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 به نام آن که جان را فکرت آموخت

 

 

 

 

 قدمه:م

ین اصل در برنامه ریزی نظام های اجتماعی به بهداشت، سالمت و ایمنی جامعه در ابعاد مختلف، نخستین و ضروری تروجه ت

در کشور، منجر به  19رانی از سرایت پذیری کووید تصمیم گیری در شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری و نگاست. مالحظات 

یاد « فاجعه بارترین اختالل در آموزش»ای که از آن به امل مدارس شد. پدیده تعطیلی ک های حضوری وجدی در فعالیت وقفه

، کاهش تعداد دانش آموزان اساس مجامع بین المللی توصیه کرده اند محیط مدرسه از طریق بهبود کالسهمین شده است. بر 

حفظ قوانین فاصله گذاری فیزیکی و ... ایمن شود تا با استفاده از آن یادگیری مبتنی بر کالس درس بدون ت امکان، در صور

 وقفه ادامه پیدا کند.

دانش آموزان در مدرسه، نقش معلم در تربیت و یادگیری و تاثیر تعلیم و تربیت حضوری در دانش آموزان، بی بدیل و  حضور

های حضوری قابل توجه بوده و ممکن است در آینده شی از توقف آموزش تحصیلی آشکار و پنهان نا غیرقابل جایگزین است. افت

 ارد.در ابعاد مختلف بگذنتایج و آثار جبران ناپذیری بر دانش آموزان 

های فعالیتواکسیناسیون در کشور شتاب مناسب را گرفته است و همسو با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا زمینه خوشبختانه 

با توجه به شرایط حاکم رعایت عدالت در .باشدیمبه صورت آرام و تدریجی در حال فراهم شدن های حضوری اثربخش آموزش

 اشت فردی ضرورت فراوان دارد.های آموزش و یادگیری و آگاهی بخشی به رعایت بهدتامین فرصت

نکات ذیل مقدمات بازگشایی  وهای ابالغی دستورالعمل ا لحاظ نمودنب "دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان"در این میان 

 ترکیبی را مدنظر قرار داده است:

 )با مشارکت عموم ذینفعان(06نسخه  –های مراقبت و کنترل بیماری کرونا دستورالعملرعایت  -1

           آموزش حضوری بر آموزش مجازیتقدم  -2

 های مجازیآموزشبرقراری استمرار  -3

 بهبود شرایط یادگیری از طریق آموزش ترکیبیبه دبیران، اولیا و دانش آموزان  اعتماد جلب -4

 ها، ...(اقتضایی و متناسب با شرایط خاص مدرسه)انتظارات، توانمندیبرنامه تهیه  -5

 به منظور برگزاری مطلوب بازگشایی ترکیبی روریضهای از اولیا محترم در همکاریاستمداد  -6

با حضور  الزمجلسات  ،در ابتدای سال تحصیلی س از ابالغ شیوه نامه بازگشایی از طرف آموزش و پرورشپبه ذکر است الزم 

 پیرامونو ... انجمن اولیا و مربیان  و موزش و پرورشآ، مسئولین ، شورای دبیران، گروههای درسیشورای مدرسهاعضای 

 گردد.در ادامه اعالم میآن  یجتانبرگزار گردیده است و  دل پیشنهادی مدرسهمتنظیم 

های ابالغی و ضوابط بهداشتی گردد مدرسه ملزم به رعایت ضوابط آموزشی و تربیتی در راستای دستورالعملمجدد تاکید می

را در دستور کار قرار داده است و امید است با  دل پیشنهادیمبوده و ضمن بررسی موارد و راهکارهای پیشنهادی مختلف، 

 نتایج مطلوب به دست آید. ش آموزان، اولیا، دبیران و مسئولین(جابربن حیان)داندبیرستان دوست داشتنی  خانوادههمکاری 

 تدر طریق عشقبازی امن و آسایش بالس

 یریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهم

 

 

  مجازی( –ری ترکیبی)حضو موزشآشیوه نامه 
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 :نامه اجرایی و اقدامات الزمیوه ش

در وب  پرنمودن فرم درخواستا ب رندمدنظر را داآتی حضوری در هفته  است دانش آموزانی که تمایل به استفاده از آموزشزم ال -1

اعالم نمایند، به  آموزشی)از شنبه تا چهارشنبه( برای یک هفته کاملبه صورت قطعی  اعالم آمادگی خویش را سایت مدرسه

  ری می باشد.ضرودر طول هفته نظم داوطلبان محترم م، حضور موزانآلوب و برقراری نظم و امنیت دانش منظور برنامه ریزی مط

، لذا اطمینان از سالمت دانش عالیم بیماری داشته باشند جلوگیری به عمل خواهد آورداز حضور دانش آموزانی که مدرسه  -2

 باشد.ه ضروری میآموز قبل از مراجعه به مدرس

، حضور دانش آموزان منوط به انجام واکسیناسیون اعالم نشده توصیه اکید به انجام واکسیناسیون کامل اعضای خانوادهضمن  -3

 باشدضروری می اجتماعی و فاصله گذاریبهداشتی  هایاست و رعایت پروتکل

 ، برنامهدر صورت افزایش سقف متقاضیان حضور در مدرسهدانش آموزان در هر روز، پذیرش   درمحدودیت مدرسه  توجه بهبا  -4

خواهد شد، در غیر این صورت و در حال حاضر محدودیتی بنابر پیش بینی های صورت  افراد مجاز به حضور در مدرسه اطالع رسانی

 وجود نخواهد داشت. در هفته اولگرفته، جهت حضور داوطلبین آموزش حضوری 

برنامه هفتگی ، پس از بررسی فرمهای درخواست تکمیل شده تاکید می گردد در صورت افزایش متقاضیان به حضور در مدرسهمجدد  -5

 .اطالع رسانی خواهد شد چرخشی دانش آموزان مجاز به حضور

نش آموزان ضدعفونی کننده نیز داشود دستکش و مایع و توصیه می دهماسک مناسب بر عهده دانش آموزان بوهمراه داشتن  -6

 همراه خود داشته باشند و تنها از لوازم التحریر شخصی استفاده نمایند.

و فاصله گذاری های بهداشتی رعایت کامل پروتکلام مراجعت به منزل ملزم به تا هنگدانش آموزان از ابتدای حضور در مدرسه  -7

 باشد.مدرسه از پذیرش ایشان معذور می باشند، در صورت عدم رعایت موارد الزم،می اجتماعی

های زنگپیش بینی شده ملزم به رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی بوده و در  های تفریحزنگدانش آموزان حاضر در مدرسه در  -8

 باشد.میهای مربوطه طبق آیین نامه  زشیهای ورورزش نیز مجاز به انجام فعالیت

رعایت پوشش مناسب های درس، های درس و بازبودن درب و پنجره کالسبا توجه به ضرورت تهویه مناسب و جریان هوا در کالس -9

 مورد تاکید است. به آغاز فصل سرما توسط دانش آموزان با عنایت

لباس فرم دانش "باشد، با توجه به عدم ضرورت تهیه در زمان حضور در مدرسه الزامی می مقررات و ضوابط انضباطیرعایت سایر  -10

ای معمولی، پیراهن ساده آستین رود در هنگام مراجعه به مدرسه دانش آموزان پوشش مناسب داشته باشند)شلوار پارچهانتظار می "آموزی

 آرم، رعایت بهداشت موی سر مورد تاکید است( بلند بدون هرگونه

ی جاری به صورت رسمی را همانگونه که در شیوه نامه قبلی مدرسه اشاره شده است برای سال تحصیلامکان ارایه سرویس ایاب مدرسه  -11

متقاضیان سرویس ایاب و ذهاب  باشد.میبر عهده اولیای محترم مسئولیت رفت و آمد دانش آموزان و  نخواهد داشت

 9از ساعت  روزهای چهارشنبه هر هفته (09123777301 - جناب آقای رجبیگذشته مدرسه) هایپیمانکار محترم سالتوانند با می

یس ایاب و البته این موضوع به منزله ارایه سرو به صورت تلفنی تماس حاصل نموده و درخواست خویش را به ایشان اعالم نمایند. 13الی 

 باشد.ذهاب رسمی توسط مدرسه نمی

در صورت نیاز دانش آموزان به موارد تغذیه، الزم است اولیای محترم پیش بینی  )بوفه(،"تغذیه سالمپایگاه "عدم فعالیت با توجه به  -12

 موارد الزم را داشته باشند.
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 مورد تاکید است. عدم ازدحامرعایت ویژه تردد در هنگام ورود و خروج از مدرسه و  -13

هاو دفاتر های بهداشتی بیش از پیش مورد تاکید است و صرفا دانش آموزان کتابهمراه نداشتن لوازم غیرضروری به دلیل رعایت پروتکل -14

 لتحریر مورد نیاز را همراه داشته باشند و در اختیار سایر دوستان خویش نیز قرار ندهند.درسی و لوازم ا

 زانهای حضور دبیران و دانش آمو، استقبال و یا عدم استقبال مخاطبان، محدویتدر صورت تغییر شرایط موجودهای پیش بینی شده برنامه -15

به صورت  آذرماه 6رنامه ذیل از باحتمال تغییر داشته و تا اطالع ثانوی  های جدید از طرف آموزش و پرورشو یا ابالغ دستورالعمل

 گردد.اجرا می آزمایشی

 مجازی( –)حضوری جدید آموزشی مدرسه در شرایط ترکیبیبرنامه 

 های مکمل و مجازیالسک حضوریاصلی و های السک

 ششم -پنجم زنگ  چهارم -سوم زنگ  دوم -اول زنگ 
  مکمل مجازی

 مدو -اول زنگ 

  مکمل مجازی

 چهارم -وم سزنگ 

  مکمل مجازی

 ششم -پنجم زنگ 

7:45-8:45 9:05-10:05 10:10-11:10 11:20-11:40 11:45-12:05 12:10-12:30 

 دقیقه 20 قهدقی 20 دقیقه 20 دقیقه 60 دقیقه 60 دقیقه 60

اسکای از طریق  در منزل حاضر کالس برای دانش آموزانزنده پخش 

 و ارتباط با دبیر از طریق نماینده کالس روم

 اصلیهای کالس آموزشمکمل  – مجازی در شاد السهایک

 به تکالیف  و ...(رسیدگی  –)پرسش و پاسخ 

 :کمیلیتتوضیحات 

 صبح 11:10ساعت و تا درسه حضور داشته در م صبح 7:30ساعت راس آموزان متقاضی حضور در مدرسه، الزم است دانش  -1

 داشته باشند.درسه در محضور کامل  ،انضباطی مطابق با ضوابط ،به صورت مستمر

، حفظ تمرکز دبیران در کالس درسفاهیم برای دانش آموزانی که در مدرسه حضور دارند و به منظور توجه به تدریس مبا  -2

ارتباط با یدگی مستقیم به دانش آموزان حاضر در منزل را نداشته و از طریق نماینده خویش در کالس، ایشان امکان پاسخگویی و رس

 رقرار خواهند نمود.بکالس  و شرایط را در حد مقدوراتن سایر دانش آموزا

 2تلفیق هر و با  دقیقه کامل 60به صورت ، زنگها محترم بیرانتوسط د آموزشبخش عمده کیفیت بخشی به منظور به  -3

 درنظر گرفته شده است.بستر اسکای روم و در در بخش اول برنامه  زنگ آموزشی

کامال بخش دوم برنامه به صورت  ،موزانی که در مدرسه حضور ندارندابهامات دانش آسواالت و به منظور پاسخگویی به  -4

 برگزار خواهد شد. بستر شاددر مجازی 

پس  دقیقه تاخیر 10کالسهای فوق برنامه با وجود نداشته و  و جدول زمانبندی دروس برنامه اصلی هفتگیمحتوای در تغییری  -5

 های مکمل و مجازی برگزار خواهد شد.از برنامه کالس

 .دانش آموزان در اسکای روم و برنامه شاد برای دانش آموزانی که در مدرسه حاضر نیستند الزامی می باشدحضور  -6

 باشد.ضروری میاز هر دانش آموز  متر فاصله 1.5احتساب با  ی مدرسهو سایر فضاها درس هایفاصله گذاری در کالسرعایت  -7

علی الخصوص برای دانش آموزانی که امکان حضور در  وزشیهای مکمل آمآموزشهای تلویزیونی و سایر بستهاز استفاده  -8

 گردد.مدرسه را ندارند، توصیه می

  گذاری دبیرستان هیات امنایی جابربن حیانشورای سیاست


