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-0مقدمه:
برگزاری همایشهای علمی بهعنوان جزئی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم و برقراری و تقویت ارتباط میان
اعضای علمی جامعه بهمنظور تبادل اندیشه ،یادگیری ،ارائه یافتهها و نظریههای جدید ،نشر و اشاعه جدیدترین
دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی ،امری ضروری است .معاونت آموزشهای عمومی و
مهارتی سما واحد ارومیه در نظر دارد همایش سراسری علمی و پژوهشی مدیریت مدرسه در دوران کرونا و پسا
کرونا را با استعانت از خداوند متعال در خردادماه  0011بهصورت مجازی در بین همکاران سراسر کشور برگزار
نماید ،تا بدینوسیله شرکتکنندگان در این همایش بزرگ علمی و پژوهشی ،محققان تجارب و یافتههای پژوهشی
خود را به اشتراک گذاشته و از دیدگاهها و دانش یکدیگر بهرهمند شوند .لذا از کلیه اساتید ،معلمان ،دبیران ،عوامل
اجرایی مدارس و کارکنان سمایی دعوت میشود تا با ارائه مقاالت علمی ،در این همایش شرکت نموده و بر غنای
آن افزوده و از برنامههای جانبی در قالب وبینارهای آموزشی بهرهمند شوند.
 -2اهداف:
مهمترین اهداف برگزاری همایش سراسری علمی و پژوهشی مدیریت مدرسه در شرایط کرونا و پسا کرونا:
 ایجاد فضای تبادل اطالعات و افکار در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی فراهمسازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات مدیریت مدارس در شرایط کرونا و پسا کرونا دستیابی به راهکارهای مناسب جهت مدیریت موفق مدارس در شرایط کرونا و پسا کرونا شناخت تأثیر و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی توسط مدارس درشرایط کرونا و پسا کرونا
 شناخت آسیبها ،تأثیرات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جهت مدیریت موفق مدارس در شرایط کرونا وپسا کرونا
 -3تعاریف
همایش علمی :منظور ،هرگونه گردهمایی علمی و پژوهشی توسط صاحبنظران و خبرگان رشتههای مختلف علمی
است که با عناوین کنفرانس ،کنگره ،سمینار ،سمپوزیوم و غیره توسط مراجع ذیصالح برگزار میشود.
 -0سازماندهی:
بهمنظور برنامهریزی ،هدایت و نظارت بر اجرای مطلوب همایش در کلیه مراحل ،دبیرخانه همایش سراسری علمی و
پژوهشی مدیریت مدرسه در دوران کرونا و پسا کرونا در معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی سما واحد ارومیه
تشکیل میشود.
 -5بخشها و محورهای همایش
 برنامهمحوری در مدیریت مدرسه -ارتقا کیفیت برنامههای آموزشی و پرورشی در فضای مجازی

-

فرصتها و چالشهای امور آموزشی و پرورشی در فضای مجازی در دوران کرونا با ارائه راهکار
طراحی و ارائه الگوی کاربردی برای مدیریت مدرسه در شرایط کرونا و پساکرونا
پیامدهای ناشی از بیماری کرونا بر روی دانشآموزان و راهکارهای مقابله با اثرات منفی آن
ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش خود یادگیرندگی در دانشآموزان در شرایط کرونا

-6تقویم و زمانبندی
 شروع ثبتنام0011/10/01 : آخرینمهلت زمانی برای ثبتنام0011/10/52 : اعالم نتایج :نیمه دوم مهرماهدر صورت وجود هرگونه سؤال و نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن مستقیم  100-11010603و شماره
تلفن  100-11003011داخلی  050دبیرخانه همایش (خانم مهندس مینا ابرازه) ،از ساعت  3الی  01روزهای
کاری تماس حاصل نمایند.
 -7شرایط شرکتکنندگان
عوامل اجرایی ،معلمان و دبیران مدارس ،اساتید و کارکنان آموزشکدههای سما سراسر کشور میتوانند در این
همایش شرکت نمایند.
 -8راهنمای ارسال مقاالت
 عالقهمندان میتوانند جهت ثبتنام در همایش از طریق آدرس  http://samaurmia.ac.irاز تاریخ 0011/10/01تا تاریخ  0011/10/52به سایت معاونت آموزش های عمومی و مهارتی سما واحد ارومیه مراجعه
نمایند.
 شرکتکنندگان بعد از ثبتنام ،بایستی مقاالت خود را در قالب اعالمشده از سوی دبیرخانه همایش تنظیم وفایل  Wordو  PDFآن را در سایت بارگذاری نمایند.
 -9نحوه انتخاب مقاالت برتر همایش
تمامی مقاالت دریافتی ،توسط کمیته داوری موردبررسی قرارگرفته
در زمان مقرر  51مقاله برتر به صورت ویدبو کنفرانس از مقاله خود دفاع کرده و به سواالت داوران پاسخ خواهند
داد.
در پایان نفرات برتر توصت هیئت داوران انتخاب خواهد شد.
 -01برنامههای جانبی همایش
برگزاری سه وبینار آموزشی با عناوین-0 :الگوهای یادگیری در دوران کرونا و پساکرونا  -5پیامدهای روانی ،فرهنگی
و اجتماعی در زمان شیوع بیماری کرونا -1آشنایی با نرمافزارهای تولید محتوا

 -00مزایای شرکت در همایش
 به نفرات برتر جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:رتبه اول  201110111ریال ،رتبه دوم  001110111ریال ،رتبه سوم 101110111ریال

