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 ی فراگیرهابیماریدر دوره مدارس تربیتی آموزشی نحوه ارائه خدمات

 31/5/77عالی آموزش و پرورش تاریخ شورایجلسه ( 799مصوب نهصد و هفتاد و هفتمین)
د جلوگیری از ایجاد وقفه در فراین برایو  (کرونابیماریشیوع  )همچونهای فراگیربیماریبا توجه به شرایط خاص ناشی از 

های مصوب ستاد ملی مقابله با ر چارچوب سیاستد تربیتی مدارس، خدمات آموزشیآموزانتعلیم و تربیت دانش

 ،سال تحصیلی طول در ،ها و مناطق کشوروضعیت و شرایط استاندر اعالم  ربطمراجع ذیتصمیم  و فراگیرهایبیماری

 شود:با رعایت موارد زیر ارائه می

 فرآینددر  یترونیککاستفاده از امکانات آموزش الآموزان، آموزش ترکیبی)ثر دانشکیفیت یادگیری مؤبه منظور ارتقای  -3

  .استکید ر تمام شرایط آموزشی کشور مورد تأیادگیری( د

های فعالیت ،وجود دارد آموزش حضوری امکان ربط،بر اساس نظر مراجع ذی کهها، مناطق یا نواحی استاندر  -2

امکان آموزش حضوری در تمام  کهها، مناطق یا نواحی در استان .خواهد بودحضوری تربیتی مدارس به شیوه آموزشی

 ،آموزانبه تناسب میزان عدم حضور دانش مدارس تربیتیهای آموزشییا بعضی از روزهای هفته وجود ندارد، فعالیت

 .شودرائه میا)آموزش در فضای مجازی(  به صورت غیرحضوری

         های در آموزش ویژههب صیانت از تمامیت برنامه درسیتربیت و تعلیم و گانه های ششتوجه به ساحت -3تبصره

 ستدری د.قرار گیر در حاشیهیا  داز برنامه درسی مدرسه حذف شو نباید حضوری، الزامی است و هیچ یک از دروسغیر

 تحصیلی، الزامی است. سال پایان تا آموزشی تقویم بر اساس های درسیمحتوای کتاب تمام

 ،دالزم برای انطباق با شرایط جدی و انعطاف چابکیها باید از ریزیشرایط مناطق، برنامه متغیر بودنبا توجه به  -2تبصره

 وجود داشته باشد.بدون توقف  ،در هر زمانحسب شرایط مناطق  هاامکان ارائه آموزش تابرخوردار بوده 

مدارس سایر  فعال خواهند بود. ،تربیتیآموزشی خدمات ارائه برای پنجشنبه روزهای در متوسطه دوم دوره مدارس -1

توانند در روزهای پنجشنبه باز و فعال می ،های تحصیلی نیز به تشخیص مدیر مدرسه و با توجه به شرایط کاریدوره

 باشند.

 فضای در آموزش الزم امکانات و شرایط از که آموزانیدانش از دسته آن ، برایآموزشیشکاف جلوگیری از  برای -4

 آموزشی،کمک و آموزشیهایبسته تهیه و توزیع های آموزشی واستفاده از فیلم ضمن هستند، محروم مجازی

 یلتشک رفع اشکالجلسات و  با جمعیت کم حضوری هایکالس ،، تمرینات و تکالیف یادگیریخودآموز هاینامهدرس

 شود. می

سئول ارائه   ،مربیان و معلمان -5 شی  خدماتم ضای  در آموزانتربیتی به دانشآموز ستند.  مجازی ف و   انجام وظیفه ه

 (غیرموظف و موظف از اعم)رسمی   هایهای غیرحضوری جزء فعالیت ایفای نقش توسط معلمان و مربیان در آموزش 

 ساعات  از کمتر نباید مربیانفعالیت  و معلمان غیرحضوری  و حضوری  تدریس ساعات  مجموع .شود آنان محسوب می 

 . باشدها آن ابالغ در مندرج

 

 تربیت هایحوزهبرنامه درسی  و تحصیلی هایدوره مصوب اهداف چارچوب درش موظف است روزارت آموزش و پرو -6

، اقتضائات هاویژگی با متناسب سازمانی،های درون و برون با استفاده از ظرفیت را دروس الکترونیکی محتوای یادگیری، و

  .نماید یا تأمین تولید گوناگون، شرایطبرای ارائه در مناطق،  و شرایط
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 مورد و هتهی الکترونیکی محتوای دروس، سرفصل رعایت با و مصوب درسی برنامه چارچوب در توانندمی معلمان -تبصره

 راهمف معلمان ترغیب و تشویق و الکترونیکی محتوای تولید برایرا  الزم شرایط مدارس مدیران .دهند قرار استفاده

  .نمایند لحاظ آنان ساالنه ارزشیابی در و آورده

     هایفعالیتو ارائه  ریزیبرنامه ،آموزانانشد روانی و جسمی سالمت و حفظ پرورشی هایتقویت برنامه برای -9

 و بدنیتربیت هایو فعالیت هنری و فرهنگی مسابقات مذهبی، هایمناسبت ،...ا ایام داشتگرامی محور،مهارت

  حضوری، الزامی است.های غیردر آموزشآموزان برای استفاده دانش ورزشی هایمهارت و هابازی جسمانی،آمادگی

تربیتی لیتحصی پیشرفت آموزان برای ارزشیابیامکان حضور فیزیکی دانششرایطی که های تحصیلی، در تمام دورهدر  -8

 های بهداشتی، انجام خواهد شد.نامههای مربوط و با رعایت شیوهنامهمطابق آیین آموزاندانش فراهم باشد، ارزشیابی

 رزشیابیا تربیتی فراهم نباشد،آموزان برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلیامکان حضور فیزیکی دانشدر شرایطی که  -7

 با و غیرحضوری صورت به، دوازدهم و نهم هایپایه استثنای به تحصیلی هایپایه تمام درآموزان مدارس روزانه دانش

 .شودمی انجام مدرسه مدیر نظارت و معلم مسئولیت

  و دور راه از آموزش بزرگساالن، مدارس آموزاندانش آزاد، داوطلبان تربیتیتحصیلی پیشرفت ارزشیابی -تبصره

 اشتی بههای بهدنامهتمام شرایط با رعایت شیوه در تحصیلی جهش و رشته تعیینمتقاضیان تغییر رشته،  ایثارگران،

 شود.می برگزار صورت حضوری

ان از سوی سازم غیرنهایی دروس در ویژه نیازهای با آموزاندانش تربیتیتحصیلی پیشرفت نحوه ارزشیابی -1تبصره

 آموزش و پرروش استثنایی ابالغ خواهد شد.

 دروس و کاردانش شاخه مهارت استانداردهای و ایحرفه و فنی شاخه فنی هایشایستگی دروس ارزشیابی آموزش و -31

 .شودمی انجامبهداشتی  هاینامهشیوه رعایت و با حضوری و تراکمی صورت به کارورزی و کارآموزی

 و شرایط با متناسب، کشور از خارج ایرانی مدارس آزاد داوطلبان و آموزاندانش تربیتی تحصیلی پیشرفت ارزشیابی -33

 شود.میبرگزار  ،مربوط کشور اقتضائات

 و بررسی مدرسه شورای در ،غیرحضوری تربیتیتحصیلی پیشرفت ارزشیابی نتایج به آموزاندانش اعتراض -32

 .شودمی گیریتصمیم

 اولیاء و آموزاندانش معلمان، معاونان، مدیران، ایرسانه سواد ارتقاء و توانمندسازی برای الزم آموزشی هایدوره  -31

 .شودمی اجرا و بینیپیش آن، تهدیدهای و هافرصت آگاهی ازو  نوین هایفناوری از برای استفاده آنان

ها تربیتی مدارس و معلمان، به عهده ادارات کل آموزش و پرورش استاننظارت برحسن اجرای این مصوبه و فرآیندهای آموزشی -34

 ها، مناطق و نواحی خواهد بود.آموزش و پرروش شهرستان و ادارات

  .شودمی ابالغ و تهیه پرورش و آموزش وزارت توسط ،این مصوبه اجرایی نامهشیوه -35

( جلسه 799نهصد و هفتاد و هفتمین)ر د های فراگیردوره بیماری دارس درم تربیتینحوه ارائه خدمات آموزشی :موضوع

  .رسید تصویب به 31/5/77پرورش تاریخ شورای عالی آموزش و 
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