
www.dotic.ir

http://dotic.ir


 

   های آموزش الکترونيکی و شبکه آموزشی دانش آموز )شاد(الزامات سامانه 2از  1

 

 

 آموز )شاد( دانشو شبکه آموزشی  آموزش و پرورشالکترونيکی های الزامات سامانه

 

بوم زيستبه عنوان بخشی از  (شاد) آموزدانش آموزشی رسانی شبکهافزايش پايداری و تداوم خدمات برای -1ماده 

 در خصوص موارد زير اقدام کند:  وپرورشآموزش ، وزارتکشور تعليم و تربيت رسمی عمومیجديد 

ه وپرورش مجازی در دوراستمرار فعاليت سامانه شاد به عنوان بخشی از آموزشاتخاذ تمهيدات الزم برای  -1-1

 ؛ذيل وزارت آموزش و پرورش شده مجازیدر چارچوب محيط صيانت کرونا و پساکرونا گيریهمه

تعيين و معرفی رسمی نماينده و  تقويت واحد سازمانی مربوط برای اعمال حاکميت و مديريت سامانه شاد -1-2

 االختيار وزير برای راهبری و اعمال حکمرانی در سامانه شاد ظرف مدت يک ماه؛تام

)طبق برنامه رسمی مصوب( به جامعه هدف )دانش رايگان ه خدمات باکيفيت آموزشی و پژوهشی پايه يارا -1-3

وپرورش مجازی افزوده آموزشه خدمات ارزشيگری و صدور مجوز اراتنظيمآموزان و فرهنگيان( و 

 وزارت آموزش و پرورش با نظارتاز کاربران متعارف در قبال اخذ هزينه  دولتی و غيردولتیبرای بخش 

 ؛ظرف مدت يک ماه

در های نظارت و ارزشيابی سيستمو ( LMSنات مربوط به سيستم مديريت يادگيری )ها و امکاتوسعه ويژگی -1-4

 وارسازی،ازیبهای پرورشی، بهبود برنامه از قبيلتحصيلی مقاطع مختلف های سامانه شاد متناسب با نيازمندی

های سويه و چند نفره، تعريف دورهزمان دوهای مجازی همهای توليد و ويرايش محتوا، برگزاری کالسبرنامه

 ظرف مدت سه ماه؛ دولتی و غير دولتیآموزشی و تقويم آموزشی با مشارکت بخش 

دو  های نفوذ و پايداری خدمت ظرف مدتشاد در زمينه احراز هويت، آزمونسامانه اخذ تاييديه امنيت  -1-5

  ؛ماه از مرکز مديريت راهبردی افتا

 سازی مستمر کليه محتوای سامانه شاد به عنوان بخشی از آرشيو ديجيتال نظام آموزش رسمی کشور؛ ذخيره -1-6

  فضای مجازی؛  عالیه گزارش فصلی از عملکرد کميته نظارت و راهبری شاد به شورایيارا -1-7

وفناوری پرورش، وزير ارتباطاتوبا حضور وزير آموزشجلسات کميته در مرکز ملی فضای مجازی و  -تبصره

عالی و رئيس مرکز ملی فضای مجازی و مديرعامل شرکت ارتباطات سيار اطالعات، دبير شورای

 شود. ايران تشکيل می

 .آموزانسازی و ارتقای مستمر سواد مجازی معلمان و دانشفرهنگ -1-8
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 های آموزش الکترونيکی و شبکه آموزشی دانش آموز )شاد(الزامات سامانه 2از  2

 

  کند:موارد زير اقدام  سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص -2ماده 

 به منظورذيل بودجه وزارت آموزش و پرورش تعريف رديف مشخص در قانون بودجه سنواتی کشور  -2-1

 ؛پرورش مجازیووکيفی آموزشتوسعه کمی

تامين تجهيزات و ابزار دسترسی الزم برای  اختصاص کمک مالی يا تسهيالت ارزان قيمت بانکی برای -2-2

 های مورد تأييد مرکز ملی فضای مجازی؛چارچوب طرحدر آموزان کمتر برخوردار معلمان و دانش

 هزينه و تامينکرونا  گيریهمهتا پايان آموزان شاد برای معلمان و دانشبه سامانه  دسترسیسازی رايگان -2-3

 .ترافيک شاد
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