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 باسمه تعالی 

 19در شرایط کووید  مدارس آموزشی و تربیتی الگوی فعالیت 

 1400-1401سال تحصیلی 

 مقدمه:

  ی ها نظام   ی ز ی ر بوناته   در   اصت      ی تو ی ضتوور   و   نخستتن    تختلف    ابعاد   در   جاتعه   ایمنی   و   ستمت،   بهداشت،    به   توجه 

  کووید   پذیوی   ستوای،   از   نگوانی   و   بنماری   شتنو    از   ناشتی  بحوانی   شتوای    در   گنوی   تصتمن    تمحظات   است،    اجتماعی 

  تدارس   کات    تعطنلی   بوای   گنوی   تصتمن    تا  ی نها   و   تدارس   حضتوری   ی ها ، ن فعال   در   جدی   وقفه  به   تنجو   کشتور    در   19

  ی الملل   ن ب   تجاتع   استتاس     ن هم   بو   . استت،   شتتده   اد ی   « آتوزش   در   اختمل     ی بارتو فاجعه »   به   آن   از   که   ی ا ده ی پد   شتتد  

  صتورت   در   آتوزان   دانش   تعداد   کاهش   کمس    تهویه   شتوای    ی ارتقا   و   بهبود   طویق   از   تدرسته   تحن    اند کوده   توصتنه 

  بدون   درس   کمس   بو   تبتنی   یادگنوی   آن   از   استتتفاده   با   تا   شتتود   ایم   ...   و   فنزیکی   گذاری   فاصتتله   قوانن    حفظ   اتکان  

   کند.   پندا   اداته   وقفه 

  گستتتوش   و   شتتوو    به   جواتع   شتتدید   تمای    بنانگو     ها آن   فعالن،   شتتنوه   و   تدارس   بازگشتتایی   تورد   در   جهانی   ی روندها 

  بازگشایی   روند   و   کوده   ک، حو   جه،   ای    در   کشورها   از   بسناری   اتووزه  و   اس،   آتوزان   دانش  بوای   حضوری   ی ها آتوزش 

  و   یادگنوی   و   توبن،   در   تعل    نقش   تدرستته    در   آتوزان   دانش   حضتتور   دهد ی ت   نشتتان   ات تطالع   اند. کوده   آغاز   را   تدارس 

  تحصتنلی   اف،   است،   حاکی   شتواهد   است،.   جایگزی    وقاب  ن غ   و     ی بد ی ب     آتوزان   دانش   در   حضتوری   توبن،   و   تعلن    و ن تأث 

  جبوان   آثار   و   نتایج   آینده   در   استت،   تمک    و   بوده   توجه   قاب    حضتتوری   ی ها آتوزش   توقف   از   ناشتتی   پنهان   و   آشتتکار 

  بو   تدارس   تعطنلی   استتتتموار   آن  بو   عموه   . بگذارد   تختلف   ابعاد   در   جاتعه   و   آتوزشتتتی   نظام     آتوزان   دانش   بو   ناپذیوی 

  چون   تبعاتی   . دارد   تنفی   و ن تأث   است،    ی و ن ادگ ی   و   توبن،   تقوله   ا ب   توتب    که   نوجوانان   و   کودکان   شتخصتن،   دیگو   وجوه 

  تحوکی     ک   رفتاری    الگوهای   و   زندگی   ستب    در   تغننو     ها آن   شتدن   اجتماعی   و   نوجوانان   پذیوی   جاتعه   روند   در   و ن تأخ 

  توقف   ستو    پناتدهای   از   یگوی د   ابعاد   و...   تجازی   فضتای   در   حضتور   و   همواه   تلف    از   زیاد   استتفاده   اندک    بدنی   فعالن،   و 

 . اس،   آتوزان   دانش   بو   حضوری   ی ها آتوزش 
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  وپوورش آتوزش   کارکنان   و   تعلمان   شتدن   واکستننه   و   است،   گوفته   بنشتتوی   شتتا    کشتور   در   واکستنناستنون   خوشتبختانه 

  قوار   اولوی،   در   آتوزی   دانش   ذها    و   ا  ی ا   ی ها س ی ستوو   رانندگان   ون ن ناست ن واکست   . است،   انجام   حال   در   ستطو    همه   در 

  ستنی   ی ها گووه   از   بعضتی   بوای   آن   بو   عموه   . کنند ی ت   دریاف،   واکست    نناز   صتورت   در   آتوزان   دانش   اولنای   و   ود ن گ ی ت 

  گوفته   صتورت   یی ها ی ن ن ب   پنش   بهداشت،   وزارت   طوف   از   شتود ی ت   شتناخته   تجاز   ها آن   واکستنناستنون   که   آتوزی   دانش 

  با   دارد   قصتد   وپوورش آتوزش   و   است،   شتده   تبدی    ارزشتمند   هدفی   به   تدارس   تدریجی   بازگشتایی   استاس   ای    بو   است،. 

  توبن،   و   تعلن    کنفن،     آتوزشتی   نظام   در   ثو تؤ   ارکان   همه   فعاالنه   تشتارک،   و   تنعطف   اقتضتایی    ستنجنده      آرام   شتوو  

  بهداشتتتی   ی ها ورالعم  دستتت   تفاد   هدف   ای    به   رستتندن   بوای   و   کند   تقوی،   حاضتتو   شتتوای    در   را   نوجوان   و   کودکان 

  تخصتصتی   تواجع   رویکودهای   و   کوونا   با   تقابله   تلی   ستتاد   تصتوبات   با   همستو   و   هد د   قوار   توجه   لوحه   ستو   در   را   تدارس 

  . ستازد   آتاده   ثوبخش ا   حضتوری   ی ها آتوزش   جه،   در   را   تدارس   توبنتی   و   آتوزشتی   ی ها ، ن فعال   زتننه   بهداشتتی    رستمی 

  تختلف   شتتوای    در   توبنتی   و   آتوزشتتی   خدتات   بو   تبتنی   1400- 1401  تحصتتنلی   ستتال   در   تدارس   فعالن،   ی الگو 

  وزارت   اصتلی   ستناست،   عنوان به   که   است،   شتده   ریزی طو        تتنو   یادگنوی   بستتوهای   در   و   غنوحضتوری   و   حضتوری 

  ر استتموا   و   تدرسته   به   تدریجی   بازگشت،   آن   اختصتاصتات   از   و   د ی آ ی ت   شتمار   به   رو   پنش   تحصتنلی   ستال   در   وپوورش آتوزش 

 اس،.   حضوری   ی ها آتوزش 

 اهداف:

 تدریجی   و   آرام   صورت به   تدارس   حضوری   های آتوزش   به   بازگش،   راهبوی   و   تدیوی،  (1

  در   ( ی وحضتتور ن غ   و   حضتتوری )   توکنبی   ی ها روش   اقتضتتایی   کاربود   و   توبنتی   و   آتوزشتتی   خدتات   کنفن،   بهبود  (2

 یادگنوی   و   یاددهی   فوایند 

 

 مدارساصول حاکم بر روند فعالیت 

    تدارس  در  آتوزان دانش  حضوری  های فعالن،  گستوش  روند  اس،  ضووری   تدارس  و  جاتعه  بو  حاک   شوای   به  توجه  با 

 کند:   تبعن،   زیو   اصول   از   1400- 1401  تحصنلی   سال   در 

 . اس،   تدارس   حضوری   بازگشایی   فوایند   در   اصلی   اولوی،   ها خانواده   و   تعلمان   آتوزان  دانش   سمت،   حفظ  (1

  آتوزان   دانش   جمع   قاب    حقوق     ، ن ف ن باک   توبن،   و   تعلن    از   بوخورداری   و   آتوز دانش   ایمنی   و   سمت،   به   توجه    (2

 . باشد ی ت 
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 اس،.   د ن تأک   تورد   عموتی   رسمی   ، ن توب   و   تعلن    نظام   در   یادگنوی   و   آتوزش   های فوص،     ن تأت   در   عدال،  (3

 شود.   اقنا    غنوحضوری   های روش   بو   حضوری   ، ن توب   و   تعلن    تقدم   ضوورت   به   نسب،   عموتی   افکار  (4

 اس،.   ضووری   فودی   بهداش،   رعای،   نحوه   از   ها خانواده   و   کارکنان     تعلمان     آتوزان دانش   آگاهی  (5

 اس،.   تدریجی   و   اقتضایی     حضوری   های آتوزش   گستوش   روند  (6

 . گودد ی ت   تفویض   نواحی   یا   تناطق     تدارس   به   اجوایی   تصمنمات  (7

 یابد. تی   بهبود   و   شود تی   حفظ   ی تجاز   ی ها روش   از   گنوی بهوه   در   گذشته   دستاوردهای    و   تجار   (8

 . ابد ی ی ت   استموار   التعلن    الزم   آتوزان   دانش   همه   بوای   تحصنلی   سال   طول   در   یادگنوی   و   یاددهی   جویان  (9

 

 بازگشایی مدارس یهااستیس

  آغاز   منظور   است   رفته   کار   به   « تربیتی   و   آموزشی   ی ها ت ی فعال »   مفهوم   جا   هر   دستورالعمل   این   در   :توجه

  بازگشایی »   یا   « حضوری   ی ها ت ی فعال »   مفهوم   که   ی درحال   است   تحصیلی   سال   ابتدای   از   مدارس   ی ها ت ی فعال 

  ج ی تدر به   مهر   اول   از   که   است   درس   ی ها کالس   و   مدرسه   در   آموزان   دانش   فیزیکی   حضور   معنی   به   « حضوری 

 . افتد ی م   اتفاق   دستورالعمل   این   در   شده   تعیین   ضوابط   با   و 

  تلفنقی »  یا   « توکنبی »   « ی وحضور ن غ »  « حضوری »  جاری  تحصنلی  سال  در  آتوزش   ای راهبوده  شوای    به  توجه  با  (1

  تهوتاه   اول   از   کشور    تدارس   توبنتی   و   آتوزشی   فعالن،   بود.   خواهد   « درس   ی    در   حضوری   و   تجازی   های آتوزش   از 

  وقفه   با   نباید   آتوزی دانش   هنچ   بوای   یادگنوی   و   یاددهی   جویان   تاه   تهو   شوو    از   شوایطی   هو   در   شد.   خواهد   آغاز   1400

 شود.   روبوو 

  تطابق   ( بازگشایی   ی ها اس، ن س   3  بند   در   شده   تصویح   تدارس   جز به )   تدارس   حضوری   ی ها ، ن فعال   آغاز  (2

 . باشد ی ت   1400  تاه   آبان   اول   از   بازگشایی   فوآیند   تکمن    و   دستورالعم    ای    در   شده   تعنن    بندی اولوی، 

  ی ها ، ی تحدود   به   توجه   با )   ی و ی عشا   و   روستایی   جمعن،   ک    تدارس   آتوزان   دانش   آتوزش     1400  تهوتاه   از  (3

  کارگاهی   دروس   آتوزش   صوفا    و   ( ها آن   در   اجتماعی   گذاری   فاصله   اتکان   و   غنوحضوری   ی ها روش   سایو   به   دستوسی 

  آتوزان    دانش   تعداد   بودن   تحدود     تهارتی   ی ها آتوزش   تاهن،   به   توجه   با )   کاردانش   و   ای وحوفه   فنی   ی ها هنوستان 
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  صورت به   تدارس(   قبن    ای    در   اجتماعی   گذاری   فاصله   اتکان   و   هفته   در   آتوزش   بوای   نناز   تورد   ک    روزهای   تعداد 

 بود.   خواهد   حضوری 

  اساس   ای    بو   . اس،   تعلمان   و   ها خانواده   حداکثوی   تشارک،   جلب   ننازتند   دارس ت   حضوری   بازگشایی   در   توفنق  (4

  و   حضوری   ، ن توب   و   تعلن    ی ها ضوورت   به   نسب،   را   همکاران   و   ها خانواده   سازی   آگاه   تدارس   تحتوم   تدیوان   اس،   الزم 

  شورای   و   توبنان   و   اولنا   انجم    طویق   از   و   دهند   قوار   خویش   کار   دستور   در     را   ها بوناته   به   بخشی   کنفن،   در   آنان   نقش 

  و   شده   ریزی   بوناته   کاتم    صورت به   را   توبنان   و   اولنا   با   اثوبخش   و   فعال   ی گفتگو   تجزای   یا   تشتوک   جلسات   تعلمان 

 . نمایند   پنگنوی   هدفمند 

  بنشتو   ی تند بهوه   و   ها بوناته   در   آنان   تسئوالنه   تشارک،   تحلی    تقاتات   و   نهادها   بنشتو   همگوایی   ایجاد   تنظور به  (5

  تعلن    در   سهن    ارکان   عاطفی   و   فکوی   همکاری   جلب   بویژه   تدارس   بازگشایی   فوایند   در   ی تعنو   و   تادی   ی ها ، ی حما   از 

  دو   در   پوورش   و   آتوزش   شوراهای   جلسات     تدارس   در   حضوری   ی ها آتوزش   گستوش   و   شوو    توضو    در   و   ، ن توب   و 

  ی ها اس، ن س     حضوری   شنوه   به   تدارس   بازگشایی   به   دول،   رویکود   به   توجه   با   و   ود ش   تشکن    ای تنطقه   و   استانی   سطح 

  در   اس،   الزم   . د کن   تبنن    را   تدارس   بازگشایی   روند     پوورش   و   آتوزش   وزارت   های گنوی جه،   و   کوونا   با   تقابله   ستاد 

 آید.   فواه    بازگشایی   اجوایی   ی ها اس، ن س   به   نسب،   اعضا   نسبی   توافق   زتننه   ای  

  رعای،   تنظور   به   تقدتات   تمهند   به   نسب،     توبنان   و   اولنا    انجم    و   تدرسه   شورای   تشارک،   با   آتوزشی   واحد   تدیو  (6

  تقورات   و   ضواب    دقنق   اجوای   بو   اس،   توظف   و   آورد ی ت   عم    به   را   الزم   اقدام     بهداشتی   های دستورالعم    حداکثوی 

 . نماید   نظارت   احتمالی   تواجعان   و   آتوزان   دانش     کارکنان   تعلمان    سمت،   و   بهداش،   و   ایمنی   با   توتب  

  کووید )   بنماری   به   تعل    یا   آتوز دانش   چند   یا   ی    ی ابتم   تشاهده   صورت   در   حضوری   ی ها آتوزش   اجوای   حن    ر د  (7

 . ود ی پذ ی ت   صورت   ابمغی   بهداشتی   ی ها دستورالعم    تطابق     گنوی تصمن    ( 19

  به   توجه   با   شد   خواهد   ارائه   تحصنلی   سال   ابتدای   از   حضوری    های آتوزش   تکم    عنوان به   تلویزیونی   های آتوزش  (8

  آتوزان  دانش   ارجا    با   تا   نمایند   اتخاذ   توتنبی     تعلمان   و   تدارس   تحتوم   تدیوان     رسانه   ای    باالی   پوشش   و   فواگنوی 

 شود.   پنگنوی   آتوزشی   بستو   ای    و...در   یادگنوی   تعمنق     اشکال   رفع     دروس   یادگنوی   فعالن،   از   ی ا پاره 

  شبکه   از   گنوی   بهوه   به   آتوزان   دانش   ارجا    یا   تستقن    استفاده   شده    بننی   پنش   تختلف   راهبودهای   در   : مهم   تذکر 

 گنود.   قوار   اولوی،   در   رشد   شبکه   و   )شاد(   آتوز دانش   آتوزش 



5 
 

  و   ها اس، ن س   تناسب   و   دقنق   اجوای   در   هماهنگی   و   ریزی بوناته   به   نسب،     استان   پوورش   و   آتوزش   ک    ادارات  (9

  پشتنبانی   ضم    اس،   الزم   و   دارند   تسئولن،   ابمغی   بهداشتی   ی ها دستورالعم    تفاد   و   بازگشایی   کلی   اصول   رعای، 

  نظارت   تدارس   « توبنتی   و   آتوزشی   های فعالن، »   و   « سمت،   و   ایمنی »   ابعاد   در   تدرسه   راهبوی   و   تدیوی،   نحوه   به   نسب، 

 . یابد   افزایش   تداوم   طور به   تدارس   و   تناطق   گویی پاسخ   توان   استان   توقع   به   و   تؤثو   تداخمت   با   که   نحوی   به     نمایند 

  شده  ابمغ  و  رسنده  کوونا  تلی   ستاد  تصویب  به  که  تواردی  در   جز  استان  ک    یا   تنطقه   ی   تدارس  تطلق  تعطنلی  (10

 ندارد.   توضوعن،   باشد 

  بهداشتی   دستورالعم    تفاد   رعای،   بوای   تدرسه   آتادگی   عدم   و ن نظ   توجه   دالی    به   1400  آبان   تا   که   تدارسی   در  (11

  فواه    حضوری   های آتوزش   ارائه   اتکان     دستورالعم    ای    تفاد   با   حضوری   ی ها آتوزش   شوای    انطباق   در   ناتوانی   یا 

  شوو    نحوه   و   زتان   تاه   آبان   تا   آتادگی   افزایش   یا   کسب   بوای   تمش   ضم    اس،   توظف   تدرسه   تدیو     باشد   نشده 

 . نماید   تنعکس   تنطقه     به   د ن أی ت   تنظور ه ب   و   تعنن    را   خود   حضوری   ی ها آتوزش 

  سال   در   ها آن   هفتگی   بوناته   تطابق   آتوزان دانش   وق، تمام   حضوری   های فعالن،   اتکان   که   زتانی   تا  (12

  تح،   آتوزان دانش   آتوزش   بوای   غنوحضوری   و   حضوری   های روش   از   توکنبی   د  باش ن   فواه    ( 1400- 1401تحصنلی) 

 دارد.   ضوورت   پوشش 

  ی عاد     ی شوا   به   نسب،   تدرسه    در   آتوزان   دانش   ی حضور   ی ها ی و ن ادگ ی   فوص،   ناچار به     ی بند   گووه     ی شوا   در  (13

  ها دوره   همه   در   آتوزان   دانش   ی و ن ادگ ی   نقشه   ه ن ته   و   تدرسه   بوناته   یی اقتضا     ن تنظ     ی شوا     ی ا   در     ابد ی ی ت   کاهش 

   اس،.   اهمن،   دارای   و   ی ضوور   ( دروس   بعضی   ی حضور   ی ها آتوزش   زتان   کاهش     ن دل   به   تتوسطه)   دوره   در   ژه ی بو 

  و   کمن،   کنتول   و   تدارس   بازگشایی   فعلی   الگوی   تطابق   آتادگی   تختلف   ابعاد   رعای،   از   اطمننان   حصول   بوای  (14

  بننی پنش   ی ها س، ن ل   چ    همه   دقنق   تکمن      تدیویتی   ی ها گزارش   تولند   و   ستاد   و   استان   تنطقه    توس    آن   کنفن، 

  به   ورود   تقدته   ها ساتانه   در   آن   ثب،   و   ها س، ن ل   چ    اساس   بو   ارزیابی   .   اس،   اهمن،   دارای   تختلف   تواح    در   شده 

 اس،.   حضوری   ی ها ، ن فعال   در   تدرسه   شوای    پایداری   ضات    و   تدارس   حضوری   ی ها ، ن فعال   فوایند 

  جاتع    لنس،   چ    تطابق   بار ی    هفته   دو   هو   تطلو    شوای    حفظ   از   اطمننان   بوای   06  دستورالعم    اساس   بو    (15

  در   تطلو    نتنجه   .حصول شود ی ت   انجام   ای دوره   های ارزیابی   تدارس   درصد   20  از   سمت،   جاتع   خدتات   توکز   توس  

 .اس،   سازتانی   درون   ی ها ی اب ی ارز   کات    اجوای   به   تنوط   دستگاهی   بوون   ی ها ی اب ی ارز 
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 مالحظات الزممدارس و  فعالیت حضوریالگوی  لف ابعاد مخت

 محیطی فردی و   ایمنی و بهداشت: 1

 : استلزامات و مالحظات ضروری:الف

   آتوزشی   واحد   تدیو   دستورالعم     تفاد   دقنق   اجوای   و   تدرسه   بهداشتی   ابعاد   تورد   در   گنوی   تصمن    تنظور به  •

  تطبنق   و   الگو   ای    در   تندرج   کلی   اصول   رعای،   با   تا   دهد ی ت   تشکن    را   "تدرسه   سمت،   کمنته "  06  دستورالعم    تطابق 

  تدرسه   حضوری   بازگشایی   بوای   تدیوی،    تح،   تدرسه   آتادگی   تنزان   تورد   در   فوق   دستورالعم    با   تدرسه   شوای  

 . نماید   گنوی   تصمن  

  فاصله   شوای    در     06  نسخه     تدارس   در   وس ویو   کوونا   بنماری   کنتول   و   تواقب،   دستورالعم    تفاد   توظفند   تدارس  •

  دوم   گام   راهنمای   و   1400/ 06/ 17تاریخ   510/ 312شماره   به   ابمغی   1400- 1401  تحصنلی   سال   در   اجتماعی   گذاری 

  ا ر   آتوزی دانش   های خوابگاه   در   کار   تحن    سمت،   الزاتات   و   اجتماعی   گذاری   فاصله   ویووس(   )کوونا 19کووید   با   تبارزه 

 . نمایند   رعای،   دارس ت   حضوری   بازگشایی   در 

  بوای   ها آن   آتادگی   تنزان   و   تدارس   در   ویووس   ونا و ک   بنماری   کنتول   و   تواقب،   ی نحوه   از   سازتانی   درون   ارزیابی  •

  با   تدرسه   شوای    انطباق   و   ارزیابی   های شاخص   اساس   بو   فعالن،   استموار   و   حضوری   های فعالن،   فوایند   به   ورود 

 : شود ی ت   انجام   زتانی   تقطع   دو   در   بهداشتی   ی ها دستورالعم  

   مدرسه:   بازگشایی   از   قبل 

  تنزان   ارزیابی   به   نسب،   ابمغی    های لنس،   چ    اساس   بو   "تدرسه   سمت،   کمنته "  هماهنگی   با   توظفند   تدیوان   - 

  کلندی   ی ها شاخص   خودارزیابی   نتایج   درج   ضم    و   نموده   اقدام   حضوری   ی ها ، ن فعال   شوو    بوای   خود   تدارس   آتادگی 

  و   کوده   پنشنهاد   را   تدرسه   حضوری   ی ها ، ن فعال   شوو    تاریخ   NEZARAT.MEDU.IR آدرس   به   نظارت   ساتانه   در 

  تنزان   :خودارزیابی 1شماره   بهداشتی   لنس،   چ    : 1پنوس،   ) . کنند   رسانی   اطم    ها خانواده   به   تنطقه/ناحنه   د ن أی ت   از   پس 

 ( حضوری   بازگشایی   بوای   تدارس   آتادگی 

  تنزان   بهداشتی   ارزیابی   خود   توضو    1شماره   لنس،   چ    وق،   اسو    در    توظفند   تناطق   پوورش   و   آتوزش   ادارات   - 

  ساتانه   در   )تنطقه/ناحنه(   تهو   پووژه   بهداش،   و   سمت،   کارگووه   طویق   از   را   حضوری   بازگشایی   بوای   تدارس   آتادگی 

  احتمالی   تشکمت   رفع   و   آتادگی   افزایش   و   شوای    بهبود   بوای   را   الزم   تداخمت   لزوم   صورت   در   و   نموده   بورسی   نظارت 

  یا   د أین ت   را   تدرسه   پنشنهادی   تاریخ     حضوری   فعالن،   بوای   تدرسه   آتادگی   از   اطمننان   حصول   از   بعد   و   دهند   انجام 
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  مغ اب   تدرسه   تدیو   به   تقتضی   نحو   به    اولنا   به   رسانی   اطم    و   تدرسه   توقع به   اقدام   بوای   را   نهایی   نتنجه   و   کنند   تعنن  

  در   آتوزان دانش   روزانه   تستمو   حضور     تدیو   به   آن   ابمغ   و   ناحنه   یا   تنطقه   د ن أی ت       بورسی   از   قب    درهوحال   . نمایند 

 . نس، ن   تجاز   درس   های   درکمس   و   تدرسه 

 :   تحصیلی   سال   طول   در   و   بازگشایی   از   بعد 

  به   ابمغی   دستتتورالعم    پنوستت،   لنستت،   چ    تطابق   "تدرستته   ستتمت،   کمنته "طویق   از   تداوم   بطور   تدرستته   تدیو 

  کنتول   و   تواقب،   دستتتورالعم    اجوای   پایش   لنستت،   چ    تکمن    راهنمای   و   1400/ 06/ 17تاریخ   510/ 312شتتماره 

 . بخشد   ارتقا   و   اید نم   پایش   تستمو   طور به   بهداشتی   تسائ    رعای،   نظو   از   را   تدرسه   شوای    کوونا    بنماری 

  بو   تستتمو   نظارت   شتده    یاد   بهداشتتی   لنست،   چ    ی ها شتاخص   استاس   بو   توظفند     تناطق   پوورش   و   آتوزش   ادارات 

  لزوم   صتورت   در   و   ایند نم   اعمال   حضتوری    فعالن،   حن    و   تحصتنلی   ستال   طول   در     بازگشتایی   از   بعد   را   تدرسته   شتوای  

 دهند.   انجام   ( 06)   دستورالعم    تفاد   تطابق   را   بهبود   تداخمت 

  به   ابمغی   دستتتورالعم    پنوستت،   بازگشتتایی:   از   بعد   تدرستته   شتتوای    بو   تستتتمو   نظارت   بهداشتتتی   لنستت،   چ  

  توست    ارزیابی   در   . است،   شتده   ارستال   قبم    تکمن    راهنمای   ضتمنمه   به   و   است،   1400  / 06/ 17تاریخ   510/ 312شتماره 

 . ود ن گ ی ت   قوار   تبنا   لنس،   چ    همن    ننز    سمت،   جاتع   خدتات   توکز 

 بهداشتی مدارس  سنجش آمادگی مدیریت و    یهاروشابزارها و  :ب

  دستورالعم    تفاد   رعای،   بو   نظارت   ( 1)   شماره   بهداشتی   های لنس،   چ    ) عملکودی   ته    و   کلندی   ی ها شاخص  •

  وزارت  سمت،  و  بدنی  توبن،  تعاون،  توس   حضوری   بازگشایی  بوای  تدارس  آتادگی  تنزان  خودارزیابی  توضو   ( 06) 

 . شد   خواهد   بارگذاری   نظارت   ساتانه   در   عملکود   ارزیابی   ک    اداره   همکاری   با   و   هنه ت 

  (در 06)   دستورالعم    تفاد   رعای،   بو   نظارت   توضو    ( 2) شماره   لنس،   چ    عملکودی   ته    و   کلندی   های شاخص  •

  تهنه  سمت،  و  بدنی  توبن،  تعاون،  توس   تشکوک  توارد  گزارش   و  ثب،  تستمو   پایش  تدارس   حضوری  فعالن،  حن  

 . شد   خواهد   بارگذاری   نظارت   ساتانه   در   عملکود   ارزیابی   ک    اداره   همکاری   با   و 

  ک    اداره   و   سمت،   و   بدنی   توبن،   تعاون،   توس    تودتی   تخلفات   و   شکایات   دریاف،   بوای   الزم   ارتباطی   کانال  •

 . شد   خواهد   اندازی راه   و   بننی   پنش     (SHEKAYAT.MEDU.IR)آدرس   به   نظارت   ساتانه   در   رت وزا   عملکود   ارزیابی 
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 و نقش معلمان زمان آموزشکارگاه،  و کالس درسمدرسه، مدیریت: 2

 : استلزامات و مالحظات ضروری:الف

 اس،.   الزاتی   تدارس   آتوزشی   واحد   در   هفته   طول   در   تدارس   تعاونن    و   تدیوان   حضور  ●

  تدیوی،   در   که   شود ی ت   تحسو    حضوری   بازگشایی   م  ع دستورال   کلندی   ی ها شاخص   از   اجتماعی   گذاری   فاصله  ●

  تواک    تجهنزات    و   ابزار   و   ها ی صندل   چننش     ها ، ن فعال   اجوای   بندی    گووه   تمحظات   درس    تدرسه کمس   راهبوی   و 

  از   خووج   و   ورود   نحوه   یکدیگو    با   کارکنان   تواجهه   تدرسه    به   تواجعات   در   تحدودی،   ذها     و   ایا    های سوویس   در 

  ، اس   تدارس   تطلو    اجوای   و   ریزی   بوناته   شاخص   و   اس،   تؤثو   . و..   آتوزان   دانش   استواح،   زتان    تنظن  کمس 

   گودد.   تدوی    آن   با   تتناسب   عملناتی   بوناته   و   شود   اندیشنده   آن   تختلف   ابعاد   د تور   در   باید   عاتلی   هو   از   قب    بنابوای  

  توبع تتو   2.25  و   فاصله   تتو   1.5  احتسا    با   ها کمس   در   آتوز   دانش   تعداد   نصا    حد ( 06دستورالعم )   تطابق  ●

  به   توجه   با   استثنایی   تدارس   و   ابتدایی   اول   دبستانی    پنش   در   نسب،   ای    . شود ی ت     گوفته   نظو   در   نفو   هو   بوای   تساح، 

 . ابد ی ی ت   کاهش   بنشتو   نظارت   و   کنتول   ضوورت 

    شده   تعنن    تساح،   با   آن   نسب،   از   کارگاهی(   )تئوری  درس   کمس   هو   در   آتوزان دانش   تعداد   که   صورتی   در  •

  ضوورت  صورت  در   یا   و   گووه  دو   به "تدرسه   شورای " تصمن    و   هماهنگی   با   کمس   آتوزان دانش    باشد   تجاز   حد   از   تو بنش 

 . شوند تی   تقسن    بنشتو   ی ها گووه   به   شده   تعنن    تجاز   حد   با   انطباق   بوای 

  روز   6  یا   5  از   بخشی     حضوری   فعالن،   از   گووه   هو   سه        ها آن   دوی   هو   یا   و   تدرسه   کمس    بندی   گووه   صورت   در  •

  دوم   دوره   تدارس     1399/ 05/ 13  تورخ   پوورش   و   آتوزش   عالی   شورای   977  تصوبه   3بند   تطابق   .   بود   خواهد   هفته 

  تحصنلی   ی ها دوره   سایو   تدارس   بود.   د خواهن   فعال   توبنتی    آتوزشی   خدتات   ارائه   بوای   پنجشنبه   روزهای   در   تتوسطه 

 باشند.   فعال   و   باز   پنجشنبه   روزهای   در   توانند ی ت   کاری    ی  شوا   به   توجه   با   و   تدرسه   تدیو   تشخنص   به   ننز 

  تهویه   به   توبوط   تمحظات   آنکه   به   تنوط     ندارد   وجود   حضوری   آتوزش   جلسه   ی    ساع،   تنزان   در   تحدودی،    •

 شود.   عمال ا   ( 06) دستورالعم    تطابق   درس    کمس 

  در   تنزان   ای  شود.   تو کوتاه   عادی   شوای    به   نسب،   آتوزش   جلسه   هو   زتان   بسته   ی ها   ن تح   در   شود ی ت   توصنه  •

  ( دقنقه   60حداکثو )   تتوسطه   دوم   و   اول   و   ابتدایی   از   اع    ها پایه   سایو   در   و   دقنقه(   45)   ابتدایی   سوم   تا   اول   ی ها ه ی پا 

  ، ی رعا   و   تهویه   اتکان   نظو   از   ها کمس   و   تدرسه   شوای    اقتضای   به   زتننه   ای    در   گنوی   تصمن    اس،.   تناسب 

 اس،.   آتوزشی   واحد   تدیو   و   تدرسه   شورای   عهده   به       دستورالعم 
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  35   شش    تا   چهارم   ی ها ه ی پا   در     ( قنقه د   30  ابتدایی   سوم   و   دوم     اول   پایه   در   تجازی   فضای   در   آتوزش   جلسه   هو  •

 . شود ی ت   توصنه   دقنقه 45تتوسطه   دوم   و   اول   ی ها ه ی پا   همه   در   و   دقنقه 

  شاخه   تهارت   آتوزش   استاندارد   و   ای وحوفه   فنی   شاخه   فنی   ی ها ی ستگ ی شا ) ها هنوستان   کارگاهی   دروس  •

  به   تهوتاه   سوم   از   آن   تفاد   کات    رعای،   با   و   ( 06دستورالعم )   استناد   ه ب   وپوورش    آتوزش   خارج   و   داخ    در کاردانش( 

  ی ها بخش   تدریس   بوای   نخس،   تاه   از   حضوری   ی ها کمس     ن تشک   در   و ن تأخ   صورت   در   و   شود ی ت   ارائه   حضوری   شنوه 

 شود.   استفاده   درس   همان   تئوری 

  دانش   آتوزش   در   غنوحضوری   و   حضوری   ی ها روش   از   توکنبی     تتوسطه   دوره   در   ها کمس   بندی   گووه   صورت   در  •

  که  گنود  تعلق  دروسی  به  حضوری  ی ها کمس   بنشتو  بوگزاری  اولوی،  تدرسه   شورای  تشخنص  با  شود.   استفاده  آتوزان 

  حد   تا   اس،   تناسب   دارد.   بنشتوی   ضوورت   درس   آن   پایدار   و   عمنق   یادگنوی   در   تعلمان   تستقن    گوی   تسهن    نقش 

  سنجش   درس)بوای   هو   به   توبوط   تعلمن    با   کفای،   تنزان   به   دروس   همه   در   آتوزان   دانش   تا   شود   اتخاذ   توتنبی   اتکان 

 باشند.   داشته   روی رویا   ارتباط   یادگنوی(   و   یاددهی   ان جوی   تسهن    به   کم    یا   ارزشنابی   و 

  ی ا وه ن ش   هو   به   دروس   آتوزش .   دارند   عهده   به   را   آتوزان   دانش   یادگنوی   جویان   تسهن    و   آتوزش   ن، تسئول   تعلمان  •

 . بود   خواهد   ها آن   هفتگی   ابمغ   ساع،   سقف   با   تتناسب   تعلمان   اشتغال   ساعات   تنزان   یابد   استموار   و   آغاز   که 

  بوگزار   حضوری   شنوه   به   که   روستایی   و   عشایوی   جمعن،   ک    تدارس   و   تناطق   درس   ی ها کمس   ابتدایی   دوره   در  •

  تعلمان   توس    بازخورد   ارائه   و   ارزشنابی   و   آتوزان   دانش   توس    تکالنف   ارسال   بوای   شاد   توزشی آ   شبکه   از     شود ی ت 

 شود.   استفاده 

 : شود   رعای،   شود تی   بوگزار   توکنبی   صورت   به   که   یی ها کمس   در   زیو   تمحظات   ابتدایی   دوره   در  •

  دو   شوند ی ت   تقسن    گووه   دو   به   (که   06دستورالعم )   در   شده   تعنن    تجاز   حد   از   باالتو   تواک    با   درس   ی ها کمس  -

  بوگزار   گووه   دو   بوای   تشتوک   ( تجازی غنوحضوری)   آتوزش   روز   ی    و   گووه   هو   بوای   تجزا   حضوری   آتوزش   روز 

 کود.   خواهند 

  دوره   خود تدارس   تعل    با   ارتباط   ایجاد   و   تدرسه   تحن    با   ابتدایی   دوره   اول   پایه   آتوزان   دانش   آشنایی   تنظور به  -

  کمس   و   تدرسه   در   را   توزان آ   دانش   از   دسته   ای    ی حضور   ارتباط   زتننه   تحدود   صورت به   هستند   تجاز   ابتدایی 

  حضور   کنفن،   و   اس،   ضووری  وای  ش   ای    در   ( 06)   دستورالعم   تفاد  دقنق  رعای،   اس،   بدیهی   آورند.   فواه    درس 

 . باشد ی ت   تدرسه   تدیو   و   پایه   همان   تعل    عهده   به   شده   بننی   پنش   بوناته   نو    و 
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 مدرسه یفرایندها کنترل و نظارت یهاروش و ابزارها :ب

  توبنتی   و   آتوزشی   خدتات   ارائه   الگوی   ویژگی   گزارش   تاه   تهو   اول   هفته   در   توظفند   تحصنلی   دوره   هو   تدارس  •

 نمایند.  تکمن   ننز  را  الف  3  پنوس،  حضوری   به  ی وحضور ن غ   از  وضعن،  تغنو  با  و  نمایند  ثب،   LTMS ساتانه   در  را  خود 

  بو  تستمو  طور به  ستاد(  و  سطو )تنطقه استان  همه   در   عملکود   ارزیابی  ات ادار  و  تناطق   پوورش   و  آتوزش  ادارات  •

 . نمود   خواهند   نظارت   ها بوناته   اجوای   بو   توبنتی   و   آتوزشی   خدتات   ارائه   ی الگو   ی ها شاخص   اساس 

  تقوی،   را   تدارس   توبنتی   و   آتوزشی   خدتات   ارائه   الگوهای   بو   نظارت   ساتانه     ارتباطات   و   اطمعات   فناوری   دفتو  •

 . نمود   خواهد 

  توبنتی   و   آتوزشی   خدتات   ارائه   راهبود   ی ها شاخص     ستادی   حوزه   عملکود   ارزیابی   ک    اداره   و   آتوزشی   های ، تعاون  •

 نمود.   خواهند   بارگذاری   ( LTMS.MEDU.IR)   آدرس   به   LTMS  ساتانه   در   و     تعنن    را   تدارس 

  راهبود   با   تدارس   بوای   ، ب   3  پیوست   و   توکنبی   و   حضوری   آتوزش    راهبود   با   تدارس   بوای   ، الف   3    پیوست    •

  و   حضوری   راهبود    به   کات    ی وحضور ن غ   از   تدرسه   وضعن،   تغننو   با   اس،.   شده   بننی   پنش   کات    غنوحضوری   آتوزشی 

  حضوری   آتوزش    راهبود   با   تدارس   ویژه   الف   3  فوم   در   را   آتوزشی   واحد   جدید   وضعن،   بمفاصله   تدرسه   تدیو     توکنبی 

 . د نمای   ثب،     توکنبی   و 

 بازگشاییفرایند کلیدی مدرسه در  نفعانیذمشارکت  :3

 استلزامات و مالحظات ضروری: الف:

  گفتگو     تدارس   حضوری   ی ها ، ن فعال   ضوورت   تبنن    به   نسب، "تعلمان   شورای "  تشکن    ضم    تدارس   اس،   الزم  •

  پنهان   و   آشکار   اف،     آتوزان   دانش   یادگنوی   بو   غنوحضوری   و   حضوری   های آتوزش   ثنو تأ   تقایسه   پنواتون   نظو تبادل   و 

  و...   آتوزان دانش   توبن،   در   تدرسه   ی کارکودها   از   تهمی   بخش   در   توقف   یا   ود رک   و   تجازی   ی ها آتوزش   شوای    از   ناشی 

 کنند.   پندا   دس،   حضوری   های آتوزش   به   بازگش،   ضوورت   تورد   در   تشتوکی   فه    به 

  رسندن   در   اساسی   اص    تدرسه   های بوناته   در   آنان   تشارک،   و   ها خانواده   همسویی   و   همدلی   تتعارف   شوای    در  •

  یادگنوی  در   فوزندان  کاتنابی  عدم   احساس   و   طوف   ی    از   بنماری   پذیوی   سوای،   بن    که  اکنون   اس،.   تدرسه   اهداف   به 

  در   را   ها خانواده   همکاری   و   فکوی هم   تدارس   اس،    ه آورد   بوجود   آنان   بوای   را   یی ها ی نگوان   دیگو    طوف   از   تؤثو   و   عمنق 

  ی ها ، ی تحدود   اعمال   و   اجتماعات   از   احتواز   و   اتتنا    به   توصنه   تاه   18  از   بنش   . دارند   نناز   تو ق ن عم   و   فواگنو   سطحی 

  داده   قوار   و ن تأث   تح،   تدارس   بازگشایی    به   نسب،   را   والدی    روانی   و   ذهنی   ابعاد   بهداشتی   تمحظات   به   بنا   گستوده 
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  ی ها تواقب،   از   اطمننان   و   نگوانی   همدلی کاهش   افزایش   بوای   را   تؤثو   و   سازنده   ی ی گفتگو   تدارس   اس،   ضووری   اس،. 

  به   بازگش،   ضوورت   از   تشتوکی   درک   تدارس   بهداشتی   زتننه   در   همکاری   ضم    تا   کنند   آغاز   تدارس   بهداشتی 

  ها بوناته   بنشتو   توفنق   در   "  ها خانواده "  و "توبنان   و   لنا او   انجم  "  ادراک   اساس   ای    بو   . شوند   نائ    حضوری   ی ها آتوزش 

 اس،.   حضوری   ی ها بوناته   وی ن پنگ   در   اساسی   نناز    پنش یادگنوی   تو تطلو    شوای    به   زگش، با   و 

 بازگشایی  فرایند در کلیدی نفعانیذ مشارکت کنترل و نظارت یهاروش و ابزارها ب:

  اهمن،   نه ن زت   در   ها نگوش   ب ی تقو   و   همکاران   با   تشتوک   ادراکی   ایجاد   تنظور به   اس،   توظف   تدرسه   تدیو  (1

  های فعالن،   تورد   در   گنوی   تصمن    از   قب    را   "  تعلمان   شورای   گفتگوی   جلسه   دو "  حداق    حضوری    ی ها آتوزش 

 . نماید   گفتگو   و   بحث   شده   گفته   تمحظات   روی   بو   و   داده   تشکن    بهداشتی   ی ها دستورالعم    رعای،   با   حضوری 

  ی ها آتوزش   نقش   زتننه   در   را   ها خانواده   با   گفتگو   جلسات   ها دستورالعم    رعای،   با   اس،   توظف   تدرسه   تدیو  (2

  ارائه   درخواس،   صورت   در   و     ضب    و   ثب،   را   گفتگوها   نتایج   و   داده   تشکن    آتوزان   دانش   یادگنوی   کنفن،   در   حضوری 

 د. نمای 

  ها خانواده   تشارک،   و   همکاری   جلب   و   اقنا    رسانی    اطم    جه،   در   اس،   توظف   "کشور   توبنان   و   اولنا    انجم  " (3

  نظارت   تدارس   سطح   در   آن   اجوای   بو   و   نموده   بننی   پنش تدارس    بازگشایی   الگوی   چارچو    رعای،   با   را   تؤثو   اقداتات 

  بخشناته : 4)پنوس، . کند   ارائه   تتبو    وزارت   تعاونن    شورای   در   را   آن   و ن تأث   ی اب ی ارز   و   اقداتات   کمی   گزارش   و   د نمای 

  تشارک،   و   همکاری   جلب   و   رسانی اقنا    طم  ا 1400/ 06/ 21  تاریخ   107/ 316  شماره   به   توبنان   و   اولنا   انجم  

 . ( ها خانواده 

  نتایج   ارزیابی   و   اجوایی   فوایند   از   گزارشی   هوتاه   چهارم   هفته   در   توظفند   ها استان   پوورش   و   آتوزش   ک    ادارات  (4

  ضم    و   نمایند   ارسال   وزارت   بازرسی   ک    اداره   به   و   تهنه   آتوزشی   تنطقه   تفکن    به   را   تعلمان   شورای   گفتگوی 

  نتنجه   درخواس،    صورت   در     ها ی بازرس   جویان   در   خود   اقداتات   کنفی   و   کمی   توجنه   بوای   آتادگی   از   بوخورداری 

   نمایند.   ارائه   وزارت   تعاونن    شورای   با   تشتوک   جلسات   در   را   اقداتات 

 اثربخش دهیکیفیت آموزش و یاد :4

 استلزامات و مالحظات ضروری: الف: 

  ویژگی  و  شوای   ناپایداری  به  توجه  با  تعلمان  زحمات   اثوبخشی  و  آتوزان  دانش  یادگنوی  کنفن،   کوونا  شوای    در  •

  تحصنلی   سال   ابتدای   از   را   یادگنوی   و   آتوزش   فوایند   بو   جدی   تواقب،   ضوورت   اتو   ای    و   یافته   کاهش  آتوزش   های روش 
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  بود   نخواهند   بوخوردار   انتظار   تورد   یکدستی   و   همگونی   از   درس   ی ها کمس   احتماال    اس،.   داده   افزایش   1400- 1401

  ضوورت   بنابوای    سازد. تی   تواجه   جدی   چالش   با   را   تعلمان   بوای   تدریس   اتو   در   یکسان   ی ها ه ی رو   اتخاذ   اتو   همن    و 

 دارد: 

  اهداف  بو  د ن تأک  با  و  شود  گوفته   جدی  تعلمان   توس   آغازی   ی ها ی اب ن ارزش  گذشته    سال   دو  یادگنوی  اف،  به  توجه  با  - 

 گنود.   قوار   یادگنوی   و   یاددهی   اولوی،   در     نناز   صورت   در   گذشته   ی ها ی و ن ادگ ی   ی ا نه ن زت   تباحث   درس    هو   لندی ک 

  هفته   چهار   حداکثو   و   دو   حداق    گذشته    سال   دو   یادگنوی   بو   حاک    شوای    به   توجه   با   تدارس   همه   س، ا   ضووری   - 

  ان آتوز  دانش  علمی  سطح  نسبی  ی هماهنگ  و  قب   سال  کلندی  نکات  یادگنوی  بوای  ( درس   هو  شوای   به  توجه  با  ) زتان 

 ( 5  )پنوس، . دهند   اختصاص   درس   همان   پایه   تباحث   آتوزش   به   نسب،   و   کمس 

  دوره   ویژه   درسی   بوناته "  اساس   بو   دروس   از   ی    هو   کلندی   اهداف   روی   بو   تعلمان   اس،   ضووری   رو پنش   سال   در   - 

  تعلمان   تا   کند ی ت   کم    بوناته   ای    شوند   تتموکز   شده   ارائه   درسی   ریزی   ناته بو   و   پژوهش   سازتان   توس    که   "کوونا 

  سوع، به  اس،  الزم  کنند.  بوقوار  تطابق  آتوزش  ی ها وه ن ش   و  زتان   تانند  درسی   بوناته  دیگو   عناصو  و  اهداف  بن   بتوانند 

  باید   که   هستند   گووهی   اولن    آتوزشی   های گووه . شود   اجوا   تعلمان   بوای     بوناته   ای    با   تواجهه   نحوه   آتوزشی   ی ها دوره 

 کنند.   پندا   اشواف   و   شده   توجنه   آن   اجوای   چگونگی     و   فشوده   درسی   بوناته   به   نسب، 

 های تحقق هدف آموزش و یادگیری اثربخشب:  ابزارها و روش

  وق،  اسو   در  و  نموده  آتاده   ها ه ی پا  همه  در  ا ر "کوونا  دوره  ویژه  درسی   بوناته "  آتوزشی   ریزی  بوناته  و  پژوهش   سازتان 

  ابعاد   از   تعلمان   آگاهی   افزایش   و   آتوزش   بوای   ریزی   بوناته   آن   تتعاقب   . د ی نما ی ت   ارسال   تدارس   و   تناطق     ها استان   به 

  خواهد   توجنهی   ی ها آتوزش   در   گام   اولن    تناطق   و   ها استان   آتوزشی   های گووه   توجنه   . کند ی ت   آغاز   را   بوناته   اجوایی 

 . شد(   خواهد   ارسال   تتعاقبا    بوناته   ای    )   بود. 

  بنماری   دوران   در   حضوری   ی ها آتوزش   وقفه   از   ناشی   تحصنلی   اف،   جبوان   و   یادگنوی   تعمنق   بسته "  تتوسطه   دوره   در   - 

  ورد ت  و   تبنن   را  ته   ای   انتظارات  حدود 1400/ 5/ 6تاریخ  400/ 251 شماره  بخشناته  توضو   "آن  از  پس  و  19 کووید 

 . ( 5  )پنوس، اس،   داده   قوار   د ن تأک 

  تا   را   اول  نوب،   ارزشتنابی   شتنوه   و   اتتحانی   بوناته   ها تعاون،   هماهنگی   با   است،   توظف   تحصتنلی   پایش   و   ستنجش   توکز   - 

 نماید.   اعمم   ها استان   پوورش   و   آتوزش   ک    ادارات   به   تاه   آبان   پایان 
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 حضوری یهاآموزش: مراحل گسترش تدریجی 5

   بود.   خواهد   دستورالعم    ای    در   شده   تعنن    بندی   اولوی،   با   و   تدریجی   صورت به   تدارس   حضوری   فعالن،   شوو    -

  دروس   ابتدایی    دوم   و   اول   ی ها ه ی پا   روزی    شبانه   تدارس   حضوری   فعالن،   تکلنف   تعنن    و   بورسی   ها ، ی اولو   همه   در   - 

  ی ها دستورالعم    ویژه   تفاد   رعای،   صورت   )در   آتوزان    دانش   آزتایشگاهی   و   عملی   درس   و   ها هنوستان   کارگاهی 

  اولوی،   در   بازگشایی   جه،   شده   بننی   پنش   فوایند   طی   از   پس   تدرسه(   و   کمس   تجاز   تواک    از   ی بوخوردار   و   بهداشتی 

 شد.   خواهد   انجام   ذی    بندی   گووه   اساس   بو   حضوری   بازگشایی   اولوی،   دارد.   قوار 

 

 .شوندیماول: این گروه به دودسته تقسیم   گروه

  با   کمتر(   و   نفر   15  ی ها کالس   تراکم   )با   روستایی   و   عشایری   مناطق   جمعیت   کم   مدارس   تمامی دسته اول:

  تفاد   رعای،   به   قادر   و   دارند   تحدودی،     ی وحضور ن غ   تؤثو   آتوزشی   راهبودهای   به   دستوسی   در   اغلب   اینکه   به   توجه 

  تنطقه   هو   حضوری   ی ها ، ن فعال   شوو    در   هستند   "بندی   گووه   بدون "  اجتماعی   گذاری   فاصله   زتننه   در   ( 06)   پووتک  

  بازگشایی    فوایند   تکمن    و   دستورالعم    تفاد   دقنق   رعای،   با   اس،   الزم   تدارس   از   دسته   ای    دارند.   اولوی،   ناحنه   و 

 کنند.   بوگزار   حضوری   بصورت   تهوتاه   سوم   شنبه   روز   ز ا   را   خود   ی ها کمس 

  نفر   30  از   کمتر   ها آن   ی ها کالس    جمعیت   تعداد   که   روستایی(   عشایری،   )مناطق   مدارس   تمام :  دسته دوم

  کمس  هو   آتوزان   دانش       کمس  تواک    کاهش   به   نناز   صورت  در    توانند ی ت   ( 06)  دستورالعم   تفاد   به   توجه   با   باشد ی م 

  صورت به   را   خود   ی ها آتوزش   هفته   در   روز 3  گووه   هو   دستورالعم     تفاد   دقنق   رعای،   با   و   کنند   تقسن    گووه   دو   به   را 

  با   ...   و   ی وحضور ن غ   آتوزش   شنوه   درسی    تواد      گووه   هو   روزهای   تعداد   تورد   در   گنوی   تصمن    کنند.   دریاف،   حضوری 

  اس،.  تدیو   و  تدرسه  شورای  عهده   به  تدرسه  و  کمس  هو   اقتضائات  و  یادگنوی  ازهای نن  نظو  از  گووه  هو  شوای   به  توجه 

  دهند.   اختصاص   اس،   ی و ن ادگ ی   در   تعلمان   بنشتو   گوی   تسهن    ننازتند   که   را   دروس   از   بخشی   یا   تمام   تجازند   تدارس 

  یادگنوی   بوناته   در   را   (   تلویزیونی   ی ها آتوزش   از   استفاده   تجازی    فضای   از   گنوی   بهوه   )   ی وحضور ن غ   ی ها آتوزش   و 

  دسته   ای    فعالن،  آغاز   نمایند.   نظارت   و   کنتول  را   آن   از   آتوزان   دانش  استفاده   تقتضی   نحو   به   و   دهند   قوار  آتوزان   دانش 

 بود.   خواهد   تهوتاه   سوم   هفته   تدارس   از 
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  تواح    من  تک   با   توانند ی ت     وند ن گ ی ت   قوار   اول   گووه   دسته   دو   در   روستایی(که   عشایوی    از   )اع    کشور   تدارس   تمام 

  دریاف،   و   بورسی   جه،   آتوزشی   ناحنه   یا   تنطقه   به   تهوتاه   5  تا   را   خود   بازگشایی   پنشنهادی   تاریخ   حضوری   بازگشایی 

  آتوزان  دانش  تستمو  حضور  بوای  تدرسه  بازگشایی  به  تجاز   تنطقه  د ن أی ت  از  قب   تدارس   نمایند.تدیوان  تنعکس  تجوز 

 ننستند. 

  را   نتنجه   و   نموده   بورسی   هفته   ی    ظوف   حداکثو   را   تدارس   از   گووه   ای    ابی خودارزی   تنطقه/ناحنه   تهو   پووژه   ستاد 

  ساتانه   در   را   تدرسه   وضعن،   و   اعمم   تدیو   به   تدارس    از   ی    هو   بازگشایی   تاریخ   قند   با   گووهی   یا   توردی   صورت به 

     نماید.   ثب،   احتمالی   ی ها گزارش   جه،   توبوط 

 

  ابتدای   از   و   اسییت   نفر   300  تا   ها آن   آموزی   دانش   جمعیت   که   دارند   قرار   مدارسییی   گروه   این   در   گروه دوم:

  اصلی   برنامه   عنوان به   شیاد(   آموزی)   دانش   آموزش   شیبکه   در   را   خود   تربیتی   و   آموزشیی   ی ها ت ی فعال   ماه   مهر 

  الزم   شتوای    صتورتنکه   در   ارزیابی   خود   فوم   تکمن    و   بورستی   از   بعد   تدارس   از   دستته   ای    . کنند ی م   پیگیری   آموزشیی 

  در   تظار ان   تورد   بندی   گووه   اعمال   و   درس   ی ها کمس   ی ده ستازتان   به   بایست، تی   باشتند    دارا   را   حضتوری   ن، فعال   بوای 

  تعنن    روش(    دو   ای    از   توکنبی   یا   و   غنوحضتوری   آتوزش)حضتوری/   شتنوه   تعنن    از   بعد   و   بپودازند   دستتورالعم    ای  

  از   گووه   هو   حضتتتور   شتتتک    کودن   تشتتتخص   و   کمس(   هو    گووه   تعداد   تناستتتب به   روز   3  یا   2حضتتتور)   روزهای   تعداد 

  و   تدرسته   شتورای   تصتمن    با   تطابق   و   آتوزان   دانش   شتوای    با   تتناستب   (    و...   هفته   در   گودشتی   فود/   و   )زوج   آتوزان دانش 

  ه  تنطق   پوورش   و   آتوزش   ادارات   نظو   اعمم   و   د ن أی ت   از   بعد   .   نمایند   اقدام   ناحنه   یا   تنطقه   تهو   پووژه   ستتتاد   به   نظو   اعمم 

  حضتتوری   ی ها آتوزش   تاه   آبان   ستتوم   هفته   از   ج ی تدر به   توانند ی ت   تدارس   از   دستتته   ای    کنند.   آغاز   را   حضتتوری   آتوزش 

  در   حضتتتور   آتوزش   روزهتای   تعتداد   گنوی   تصتتتمن    نمتاینتد.)   آغتاز   گووه   هو   بوای   هفتته   در   روز   3  یتا 2  تنزان   بته   را   خود 

  اول    هفته   از   توجنحا    تدارس   از   گووه   ای    فعالن،   آغاز است،(.   تدیو   د ن تائ   با   تدرسته   شتورای   عهده   به   گووه   ای    تدارس 

 ود. ب   خواهد   تاه   آبان 

 نفر جمعیت دانش آموزی دارند.  300که  بیش از   شودی مشامل مدارسی   گروه سوم:

  اقتضتتائات   و   شتتوای    به   توجه   و   دستتتورالعم    تفاد   کات    رعای،   با   تاه   آبان   دوم   ننمه   از     توانند ی ت   آتوزشتتی   تناطق   - 

  به   تنوط   کنند    بورستی   ستوم   اولوی،   در   را   تدارس   از   دستته   ای    بازگشتایی   درخواست،   به   رستندگی   در   آتوزشتی   تنطقه 

  رعای،   را   کمستی   اک  تو   حدنصتا    شتوایطی   هو   در   است،   الزم   تدارس   باشتد.   داشتته   را   بازگشتایی   شتوای    تدرسته   آنکه 



15 
 

  2  حداق    اقتضتا    صتورت   در   گووه   هو   بوای   تدارس   از   دستته   ای    حضتوری   آتوزش   روزهای   تعداد   شتود ی ت   توصتنه   کنند. 

 بود.   خواهد   تاه     آبان   دوم   ننمه   از   توجنحا   تدارس   از   گووه   ای    فعالن،   آغاز   شود   تعنن    هفته   در   روز 

  به   یا   تنطقه   و   استان   آتوزشی   ی ها اس، ن س   به   توجه   با   ، پوجمعن   تدارس   بازگشایی   در   تجازند   آتوزشی   تناطق   -   

  های ارزیابی   در   که   دروس   از   توادی    یا    ها ه ی پا    بعضی   بوای   را   حضوری   ی ها ، ن فعال   تجوز   صدور   تدرسه   شورای   تشخنص 

  بن    حضوری   آتوزش   ی ها فوص،   توزیع   در   عدال،   به   توجه   دهند.   قوار   اولوی،   در   اس،   بنشتو   توجه   ننازتند   آتوزشی 

   دارد.   ضوورت   پوجمعن،   تدارس   در   آتوزان   ش دان 

 

 حضوری یهاآموزش : مدیریت و روش اداره مدارس بعد از استقرار6

  ی ها ، ی اولو   تطابق   تناطق    ستتطح   در   ها آن   گستتتوش   با   همزتان   و   تدارس   حضتتوری   ی ها ، ن فعال   شتتوو    از   بعد  •

  در   کمس   تعطنلی   به   از ن ن   صتتورت   در   و   ابد ی ی ت   تغننو   حضتتوری    ی ها ، ن فعال   توقف   یا   تعطنلی   الگوی   شتتده    تشتتخص 

   شد.   خواهد   انجام   ابمغی   دستورالعم    تفاد   استان تطابق   در   تعن    تنطقه   ی    یا   و   تنطقه   در   تدرسه   یا   تدرسه 

 

 ها:پیوست

 ارزیابی میزان آمادگی مدارس برای بازگشایی حضوری:   ( خود1: چک لیست بهداشتی شماره)1پیوست 

  ستاتانه   در   و   باشتد ی ت   19  کووید   شتوای    در   حضتوری   ی ها آتوزش   و   تدارس   فعالن،   الگوی   ضتمنمه   اکنون    پنوست،   ای  

 شد.   خواهد   بارگذاری   نظارت 

 بعد از بازگشایینظارت مستمر بر شرایط مدرسه  : چک لیست 2پیوست 

  آن   تکمن    راهنمای   و   باشتد ی ت 1400  / 06/ 17تاریخ   510/ 312شتماره   به   ابمغی   لعم  دستتورا   پنوست،   لنست،   چ    ای  

  تورد   ننز   ستمت،   جاتع   خدتات   توکز   توست    ی ا دوره   ارزیابی   در   که   است،   ابزاری   لنست،   چ    است،.ای    ضتمنمه   ننز 

 . ود ن گ ی ت   قوار   استفاده 

 (1400-1401مدرسه)مبتنی بر الگوی بازگشایی سال تحصیلی گزارش ارائه خدمات آموزشی و تربیتی : الف و ب  3پیوست 

   شود.   تکمیل   مدرسه    آموزشی   فعالیت   شروع   از   بعد   هفته   یک   تا   حداکثر   ها فرم   این   توجه: 

  راهبود   با   تدارس   ی بوا   ب(   3  وست ی پ   و   ی ب ن توک   و   ی حضور   آتوزش    راهبود   با   تدارس   ی بوا   الف(   3   وست پی   

  راهبرد    به   کامل   ی رحضور ی غ   از   مدرسه   ت ی وضع   ر یی تغ   با   اس،.   شده   ی ن ن ب   ش ن پ   کات    ی وحضور ن غ   ی آتوزش 
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   راهبود   با   تدارس   ژه ی و   ف ال   3  فوم   در   را   ی آتوزش   واحد   د ی جد   ، ن وضع   بمفاصله   تدرسه   و ی تد     ی ب ی ترک   و   ی حضور 

 . د ی نما   ثب،     ی ب ن توک   و   ی حضور   آتوزش 

  هاخانوادهاطالع رسانی، اقناع و جلب همکاری و مشارکت : 4پیوست 

 اس،.   شده   ارسال     1400/ 06/ 21  تاریخ   107/ 316  شماره   به   توبنان   و   اولنا   انجم    توس      بخشناته   ای  

  و   19اری کووید حضتوری در  دوران بیم  یهاآموزشه بستته تعمی  یادگیری و جبران افت تحصتیلی ناشتی از وقف":  5پیوستت  

  قوار   د ن تأک   تورد   و    تبنن    ته    ای    انتظارات   حدود 1400/ 5/ 6تاریخ   400/ 251  شتماره   بخشتناته   توضتو     "آن   از   پس 

 اس،.   گوفته 

  



17 
 

 ( 1: چک لیست بهداشتی شماره)1پیوست

 1400شهریور –حضوریخود ارزیابی مدیر مدرسه در خصوص آمادگی برای بازگشایی 

 خیر بله عنوان شاخص  ردیف 

   بهداشتی   یهاس یسووضاها  گندزدایی تدرسه و  سه در خصوص ایم  و بهداشتی بودن فآتادگی تدر  1

     شو  گندزایی و ضدعفونی نمودن و    تأتن  تکفی اتکانات توبوط به شس،  2

     بهداشتی و تسهنمت بهداشتی تدرسه   یهاس یسوووضعن، فضای فنزیکی   3

     تأتن  صابون تایع به اندازه کافی در تدرسهوضعن، لوله کشی صابون تایع  و   4

     پنش بننی دفع پسماند به شنوه بهداشتی و وجود سط  زباله در  دار تجهنز شده به کنسه زباله در فضاهای تدرسه  5

     رعای، فاصله گذاری تناسب تنز و ننمک، یا صندلی دانش آتوزان در کمس  6

     درس و سایو فضاها   یهاکمس پنش بننی تهویه تناسب بوای   7

     ی خدتاتی در خصوص ایمنی و بهداش، تحن  تدرسهها وضعن، تمدید کارت صح، سمت، و آتوزش تکفی ننوو 8

و تدیو تدرسه توظف اس، با توجه    ودنگیتاولنه فوق صورت   یهاشاخصرسندگی به درخواس، بازگشایی تدرسه با توجه به ارزیابی شوای  در :ذکر مهمت

 الزاتی اس،.        7و  6که وضعن، تطلو  ندارند  اقدام نماید  ضمنا   تناسب بودن بندهای   ییهاشاخصدر اسو  وق، نسب، به ارتقای   06به تفاد دستورالعم  

 
 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه: مهر و امضاء         تاریخ خودارزیابی      

 

 کارشناس تأیید کننده اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه: مهر و امضا    نام و نام خانوادگی

 .  شودیتخودارزیابی آتادگی تدرسه جه، بازگشایی حضوری   بعد از تکمن  چ  لنس،   توس  تدیو در ساتانه نظارت ثب، :توجه 

 . کندیتیا تعنن    دنتائ را   تاریخ بازگشایی دنتائ در صورت  تنطقه ارزیابی تدرسه را بورسی و 
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   مدارس  با روش حضوری یا ترکیبیویژه   *     ( الف –  3پیوست شماره )

 ( 1400-1401گزارش ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مدرسه)مبتنی بر الگوی بازگشایی سال تحصیلی  

 اداره کل آموزش و پرورش استان: ............................   شهرستان/ ناحیه / منطقه ..................  

مبنای قضاوت در مورد روش اجرایی مدرسه برای توصیف   هاپاسخ را درج کنید.  هاپاسخ  و سپس با دقت بررسی  لطفاًبا 

 وضعیت  و پاسخگویی است. 

  

 شناسنامه مدرسه: 

     ..........................................................................   تدرسه:   نام   

    تختل    دختوانه   پسوانه   تدرسه:   جنسن، 

   روستایی   شهوی   تدرسه:   استقوار   تح  

    تحصنلی:   دوره 

   ابتدایی   دوم   دوره     ابتدایی   اول   دوره  ت 

   تتوسطه   اول   دوره  ت 

 کاردانش   تتوسطه   دوم   دوره    ای حوفه و فنی   تتوسطه   دوم   دوره    نظوی   تتوسطه   دوم   دوره  ت 

   تدرسه:   تحصنلی   نوب، 

 دووقته    چوخشی    بعدازظهو   ثاب،    صبح   ثاب،  ت 

   ها ه ی پا   همه   در   تدرسه   ی ها کمس   تجمو   ت 

 ها ه ی پا   همه   در   تدرسه   آتوزان   دانش   تجمو   ت 

 

   غنودولتی   دولتی   تدرسه:   اداره   نو  

   تدرسه:   سازتانی   واحد   نو  

 سایو    وابسته   آزاد   داوطلب   عشایوی   درخشان   استعدادهای   ی دولت نمونه   شاهد   عادی 

 سایو   بزرگسال   روزی شبانه   اتنایی هنأت    تدرسه:   ویژگی 

 استثنایی   عادی   تدرسه:   دوره   و ی ز   وضعن، 

 دارد   ضمنمه    ضمنمه    تستق    تدرسه:   استقمل   وضعن، 
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 ویژه  مدارس  با روش حضوری  یا  ترکیبی    آموزش: راهبردها و زمان

  شده   آغاز   زمانی   چه   از   مدرسه    »حضوری«   تربیتی   و   آموزشی   های فعالیت   ابالغی،   دستورالعمل   به   توجه   با  (1

 است؟ 

 تهوتاه   چهارم   هفته    تاه   تهو    سوم   هفته    تهوتاه   دوم   هفته     تهوتاه   اول   هفته 

 تاه   آبان   دوم   ننمه    تاه   آبان   اول   ننمه 

 است؟   کرده   اتخاذ   غالب   آموزشی   راهبرد   عنوان   به   را   راهبرد   کدام   مدرسه  (2

 غنوحضوری    توکنبی    کات    حضوری 

 است؟   شده   بینی پیش    روز،   هر   در   آموزشی«   »زنگ   چند   حضوری   های آموزش    در  (3

 بنشتو   و   زنگ   شش    زنگ   پنج    زنگ   چهار    زنگ   سه    دوزنگ 

 است؟   شده   تعریف   دقیقه   چند     آموزشی«   »زنگ   هر   حضوری   های آموزش   در  (4

 دقنقه       90دقنقه        75دقنقه        60دقنقه      50دقنقه   45

 است؟   شده   تعریف   دقیقه   چند   ها زنگ   بین   در   معلمان   و   آموزان   دانش    استراحت   ساعت  (5

 دقنقه          20دقنقه           15دقنقه   10

 است؟   شده   بینی   پیش    روز،   هر   در   آموزشی«   زنگ   چند   »    کامل(   )   ی رحضور ی غ    های آموزش   در  (6

 بنشتو   و   زنگ   شش        زنگ   پنج       زنگ   چهار       زنگ   سه       دوزنگ 

 است؟   شده   تعریف   دقیقه   چند     « آموزشی   زنگ   هر »    مجازی(   شیوه   )به   غیرحضوری   های آموزش   در  (7

 دقنقه        60دقنقه      50دقنقه   45  تا       دقنقه    35  تا 

 

 های اجتماعی: )ویژه  مدارس  با روش حضوری   یا   ترکیبی(  بندی و فاصله گذاری گروه

     یابند؟ می   حضور   کالس   در   اجتماعی   گذاری فاصله   رعایت   با   آموزان دانش   همه   ها، کالس   از   درصد   چند   در  (8

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   درس   ی ها کالس   مجموع   به   )نسبت   ؟ اند نداشته   بندی   گروه   به   نیازی   و 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  گروه   دو   به   اجتماعی   گذاری فاصله   رعایت   منظور به   آموزان دانش   مدرسه،   های کالس   از   درصد   چند   در    (9

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   درس   ی ها کالس   مجموع   به   )نسبت    اند؟ شده   بندی تقسیم 
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 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  گروه   سه   به   اجتماعی   گذاری فاصله   رعایت   منظور به   آموزان دانش   مدرسه،   های کالس   از   درصد   چند   در  (10

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   درس   ی ها کالس   مجموع   به   )نسبت    اند؟ شده   بندی تقسیم 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

 

 ( )ویژه  مدارس  با روش حضوری  یا ترکیبی    سازماندهی راهبردهای آموزش:

  )نسبت    شود؟ می   هفته(انجام   در   روز   6  یا   5)   حضوری   کامالً   صورت به   آموزان دانش   از    درصد   چند   آموزش  (11

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش   مجموع   به 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  مجموع   به   است؟)نسبت   شده   سازماندهی   روز   ( 4)   در   آموزان دانش   از   درصد   چند   حضوری   آموزش  (12

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا        81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  مجموع   به   است؟)نسبت   شده   سازماندهی   روز   ( 3)   در   آموزان دانش   از   درصد   چند   حضوری   آموزش  (13

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  مجموع   به   است؟)نسبت   شده   سازماندهی   روز   ( 2)   در   آموزان دانش   از   درصد   چند   حضوری   آموزش  (14

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51
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  مجموع   به   است؟)نسبت   شده   سازماندهی   روز   ( 1)   در   آموزان دانش   از   درصد   چند   حضوری   آموزش  (15

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

           آموز دانش   آموزش   شبکه   بستر   در   و   غیرحضوری    کامالً   صورت به   آموزان دانش   از    درصد   چند   آموزش  (16

  مدرسه   هر   آموزان   دانش   مجموع   به   )نسبت   شود؟ می   انجام   موجود   الکترونیکی   های ظرفیت   سایر   یا   و   شاد«   » 

 شود(   محاسبه 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  شود؟)نسبت می   انجام   ( ی رحضور ی غ   و   )حضوری   ترکیبی   صورت به   آموزان دانش   از    درصد   چند   آموزش  (17

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش   مجموع   به 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  شود؟ می   انجام    )خودآموز(   یادگیری   های بسته   طریق   از   صرفاً   آموزان دانش   از    درصد   چند   آموزش  (18

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش   مجموع   به   )نسبت 

    درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51  

  اصلی   راهبرد   عنوان به   تلویزیونی   های آموزش   از   صرفاً   درس   چند   یا   یک   در   آموزان دانش   از   درصد   چند  (19

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش   مجموع   به   ؟)نسبت کنند ی م   استفاده   آموزش 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  تفاده اس   خود   آموزش   مکمل   راهبرد   عنوان به   تلویزیونی   های آموزش   از   آموزان دانش   از   درصد   چند  (20

 شود(   محاسبه   مدرسه   هر   آموزان   دانش   مجموع   به   ؟)نسبت کنند ی م 

    درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51  
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  به   نسبت   شود؟) می   ارائه   حضوری   صورت به   دروس   از   درصد   چند    شده   اتخاذ   آموزشی   راهبرد   در  (21

 شود(   محاسبه   و...   ها رشته /   ها ه ی پا   در   تحصیلی   دوره   درسی   مواد   تعداد   میانگین 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

  به   نسبت   ؟) شود می   ارائه   غیرحضوری   صورت به   دروس   درصد   چند    شده   اتخاذ   آموزشی   راهبرد   در  (22

 شود(   محاسبه   و...   ها رشته /   ها ه ی پا   در   تحصیلی   دوره   درسی   مواد   تعداد   میانگین 

 درصد   50  تا       41درصد   40  تا      31درصد   30  تا      21درصد   20  تا       11درصد   10  تا 

 درصد   100  تا      91درصد   90  تا       81درصد   80  تا      71درصد   70  تا     61درصد   60  تا   51

 

 ( )ویژه  مدارس  با روش حضوری   یا   ترکیبی   تعمی  یادگیری:

  تحصیلی   افت   جبران   و   یادگیری   تعمیق   »بسته   موضوع،   1400/ 05/ 06  مورخ   400/ 251  شماره   نامه   با   برابر  (23

  به   آموزان دانش   از   آغازین   ارزشیابی   تحصیلی   سال   ابتدای   در   آیا   حضوری«   های آموزش   وقفه   از   ناشی 

 است؟   آمده   عمل 

 خنو        بلی 

  مهم   نکات   بازآموزی   و   مرور   برای   هفته   چند   آغازین،   ارزشیابی   از   آمده   دست   به   نتایج   به   توجه   با  (24

 شد؟   گرفته   نظر   در   درسی   های برنامه 

 هفته   پنج               هفته   چهار              هفته   سه               هفته   دو              هفته   ی  

 ( )ویژه  مدارس  با روش حضوری   یا   ترکیبی   سایر:

 ؟کنندیم جازی استفاده  های مچند درصد معلمان از فضا و امکانات مدرسه برای ارائه آموزش (25
 درصد 50تا      41درصد 40تا    31درصد  30تا    21درصد  20تا      11درصد 10تا 

 درصد 100تا    91درصد  90تا     81درصد  80تا    71درصد  70تا    61درصد 60تا   51
آموزش (26 برنامهدر  از  گروه  کدام  مدرسه  تصمیم شورای  به  توجه  با  قرار  های حضوری  اولویت  در  درسی  های 

 اند؟ گرفته

 های زبانیتهارت سمت، و توبن، بدنی  دروس پایه و تخصصی  دروس عملی  کارگاهی و آزتایشگاهی
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  وفته شده اس،.های توبن، و یادگنوی سه  و وزن یکسانی در نظو گبوای تماتی حوزه
به عبارت دیگر بخشی از آموزش یک   چند درصد مواد درسی در مدرسه از روش تلفیقی آموزش داده می شود (27

 ها هیپاشود؟) نسبت به میانگین تعداد مواد درسی دوره تحصیلی در  درس حضوری و بخشی مجازی آموزش داده می

 و... محاسبه شود(  هارشته /
 درصد 50تا      41درصد 40تا    31درصد  30تا    21درصد  20تا      11درصد 10تا 

 درصد 100تا    91درصد  90تا     81درصد  80تا    71درصد  70تا    61درصد 60تا   51
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 کامل یرحضور یغمدارس  با روش  ویژه  *  ( ب -  3پیوست شماره )

 ( 1400-1401گزارش ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مدرسه)مبتنی بر الگوی بازگشایی سال تحصیلی  

 اداره کل آموزش و پرورش استان: ............................   شهرستان/ ناحیه / منطقه ..................  

 توجه:    

بعد  . لیکن  شودیمارائه    کامل  یرحضوریغ صورت به ها در مهر ماه  این سواالت صرفاً  برای مدارسی است که آموزش آن  

را نیز  جهت توصیف    الف 3پیوست شماره  الزم است مدیر مدرسه  از بازگشایی حضوری یا ترکیبی واحد آموزشی 

 وضعیت آموزش مدرسه از نظر نحوه ارائه خدمات کامل کند.  
 شناسنامه مدرسه: 

     ..........................................................................   تدرسه:   نام   

    تختل    دختوانه   پسوانه   تدرسه:   جنسن، 

   روستایی   شهوی   تدرسه:   استقوار   تح  

    تحصنلی:   دوره 

   ابتدایی   دوم   دوره     ابتدایی   اول   دوره  ت 

   تتوسطه   اول   دوره  ت 

 کاردانش   تتوسطه   دوم   دوره    ای حوفه و فنی   تتوسطه   دوم   دوره    نظوی   تتوسطه   دوم   دوره  ت 

   تدرسه:   تحصنلی   نوب، 

 دووقته    چوخشی    بعدازظهو   ثاب،    صبح   ثاب،  ت 

   ها ه ی پا   همه   در   تدرسه   ی ها کمس   تجمو   ت 

 ها ه ی پا   همه   در   تدرسه   آتوزان   دانش   تجمو   ت 
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   غنودولتی   دولتی   تدرسه:   اداره   نو  

   تدرسه:   سازتانی   واحد   نو  

 سایو    وابسته   آزاد   داوطلب   عشایوی   درخشان   استعدادهای   دولتی نمونه   شاهد   عادی 

 سایو   بزرگسال   روزی شبانه   اتنایی هنأت    تدرسه:   ویژگی 

 استثنایی   عادی   تدرسه:   زیودوره   وضعن، 

 دارد   ضمنمه    ضمنمه    تستق    تدرسه:   استقمل   وضعن، 

 

 درصد دانش آموزان مدرسه به آموزش مجازی دسترسی دارند؟چند   (1

 درصد 50تا      41درصد 40تا    31درصد  30تا    21درصد  20تا      11درصد 10تا 

 درصد 100تا    91درصد  90تا     81درصد  80تا    71درصد  70تا    61درصد 60تا   51

 ؟کنندیمهای تلویزیونی استفاده آموزان از آموزش چند درصد دانش (2

 درصد 50تا      41درصد 40تا    31درصد  30تا    21درصد  20تا      11درصد 10تا 

 درصد 100تا    91درصد  90تا     81درصد  80تا    71درصد  70تا    61درصد 60تا   51

 ؟کنندیم  استفادههای یادگیری آموزان از بستهچند درصد از دانش   (3

 درصد 50تا      41درصد 40تا    31درصد  30تا    21درصد  20تا      11درصد 10تا 

 درصد 100تا    91درصد  90تا     81درصد  80تا    71درصد  70تا    61درصد 60تا   51

 اند؟های تلویزیونی ارجاع شدهبرای یادگیری دروس خود به  آموزشآموزان مدرسه  (  چند درصد دانش4
 درصد 50تا      41درصد 40تا    31درصد  30تا    21درصد  20تا      11درصد 10تا 

 درصد 100تا    91درصد  90تا     81درصد  80تا    71درصد  70تا    61درصد 60تا   51

   

 

 

 

 


