانالزم کلیه بررسی دقیق وضعیت شهرستان منطقه یا ناحیه از حی  دسترسی -2

 .ماندن مدرسه از خارج آموزیدانش هیچ که طوری به ، هاکالس در فراگیران حضور موانع رفع برای هنگام به مداخله

 مورد نیروی نتامی برای الزم تدابیر اتخاذ و شدید کمبود دارای نقاط شناسایی انسانی، نیروی وضعیت دقیق بررسی -9

 . نباشد معلم بدون کالس هیچ که طوری به انسانی، نیروی ساماندهی نامهشیوه چارچوب در نیاز،

ت و عادالنه مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی مدارس با مشارکت شورای ریزی برای تامین و توزیع درسبرنامه -0

 ها. آموزش و پرورش شهرستان و خانواده

 مستمر زشآمو و توجیه برای ریزیبرنامه و مدارس مدیران یکلیه با مطمئن و پایدار فراگیر، ارتباطی شبکه ایجاد -5

 . تحصیلی سال شروع برای مدیران آمادگی ارتقاء و حفظ برای متعدد هایمانور اجرای و هاآن

های مدارس در طول هفته برای انجام ثبت نام و توجیه والدین در خصوص اتخاذ تدابیر الزم برای استمرار فعالیت -6

 های سفید، زرد و قرمز. نحوه ارائه آموزش در هر کدام از وضعیت

د، صدا آموزشی با کیفیت جهت ارائه در بستر شا شناسایی و معرفی معلمان با تجربه و متخصص برای تولید محتوای -7

 های آموزشی.و سیما یا بسته

افزار شاد نیستند و تعیین روش آموزش و یادگیری جایگزین شناسایی مدارسی که تحت پوشش صدا و سیما یا نرم -1

 متناسب با شرایط و اقتضائات جغرافیایی و فرهنگی

تن سخت افزار مناسب )تلویزیون، گوشی هوشمند، رایانه( امکان آموزانی که به دلیل نداششناسایی دقیق دانش -1

 ها را ندارند.دسترسی به آموزش

 های حضوری را دارند. هایی که امکان ارائه آموزششناسایی مدارس و کالس  -11

انه گهای سهدهی کارشناسان و راهبران برای تعامل مستمر با مدیران و معلمان مدارس در هر کدام از وضعیتسازمان  -11

 سفید، زرد و قرمز در طول سال تحصیلی و رصد و پایش مستمر فعالیت مدارس. 
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 مدرسه
مدرسه رکن اصلی بازگشایی مطلوب مدارس در سال تحصیلی آینده و عنصر کلیدی تداوم و استمرار آموزش و یادگیری      

متشکل از کلیه معاونان، و های آموزشی مختلف محسوب می شود گانه و روشهای سهدر طول سال تحصیلی در وضعیت

آموزی و انجمن اسالمی آموزی، بسیج دانشای دانشمربیان، معلمان، شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شور

 های زیر است:دار مسئولیتعالوه بر وظایف محوله قبلی، عهده، با مسئولیت مدیر مدرسهاست که  آموزیدانش

 آموز )شاد( به عنوان بخشی از محیط کار.مدیر و کلیه همکاران در شبکه آموزشی دانش و فعال حضور مداوم -1

 ها در شاد.آموزان مدرسه و عضویت آن، آموزش و نگهداشت کلیه دانشنامشناسایی، ثبت -2

 ها در بستر شاد.آموزان مدرسه در سناد برای تشکیل کالساصالح اطالعات و مشخصات همکاران و دانش -9

  ها.متناسب با شرایط و اقتضائات هر کدام از آن ،آموزشی هرکدام از روش هایآموزان به تعیین روش دسترسی دانش -0

تک آموزان با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و مداوم جریان آموزش تکپایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش -5

 گانه.های سههای ذکر شده در وضعیتبا روشآموزان دانش

 های مختلف حضوری، غیرحضوری و مجازی. آموزان با استفاده از فرصتها و دانشتعامل و ارتباط با خانواده -6

 های مسئول. های بهداشتی و محیط مدرسه با مشارکت اولیاء و نهادها، سرویسضدعفونی مستمر کالس -7

 آموزی و توجیه والدین. های ایاب و ذهاب دانشنظارت بر وضعیت بهداشتی سرویس -1

 تعامل مستمر با راهبران آموزشی، کارشناسان معین و مسئوالن ادارات آموزش و پرورش.  -1

 ر و کارکنان اجرایی مدرسه در محل کار در تمام روزهای کاری هفته در تمام وضعیت ها.حضور مستمر مدی -11
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 ابتدایی و دبستانی پیش برنامه آموزش و یادگیری در مدارس دوره

 

 ثبت نام

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید

پایه اول : پیش ثبت نام به 
صورت مجازی و ثبت نام 

بندی از با رعایت نوبت
پیش اعالم شده به 

 صورت حضوری 
پایه دوم تا ششم : از طریق 
سامانه سناد به صورت غیر 
حضوری مگر در مواردی 
 مانند انتقال دانش آموز  

پایه اول : پیش ثبت نام به 
صورت مجازی و ثبت نام با 

دی از پیش بنرعایت نوبت
اعالم شده به صورت 

 حضوری 
پایه دوم تا ششم : از طریق 
سامانه سناد به صورت غیر 
حضوری مگر در مواردی 
 مانند انتقال دانش آموز  

پایه اول : پیش ثبت نام به 
صورت مجازی و ثبت نام با 

بندی از پیش رعایت نوبت
اعالم شده به صورت 

 حضوری
پایه دوم تا ششم : از طریق 
سامانه سناد به صورت غیر 
حضوری مگر در مواردی 

 مانند انتقال دانش آموز
 

 بازگشایی نمادین مراسم
های حضوری و همانند سال

 گذشته

با حضور تعدادی از 

آموزان در فضای مدرسه دانش

و پخش همزمان مراسم از 

 « شاد»طریق قابلیت 

حضور معلمان و مربیان 

 و عوامل اجرایی دبستانیپیش

مدرسه و برگزاری مراسم در 

 «شاد»مجازی از طریق امکانات 

 برای برگزاری مراسم

 راهبرد آموزشی

ا رویکرد یادگیری ترکیبی ب

درصد حضوری  11توزیع 

درصد استفاده از  11و 

ظرفیت شاد برای انجام 

 های مکملفعالیت

 با ترکیبی یادگیری رویکرد

 برای شاد ظرفیت از استفاده

 مکمل های فعالیت انجام

کامالً غیرحضوری با استفاده از 

فضای مجازی شاد و تلویزیون 

 و سایر روشهای پیش بینی شده

تعداد روزهای 

فعالیت آموزش 

حضوری و 

 مجازی

 حضوری

حضور تمام وقت در 

مدرسه مطابق با جدول 

 برنامه درسی

روز آموزش دو یا سه  

هر  یحضوری در مدرسه برا

مطابق آموز دانش اینوآموز 

 تصمیم شورای مدرسه

----- 

 مجازی

ام انج یبرا «شاد»استفاده از 

ها و تکالیف درسی فعالیت

آموزان و ارائه دانش

 از سوی معلم بازخورد

سایر روزها: ارائه فعالیت های 

متناسب با بستر فضای مجازی و 

پیگیری انجام فعالیت های 

 یادگیری در بستر شاد

برابر با « شاد»حضور فعال در 

 برنامه اعالم شده
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 ابتدایی و دبستانی پیش برنامه آموزش و یادگیری در مدارس دوره
 

 

 آموزحضور دانش روزهای 

 «شاد» و نوآموز در

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید

همه روزهای کاری هفته،  

درصد زمان آموزش 21حداقل 

با رویکرد ارائه فوق برنامه و 

مکمل یا اجرای روش کالس 

 معکوس

روزهای کاری هفته ، حداقل 

درصد زمان  51در حد 

آموزش . تنظیم برنامه به عهده 

معلم مربوطه و مدرسه است . 

)زوج و فرد و یا روشهای 

 دیگر(

تمامی روزهای هفته بر اساس 

برنامه اعالم شده توسط معلم و 

 مدرسه

 مدرسه در معلم حضور میزان

 «شاد» در و

در حضور در مدرسه: پنج روز 

 هفته؛

تمامی «: شاد»حضور مجازی در 

 تیهدا یبراروزهای هفته 

 یریادگیآموزش و  ندیفرا

: حداقل در مدرسهحضور 

 ؛روز در هفتهچهار 

به «: شاد»حضور مجازی در 

میزان مورد نیاز برای تکمیل 

 یریادگیآموزش و  ندیراف

حضور در مدرسه: بر اساس 

 مسئولیت های ارکان مدرسه

«: شاد»حضور مجازی در 

 تمامی روزهای کاری هفته

مدت زمان 

 کالس ها

 - عادی عادی حضوری

 عادی مجازی
 قهیدق 25 ییاول ابتدا هیپا یبرا

 قهیدق 91ها  هیپا ریو سا

 قهیدق 25 ییاول ابتدا هیپا یبرا

 قهیدق 91ها  هیپا ریو سا

 و معلم تعامل نوع

 آموز و نوآموزدانش

ارتباط چهره به چهره  و تداوم 

ارتباطات صوتی، تصویری و 

 «شاد»متنی در بستر 

حداقل سه روز در هفته ارتباط 

حضوری با گروهی از 

آموزان و نوآموزان و دانش

سایر روزهای هفته برقراری 

ارتباطات صوتی، تصویری و 

 «شاد»متنی در بستر 

 ،یارتباطات صوت یبرقرار

« شاد»در بستر  یو متن یریتصو

 هفتهکاری  یروزها در تمامی

 حضور و غیاب
به صورت حضوری برابر با 

 ضوابط

به صورت حضوری برای 

روزهای آموزش حضوری و 

به صورت برخط برای 

روزهای آموزش مجازی برابر 

 با ضوابط

 به صورت برخط برابر با ضوابط
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 ابتدایی و دبستانی پیش برنامه آموزش و یادگیری در مدارس دوره
 

 مدیریت

 تراکم

 هاکالس

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید *

های کالس

 پرجمعیت
 عادی

آموزان هر کالس تقسیم بندی دانش

)با توجه به مساحت کالس و تعداد 

های آموز( و رعایت پروتکلدانش

 بهداشتی با نظر شورای مدرسه

- 

های کالس

کم 

 جمعیت

 عادی

تا جایی که امکان رعایت 

ذاری گفاصلههای بهداشتی و پروتکل

اجتماعی مقدور باشند تقسیم بندی 

 ها ضرورتی ندارد.کالس

- 

 شیوه

 ارزشیابی

 ابتدایی

 مستمر
حضوری و توسط معلم با استفاده از 
 اطالعات و شواهد جمع آوری شده

به صورت ترکیبی ) مجازی و 
حضوری ( و توسط معلم با 

استفاده از اطالعات و شواهد جمع 
 آوری شده

حضوری و توسط  به صورت غیر
معلم با استفاده از اطالعات و 
 شواهد جمع آوری شده

 پایانی

در دوره ابتدایی از پایه اول تا پنجم -
 آزمون پایانی وجود ندارد .

فقط در نوبت دوم پایه ششم ، در -
صورت رفع بحران موجود ، آزمون 
کتبی عملکردی به صورت هماهنگ 
منطقه ای و در صورت ادامه شرایط 
کرونا به صورت مدرسه ای 

 )حضوری( برگزار می شود .

در دوره ابتدایی از پایه اول تا -
 پنجم آزمون پایانی وجود ندارد.

فقط در نوبت دوم پایه ششم ، در  -
صورت رفع بحران موجود ، 
آزمون کتبی عملکردی به صورت 
هماهنگ منطقه ای و در صورت 
ادامه شرایط کرونا به صورت 

ی یا حضوری با مدرسه ای)مجاز
 نظر شورای مدرسه( برگزار شود .

در دوره ابتدایی از پایه اول تا 
 پنجم آزمون پایانی وجود ندارد.

فقط در نوبت دوم پایه ششم ،  -
در صورت رفع بحران موجود ، 
آزمون کتبی عملکردی به 
صورت هماهنگ منطقه ای و در 
صورت ادامه شرایط کرونا به 
صورت مدرسه ای)مجازی ( 

 برگزار می شود
 

 

 

 مالحظات اجرایی دوره پیش دبستانی و ابتدایی:

 اعم از حضوری یا  1911-1011با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، فعالیت رسمی  مدارس در سال تحصیلی

 ، با رعایت شرایط و ضوابط اعالم شده در این دستورالعمل، آغاز خواهد شد.1911شهریورماه  15غیرحضوری از 

 دبستان، برای روش های متنوع ارائه خدمت های الزم به عوامل اجرایی و آموزشی به ویژه معلمان و مربیان پیشآموزش

ها می تواند در بستر سامانه آموزشی دانش آموز)شاد( به صورت تا قبل از آغاز سال تحصیلی به اتمام برسد. این آموزش
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پرورش استان و مناطق  نیز می توانند آموزش های تکمیلی در این زمینه متمرکز انجام می شود. ادارات کل آموزش و 

 داشته باشند.

  برنامه ریزی، نظارت و کنترل الزم برای ثبت نام دانش آموزان و نوآموزان و استفاده از خدمات ارائه شده در سامانه

 آموزشی دانش آموز )شاد( توسط مدیر مدرسه انجام می شود.

  درسه گیرد. لذا شورای مدر مورد هر منطقه صورت می« ستاد ملی مبارزه با کرونا»های با اطالعیهتغییر وضعیت مطابق

متناسب با شرایط مدارس و دانش آموزان و نوآموزان و با تاکید بر جداول ذکر شده ، نحوه تغییر وضعیت و ایفای 

 وظایف و نقش های جدید را مدیریت خواهد کرد.

  های الزم در خصوص آثار ناشی از تغییر بینیایاب و ذهاب دانش آموزان و نوآموزان، پیشدر تنظیم قرارداد سرویس

 احتمالی وضعیت )سفید، زرد، قرمز( در ضمن سال تحصیلی، موردتوجه قرار گیرد.

  در وضعیت زرد و در صورت ضرورت، تقسیم دانش آموزان و نوآموزان یک کالس به دو گروه به منظور رعایت فاصله

، الزامی است. مدیر مدرسه موظف است، دانش آموزان و نوآموزان هرکالس را ) با توجه به مساحت کالس و گذاری

هداشتی، های بای توزیع نماید که رعایت حداقل فاصله مورد انتظار مطابق پروتکلتعداد دانش آموز و نوآموز( به گونه

س با حضور تمام یا بخشی از دانش آموزان و نوآموزان امکان پذیر باشد. بنا براین ممکن است در وضعیت زرد، مدار

 دایر باشند. 

 تمام  های بهداشتی نباشد( باهای درسی چندپایه )به نحوی که مغایر با پروتکلجمعیت و کالسهای درسی کمکالس

ف و تکالی هادانش آموزان تشکیل و آموزش حضوری به روال معمول برگزار شود. از سامانه شاد برای انجام فعالیت

 آموزان با نظارت و هدایت والدین و ارائه بازخورد توسط مربی یا معلم به آنان استفاده می شود.درسی نوآموزان یا دانش

 ا های حضوری در وضعیت زرد، بگذاری فیزیکی در شرایط آموزشمدیران مدارس می توانند به منظور مدیریت فاصله

آموزان و نوآموزان را در حین رفت و آمد و در حیاط مختلف، تراکم دانشتوزیع متناسب زنگ تفریح در پایه های 

 مدرسه کاهش دهند.

 های آموزشی و تربیتی به صورت مجازی در سامانه شاد و یا با استفاده از سایر روش های در وضعیت قرمز فعالیت

آموزان و نوآموزان، ارائه درس  شود. در این وضعیت حضور و غیاب دانشمتناسب، در تمامی روزهای هفته انجام می

 د. های مرتبط با فرایند آموزش و یادگیری در سامانه شاد استمرار می یابجدید، ارزشیابی، تعیین تکالیف و  سایر فعالیت

  دستورالعمل تکمیلی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی توسط معاونت آموزش ابتدایی، تدوین و ابالغ خواهد

 شد.
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 )نظری( متوسطه اول و دوم دوره آموزش و یادگیری در مدارس برنامه

 ثبت نام

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید
غیر حضوری و  میانیپایه های 

پایه های هفتم و دهم به 

 صورت حضوری 

غیر حضوری و پایه های هفتم و دهم به صورت  میانیپایه های 

 حضوری مطابق با نوبت اعالم شده

غیر حضوری و پایه های هفتم و دهم به  میانیپایه های 

 صورت حضوری مطابق با نوبت اعالم شده

 نمادین مراسم

 بازگشایی

 از مراسم زنده پخش و آموزاندانش از اندکی تعداد حضور با حضوری

 آموزاندانش سایر برای شاد طریق

 شروع با مناسب های¬برنامه مدارس مدیران

 باالخص مجازی فضای در را آموزشگاه فعالیت

 .نمایند اجرا( شاد)آموز دانش آموزشی شبکه

 راهبرد آموزشی

برنامه هفتگی دانش آموزان به 

روال معمول تدوین و در اختیار 

آموزان قرار گرفته و اجرا دانش

می شود. آموزش در فضای 

مجازی به عنوان فرصتی در 

های آموزشی و خدمت فعالیت

 گیرد.تربیتی قرار می

به تشخیص شورای مدرسه)در صورت تقسیم یا عدم تقسیم  متوسطه:دوره اول 

های غیرحضوری آموزان به دو گروه(، یک روز در هفته را به ارائه آموزشدانش

 اختصاص دهند.

به تشخیص شورای مدرسه و با توجه به ماهیت دروس)نظری یا عملی(، نسبت به 

ه غیرحضوری اقدام نماید. با توجه بارائه تمام یا بخشی از ساعات دروس به شیوه 

های مهارتی در دوره اول متوسطه، توصیه می شود دروس سیاست توسعه آموزش

کار و فناوری و فرهنگ و هنر در برنامه هفتگی در یک روز ارائه شود. تا امکان 

آموزی به شیوه تراکمی) تجمیعی( در این زمینه مهیا های آتی مهارتاجرای برنامه

 باشد.

های دوره دوم آموزش متوسطه نظری می توانند با تصویب یران دبیرستانمد

شورای مدرسه، متناسب با تعداد روزهای آموزش های غیرحضوری و با توجه 

به ماهیت دروس)نظری یا عملی(، نسبت به ارائه تمام یا بخشی از ساعات دروس 

امه ته در برنبه شیوه غیرحضوری اقدام نماید. ارائه سایر دروس هر پایه/ رش

قل دو حداآموز ای که هر دانشهفتگی به صورت حضوری می باشد، به گونه

 های حضوری قرار گیردتحت آموزش روز در برنامه هفتگی

همه آموزش ها به شیوه غیرحضوری و با رعایت 

جام می شرررود. آموزش   های  مقررات مربوط ان

غیرحضررروری تا حد امکان در فضرررای مجازی      

 ارائه می شود.

که  آموزانیفرایند یاددهی یادگیری آن دسته از  دانش

به هر دلیل امکان استفاده از فضای مجازی را ندارند، از 

ها، جزوات و ... انجام خواهد شد. طریق درسنامه

آموزانی که فقط از طریق ارسال مشخصات دانش

درسنامه و جزوات یا تکالیف در معرض 

در  ر مدرسهیادگیری قرار می گیرند از طریق مدی

بینی شده در سناد وارد و خدمات فضای پیش

 ارائه شده در آن به صورت مستمر ثبت می شود. 

تعداد 

روزهای 

فعالیت 

آموزش 

حضوری 

 و مجازی

 

 حضوری
حضور تمام وقت در مدرسه 

 مطابق با جدول مصوب دروس

حداقل دو روز در برنامه آموز هر دانشبا تصویب شورای مدرسه 

 .های حضوری قرار گیردتحت آموزش هفتگی

همه آموزش ها به شیوه غیرحضوری و با 

رعایت مقررات مربوط انجام می شود. 

های غیرحضوری تا حد امکان در آموزش

 مجازی فضای مجازی ارائه می شود.

استفاده از ظرفیت شاد برای 

های آموزشی انجام فعالیت

های مکمل و سایر فعالیت

تربیتی، پرورشی و ورزشی در 

 ساعات فراغت 

به تشخیص شورای مدرسه)در صورت تقسیم یا  :دوره اول متوسطه

آموزان به دو گروه(، یک روز در هفته را به ارائه عدم تقسیم دانش

 دهند.غیرحضوری اختصاص  هایآموزش

با تصویب شورای مدرسه)در  دوره دوم آموزش متوسطه نظری:

صورت تقسیم یا عدم تقسیم دانش آموزان به دو گروه(، حداکثر دو 

روز در هفته را به ارائه آموزش های غیر حضوری اختصاص دهند. 

ی حضورهای غیرمدارسی می توانند دو روز در هفته را به ارائه آموزش

ظرفیت روزهای پنجشنبه جهت ارائه خدمات  اختصاص دهند، که از

 آموزشی و تربیتی استفاده کنند.

حضور  روزهای 

 «شاد» در آموزدانش

بر اساس تکالیف محوله 

 توسط دبیران 

بر اساس برنامه هفتگی مدرسه جهت اجرای آموزش های 

 دروس غیر حضوری 

تمام روزهای هفته مطابق با جدول دروس و روزهای 

 های مکمل و تربیتی وانجام فعالیت پنجشنبه برای

 پرورشی
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  (نظری) متوسطه اول و دوم دوره برنامه آموزش و یادگیری در مدارس
 

 در معلم حضور میزان

 «شاد» در و مدرسه

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید

ریزی مجموع ساعات برنامه

جهت تدریس به شیوه شده 

مان  حضررروری ید     ،معل با ن

کمتر از سررراعات تعهد آن   

عم از      برای ترردریس)ا هررا 

موظف و غیر موظف(در        

 .هر هفته باشد

مه     نا عات بر ریزی مجموع سررررا

جهت تدریس به شررریوه شرررده 

  غیر حضررروری    و حضررروری

نباید کمتر از سررراعات  ،معلمان

تدریس)اعم      ها برای  هد آن  تع

از موظف و غیر موظف(در هر 

 .هفته باشد

ساعات برنامه  شده  مجموع  ریزی 

غیر  جهررت ترردریس برره شررریوه     

نباید کمتر از  ،معلمان حضررروری

برای        عهررد آن هررا  ت سرررراعررات 

غیر          موظف و  عم از  ترردریس)ا

 .موظف(در هر هفته باشد

زمان 

 هاکالس

 ------ مطابق روال معمول مطابق روال معمول حضوری

 قهیدق 95 دقیقه  95 دقیقه 95 مجازی

نوع تعامل معلم و 

 آموزدانش

آموزش به شیوه حضوری در 

کالس درس برابر ضوابط و 

 مقررات 

حداقل دو روز در هفته ارتباط 

آموزان در حضوری با دانش

کالس های درس و آموزش غیر 

حضوری بر اساس برنامه هفتگی 

 مدرسه در فضای مجازی 

همه آموزش ها به شیوه 

غیرحضوری و با رعایت مقررات 

مربوط و مطابق برنامه هفتگی 

 رسه انجام می شود. مد

 حضور و غیاب
در  به صورت حضوری

 مطابق با برنامه هفتگیمدرسه 

به صورت حضوری برای روزهای 

حضور در مدرسه و به صورت 

طبق برنامه « شاد»برخط از طریق 

 هفتگی

به صورت برخط از طریق سامانه 

 طبق برنامه هفتگی« شاد»

 تراکم مدیریت

 هاکالس

های کالس

 پرجمعیت
 مطابق روال معمول

گذاری اجتماعی و رعایت فاصله

های بهداشتی از طریق پروتکل

گروه بندی دانش آموزان با نظر 

 شورای مدرسه

غیر حضوری یا آموزش تجمیعی در 

روزهای خاصی در هفته یا ماه با 

 تصویب شورای مدرسه

های کالس 

کم 

 جمعیت

 مطابق روال معمول
ل دستورالعمبه روال قبل با رعایت 

 های بهداشتی
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  (نظری) متوسطه اول و دوم دوره برنامه آموزش و یادگیری در مدارس
 

 شیوه

 ارزشیابی

متوسطه 

 نظری

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید *

 مستمر

به صورت حضوری و 

توسط دبیر مربوطه طبق 

 ضوابط موجود

با توجه به نوع درس و شیوه ارائه درس 

خط( و تشخیص دبیر )برخط یا برون

مربوطه به صورت حضوری یا بررسی 

فعالیت ها و کارپوشه دانش آموز در 

 شاد 

میزان و نحوه حضور در کالسهای 

مجازی یا انجام تکالیف محوله از 

طریق بررسی سوابق آموزشی در 

 کارپوشه شاد

 پایانی

و عناوین به کلیه پایه ها 

صورت حضوری طبق 

 ضوابط موجود

ی هاکلیه پایه ها با رعایت پروتکل

 بهداشتی به صورت حضوری 

ها  به جز آزمون کلیه دروس و پایه

های نهم و   پایانی نوبت دوم پایه

 دوازدهم به صورت غیر حضوری

 

 مالحظات اجرایی دوره اول و دوم متوسطه 
  یا بخشی از ساعات آموزش در فضای حقیقی، معلمان موظفند درسقف ساعات ابالغ درصورت عدم امکان ارائه تمام

 ها را در فضای مجازی ارائه نمایند) بجز دروس کارگاهی(.خود مطابق برنامه هفتگی، تمام یا بخشی از آموزش

 .حضور و غیاب دانش آموزان در مدرسه و فضای مجازی مطابق ضوابط مربوط انجام می شود 

 یف و حضور و غیاب معلمان و کارکنان مطابق برنامه توسط مدیر و در مدرسه و فضای مجازی انجام می انجام وظا

 های الزم به صورت ماهانه به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال می شود. شود و گزارش

 ر ارائه خدمات منظو با توجه به مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت کرونا، مدارس می توانند از ظرفیت روز پنجشنبه به

 آموزشی و تربیتی به دانش آموزان استفاده نمایند.

 حضوری و تراکمی(، معلم مربوط )دارای ابالغ اعم از های ارائه آموزش)حضوری، غیرحضوری، نیمهدر همه روش

تسهیل  وهای پیش بینی شده، کنترل موظف و غیر موظف( مکلف به رصد مستمر، مستند سازی و ثبت وقایع در سامانه

فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان، ارزشیابی و ... بوده و وظایف خود را تا پایان سال تحصیلی پیگیری می 

 نماید.

 را برای جبران کاستی  ضروری است معلمان با انجام ارزشیابی آغازین در نخستین روزهای آموزش، برنامه ریزی الزم

 آموزشی انجام دهند.های احتمالی وتعیین نقطه شروع فعالیت 
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 نباید کمتر از ساعات  ،معلمان و تراکمی غیر حضوری ،نیمه حضوری ریزی شده حضوری،مجموع ساعات برنامه

 .تعهد آن ها برای تدریس)اعم از موظف و غیر موظف(در هر هفته باشد

 

 ات آموزشی و های تأیید شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای ارائه خدممدیران مدارس موظفند از روش

 تربیتی در  فضای مجازی، استفاده نمایند.

  دقیقه می باشد. 95زمان هر جلسه آموزش غیر حضوری در فضای مجازی، در دوره متوسطه 

 های آموزشی و تربیتی در مدارس بزرگساالن، آموزش از راه دور و ایثارگران در سه وضعیت )سفید، ارائه فعالیت

 زرد و قرمز( مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و مشابه مدارس روزانه می باشد. 

 رهنگ و ف یدروس کار و فناورتوصیه می شود در دوره اول متوسطه،  یمهارت هایتوسعه آموزش استیتوجه به س با

 وهیبه ش آموزیمهارت یآت هایبرنامه یامکان اجرا حد تا و روز ارائه شود کیدر  یو هنر در برنامه هفتگ

 .گردد ایمه نهیزم نی( در ایعی)تجمیتراکم

 ح( و صب فتیمدارس نوبت اول )ش ،یمجاز یقرمز با توجه به ضرورت کوتاه شدن زمان آموزش در فضا تدروضعی

است  یهی. بدندینما یزیبرنامه ر لیزمان آموزش دروس را مطابق جدول ذ توانندیعصر( م فتیمدارس نوبت دوم )ش

شده و امکان  عیآموزش در چهار وقت توز انیانخواهد کرد و فقط شروع و پ یرییمدارس تغ یهادر هر حال برنامه

 را فراهم خواهد کرد. تیفیو بهبود ک یکیبار تراف عیتوز

 تیفعال در ساعت شروع رییکرده اند، با تغ میاز سه زنگ تنظ شیخود را در ب یکالس ها یکه برنامه هفتگ یمدارس 

که قبل از شروع زمان آموزش  یبه نحو ندیآموزش فراهم نما یاجرا یالزم را برا تیکالس ها و زمان استراحت ظرف

 .ابدیمعلمان خاتمه  سیکالس ها در وقت دوم در هر نوبت، تدر
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 تگی شیفت صبح  مدارس دوره متوسطه در وضعیت قرمزبرنامه هف

 مدارس نوبت اول )شیفت صبح(
 وقت دوم وقت اول

51:51 – 8 54:41 – 51:91 

 زنگ سوم تفریح دوم زنگ دوم تفریح اول زنگ اول زنگ سوم تفریح دوم زنگ دوم تفریح اول زنگ اول

95 15 95 15 95 95 15 95 15 95 
1:95-1 1:51-1:95 1:25-1:51 1:01-1:25 11:15-1:01 11:15-11:91 11:21-11:15 11:55-11:21 12:11-11:55 12:05-12:11 

 

 برنامه هفتگی شیفت بعد از ظهر مدارس دوره متوسطه در وضعیت قرمز

 مدارس نوبت دوم )شیفت عصر(

 وقت دوم وقت اول

51:51- 59 54:41 - 51:91 

 زنگ سوم تفریح دوم زنگ دوم تفریح اول زنگ اول زنگ سوم دومتفریح  زنگ دوم تفریح اول زنگ اول

95 15 95 15 95 95 15 95 15 95 
19:95-19 19:51-19:95 10:25-19:51 10:01-10:25 15:15-10:01 16:15-15:91 16:21-16:15 16:55-16:21 17:11-16:55 17:05-17:11 

 

 ارئه خدمات آموزشی، تربیتی: 

ها، در مدارس غیر دولتی، نمونه دولتی، هیأت امنایی، استعدادهای درخشان و مدارس براساس ضوابط و دستورالعمل 

 ها ارائه می شود. ها و دورهشاهد، ساعاتی عالوه بر ساعات تکلیفی)جدول مصوب دروس(، در جدول دروس پایه

 با توجه به شرایط:

بالغی، های ادر وضعیت سفید باشد، مطابق ضوابط و مقررات در دستورالعمل ها، مناطق و نواحیچه وضعیت استانچنان (1

 تشکیل کالس تا سقف ساعت مجاز، بالمانع خواهد بود.

ت حضوری ها به صورها، مناطق و نواحی در وضعیت زرد قرار گرفته و امکان تشکیل کالسدر صورتی که وضعیت استان (2

به نحوی که عالوه بر اجرای ساعات مندرج در جدول دروس پایه تحصیلی  های بهداشتی مجاز باشد،با رعایت پروتکل

م برنامه را نیز به دلیل تراکبه صورت حضوری و غیرحضوری)به میزان مندرج در این دستورالعمل(،شرایط اجرای فوق

 اشته باشد وها و یا گسترش زمان آموزش )فراتر از ساعات مندرج در جدول دروس در برنامه هفتگی( دپایین کالس

 شرایط اجرای فوق برنامه نیز از هر جهت مهیا باشد، در صورت داشتن مجوز ارائه درس یا فوق برنامه، مدارس می توانند 
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برنامه در)مدارس غیر دولتی و هیات امنایی(، مصوبات الزم، نسبت به ارائه دروس فوق دریافت با رعایت همه ضوابط و

مدارس استعدادهای درخشان(، مکمل و تقویتی )در مدارس شاهد(، به صورت  محتوای تکمیلی و کاپ سمپاد)در

 ها، حداکثر تا سقف ساعات مجاز اقدام نمایند.حضوری با رعایت ضوابط ابالغی و ترتیبات مقرر در آخرین دستورالعمل

شرایط  سه وضعیت(  با رعایت ارائه دروس فوق برنامه، محتوای تکمیلی و کاپ سمپاد، مکمل و تقویتی، در فضای مجازی)در هر (9

 زیر مجاز است.

. همه دروس به میزان ساعات تعیین شده در جدول دروس و با رعایت مفاد این دستورالعمل)به صورت حضوری یا غیر 9-1

 حضوری( در برنامه هفتگی قرار گرفته باشد و تدریس شود.

 شرایط زرد، کالس ها به دو گروه  تقسیم شده باشد، میزان های بهداشتی در. در صورتی که به دلیل  ضرورت رعایت پروتکل9-2

 هزینه دریافتی از دانش آموزان از  زمان قبل از تقسیم کالس بیشتر نشود.

ای قبلی، ه. ساعت اجرای فوق برنامه در درون برنامه هفتگی دانش آموزان قرار نگیرد، مگر آنکه براساس ضوابط و دستورالعمل9-9

 خل برنامه هفتگی مجاز بوده و مانعی نداشته باشد.ورود آن درس به دا

.  در صورت مجاز بودن برای ارائه، آموزش این دسته از دروس در فضای مجازی با رضایت دانش آموز و خانواده وی انجام 9-0

 شود. 

توانند ده اند، نمیئه فوق برنامه نبوهای ابالغی، مجاز به ارامدارسی که بر اساس قوانین، ضوابط، اساسنامه تأسیس یا دستورالعمل تبصره:

 با استناد به مفاد این دستورالعمل، اقدام به ارائه کالس فوق برنامه درسی یا غیر درسی نمایند.

 

که  های مکمل و نظایر آنبرنامه و آموزشدر صورتی که به هر دلیل تمام یا بخشی از ساعات تعیین شده جهت ارائه فوق (0

بوده است، در ضمن سال یا پایان سال تحصیلی ارائه نگردد، مدیر مدرسه موظف است هزینه  مدرسه مجاز به ارائه آن

 دریافتی بابت آن را مسترد نموده و اسناد آن را در پرونده دانش آموز نگهداری نماید.
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 ای و کاردانشهای فنی و حرفهبرنامه آموزش و یادگیری در هنرستان
 

 ثبت نام

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید

های میانی غیر  پایه

دهم به  حضوری و پایه 

 صورت حضوری 

غیر حضوری و  میانیپایه های 

پایه دهم به صورت حضوری 

 مطابق با نوبت اعالم شده

 غیر حضوری و پایه دهم به صورت حضوری مطابق با نوبت اعالم شده میانیپایه های 

مراسم نمادین 

 بازگشایی
 حضوری

 اندکی ازبا حضور تعداد 

هنرجویان و پخش زنده مراسم 

از طریق شاد برای سایر 

 آموزاندانش

های مناسب با شروع فعالیت آموزشگاه را در فضای مجازی باالخص شبکه برنامه هنرستان هامدیران 

 آموزشی دانش آموز)شاد( اجرا نمایند.

 راهبرد آموزشی

برنامرره هفتگرری هنرجویرران  

برره روال معمررول ترردوین و  

تیرررار هنرجرررو قررررار  در اخ

گرفترره و اجرررا مرری شررود.  

آمرررررروزش در فضررررررای 

مجازی بره عنروان فرصرتی    

هررای در خرردمت فعالیررت 

آموزشرری و تربیترری قرررار   

 گیرد.می

یادگیری آموزش و رویکرد 

، نیمه حضوری)ترکیبی 

غیر حضوری، تراکمی و 

 حضوری(

، «ایه فنیپهای شایستگی» ، «های غیرفنیشایستگی» فرآیند آموزش در دروس عمومی، 

دانش  دانش فنی پایه و»و « مشترك زمینه کشاورزی، خدمات و هنر شایستگی های فنی » 

ها مطابق و فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آن« های فنیفنی تخصصی شایستگی

-به شیوه غیرحضوری و با رعایت مقررات مربوط انجام می شود. آموزشهای مربوط نامهآیین

 حد امکان در فضای مجازی ارائه می شود.های غیرحضوری تا 

ا که به هر دلیل امکان استفاده از فضای مجازی ر هنرجویانیفرایند یاددهی یادگیری آن دسته از  

آموزانی که فقط از ها، جزوات و ... انجام خواهد شد. مشخصات دانشندارند، از طریق درسنامه

یادگیری قرار می گیرند از طریق مدیر  طریق ارسال درسنامه و جزوات یا تکالیف در معرض

بینی شده در سناد وارد و خدمات ارائه شده در آن به صورت مستمر ثبت مدرسه در فضای پیش

 می شود.

تعداد 

روزهای 

فعالیت 

آموزش 

حضوری 

 و مجازی

 

ی
ضور

ح
حضور تمام وقت در  

مدرسه مطابق با جدول 

 مصوب دروس

متناسب  با برنامه درسی 

 با رشته/شاخهوهفتگی 

 تصویب شورای مدرسه

های فنی شایستگی« ساعته  1دروس کارگاهی »، «درس مشترك زمینه صنعت»در 

شاخه کاردانش پس از تغییر « استاندارد آموزش مهارت »ای و وحرفهشاخه فنی

 گردد.وضعیت به زرد یا سفید به صورت حضوری برگزار می

ی
مجاز

 

استفاده از ظرفیت شاد برای 

های آموزشی انجام فعالیت

 هایمکمل و سایر فعالیت

تربیتی، پرورشی و ورزشی 

 در ساعات فراغت 

گی و هفتبرنامه ریزی 

 روزهایاستفاده از ظرفیت 

 با تصویب شورایپنجشنبه 

در صورت تقسیم یا مدرسه )

تقسیم دانش آموزان به دو  عدم

 (گروه

، «ه فنیهای پایشایستگی» ، «های غیرفنیشایستگی» دروس عمومی، فرآیند آموزش در 

دانش  دانش فنی پایه و»و « مشترك زمینه کشاورزی، خدمات و هنر شایستگی های فنی » 

ها مطابق و فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آن« های فنیفنی تخصصی شایستگی

 ود.شحضوری انجام میهای مربوط به صورت غیرنامهآیین

 

روزهای  حضور 

آموز در دانش

 «شاد»

بر اساس تکالیف محوله 

 توسط دبیران و هنرآموزان
بر اساس برنامه هفتگی مدرسه 

جهت اجرای آموزش های 

 دروس غیر حضوری 

 مطابق با جدول دروس و برنامه هفتگی تعیین شده توسط مدرسه
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 و کاردانشای های فنی و حرفهبرنامه آموزش و یادگیری در هنرستان
 

میزان حضور معلم در 

 «شاد»مدرسه و در 

 وضعیت قرمز وضعیت زرد وضعیت سفید

ریزی مجموع سررراعات برنامه    

جهت تدریس به شرریوه شررده 

نباید کمتر  ،معلمان حضرروری

از سررراعات تعهد آن ها برای     

تدریس)اعم از موظف و غیر  

 .موظف(در هر هفته باشد

مه     نا عات بر ریزی شررررده مجموع سررررا

ر غی و حضوری جهت تدریس به شیوه  

نبررایررد کمتر از       ،معلمرران    حضررروری

ساعات تعهد آن ها برای تدریس)اعم  

از موظف و غیر موظف(در هر هفترره 

 .باشد

ریزی شرررده مجموع سررراعات برنامه

  غیر حضوریجهت تدریس به شیوه 

ساعات تعهد   ،معلمان نباید کمتر از 

تدریس)اعم از موظف    ها برای  آن 

 .و غیر موظف(در هر هفته باشد

زمان 

 هاکالس

 ------ مطابق روال معمول مطابق روال معمول حضوری

 مجازی
 قهیدق 95 دقیقه  95 دقیقه 95

نوع تعامل معلم و 

 آموزدانش

آموزش به شیوه حضوری در 

کالس درس برابر ضوابط و 

 مقررات 

ارتباط حضوری با هنرجویان در کالس 

و آموزش غیر حضوری های درس 

حضوری بر اساس برنامه هفتگی مدرسه 

 در فضای مجازی 

غیرحضوری با ی آموزش هادر 

رعایت مقررات مربوط و مطابق 

برنامه هفتگی مدرسه انجام می 

 شود. 

 غیابحضور و 

در مدرسه  به صورت حضوری

 مطابق با برنامه هفتگی

به صورت حضوری برای روزهای 

حضور در مدرسه و به صورت برخط 

 طبق برنامه هفتگی« شاد»از طریق 

به صورت برخط از طریق سامانه 

 طبق برنامه هفتگی« شاد»

مدیریت 

تراکم 

 هاکالس

های کالس

 پرجمعیت
 مطابق روال معمول

گذاری اجتماعی و رعایت فاصله

های بهداشتی از طریق گروه پروتکل

شورای  تصویببا  هنرجویانبندی 

 مدرسه

 در تجمیعی آموزش یا حضوری غیر

 بتصوی با ماه یا هفته در خاصی روزهای

 مدرسه شورای
های کالس

 کم جمعیت
 مطابق روال معمول

به روال قبل با رعایت دستورالعمل های 

 بهداشتی
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 و کاردانش یاحرفه یدوره دوم متوسطه فن ییمالحظات اجرا وضعیت

 طبق برنامه های مصوب و به روش متداول سفید

 زرد

شاورزی، مشترك زمینه ک»، «های پایه فنیشایستگی»، «های غیرفنیشایستگی»فرآیند آموزش و ارزشیابی دروس  -1

مطابق « های فنیپایه و دانش فنی تخصصی شایستگیدروس دانش فنی »و « خدمات و هنر شایستگی های فنی 

حضوری، توان از شیوه های متنوع آموزش )حضوری، نیمههای مربوط انجام می شود و در این دروس مینامهآیین

 تراکمی و غیرحضوری( استفاده کرد.

استاندارد »و  ایوحرفههای فنی شاخه فنیشایستگی« ساعته 1دروس کارگاهی »، «درس مشترك زمینه صنعت» -2

 گردد.شاخه کاردانش به صورت حضوری برگزار می« آموزش مهارت 

های خاص شاخه فنی و حرفه ای شامل : گرافیک، موسیقی ساز ایرانی،   آموزش دروس تخصصی کارگاهی رشته -9

ق ضوابط ها مطابموسیقی ساز جهانی، نقاشی، نمایش، سینما و نقشه کشی معماری به صورت حضوری  و ارزشیابی آن

 و مقررات مربوط انجام می شود.

 قرمز

اورزی، مشترك زمینه کش» ، «های پایه فنیشایستگی» ، «های غیرفنیشایستگی» فرآیند آموزش در دروس عمومی،  -1

و فرایند ارزشیابی « های فنیدانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی شایستگی»و « خدمات و هنر شایستگی های فنی 

 شود.حضوری انجام میهای مربوط به صورت غیرنامهها مطابق آیینآنپیشرفت تحصیلی 

استاندارد »ای و وحرفههای فنی شاخه فنیشایستگی« ساعته  1دروس کارگاهی »، «درس مشترك زمینه صنعت»در  -2

 گردد.شاخه کاردانش پس از تغییر وضعیت به زرد یا سفید به صورت حضوری برگزار می« آموزش مهارت 

 

 شرایط تغییر وضعیت از قرمز به زرد رعایت موارد زیر الزامی است: در

ریزی مدیر هنرستان به منظور حفظ کیفیت فرآیند یاددهی یادگیری در شرایط تغییر وضعیت قرمز به زرد،  برنامه -1

میزان حضوری و حتی ای انجام دهد تا بین نوع ارائه آموزش به صورت حضوری و نیمهگونه ساعت هفتگی را به

، «درس مشترك زمینه صنعت » ساعت ارائه آموزش در یک روز خلل و تداخلی صورت نپذیرد. این موضوع در 

« استاندارد آموزش مهارت»ای و وحرفهشاخه فنی»  رشته خاص 7تخصصی کارگاهی »و « ساعته 1دروس کارگاهی »

 شاخه کاردانش مورد تاکید است.

دروس کارگاهی هنرجویان  به صورت تراکمی ضرورت یابد، اولویت با پایه در شرایطی که آموزش و ارزشیابی  -2

دوازدهم خواهد بود. در این صورت اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه موظف است هماهنگی های 

 الزم را انجام دهد.
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شورای مدرسه و تأیید زمان اجرای درس کارآموزی/کارورزی در شرایط تغییر وضعیت از قرمز به زرد، با مصوبه  -9

ماه سال آینده شورای کارآموزی/کارورزی شهرستان، منطقه، ناحیه می تواند از تابستان پایه یازدهم تا پایان دی

 های بهداشتی انجام شود.( به صورت  حضوری و تراکمی)تجمیعی( با رعایت پروتکل1011)سال

فنی و حرفه ای به طور خالصه در جدول زیر اعالم  موزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شاخه کاردانش وآروشهای  -0

 شده است.

 قرمز زرد وضعیت

 آموزش درس نوع
ارزشیابی 

 پیشرفت تحصیلی
 آموزش

ارزشیابی 

 پیشرفت تحصیلی
 غیرحضوری غیرحضوری حضوری هاانواع روش (یازدهمدروس عمومی) دهم و 

 حضوری غیرحضوری حضوری هاانواع روش دروس عمومی) دوازدهم(

 یرفنیهای غهای پایه فنی/ شایستگیشایستگی

 و دوازدهم( یازدهم) دهم، 
 هاانواع روش

متناسب با روش 

 آموزش
 غیرحضوری غیرحضوری

های شایستگی

 فنی

) دهم، 

یازدهم و 

 دوازدهم(

مشترك زمینه کشاورزی، 

 خدمات و 

 هنر شاخه فنی و حرفه ای 

 هاانواع روش
متناسب با روش 

 آموزش
 غیرحضوری غیرحضوری

دانش فنی پایه و دانش فنی 

 تخصصی شاخه فنی و حرفه ای
 هاانواع روش

متناسب با روش 

 آموزش
 غیرحضوری غیرحضوری

شاخه      صنعت  در  شترك زمینه  م

 حرفه ای فنی و
 حضوری حضوری

پس از تغییر به حالت زرد یا سفید 

به صورت حضوری اجرا 

 شود)ترکیبی و فشرده(

ساعته و تخصصی   8کارگاهی  

رشته خاص  شاخه  4کارگاهی 

های استانداردای و وحرفهفنی

 شاخه کاردانش آموزش مهارت

 حضوری حضوری

 ، غیرحضوری و تجمیعی حضوریهای آموزش عبارت است  از : حضوری، نیمه*: منظور از انواع روش
 

جه :   ارایره کننرده خردمرات آموزشررری و پشرررتیبرانی در درون و برون       درهمره توافقرات و قرادادهرا برا ذی نفعران       تو

سته و...( پیش    )دستگاه هنرستان  اشی ازآن،  بینی تغییر وضعیت و تبعات ن های متولی، بخش غیردولتی، خصوصی، جوار، واب

 وفق ضوابط قید و پذیرفته شود.
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 برنامه آموزش و یادگیری نوآموزان با نیازهای ویژه دوره پیش دبستان

 
 وضعیت وضعیت نو آموز پایه میزان حضور فرایند آموزش و ارزشیابی

 روز 2یا  1 دریافت خدمات مشاوره و توان بخشی انفرادی
 0بدو تشخیص تا 

 سال
کودکان با نیاز های 

 سال 0ویژه زیر 

 زرد

  معلمان با توجه به نیاز و توانایی نوآموزان تعداد جلسات آموزشی

 برنامه ریزی نمایند.مورد نیاز را برای آنان 

  های زبانی، زمینه آموزش مهارت "اولویت آموزش حضوری

سازی خواندن و نوشتن، مفاهیم ریاضی، مفاهیم شناختی، 

یابی و حرکت مهارت های حرکتی درشت و ظریف و )جهت

 "ویژه نوآموزان با آسیب بینایی( است.

 هیجانی و  -رشد اجتماعی "اولویت آموزش غیرحضوری

ی خودیاری...( به صورت آموزش مجازی و یا ارایه هامهارت

بسته آموزشی همراه با آموزش والدین برای ادامه فعالیت در 

 منزل صورت می گیرد.

  به صورت حضوری،  2و  1ارزشیابی پایه های آمادگی

 غیرحضوری )بررسی کارپوشه( صورت گیرد.

و   دو روز حضوری

یک روز آموزش 

مجازی به همراه ارائه 

بسته آموزشی به 

 نوآموزان

 سال 6تا  0پایه 

 1پایه آمادگی 

 2پایه آمادگی 

 

نوآموزان با نیازهای 

 ویژه

)فاصله گذاری 

اجتماعی تقسیم           

نو آموزان هر 

دو  کالس به

 گروه(

  اولویت با ارایه بسته آموزشی همراه با آموزش والدین برای

 فعالیت در منزل

 آموزش والدین در فضای مجازی 

 های مستمر به از طریق ارزشیابی 2و  1های آمادگی پایه

 صورت غیرحضوری )بررسی کارپوشه( صورت گیرد.

 غیر حضوری

 0بدو تشخیص تا 

 سال

 سال 6تا  0

 1پایه آمادگی 

 2پایه آمادگی 

نوآموزان با نیازهای 

ویژه در تمامی 

 گروه ها
 قرمز
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 آموزان با نیازهای ویژه دوره ابتداییبرنامه آموزش و یادگیری دانش
 

 میزان حضور فرایند آموزش و ارزشیابی
وضعیت دانش 

 آموز
 وضعیت

 آموزان تعداد جلسرررات آموزشررری معلمان با توجه به نیاز و توانایی دانش

 مورد نیاز را برای آنان برنامه ریزی نمایند.

   جلسه 11اعداد جلسات آموزش حضوری 

 با توجه به اهمیت دروس  اولویت تخصرریص سرراعت آموزش حضرروری

های پایه یادگیری  و محتواهای جهت فارسرری، ریاضرری به عنوان مهارت

یابی و حرکت ویژه  دانش آموزان با آسررریب بینایی، زبان آموزی ویژه        

دانش آموزان بررا آسررریررب شرررنوایی و درس مهررارت آموزی  ویژه           

 طیف اتیسم در پایه  اول، با این دروس می باشد. آموزان با  اختاللدانش

 آموزان ارایه می شود.دروس عملی به صورت حضوری به دانش 

    اولویت آموزش غیرحضرروری با ارایه بسررته آموزشرری همراه با آموزش

 والدین برای فعالیت در منزل؛

   یفی به های مستمر و توص  نتایج ارزشیابی دوره ابتدایی از طریق ارزشیابی

شه( و بازخورد در       صورت  سی کارپو ضوری )برر ضوری، غیرح های ح

 سامانه شاد اعالم شود.

  در این وضررعیت ارزشرریابی پایه شررشررم به صررورت حضرروری برگزار می

 شود.

و   دو روز حضوری

یک روز آموزش 

مجازی به همراه ارائه 

بسته آموزشی به 

 آموزاندانش

دانش آموزان با 

نیازهای ویژه 

)فاصله گذاری 

 ی با تقسیماجتماع

دانش آموزان هر 

دو کالس به 

 گروه(

 زرد

  آموزش دانش آموز و والدین در فضای مجازی 

  اولویت با ارایه بسته آموزشی همراه با آموزش والدین برای فعالیت در

 منزل 

 های مستمر واعالم نتایج ارزشیابی دوره ابتدایی از طریق ارزشیابی 

کارپوشه( و بازخوردها در توصیفی به صورت غیرحضوری )بررسی 

 سامانه شاد

  برگزاری ارزشیابی پایه ششم به صورت  غیر حضوری 

 غیر حضوری

آموزان با دانش

 نیازهای ویژه

 

 قرمز
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 پیش متوسطه اول دوره آموزان با نیازهای ویژهبرنامه آموزش و یادگیری دانش

 ایحرفه متوسطه دوم و ایحرفه

 ارزشیابیفرایند آموزش و 
میزان 

 حضور
 وضعیت وضعیت دانش آموز پایه

  دبیران با توجه به نیاز و توانایی دانش آموزان تعداد جلسات آموزشی مورد نیاز را برای

 ریزی نمایند.آنان برنامه

 .دروس کارگاهی و مهارتی در اولویت آموزش حضوری است 

  آموزشی همراه  آموزش دروس عمومی  به صورت آموزش مجازی و تهیه بسته های

 والدین برای ادامه فعالیت در منزل ارایه می شود.

  ارزشیابی مستمر و پایانی در نوبت اول و دوم به صورت حضوری و مجازی مطابق آیین

ها و ضوابط مربوط و با مسئولیت معلم هر درس انجام خواهد شد. تغییرات احتمالی نامه

 در زمان مقتضی اعالم می شود.

 ی که قبل از امتحانات نوبت اول، وضعیت زرد به وضعیت قرمز تبدیل شود در صورت

ارزشیابی آن نوبت به صورت غیرحضوری خواهد بود. در صورت استمرار وضعیت قرمز 

 تا نوبت دوم، ارزشیابی نوبت دوم نیز از این قاعده تبعیت خواهد نمود.

 اکمی )تراکمی و در شرایطی که آموزش و ارزشیابی دروس کارگاهی به صورت تر

 فشرده( ضرورت یابد اولویت با پایه دوازدهم است.

دو روز 

و   حضوری

یک روز 

آموزش 

مجازی به 

همراه ارائه 

بسته آموزشی 

به دانش 

  آموزان

هفتم، هشتم، 

نهم، دهم، 

یازدهم و 

 دوازدهم

دانش آموزان با نیازهای 

ویژه )فاصله گذاری 

-اجتماعی تقسیم دانش

دو آموزان هر کالس به 

 گروه(

 زرد

    سته صورت آموزش مجازی و ب شی همراه آموزش والدین  دروس عمومی  به  های آموز

 برای ادامه فعالیت در منزل ارایه می شود.

  ا و هارزشرریابی مسررتمر و پایانی در نوبت اول و دوم  به صررورت مجازی مطابق آیین نامه

شد. تغ     ییرات احتمالی در زمان ضوابط مربوط و با مسئولیت معلم هر درس انجام خواهد 

 مقتضی اعالم می شود.

  آموزش و ارزشررریابی دروس مهارتی و کارگاهی پس از تغییر به حالت زرد یا سرررفید به

 صورت حضوری اجرا می شود. 

 .ارزشیابی دروس عمومی  به صورت غیرحضوری برگزار می شود 

 غیر حضوری

 

هفتم، هشتم، 

نهم، دهم، 

یازدهم و 

 دوازدهم

آموزان با تمامی دانش

 نیازهای ویژه
 قرمز

 دوم و متوسطه اول های دوره( عادی هوشبهر با)  ویژه نیازهای با آموزان دانش یادگیری و آموزش برنامه*

 .است نامه شیوه این در عادی پرورش و آموزش مربوط های دوره دستورالعمل مطابق متوسطه
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 آموزان آموزش تلفیقی و فراگیربرنامه آموزش و یادگیری  ارایه خدمات به دانش 

 فرایند آموزش و ارزشیابی وضعیت

 زرد

 ی باشد.انش آموزان محضور دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش تلفیقی و فراگیر در تمامی دوره های تحصیلی مطابق با برنامه رسمی مدارس پذیرا همراه دیگر د -1

آموزش تلفیقی و فراگیر تخصریص داده شرده با رعایت کامل پروتکل های بهداشرتی، ضرمن حضرور در       معلمان رابط با هماهنگی معلم پذیرا مطابق با سراعت  -2

 مدرسه پذیرا خدمات مورد نیاز به دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش تلفیقی و فراگیر را ارایه نماید.

سته های آموزش      -9 سبت به تهیه ب سهیل و تثبیت فرایند آموزش ن والدین  ی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش تلفیقی و فراگیر ومعلمان رابط به منظور ت

 جهت آموزش های غیر حضوری در فضای مجازی اقدام نمایند.

ی آموزش تلفیق هبه منظور ارزشیابی توصیفی و مشاهده فعالیت های مستمر کالسی حضور معلم پذیرا در گروه مجازی معلم رابط و دانش آموزان با نیازهای ویژ -0

 و فراگیر الزامی است

 قرمز

 باشد. انش آموزان میحضور دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش تلفیقی و فراگیر در تمامی دوره های تحصیلی مطابق با برنامه رسمی مدارس پذیرا همراه دیگر د -1

شی برای         -2 سته های آموز سبت به تهیه ب سهیل و تثبیت فرایند آموزش ن و والدین   دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش تلفیقی و فراگیرمعلمان رابط به منظور ت

 جهت آموزش های غیر حضوری در فضای مجازی اقدام نمایند.

 علم رابط جهت تثبیت یادگیری تمرین های متنوع در فضای مجازی برای دانش آموز و والدین ارائه نماید. م -9

ر کالسی حضور معلم پذیرا در گروه مجازی معلم رابط و دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش تلفیقی به منظور ارزشیابی توصیفی و مشاهده فعالیت های مستم -0

 و فراگیر الزامی است.

 برنامه آموزش و یادگیری  ارایه خدمات مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری

 فرایند ارایه خدمات تخصصی آموزشی و توان بخشی   وضعیت

 زرد

 براسرراس دسررتورالعمل های وزارت آموزش وپرورش مبنی بر نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشرری و توان بخشرری مشررکالت ویژه یادگیری نیز به ارائه      .1

 خدمات آموزش ویژه می پردازند.

گذاری  صررلهبا توجه به ارایه آموزش انفرادی به دانش آموز، حضررور تنها یکی از والدین به همراه دانش آموز با رعایت دقیق پروتکل های بهداشررتی و فا   .2

 اجتماعی مجاز خواهد بود و حضور پدر و مادر همزمان در مرکزآموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری ممنوع می باشد.

 اذ شود تا در هر ساعت آموزشی، برای هر مربی فقط یک دانش آموز با رعایت پروتکل های بهداشتی در مرکز حضور یابد. تدابیری اتخ .9

وز در ک ردانش آموزانی که به هر دلیلی برای دریافت خدمات ویژه آموزشرری به مرکز مراجعه نمی کنند والدین با هماهنگی مدیر مدرسرره پذیرا )عادی( ی .0

 مرکز، برنامه و بسته آموزشی مورد نظر را دریافت و در منزل با دانش آموز تمرین نمایند. هفته با حضور در

ارائه مطالب   البمربیان مراکز با معلمان مدارس پذیرا که دانش آموزان در آن به تحصیل اشتغال دارند، نسبت به ارایه خدمات تکمیلی به دانش آموزان در ق    .5

  درفضای مجازی تعامل داشته باشند.

 آموزش والدین دانش آموزان با مشکالت ویژه یادگیری توسط مربیان مراکز و در تعامل با مدرسه پذیرا مد نظر قرار گیرد. .6

 زرمق

 ارایه خدمات به صورت غیر حضوری با ارایه بسته های آموزشی و آموزش در فضای مجازی است. .1

 و با نظارت دقیق مدیر مرکز انجام پذیرد.برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های مداخله ای به صورت مجازی  .2

سبت به ارایه خدمات تکمیلی به دانش آموزان در ق      .9 شتغال دارند، ن صیل ا ائه مطالب الب ارمربیان مراکز با معلمان مدارس پذیرا که دانش آموزان در آن به تح

 درفضای مجازی تعامل داشته باشند. 

 گیری توسط مربیان مراکز و در تعامل با مدرسه پذیرا مد نظر قرار گیرد.آموزش والدین دانش آموزان با مشکالت ویژه یاد .0

 نحوه ارایه خدمات در مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری تابع دستورالعمل های آموزش ابتدایی است. .5
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 ای مشاوره و بخشی توان آموزشی، ویژه خدمات

  ابتدایی و دبستان پیش های دوره در  بخشی توان خدمات:  الف

 مدرسه؛ در حاضر ویژه نیازهای با آموزان دانش و نوآموزان به انفرادی  بخشی توان خدمات ارایه (1

 یرغ صورت به منزل در اجرا جهت والدین به الزم راهبردهای ارائه و بخشی توان های فعالیت نیاز پیش با آموزشی جلسات برگزاری (2

 حضوری؛

 فاقد مدارس در خدمات دریافت جهت مدرسه از خارج بخشی توان مراکز به زرد وضعیت در آموزان دانش و نوآموزان برخی ارجاع (9

 بخشی؛ توان نیروی

 . شاد سامانه در ارایه و بخشی توان نیروهای توسط آموزشی های فیلم و کلیپ تهیه (0

  متوسطه و ابتدایی ، دبستان پیش های دوره در  خانواده راهنمایی و مشاوره:  ب

  مجازی؛ روش به خانواده آموزش جلسات برگزاری (1

 مجازی؛ صورت به مدرسه مربیان و اولیا انجمن اعضای برای توجیهی جلسات برگزاری (2

 شرایط به توجه با آنان برای ای مشاوره هایبرنامه اجرای و مددکاری و مشاوره خدمات به نیازمند  آموزان دانش و نوآموزان شناسایی (9

 حضوری؛ غیر و حضوری آموزش

 هب ارایه و مشاوره راهنمایی، خدمات با نوآموزان و هاخانواده آشنایی منظور به... و آموزشی های فیلم جزوات، بروشور، تدوین و تهیه (0

 غیرحضوری؛ صورت به اولیا

 شاد؛ سامانه در ویژه نیازهای با آموزان دانش و نوآموزان خانواده راهنمای و مشاوره محتواهای ارایه (5

 (تلفنی و آموزشی بسته)  حضوری غیر صورت به والدین به خانواده مشاوره و راهنمایی خدمات ارایه (6

  ویژه های نیاز با آموزان دانش خانواده مشاوره و راهنمایی مراکز:   ج

 ربیتیت و تحصیلی خانوادگی، مشکالت و مسائل بروز از پیشگیری جهت ها خانواده و دانش بینش سطح ارتقا جهت در ریزیبرنامه (1

 حضوری؛ غیر و حضوری انفرادی مشاوره خدمات ارایه طریق از آن رفع و فرزندان

 آموزاندانش و والدین به مطلوب خدمات ارائه های اولویت و ها نیاز تعیین با دسترس در های فرصت و منابع شناسایی و بررسی (2

 ؛...(  و بهزیستی و بهداشتی مراکز ها،بیمارستان)

 شاد؛ سامانه و مخاطبان مراجعان، به ارایه و بروشور کلیپ، تهیه (9

   حضوری؛ صورت به اجتماعی گذاری فاصله رعایت با خانواده آموزش برگزاری (0

 ... و مدارس به رسانی اطالع و مرکز در آن نصب و تلفنی مشاوره ساعات اعالم (5

 استثناییمالحظات اجرایی مدارس 

 های یادگیری دانش آموزان.ضرورت توجه به تفاوت های فردی و مهارت -1

های مختلف استثنایی با اولویت بندی تدوین برنامه آموزش هفتگی متناسب با روزهای حضور دانش آموزان در مدرسه و گروه -2

 دروس در آموزش حضوری؛
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وضعیت دانش آموزان را در هر یک از شرایط زیر مشخص  مدیران مدارس استثنایی موظف هستند قبل از شروع سال تحصیلی -9

 مند شوند.ای به دانش آموزان از آن بهرهگیری و ارایه خدمات  آموزشی، توان بخشی و مشاورهنموده و در برنامه ریزی، تصمیم

 ید حرکتی شد –شناسایی دانش آموزان دارای بیماری های خاص و زمینه ای، مشکالت شدید رفتاری، معلول جسمی

 توانی ذهنی؛و اختالل طیف اتیسم با کم

 سواد؛ شناسایی دانش آموزان دارای والدین کم 

  شناسایی دانش آموزان فاقد وسیله ارتباطی هوشمند؛ 

 توانند در این خصوص باشند و والدین نیز نمیهای مجازی نمیشناسایی دانش آموزانی که قادر به یادگیری آموزش

 کمک کنند.

 آموزانی که در استفاده از فضای آموزش مجازی برای یادگیری مشکلی ندارند.)باسوادی والدین یا ایی دانششناس

 توانایی دانش آموز(

های چندپایه مد نظر ها در کالسبه منظور افزایش کیفیت آموزش در تقسیم روزها بین نوآموزان و دانش آموزان تفکیک پایه -0

 قرار گیرد.

زمان آموزش حضوری، تقسیم روزها، بر اساس سطح یادگیری نوآموزان و دانش آموزان و موضوعات با توجه به محدودیت  -5

 درسی صورت گیرد.

ای که در آموزان  پایهبه منظور افزایش کیفیت فرایند آموزش در شرایط حاضر، در صورت امکان معلمان با نوآموزان و دانش -6

 یت آنان در سال جدید با همان گروه سازماندهی شوند.اند ادامه فعالسال گذشته به تدریس مشغول بوده

آموزان با نیازهای ویژه برای رفت و آمد از سرویس استفاده می کنند با ضرورت تعدیل ظرفیت با توجه به اینکه اکثریت دانش -7

ش بینی های الزم های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در زمان تدارك سرویس پیاستفاده از وسیله نقلیه و رعایت پروتکل

 صورت گیرد.

 نحوه ساماندهی دانش آموزان خوابگاهی مدارس شبانه روزی  استثنایی متعاقباً ارسال می شود. -1

از محتواهای آموزشی پایگاه آموزش مجازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و کانال محتوای آموزش سامانه شاد  -1

 ود.در جهت تسهیل و تسریع در آموزش استفاده ش

آموزان مورد ارزشیابی قرار گرفته و ضمن تعیین سطح، معلم در ابتدای سال تحصیلی، قبل از شروع آموزش، نوآموزان و دانش -11

 های ترمیمی، فرایند یادگیری را کامل نماید.بینی آموزش با پیش

ه حضور و ارایه خدمت در ها و ضوابط وزارت متبوع موظف بتمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی طبق دستورالعمل -11

 مدارس می باشند.
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 سالمت و بدنی فعالیت های حوزه تربیت

 کنش و فعالیت وضعیت

 سفید

  ارزشیابی و اجرا پیرامون قبلی ابالغی های دستورالعمل برابر سالمت و بدنی تربیت حوزه های فعالیت -1

 رزشیو های کانون پویا، مدرسه صبحگاهی، ورزش ای، مدرسه درون ورزشی المپیاد بدنی، تربیت درس

 میزبان، مدرسه آموزی، دانش ورزشی های انجمن  آموزان، دانش چاقی و وزن کنترل ، تندرستی و

 دندان، و ندها سالمت  سالم، تغذیه پایگاه ، سالمت ،سفیران انسانی نیروی سازی توانمند قهرمان، مدرسه

 ،D ویتامین و یاری آهن تراپی، فلوراید از اعم یاری ،مکمل ها بیماری از پیشگیری ، نوجوان سالمت

 .   شودمی اجرا قبل های سال روند برابر

 کانال ، المتس و بدنی تربیت کانال از اعم شاد شبکه بستر در موجود های کانال ظرفیت از استفاده با -2

 آمادگی باشگاه مجازی کانال و سالم، زندگی و سالم تغذیه سالم، وزن کانال ورزشی، های کانون

 واهدخ قرار متربیان و مربیان اختیار در ها فعالیت مکمل به عنوان الزم محتوای بدنسازی، و جسمانی

 گرفت.

 زرد

دانش آموزان  در آن دسرررته از  فعالیت ها و برنامه های حوزه تربیت بدنی و سرررالمت  که با رعایت                    -1

پروتکل های بهداشتی، امکان اجرای آن در مدارس مقدور می باشد به صورت حضوری مشارکت می        

 نمایند  

ت های مورد  بمنظور حفظ آمادگی جسررمانی و توسررعه سررالمت  سررایر دانش آموزان،  برنامه ها  و فعالی -2

شان با نظارت والدین             سط ای شاد(  ارائه و در منزل تو شی دانش آموزان ) شبکه آموز ستر   نیاز آنان  از ب

انجام خواهد شد. در این شرایط  محتوای الزم در  کانال های حوزه تربیت بدنی و سالمت در بستر شاد        

 ار می گیرد.  بارگذاری و جهت استفاده  معلمان ، مربیان و دانش آموزان  قر

سته            -9 شای ضافه وزن و چاق؛   سایی دانش آموزان دارای ا شنا ضرورت  غربالگری و  با توجه  به اهمیت و 

شاخص توده بدنی  )    ست   سته های           BMIا شود و ب شان،  در ایام حضور  در مدرسه  اندازه گیری  ( ای

برنامه تغذیه ای ،توسرررط  حمایتی پیرامون  میزان و چگونگی انجام فعالیت های ورزشررری و –آموزشررری 

 معلمان تربیت بدنی و مراقبین سالمت  به آنان ارائه گردد.

 قرمز

 شبکه  یتظرف از استفاده با  سالمت و ورزشی برنامه فوق های فعالیت  و ها برنامه کلیه وضعیت این در -1

 .شد خواهد پیگیری و ارائه مجازی فضای و ملی رسانه ،( شاد) آموزان دانش آموزشی

 تربیت ونتمعا توسط ورزشی های فعالیت و بدنی تربیت درس ارزشیابی و اجراء تکمیلی دستورالعمل -2

 .شد خواهد ابالغ و تدوین سالمت و بدنی

 

 



92 

 

 فعالیت های حوزه پرورشی و فرهنگی

 کنش و فعالیت وضعیت

 سفید
خواهد شد و از بستر های ارسالی برابر روال سنوات قبل انجام های برابر دستورالعملهمه فعالیت

 ها استفاده خواهد شد.الکترونیکی سامانه شاد نیز به عنوان مکمل فعالیت

 زرد

طوری برنامه ریزی شود تا از فرصت حضور دانش آموزان در مدرسه و شاد، حداکثر استفاده صورت 

 گرفته و انعطاف الزم در برنامه ها صورت گیرد.

ا به تولید محتوای استاندارد اختصاص داده و از سامانه شاد جهت مربیان و مشاوران بخشی از زمان خود ر

 ها استفاده نمایند.تکمیل فرآیند برگزاری فعالیت

 قرمز

ها از طریق فضای مجازی و به صورت غیر حضوری پیش بینی می شود. مدیر آموزشگاه بستر کلیه فعالیت

اوم و تد فضای مجازی فراهم نموده و بر های پرورشی و فرهنگی در بسترالزم را برای اجرای فعالیت

 ها نظارت خواهد داشت.استمرار آن

 

 مالحظات اجرایی در مورد فعالیت های پرورشی و فرهنگی
ای ههای ابالغی حوزه پرورشی را برابر دستورالعملمعاونین، مربیان پرورشی و مشاوران مدارس می بایست کلیه برنامه (1

ای پیش بینی شده)سفید، زرد، قرمز( در بستر مورد نظر اجرا نمایند و از ظرفیت همه هارسالی در هر کدام از وضعیت

 های ایجاد شده برای تحقق اهداف پرورشی و فرهنگی استفاده نمایند.عوامل اجرایی و معلمان و مدیران و کالس

ارند، ش و پرورش را برعهده دهای آموزالزم است مدیران مدارس با توجه به اینکه مسئولیت اصلی راهبری کلیه فعالیت (2

اجرای  آموزان و... را جهتبسترهای الزم شامل ایجاد کانال، گروه، تولید محتوا، نظارت بر تولیدات ، توجیه اولیا و دانش

 های پرورشی و فرهنگی را در هرکدام از وضعیت های پیش بینی شده )زرد، سفید، قرمز( فراهم آورند.کامل فعالیت

های کلیه همکاران شاغل در مدرسه ، اولیای متخصص و دانش آموزان توانمند و    ه کارگیری ظرفیتضروری است با ب   (9

ای  همند و تقسرریم بندی وظایف بین همکاران ، نسرربت به تولید محتوای مورد نیاز در راسررتای اجرای کامل فعالیتعالقه

 پرورشی و فرهنگی اقدام الزم را به عمل آورند.

ها و کانال های  مورد نیاز معاونین مربیان و مشاوران برای ارتباط دو طرفه ت نسبت به ایجاد گروهمدیران مدارس می بایس (0

 در سطح مدرسه با دانش آموزان در شبکه شاد در سال تحصیلی جدید اقدام نمایند.

ی منظور ی و فرهنگهای پرورشها و فعالیتمدیران مدارس می بایست زمان الزم و پشتیبانی مناسب را برای اجرای برنامه (5

ها را مهیا نمایند. به ویژه فعالیت پرورشی در شرایط زرد و قرمز نباید مورد غفلت نموده و بستر الزم برای اجرای فعالیت

 قرار گیرد.
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ای به دانش آموزان متناسب با شرایط و نیازهای آنان الزم است مشاورین محترم مدارس در زمینه اقدامات مشاوره (6

 نموده و اقدامات الزم را به عمل آورند.ریزی برنامه

ص توجیه خصو بستر پخش زنده شاد با حضور مربیان و معاونین پرورشی در طریقبرگزاری دوره آموزشی توجیهی از   (7

 ها در قالب وضعیت های قرمز، زرد و سفید در بستر فضای مجازی؛ها و شکل اجرای آنبرگزاری برنامه

ان در برای مربی« تولید و ارائه محتوای الکترونیکی در بستر فضای مجازی» خدمت های آموزش ضمن برگزاری دوره (1

 ایام تابستان.


