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 به نام خدا

 آموزان برای آموزش)شاد(راهنمای عمل شبکه اجتماعی دانش

 دبستان و دوره اول و دوم ابتدایی(پیش )در دورهن آموزان، معلمان، اولیا و مدیراویژه دانش 

 

 مقدمه

ها وآمدبا توجه به شیوع ویروس کرونا و توصیه وزارت بهداشت مبنی بر قرنطینه در خانه و به حداقل رساندن رفت     

مربیان اندازی سامانه آموزش مجازی شاد نموده تا جهت حفظ سالمتی افراد، وزارت آموزش و پرورش اقدام به راه

آموزان را در سراسر کشور آموزش دانش ، نوآموزان وجازیهای ممعلمان بتوانند از طریق کالسپیش دبستانی و 

 دهند. 

وآموزان نبا توجه به این که در شرایط اضطراری فعلی، برای اولین بار به صورت گسترده از این روش برای آموزش      

آموزان، نوگردد، الزم است تمامی ارکان تعلیم و تربیت شامل )مدیران، معلمان، آموزان استفاده میدانشو 

ورت های طوالنی تدریس که به صفرایند یمی انعطاف پذیر باشند تا بتوانآموزان و اولیا( هر کدام دارای روحیهدانش

 گرفت را از طریق سامانه مجازی شاد انجام دهیم.حضوری انجام می

 یارگذارب یمعلمان در هر درس  و محتواها تیو فعال سیسوابق تدرضروریست مدیران محترم      

 برگزاری ساعت طول در آموزدانش حضورنگهداری کنند؛  99 وریشهر انیو تا پا ذخیرهشده، 

 د.شویمحسوب م بتیغ ،یبوده و ترک کالس بدون اجازه قبل یدرس ضرور یهاکالس

 .***از دانش آموزان ممنوع است یمجاز یهاهرگونه وجه با هر عنوان بابت کالس افتیدر***

  «شاد»آموزان شبکه اجتماعی دانش  به ورود  فرایند

 مدیر، معلم، از اعم مدرسه عوامل از یک هر بدانیم است الزم «شاد»اجتماعی شبکه به ورود فرایند تبیین از قبل      

 داخلی یهارسانامیپ از یکی نصب نیازمند شبکه، این از استفاده جهت هاآن اولیاء نیز و آموزان انشد  معاونین،

گپ،  ی)سروش،آافزارهای آموزان جهت استفاده از سامانه باید یکی از نرمی اعضای مدرسه و دانشهمه .هستند

 گردد را نصب کنند.که توسط مدیر انتخاب می ( کایبله،گپ ،روب
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 گام اول راه اندازی )مدیر مدرسه(: 

 ود. انه سناد مطمئن شاز صحت کالس بندی و اختصاص آموزگار به درس از طریق ساممدیر الزم است ابتدا  -1

 .کندیموردنظر خود را انتخاب م رسانامیسامانه سناد پ قیمدرسه از طر ریمد -2

 پیام رسان انتخابی را در گوشی تلفن همراه )فعال فقط تحت سیستم عامل اندروید( یا رایانه خود نصب کنید. -3

عات از دریافت اطاللی خود را وارد کنید. پس شده و کد م «شاد»از نصب پیام رسان انتخابی، وارد بات عد ب -4

صورتی که اطالعات مرتبط با کالس و آمار د. در کالس ها و معلمان خود نسبت به تائید آن ها اقدام نمائی

ت انیروی انسانی با وضع موجود در مدرسه مغایرت داشت، الزم است ابتدا با ورود به سامانه سناد مشخص

 ر شاد تائید نمائید. ساعت آن را د 24و بعد از  وزان را اصالحمآمدرسه، کالس، نیروی انسانی و دانش 

س از تائید متوجه مغایرت با سامانه سناد شد، ابتدا باید اطالعات الزم را در سناد اعمال پدر صورتی که مدیر مدرسه  تبصره:

 کالس ها را انجام دهید. ساعت عملیات مرتبط با ورود به شاد و تائید  24کنید و سپس بعد از 

ثبت  ید ملکهمچنین  مدارس فعال نخواهد بود یبرا یکالس چیه ادشدهیمراحل  افتنی انیاست قبل پا یهیبد -5

 کالس به فرد است. صیمدرسه مالک تخص ریشده توسط مد دیو  تائ

 

 اندازی)معلمان(: گام دوم راه

 یمورداستفاده در همان واحد آموزش  یانتخاب رسانامینسبت به  نصب پ رسه، عالم مدیر مدامعلمان پس از  -1

 .مایندناقدام 

خواهید س های خود )گروه ها( را مشاهده کد ملی و کالو انتخاب گزینه معلم، از ورود به پیام رسان پس  -2

 معلم ادمین کالس خود است و از این به بعد مسئولیت آن کالس را عهده دار خواهد بود. کرد. هر 

 ریبه مد رتیموضوع را جهت رفع مغا رتیو در صورت وجود مغا  دیدر صورت صحت اطالعات آن را تائ -3

 .در سامانه سناد انجام شودتوسط مدیر واحد آموزشی  اصالحات الزمتا  دینمایمدرسه اعالم م

و  یکالس به فرد است و نوع رابطه  کار صیکالس  و تخص نییمالک تع ریوسط مدشده ت دیتائ یکد مل -4

 ندارد. یریموضوع تأث نیدر ا یاستخدام
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 آموزان(:اندازی )نوآموزان و دانشگام سوم راه

طالع به ا ریکه قبالً توسط مد لیاستفاده در مدرسه محل تحص مورد  رسانامیآموزان پس از نصب پدانش -1

 .کنندیآموز را انتخاب مدانش نهیشده و گز« شاد»است، وارد بات  دهیدانش آموزان رس

ا در اختیار دانش آموز قرار می دهد که با کلیک کردن بر روی ر، (shad.medu.ir) رسان، لینکِیام پ -2

ش ئید آن لینک کالس نمایلینک وارد صفحه اصلی شاد می شود و اطالعات درخواستی را وارد نموده و با تا

 وز با انتخاب لینک مربوطه وارد کالس می شود. این مرحله دانش آمدر داده می شود. 

 ینتخابا رسانامیآن وارد شبکه شده با پ قیکه از طر یرسانامیمرحله مشخص شود پ نیکه در ا یدر صورت -3

خود را نصب و مراحل  تیمحل فعال یواحد آموزش یاعالم رسانامیپ دیداشته است، با رتیمدرسه مغا

 .دیرا مجدداً تکرار نما گفتهشیپ

 ها در سامانه شادمدیران، معلمان و مربیان جهت تشکیل مدارس و کالسجدول زمانبندی حضور 

 11/1/1311 شنبه مدیران مدارس ابتدایی

 11/1/1311 شنبهیک ا سومو آموزگاران پایه اول ت پیش دبستانی مربیانتشکیل کالس ها/

 11/1/1311 شنبهدو آموزگاران پایه چهارم تا ششمتشکیل کالس ها /

 21/1/1311 شنبهپنج های پرورشی و مشاورهایجاد کانال

 

 های مجازی در سامانه شادزمان تشکیل کالس

 دقیقه( 01) 00تا  01پیش دبستان: 

 دقیقه( 91)  01:01الی  9پایه اول و دوم: ساعت 

 دقیقه( 12الی  5زمان استراحت بین هر زنگ  –دقیقه  22الی  15مدت زمان تدریس در هر زنگ  –زنگ  4)

 دقیقه( 021)   01:01الی  0:01سوم و چهارم : ساعت پایه 

 دقیقه( 12الی  5زمان استراحت بین هر زنگ  –دقیقه  25الی  22مدت زمان تدریس در هر زنگ  –زنگ  4)

 دقیقه( 051) 01:01الی  0پایه پنجم  و ششم : ساعت 

 دقیقه( 12الی  5ن هر زنگ زمان استراحت بی –دقیقه  32الی   25مدت زمان تدریس در هر زنگ  –زنگ  4)
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 انتظارات

 انتظارات از مدیران ردیف

1 

 اند، اقدام نموده و وارد بات مربوط به شاد شده و پس از دریافتمدیران مدارس حتما باید نسبت به نصب شبکه اجتماعی که انتخاب کرده

رای ها هیچ کالسی باست قبل از ورود مدیر و تائید کالس ها اقدام نمایند، بدیهیها و معلمان خود نسبت به تائید آناطالعات کالس

 فعال نخواهد بود. سمدار

2 
و یا هر عضو دیگری خارج از کالس را ندارند و در صورت وجود هرگونه مغایرت  ، نوآموزآموزی اضافه یا کم کردن دانشمدیران اجازه

 آموزان و کالس مربوطه اقدام نمایند. شتوانند نسبت به اصالح لیست دانصرفا از طریق سامانه سناد می

3 
پیامک  آموزان از طریقاندازی شبکه اجتماعی و استفاده از بات شاد را به معلمان و دانشها و مسائل مربوط به راهتاریخ برگزاری کالس

 اطالع رسانی کنید.

4 
، پیامکی ایر معلمان معرفی گردد تا افراد بتوانند به صورت تلفنیآموزان و سیکی از همکاران به عنوان پشتیبان فنی سامانه به اولیا و دانش

 و یا درون خود سامانه پشتیبانی فنی دریافت کنند.

5 
ن هیچ اند و در کار کردن با آاولیا با سامانه آشنایی کافی پیدا کرده و نوآموزان، آموزان، دانشمربیانو  مطمئن شوید که تمامی معلمان

 مشکلی ندارند.

6 
سترسی، ها را به همراه دالیل عدم دافزار و یا اینترنت ندارند را شناسایی کنید و اسامی آنچنانچه افرادی از هیچ طریقی دسترسی به سخت

 ها برسانید. های دیگر محتواهای آموزشی را به آنبه منطقه آموزشی ارسال نمایید . سعی کنید در مرحله اول با استفاده از روش

 و اولیا قرار دهید.، نوآموزان آموزانو دانش و مربیان دستورالعمل استفاده از سامانه را در اختیار معلمانفایل  7

8 
ا الزم زا باشد؛ لذتواند برای اولیا استرسمیو نوآموزان آموزان با توجه به تازگی این روش، فرایند شروع و اجرای یادگیری از راه دور دانش

 ها ارتباط برقرار کرده و وضعیت پیشرفت آموزش و عملکرد فرزندشان را به آنان گزارش دهید.توانید با آنیاست از هر طریقی که م

 ها با فرزندشان شود.نحوه مشارکت دهی اولیا را طوری فراهم کنید که موجب ایجاد و تقویت تعامل آن 9

11 
مشخص کنید و عالوه بر نظارت مستقیم خودتان، جزئیات عملکرد  و مربیان یکی از همکاران را به عنوان رهبر آموزشی تیم معلمان

 معلمان را از وی جویا شوید.

11 

 ورزشی فمختل هایمهارت آموزش بنیادین، هایمهارت جسمانی، آمادگی بخش چهار در بدنی تربیت معلمان و پایه آموزگاراندبستان، مربیان پیش

 آدرس به دنیب تربیت درس پرتال روی بر آموزشی، هایفیلم و آموزشی هایلوح بدنی، تربیت معلم راهنمای کتاب از مندیبهره با دانشی بخش و

(pel.medu.ir )شود طراحی درس این ارزشیابی جهت نیز حرکتی هایفعالیت ثبت لیست چک و نمایند اقدام. 

12 
ت ی تمامی افراد نظارحسن اجرای وظایف تعیین شده آموزان و نظارت برها شامل رصد معلمان، حضور و غیاب دانشبر تمامی فعالیت

 الزم را داشته باشید. 

 ها را انجام دهید.آموزان را در هر پایه و دوره جویا شوید و اقدامات الزم در خصوص آننظرات دانش 13

14 
 تالوت خشپ: ظهرگاه یا صبحگاه) مدارس روز هر هایبرنامه آغاز در پرورشی مربیان و بدنی تربیت و پرورشی معاونین فعالیت امکان

 .نمائید فراهم را... (  و ورزشی بهداشتی، و اخالقی نکات بیان و ایران اسالمی جمهوری سرود معنی، با قرآن آیات

 و اولیا با معاون و مربی پرورشی و مشاور مدارس را در طول روز فراهم نمائید.  ، مربیانمعلمان،نوآموزان، آموزانامکان ارتباط تعاملی میان دانش 15

 مسئولیت امور پرورشی و مشاوره ای در مدارسی که فاقد معاون و مربی پرورشی و مشاور هستند، بر عهده مدیر مدرسه است.  16
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 دبستانیابتدایی و مربیان پیش معلمانانتظارات از  ردیف

1 
های افزار مربوط به شبکه اجتماعی وارد شبکه اجتماعی و بات شاد شده و کالسمحترم پس از نصب نرم انمعلممربیان و 

 خود را مشاهده و در صورت وجود مغایرت، آن را به مدیر مدرسه اعالم کنند. 

2 
ندارند و در صورت وجود آموز و یا هر عضو دیگری خارج از کالس را ی اضافه یا کم کردن دانشمعلمان اجازهمربیان و 

  آموزان و کالس مربوطه اقدام نمایند.توانند نسبت به اصالح لیست دانشهرگونه مغایرت صرفا از طریق سامانه سناد می

3 
محتوای درسی مد نظر خود را با به صورت صدا و تصویر برای اعضای کالس ارسال کنند و سعی کنند با استفاده از محتواهای 

 و متنوع، در فرایند تدریس جذابیت ایجاد کنند. ایچند رسانه

4 
گونه که  قبال در ساعت کاری عادی در مدرسه حضور داشتند، موظفند در ساعات کاری در سامانه حضور آنالین همان

 داشته باشند و مدیر مدرسه بر حضور همکاران نظارت داشته باشد.

5 
زار شود نباید افهای فنی نرمآموزش است و چنانچه زمانی صرف پشتیبانیدر نظر داشته باشند که ساعات کاری صرفا برای 

 به زمان آموزش لطمه وارد کند.

 ها را به عمل آورید.های الزم میان خود و دیگر کالسهماهنگی و مربیان با همکاری با سایر معلمان 6

 خصوص آن به مدیر مدرسه و اولیا گزارش دهید. های مجازی را مجدانه انجام دهید و درفرایند حضور و غیاب در کالس 7

 های طوالنی و یک طرفه در فرایند آموزش پرهیز شود.های تعاملی صورت گیرد و از ارائهسعی کنید آموزش طی فرایند 8

9 
زم با ال ی طوالنی مدت از رایانه و تلفن هوشمند برای کودکان مضر است؛ لذا با هماهنگیدر نظر داشته باشید که استفاده

 های ارتباطی را مدیریت کنید.ی وی از دستگاهآموز، میزان ساعات استفادهدانشنوآموز و اولیای 

 آموزان را ارزشیابی کنید.های تشریحی، عملکردی، اجباری و اختیاری طراحی کنید و وضعیت دانشآزمون 11

 دهید. آموزان را بررسی کنید و پاسخهای ارسال شده توسط دانشپیام 11

12 
ت به تر زمان کمتری نسبهای پایینبه یاد داشته باشید که مدت زمان کالس مجازی کمتر از کالس واقعی است و در پایه

 های باالتر نیاز است.پایه

13 
 هایمراقبت نیازمند اموزاندانش ویژه به آموزاندانش سالمت وضعیت پیگیری به نسبت تا رودمی انتظار سالمت مراقبین از

 .دهند انجام را الزم اقدام ویژه

14 

 ارائه و منطقه/تاناس تندرستی و سالمت حوزه هماهنگی با یادگیری های بسته تهیه و محتوا تنظیم به نسبت سالمت مراقبین

 محیط لم،سا تغذیه اصول دندان، و دهان بهداشت مراقبتی، خود و فردی بهداشت اصول بر تاکید با بهداشتی هایتوصیه

 .نمایند اقدام...  و ایمنی زیست،
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 اولیاءانتظارات از  ردیف

1 
اهتمام  به رعایت اصول بهداشتی فرزندشان های بهداشتی ارائه شده توجه نموده و نسبت به ترغیب به توصیه

 ورزید.

2 
شرکت فرزند خود در های مد نظر و های آموزشی مدرسه را از مدیر دریافت کنید و بر اجرای فعالیتبرنامه

 آموزش مجازی نظارت الزم را داشته باشید.

3 

تفاده از که ممکن است کودکان به تنهایی توان اسدبستانی ی پیشو به ویژه دورههای تحصیلی پایین تر در پایه

د و در نهای هوشمند را نداشته باشند، اولیای باید همراهی بیشتری با فرزند خود را صورت دهرایانه و یا گوشی

 فرایند آموزش او را یاری کنند.

4 
مان دور معلمربیان و در نظر داشته باشید که حمایت عاطفی و روانی شما از فرزندتان در شرایط فعلی که از 

 تواند نقش به سزایی در افزایش کیفیت تعلیم و تربیت او داشته باشد.هستند، می

5 
دارید و یا نیاز به پشتیبانی فنی دارید، قبل از شروع شدن زمان چه در خصوص استفاده از سامانه سوالی چنان

 آموزش، سوال خود را از پشتیبان فنی سامانه که توسط مدیر مدرسه معرفی شده است، بپرسید.

 گزارش روند پیشرفت تحصیلی و عملکرد فرزند خود را از مدرسه دریافت کنید. 6
 

 آموزاندانشانتظارات از  ردیف

1 
کنید دقیقا های مجازی و یا ارتباط تلفنی دریافت میهای مدیر مدرسه و معلمان خود که از طریق شبکهتوصیهبه 

 گوش دهید و آن ها را اجرا کنید

 سواالت خود را هنگام برگزاری کالس از معلم بپرسید. 2

3 
های یهانلود کنید و به توصشود را دهای صوتی و تصویری که توسط معلم برای شما ارسال میها و فایلکتاب

 معلم خود دقت کنید. 

4 
های روید اما مدرسه تعطیل نشده و همچنان باید با جدیت فعالیتبه یاد داشته باشید که با این که به مدرسه نمی

 های معلم خود عمل کنید.آموزشی خود را انجام دهید و به توصیه

5 
تان بپرسید و از اولیای خود در های آنالین را از معلمانشسواالت خود در خصوص چگونگی استفاده از آموز

 این زمینه کمک بگیرید.

6 
ی ما نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنیم به زودی بیماری کرونا را شکست خواهیم داد و یادتان باشد که اگر همه

 مجددا با دوستان و معلمان خود در مدرسه حضور خواهیم یافت.

7 
 به نسبت و بکوشد سالمت هایمهارت یادگیری حوزه در حقیقی مدرسه هایفعالیت مشابه باید سالمت سفیر آموزدانش

 .نماید مشارکت مدرسه مدیر یا سالمت مراقب نظر زیر بهداشتی مفاهیم انتقال طریق از همساالن آموزش

 


