
 
 

همایش سراسری علمی و پژوهشی  برگزاری نامهشیوه

 مدیریت مدرسه در شرایط کرونا و پساکرونا

 «همکارانویژه »

 

 

 

 

 :برگزارکننده

  عمومی و مهارتی سما یها آموزشمعاونت 

 واحد ارومیه

 

 

 
 0011 ماه تیر-ارومیه



 

 :مقدمه-0

 میان تقویت ارتباط و برقراری و علم عرصه در دانش مدیریت فرآیند از یئجز عنوان به علمی هایهمایش برگزاری 

 جدیدترین اشاعه نشر و جدید، یها هینظر و ها افتهی ارائه یادگیری، اندیشه، تبادل منظور به جامعه علمی اعضای

عمومی و  یها آموزشمعاونت . است ضروری امری جمعی، خرد به رسیدن نهایت در و تحقیقاتی دستاوردهای

همایش سراسری علمی و پژوهشی مدیریت مدرسه در دوران کرونا و پسا  در نظر دارد مهارتی سما واحد ارومیه

 برگزارسراسر کشور  مجازی در بین همکاران صورت به 0011 خردادماهرا با استعانت از خداوند متعال در کرونا 

های پژوهشی  یافته تجارب و، محققان علمی و پژوهشی بزرگ همایش این درکنندگان شرکت لهیوس نیبد تا نماید،

، دبیران، عوامل معلماناز کلیه اساتید،  لذا .شوندمند  ها و دانش یکدیگر بهرهگذاشته و از دیدگاهه اشتراک خود را ب

نموده و بر غنای  شرکتاین همایش  در، د تا با ارائه مقاالت علمیشودعوت می ییسما اجرایی مدارس و کارکنان

  .شوندمند  بهرههای جانبی در قالب وبینارهای آموزشی و از برنامه افزودهآن 

  :اهداف -2

 :درسه در شرایط کرونا و پسا کرونابرگزاری همایش سراسری علمی و پژوهشی مدیریت ماهداف  نیتر مهم

 اطالعات و افکار در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی تبادلایجاد فضای  -

 پسا کروناو  بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات مدیریت مدارس در شرایط کرونا یساز فراهم -

 پسا کروناو  مدارس در شرایط کروناموفق دستیابی به راهکارهای مناسب جهت مدیریت  -

اجتماعی مجازی توسط مدارس در  یها شبکهو پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از  ریتأثشناخت  -

 پسا کروناو  شرایط کرونا

و  کرونا طیمدارس در شراموفق  تیریجهت مد یو فرهنگ یاجتماع یامدهایو پ راتیتأث ،هاآسیب شناخت -

 پسا کرونا

 تعاریف -3

 مختلف علمی یها رشته خبرگان و نظرانصاحب توسط پژوهشی و علمی گردهمایی منظور، هرگونه :علمی همایش

  .شود یم برگزارمراجع ذیصالح  توسط غیره و سمینار، سمپوزیوم کنگره، کنفرانس، عناوین با که است

 :یده سازمان -0

سراسری علمی و همایش  دبیرخانه ،مراحل کلیه در همایش مطلوب اجرای بر نظارت و هدایت ریزی،برنامه منظور به

 های عمومی و مهارتی سما واحد ارومیهآموزش معاونت درپژوهشی مدیریت مدرسه در دوران کرونا و پسا کرونا 

 .شودتشکیل می

 محورهای همایشها و بخش -5

 محوری در مدیریت مدرسهبرنامه -

 در فضای مجازی  ی و پرورشیآموزش  هایبرنامه تیفیکارتقا  -



 راهکاربا ارائه  در فضای مجازی در دوران کرونا آموزشی و پرورشیامور  یها چالشو  ها فرصت -

 و پساکرونا برای مدیریت مدرسه در شرایط کروناکاربردی  یطراحی و ارائه الگو -

 آن اثرات منفیآموزان و راهکارهای مقابله با اشی از بیماری کرونا بر روی دانشپیامدهای ن -

 آموزان در شرایط کرونادر دانش یرندگیادگیخود ه راهکارهای عملی جهت افزایش ارائ -

 یبند زمانتقویم و -6

  01/10/0011: نامشروع ثبت  -

  52/10/0011: نامزمانی برای ثبت مهلت نیآخر  -

 نیمه دوم مهرماه :اعالم نتایج -

و شماره  100-11010603 مستقیم با شماره تلفن شتریاطالعات ب نیاز به کسبو  سؤالهرگونه  وجود صورت در

روزهای  01الی  3از ساعت  ،(خانم مهندس مینا ابرازه) همایش رخانهیدب 050داخلی  100-11003011تلفن 

 . حاصل نمایندتماس کاری 

 کنندگانشرایط شرکت -7

در این  توانند یمسما سراسر کشور  های، اساتید و کارکنان آموزشکدهمدارس و دبیران ، معلماناجراییعوامل 

 .شرکت نمایند همایش

 راهنمای ارسال مقاالت -8

  از تاریخ ir.ac.samaurmia://httpاز طریق آدرس  همایشنام در توانند جهت ثبتمی مندان عالقه -

های عمومی و مهارتی سما واحد ارومیه مراجعه به سایت معاونت آموزش  52/10/0011تا تاریخ  01/10/0011

 .نمایند

از سوی دبیرخانه همایش تنظیم و  شده اعالمبایستی مقاالت خود را در قالب  ،نام ثبتبعد از  کنندگان شرکت -

 .اری نمایندگذرا در سایت بار آن PDFو  Wordفایل 

 نحوه انتخاب مقاالت برتر همایش -9

 قرارگرفته یموردبررسدریافتی، توسط کمیته داوری  مقاالتتمامی 

از مقاله خود دفاع کرده و به سواالت داوران پاسخ خواهند  مقاله برتر به صورت ویدبو کنفرانس 51در زمان مقرر 

 .داد

 .در پایان نفرات برتر توصت هیئت داوران انتخاب خواهد شد

 همایش های جانبیبرنامه -01

پیامدهای روانی، فرهنگی  -5اکرونا الگوهای یادگیری در دوران کرونا و پس-0 :با عناوینآموزشی ار سه وبینبرگزاری 

 افزارهای تولید محتواآشنایی با نرم-1کرونا شیوع بیماری و اجتماعی در زمان 

http://samaurmia.ac.ir/


 همایششرکت در  مزایای -00

 :به نفرات برتر جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد -

 ریال101110111سوم  رتبهریال،  001110111دوم  رتبهریال،  201110111اول  رتبه
 


