
  باسمه تعالي

  19سياستي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران در موضوع كوويد  خالصه

  موضوع: آموزش حضوري مدارس و دانشگاهها

  فرهنگستان 19كارگروه ويژه كوويد  1400آبان  23 خروجي جلسه

و  باال سرعت انتشار منشاء نامشخص و اي است كه با توجه بههمه گيري ويروس كرونا پديدهمقدمه: 
كرده است. اين بحران هر چند در ظاهر ماهيتي صرفا ويژگي هاي مهارناپذير آن، جهان را با بحران مواجه

هاي اي است چند بعدي كه آثار و پيامدهاي آن در حوزهپزشكي و مرتبط با نظام سالمت دارد، پديده
هايي كه تحت تاثير است. يكي از مهم ترين حوزهمختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي قابل بررسي 

ها هستند. تداوم همه گيري اين دانشگاهمدارس و اين پاندمي ويروسي قرار گرفته است، حوزه آموزش 
-1400تغيير نحوه آموزش از حضوري به مجازي كامل گرديده است. با آغاز سال تحصيلي ويروس باعث 

رونا به طرف آماده سازي شرايط براي آموزش حضوري در سياست هاي ابالغي در ستاد ملي ك 1401
در اين راستا جلسات كارشناسي متعددي گذاشته شده و دستورالعمل هايي  مدارس و دانشگاهها رفته است.

هم آماده گرديده است. ليكن به نظر مي رسد ابعاد موضوع بسيار پيچيده بوده و اظهارنظرهاي مسئولين 
ارد. مردم نسبت تصميم ها توجيه نمي شوند. دستورالعمل ها گاه پيچيده هستند و دمرتبط گاه با هم تناقض 

شفافيت كافي را ندارند. بانك هاي اطالعاتي توانايي الزم براي رصد هوشمند را ندارند. و اشكاالت ديگري 
ري فرهنگستان علوم پزشكي در راستاي وظايف خود موضوع آموزش حضو  كه در سيستم اجرا وجود دارند.

در دانشگاهها را مورد بررسي قرار داده و توصيه هاي سياستي زير را جهت اطالع سياستگزاران و مجريان 
  . اعالم مي كند

  موارد مربوط به مدارس

كرونا  يماريهوشمند ب تيريطرح مد يياجرا يندهايالزامات فرا ف،يوظا دستورالعمل"اجراي دقيق   .1
كنترل هوشمند "ستاد ملي كرونا. كه درآن به  1400آبانماه  22مصوب جلسه  "بستر سامانه در

منفي در هنگام PCRمعلمين و كادر مدارس و دانش آموزان و الزام تزريق واكسن يا داشتن تست 
البته اين برنامه در طول زمان نياز به ارتقاء دارد و در خصوص تاكيد شده است.  "حضور درمدرسه

  از است نظرات كارشناسي صاحبنظران هم اخذ شود.اجراي موارد آن ني



اجراي دقيق آخرين پروتكل مورد توافق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت   .2
.(مشتمل بر آموزش و پرورش در خصوص رعايت موارد بهداشتي در هنگام حضور درمدارس

، هنگام زنگ تفريح در كالس ،در مدرسه يكيزيفاصله ف شيافزا، كاهش تراكم و تعداد دانش آموزان
 و تهويه مطلوب كالس ها و كاهش زمان كالس هاي حضوري، راهروها و حياط مدرسه و سرويس 

اهش تماس با سطوح و وسائل ، كمواقع الزم يو الزام استفاده از آن برا لدياستفاده از ماسك و ش
 يشناسائتجهيز سرويس هاي بهداشتي به امكانات الزم از قبيل مايع دستشويي و شير پدالي، ، آلوده

دو و ، آنان ژهيمراقبت و يبرا يزيو برنامه ر يماريدانش آموزان در معرض خطر ابتال و عوارض ب
  .در موارد لزوم) كردن مدارس و كوتاه شدن زمان مدرسه فتهيسه ش

سال، رعايت موارد  12علمي درخصوص تزريق واكسن به افراد زير  با توجه به نبودن شواهد متقن  .3
  بهداشتي در مدارس ابتدايي با دقت بيشتري انجام و مورد نظارت هر دو دستگاه باشد.

 ي) براگانيرا ينترنتي(مانند تبلت و خط ايالتيدر نظر گرفتن تسهو توجه به عدالت آموزشي   .4
 يفيضع ياجتماع گاهيكه خانواده شان پا آموزاني دانش يبرا يآموزش مجاز ستمياستفاده از س

 يبهداشت التيتسه زين يي)، و در صورت بازگشايآموزش مجاز وهيدارند(در صورت استمرار ش
 .شود قرار داده آموزان دانش نيا اري) در اختاي هيتغذ هاي مكمل ،يدرمان يامهي(الكل، ماسك، ب

كادر مدارس در خصوص پروتكل ها و دستورالعمل هاي اطالع رساني مناسب به عموم جامعه و   .5
  ابالغي، ضمن تالش براي شفاف بودن و قابل اجرا بودن اين پروتكل ها و دستورالعمل ها.

مصوبات ( نحوه تامين منابع الزم براي در اختيار قرار دادن ماسك  جهت اجرايحمايت مالي كافي   .6
 براي دانش آموزان).

 .يحضور دانش آموزان در حداقل تعداد و بصورت نوبت ،يآموزش مجاز ستميحفظ ستاكيد بر  .7

از موارد  يينشانه ها افتيبه محض در ،تاهشدارعالئم  فيتعر قياز طر طيو مداوم شرا قيدق شيپا  .8
 و موثر عيجهت پاسخ سر يمقتض ميو تصم دهيمربوطه انجام گرد ليو تحل اميپ عيانتقال سر ،يماريب

  انجام شود.

  مربوط به دانشگاههاموارد 

   كرونا  يماريهوشمند ب تيريطرح مد يياجرا يندهايالزامات فرا ف،يوظا دستورالعمل"اجراي دقيق
 كنترل هوشمند"ستاد ملي كرونا. كه درآن به  1400آبانماه  22مصوب جلسه  "بستر سامانه در



منفي در PCRو الزام تزريق واكسن يا داشتن تست  جويانو دانش اداري دانشگاههاو كادر اساتيد
البته اين برنامه در طول زمان نياز به ارتقاء دارد و در تاكيد شده است.  "دانشگاههنگام حضور در

  خصوص اجراي موارد آن نياز است نظرات كارشناسي صاحبنظران هم اخذ شود.
  كاهش تراكم و تعداد ه اعم از اجراي دقيق پروتكل هاي بهداشتي در هنگام حضور در دانشگا

كاهش طول  هاي دانشگاه،سيسرو ها ودر كالس و تهويه مطلوب يكيزيفاصله ف شيافزاجويان، دانش
اهش ، كمواقع الزم يو الزام استفاده از آن برا لدياستفاده از ماسك و ش مدت كالسهاي حضوري،

مجهز نمودن سرويس هاي بهداشتي به امكانات الزم از قبيل صابون ،تماس با سطوح و وسائل آلوده
 يزيو برنامه ر يماريدر معرض خطر ابتال و عوارض ب جوياندانش يشناسائ مايع و شير هاي پدالي، 

  .)آنان ژهيمراقبت و يبرا
   ي) براگانيرا ينترنتي(مانند تبلت و خط ايالتيدر نظر گرفتن تسهتوجه به عدالت آموزشي و 

 يفيضع ياجتماع گاهيكه خانواده شان پا يانيدانشجو يبرا يآموزش مجاز ستمياستفاده از س
 يبهداشت التيتسه زين يي)، و در صورت بازگشايآموزش مجاز وهيدارند(در صورت استمرار ش

 .شود قرار داده انيدانشجو نيا اري) در اختاي هيتغذ هاي مكمل ،يدرمان يا مهي(الكل، ماسك، ب

  دقيق پروتكل هاي بهداشتي در خوابگاهها با آموزش كامل دانشجويان و فراهم كردن زمينه رعايت
  فاصله گذاري( با كم كردن تراكم دانشجويان در اتاق هاي خوابگاه).

  (ايجاد امكانات الزم در خوابگاهها و محيط دانشگاه ) حمايت مالي كافي جهت اجراي مصوبات.  
   براي تدوين و در نظر گرفته شود. و ل دانشگاه ها و مراكز آموزشي استقالدر اجراي دستورالعمل ها

به آنها اختيار كافي داده  اجراي برنامه بازگشايي و در صورت نياز قرنطينه مجدد بر اساس شرايط
 شود.

   استفاده از فرصت توسعه زير ساخت هاي آموزش مجازي به منظور تفويض اختيار به دانشگاه ها و
  .مراكز آموزشي براي اجراي برنامه هاي تلفيقي آموزشي(مجازي و حضوري)

   تاكيد بر اولويت آموزش هاي مهارتي بصورت حضوري و آموزش دروس نظري بصورت مجازي با
  .و ظرفيت هاي مجازي استفاده از رسانه هاي مختلف

   لزوم تاكيد بر بازگشايي تدريجي و در صورت نياز محدود و انعطاف الزم براي بازگشت كامل به
  .شرايط قرنطينه



   تاكيد بيشتر بر بومي گزيني و تسهيل جايجايي و انتقال دانشجويان به منظور پيشگيري از سفر هاي
  .غير ضرور

 نشجويي خصوصا در مقاطع تحصيالت تكميلي و اجازه آموزش بازنگري در الزام فعاليت تمام وقت دا
  .پاره وقت

  

  

  

  

   


