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 اجراييخالصه 

 *32/80/9088، 91-گيري كوويد در همه ها آموزش حضوري مدارس و دانشگاه
 

 

 چکيده
باه منواور رعايات    . اسات  هاا  سازي شرايط براي آموزش حضوري در مدارس و دانشگاه هاي جديد ستاد ملي کرونا درجهت آماده سياستها  دانشگاه

 .است کردهها پيشنهاد  هاي عملياتي در سطح مدارس و دانشگاه رهنگستان علوم پزشكي توصيهف03-جانبه الزامات اين امر، کارگروه کوويد همه
 

 هاي بهداشتي ها، ارائه مراقبت مدرسه ،03-، کوويدها آموزش، دانشگاه :ها كليد واژه
 

 مقدمه
نامشاص  و   أاي است که با توجه به منشا گيري ويروس کرونا پديده همه

کارده   ي مهارناپذير آن، جهان را با بحران مواجاه ها يسرعت انتشار باال و ويژگ

اين بحران هر چند در ظاهر ماهيتي صارفا  پزشاكي و مارتبط باا نواام      . است

هااي   اي است چند بعدي که آثار و پيامدهاي آن در حاوزه سالمت دارد، پديده

يكاي از  . مصتلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي قابا  بررساي اسات   

ويروسي قرار گرفتاه اسات،    گيري همهاين  تأثيرهايي که تحت زهترين حو مهم

گيري اين ويروس باعا    تداوم همه. ها هستندحوزه آموزش مدارس و دانشگاه

با آغاز سال تحصيلي . ده استشتغيير نحوه آموزش از حضوري به مجازي کام  

ساازي   ي ابالغي در ستاد ملي کرونا باه رارآ آمااده   ها سياست 0011-0010

در اين راساتا  . ها رفته است رايط براي آموزش حضوري در مدارس و دانشگاهش

. ده اسات شا يي هم آماده ها و دستورالعم  برگزارجلسات کارشناسي متعددي 

ن رسد ابعاد موضوع بسيار پيچيده بوده و اظهارنورهاي مسئوال ليكن به نور مي

. شاوند  نماي توجياه   هاا  ماردم نسابت تصاميم   . مرتبط گاه با هم تنااق  دارد 

ي ارالعاتي ها بانک. گاه پيچيده هستند و شفافيت کافي را ندارند ها دستورالعم 

و اشكاالت ديگري که در سيستم اجرا . توانايي الزم براي رصد هوشمند را ندارند

فرهنگستان علوم پزشكي در راستاي وظايف خود موضوع آماوزش  . وجود دارند

ي سياساتي زيار را   هاا  قرار داده و توصيهها را مورد بررسي  حضوري در دانشگاه

جلسه  محصول ها اين توصيه .کند اران و مجريان اعالم ميذگ ارالع سياست براي

 .آبان ماه سال جاري است 39 فرهنگستان در تاريخ 03-کارگروه کوويد

 

 مربوط به مدارس هاي توصيه
رار    ياي اجرا يندهايالزامات فرا ف،يوظا دستورالعم »اجراي دقيق  .0

 33مصاو  جلساه    «بستر سامانه درکرونا  يماريهوشمند ب تيريمد

ن اکنترل هوشمند معلم»که درآن به . ستاد ملي کرونا 0011ماه  آبان

آزمايش آموزان و الزام تزريق واکسن يا داشتن  و کادر مدارس و دانش

البتاه ايان   . شده است تأکيد «مدرسه در هنگام حضور در PCR منفي

نياز به ارتقا دارد و در خصوص اجراي ماوارد آن  برنامه در رول زمان 

 .شوددريافت نوران هم  نياز است نورات کارشناسي صاحب

اجراي دقيق آخرين پروتك  ماورد توافاق وزارت بهداشات درماان و      .3

آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش در خصوص رعايت ماوارد  

و کااهش تاراکم   مشاتم  بار   ) .بهداشتي در هنگام حضور درمدارس

، هنگاام  کالس، در مدرسه يكيزيفاصله ف شيافزا، آموزان تعداد دانش

در راهروهااا و حيااار مدرسااه و ساارويه و تهويااه  زمااان اسااتراحت

اساتفاده از   ي حضاوري، هاا  ها و کاهش زماان کاالس   مطلو  کالس

اهش ، کمواقع الزم يو الزام استفاده از آن برا محافظ صورتماسک و 

ي بهداشاتي باه   هاا  ، تجهياز سارويه  ه  آلوديتماس با سطو  و وسا

 ييشناساااامكانااات الزم از قبياا  مااايع دستشااويي و شااير پاادالي،  

 يزيا ر و برناماه  يماار يآموزان در معرض خطر ابتال و عاوارض ب  دانش

کردن مادارس و کوتااه شادن     نوبتهدو و سه ، آنان ژهيمراقبت و يبرا

 (.در موارد لزوم زمان مدرسه

قن علمي درخصاوص تزرياق واکسان باه     شواهد مت فقدانبا توجه به  .9

سال، رعايت موارد بهداشتي در مدارس ابتدايي با دقات   03افراد زير 

 .بيشتري انجام و مورد نوارت هر دو دستگاه باشد

لاو   مانناد  )تجهيزاتاي  در نوار گارفتن   توجه باه عادالت آموزشاي و     .0

اساتفاده   يبارا ( گانيرا نترنتدسترسي به اي( )گوشيتبلت و )هوشمند 

 گااه يشاان پا  کاه خاانواده   آموزاني دانش يبرا يآموزش مجاز ستميس از

، و (يآماوزش مجااز   وهيدر صورت استمرار شا ) دارند يفيضع ياجتماع

 ياها  هما يالكا ، ماساک، ب  ) يبهداشات  وسااي   زين ييدر صورت بازگشا

 .شود قرار داده آموزان دانش نيا اريدر اخت( اي هيتغذ يها مكم  ،يدرمان

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .بندي و در معاونت علمي تنويم شده است اين سند محصول مذاکرات علمي انجام شده در فرهنگستان علوم پزشكي است که توسط هيئت رييسه جمع* 
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رساني مناسب به عماوم جامعاه و کاادر مادارس در خصاوص       ارالع .5

راي شفاآ بودن و قابا  اجارا   ي ابالغي، ضمن تالش بها دستورالعم 

 .ها بودن اين دستورالعم 

مين منابع الزم براي أنحوه ت) اجراي مصوبات  برايحمايت مالي کافي  .6

 (.آموزان در اختيار قرار دادن ماسک براي دانش

حضور دانش آموزان در حداق   ،يآموزش مجاز ستميحفظ سبر تأکيد .7

 .يصورت نوبته تعداد و ب

به مح   تا ،هشدارم يعال فيتعر قياز رر طيو مداوم شرا قيدق شيپا .8

مربوره   يو تحل اميپ عيانتقال سر ،يمارياز موارد ب ييها نشانه افتيدر

 .انجام شود و موثر عيپاسخ سر براي يمقتض ميو تصم دهشانجام 

 

 ها هاي مربوط به دانشگاه توصيه
  رر   ييجراا يندهايالزامات فرا ف،يوظا دستورالعم »اجراي دقيق

 33مصو  جلسه  «بستر سامانه درکرونا  يماريهوشمند ب تيريمد

کنتارل هوشامند   »کاه در آن باه   . ستاد ملي کروناا  0011ماه  آبان

ها و دانشجويان و الزام تزريق واکسان   استادان و کادراداري دانشگاه

تأکياد  « در هنگام حضور دردانشاگاه  PCRآزمايش منفي يا داشتن 

اين برنامه در رول زماان نيااز باه ارتقاا دارد و در     البته . شده است

نوران  خصوص اجراي موارد آن نياز است نورات کارشناسي صاحب

 .شود دريافتهم 

  هاي بهداشتي در هنگام حضور در دانشاگاه   دستورالعم اجراي دقيق

ي و كا يزيفاصاله ف  شيافازا جويان، کاهش تراکم و تعداد دانشا اعم از 

هاي دانشگاه، کاهش رول مدت  هيسرو ا وه در کالس تهويه مطلو 

و الازام   محاافظ صاورت  اساتفاده از ماساک و   هاي حضاوري،   کالس

 ،  آلودهياهش تماس با سطو  و وسا، کمواقع الزم ياستفاده از آن برا

هاي بهداشتي به امكاناات الزم از قبيا  صاابون     سرويه کردنمجهز 

ض خطار اباتال و   در معر جوياندانش ييشناسامايع و شيرهاي پدالي، 

 (.آنان ژهيمراقبت و يبرا يزير و برنامه يماريعوارض ب

  تجهيزاتاي همانناد لاو     در نوار گارفتن   توجه به عدالت آموزشي و

استفاده  يبرا گانيرا نترنتيا و دسترسي به( گوشيتبلت و )هوشمند 

 گااه يشاان پا  که خاانواده  يانيدانشجو يبرا يآموزش مجاز ستمياز س

، و (يآموزش مجااز  وهيدر صورت استمرار ش) ارندد يفيضع ياجتماع

 ياها  هميالك ، ماسک، ب) يبهداشت التيتسه زين ييدر صورت بازگشا

 .شود قرار داده انيدانشجو نيا اريدر اخت( اي هيتغذ هاي مكم  ،يدرمان

  ها با آموزش کام   بهداشتي در خوابگاه هاي دستورالعم رعايت دقيق

باا کام کاردن تاراکم     ) گذاري نه فاصلهدانشجويان و فراهم کردن زمي

 (.هاي خوابگاه دانشجويان در اتاق

   ايجااد امكاناات الزم در   )اجاراي مصاوبات    باراي حمايت مالي کاافي

 (.ها و محيط دانشگاه خوابگاه

  ها و مراکز آموزشي در نور  استقالل دانشگاه ،ها در اجراي دستورالعم

زگشايي و در صورت نيااز  و براي تدوين و اجراي برنامه با. گرفته شود

 .قرنطينه مجدد بر اساس شرايط به آنها اختيار کافي داده شود

 هاي آماوزش مجاازي باه منواور      استفاده از فرصت توسعه زيرساخت

هااي   ها و مراکز آموزشي براي اجراي برنامه تفوي  اختيار به دانشگاه

 (.مجازي و حضوري) تلفيقي آموزشي

 صاورت حضاوري و آماوزش    ه هارتي با هاي م بر اولويت آموزش تأکيد

صورت مجازي با استفاده از رساانه هااي مصتلاف و    ه دروس نوري ب

 .ظرفيت هاي مجازي

  بر بازگشايي تدريجي و در صورت نياز محادود و انعطااآ    تأکيدلزوم

 .الزم براي بازگشت کام  به شرايط قرنطينه

 نشاجويان  جايي و انتقال دا بهبيشتر بر بومي گزيني و تسهي  جا تأکيد

 .به منوور پيشگيري از سفر هاي غير ضرور

     در مقاارع   وياژه  باه بازنگري در الزام فعاليت تماام وقات دانشاجويي

 . تحصيالت تكميلي و اجازه آموزش پاره وقت

 

Executive Summary 

Face-To-Face Education in Schools and Universities in the Covid-19 Pandemic
*
 

 
Abstract 
Recent policies of the Corona National Headquarters regarding preparation of conditions for face-to-face education 

in schools and universities prompted the Covid-19 Workforce of the Academy of Medical Sciences to propose  

recommendations for schools and universities in compliance with the requirements of this matter which are 

addressed herein. 
 
Keywords: COVID-19, Delivary of Health Care, Education, Schools, Universities 
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* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of Academy sets it. 
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