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 سند راهبردی سازمان آموزش و پرورش استثنایی
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 بخش اول: کلیات

 وهمه جانبه  و پیشرفت تعالی مهمترین رکن ی،به عنوان گسترده ترین نهاد اجتماعنهاد آموزش و پرورش 

اقشار مختلف زمینه سازی برای تربیت  که وظیفه و اجتماعی کشور می باشد سرمایه انسانی یارتقا موثرترین ابزار

آرمان  تحقق .اسالمی و آموزه های وحیانی را برعهده دارد بر پایه تعالیم جامعه و تحقق مراتبی از حیات طیبه

اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت  احیای تمدن عظیم همچونهای متعالی انقالب اسالمی ایران 

استقرار نظام کارآمد آموزش و پرورش ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو 

آموزش و پرورش استثنایی به عنوان بخشی  آزاده و اخالقی است. و عالم ،متقیمومن، تربیت انسان های جهت 

تحقق ش کشور نیز از این امر مستثنی نبوده و باید در این مسیر حرکت کند. با این حال، از نظام آموزش و پرور

آموزش و پرورش استثنایی کشور مستلزم سیاستگذاری، برنامه ریزی، قانون گذاری، نهادسازی و نظام ف اهدا

ها و رویکردها، راهبردها، اولویتترسیم نقشه راهی است که در آن  علمی متقن وو  دینیمبانی پایه  سازی بر

در بر این اساس، صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. به  طی مسیرالزامات  ومنابع و امکانات  تامیننحوه 

 جمهوری اسالمیمقدس نظام و آرمان های  ارزش ها از شده است تا با الهام گیری دوین برنامه حاضر تالشت

  سال آینده ترسیم شود. 4ه راه حرکت آموزش و پرورش استثنایی کشور در قوی، نقش ایران ایران و دولت مردمی

 معرفی سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 تاریخچه آموزش و پرورش استثنایی در ایران

رکن اجتماع و بهترین نوع سررررمایه ریارر جر جهان امروز م رو بوج  و جر  ترینمهمآموزش و پرورش به عنوان 

سعه  هارسال شد و تو ست. امروز  این  هارنظاماخیر، ر شخص و بارز آن ا شی یکی از وجو  م را با  هانظامآموز

یارها یابی  هاییویژریو  مع ندمیارز مای به آموزش جانم آموزان جارار ن یارها شررراخص توجه  ، یکی از این مع

رر جر این زمینه از جهه هفتاج آغاز نیازهار ویژ  است. جر آموزش و پرورش استثنایی علیرغم آن که اقدامات موث

سازمان آموزش  جهد کهنشان میقراین موجوج شد  و توفیقاتی طی این مدت به ویژ  جر جهه اخیر جاشته است، 

 کند.ار نسبت به ریشته ارائه میهار نو، خدمات سازند و پرورش استثنایی با بهر  ریرر و اجرار شیو 

ثنایی بیم از هشررتاج سررال قب  جر ایران انشام شررد، نخسررتین جر زمینه آموزش و پرورش اسررت هاتالشاولین 

هشرر شررمسرری توسرر  شررخمرری به نام ارنسررت  1299جر بخم آموزش و پرورش نابینایان از سررال  هافعالیت

  جانم آموز آغاز ررجید. 5کریستوفر اه  کشور آلمان جر شهر تبریز با جیب 



 
3 

اولین رام را با تاسرری   1303جر شررهر تبریز جر سررالجر ررو  کوجکان آسررید جید  شررنوایی مربوم باغاه بان 

  مدرسه ناشنوایان جر جهت تعلیم و تربیت ناشنوایان برجاشت.

جر زمینه آموزش کوجکان آسررید جید  شررنوایی و بینایی افراجر هم ذون  بیر بهروز و جکتر مخمد خزائلی نیز 

شتهنقم موثر و مهمی  سال  . هم ذنین آموزش و پرورش کوجکان کماندجا شگاهی از  شک  آموز توان  هنی به 

  شد. زجر تهران به صورت جاوطلبانه و جر بخم غیر جولتی آغا 1329

سال  ستثنایی "جر وزارت آموزش و پرورش  1347جر  شکی "جفتر آموزش کوجکان و جانم آموزان ا و این  شد ت

 کرج. آغازرسمی و  ی خاص به شک  جولت هارکالسرا جر قالد مدارس استثنایی و خوج بخم فعالیت 

بعد از انقالب اسررالمی کلیه مدارس ناشررنوایان اسررتان تهران تخت عنوان مدارس باغاه بان، زیر پوشررم اجارر، 

مالی و آموزشرری مشتمآ آموزشرری ناشررنوایان باغاه بان قرار ررفت. هم ذنین مشتمآ نابینایان شررهید مخبی با 

ستق ، اجار  شهر تهربوججه م شنوایان و نابینایان(با ر مدارس نابینایان  ان را به عهد  ررفت. این جو مشتمآ   ) نا

 به فعالیت خوج اجامه جاجند. 1370تاسی  سازمان آموزش و پرورش استثنایی جر سال 

توجه وسرریآ و همه جانبه نظام جمهورر اسررالمی ایران به آموزش و پرورش کوجکان اسررتثنایی سرربد شررد تا با 

شورار موید قانونی جر مشل   سته به وزارت آموزش و پرورش تخت عنوان  ت سازمانی واب سالمی،  سازمان  "ا

 هارررو  تر، اهداف و وظایف بیشررتر،جر وسرریآتاسرری  و با ابعا 1370جر سررال  "آموزش و پرورش اسررتثنایی

 بیشترر از کوجکان و جانم آموزان استثنایی را تخت پوشم قرار جهد.

س سازمان آموزش و پرورش ا تثنایی به منظور اعمال سیاست جامآ جر زمینه برنامه ریزر، تغییر و قانون تشکی  

ترین هار آموزش و پرورش و توان بخشرری، هماهنب با تاز اصررالو، رسررترش و بهر  برجارر از امکانات و شرریو 

هار مختلف جانم آموزان اسرررتثنایی جر سرررایر کشرررورهار جهان و به قمرررد هار مربوط به آموزش ررو روش

سترش خد شور جر تاریخ ر سر ک سرا شی جر  موید  1369آ ر ما   12مات آموز سالمی به ت شورار ا جر مشل  

 رسید  است.

ساس سالمی و طی مراب  قانونی جر ا شورار ا موید مشل   ستثنایی پ  از ت سازمان آموزش و پرورش ا نامه 

سور رئی  جمهور برار اجرا به وزارت آموزش و پرورش اب 1370شهریور  27تاریخ  سازمان آموزش و از  الغ و 

 افتتاو و رسماً آغاز به کار کرج.  1370پرورش استثنایی جر ششم بهمن ما  
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 قانون تشكیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

 ماده واحده:
توان بخشرری تعلیم و تربیت کوجکان و جانم آموزان اسررتثنایی اعم از نابینایان،  هاریژریوبا توجه به اهمیت و 

سی  و برکتی و  سازراران عاطفی، معلولین ب شنوایان، عقد ماندران  هنی و نا شنوایان ، نیمه  نیمه بینایان، نا

وابسته به وزارت  "سازمان آموزش و پرورش استثنایی "ذند معلولیتی به موجد این قانون موسسه جولتی به نام 

 . رئی  سازمان معاون وزیر خواهد بوج.شوجیمآموزش و پرورش تشکی  

 گروه های تحت پوشش

اساسنامه سازمان آموزش  ،توان بخشي كودكان و دانش آموزان استثنايي آموزشي و توجه به اهميت و ويژگي هايبا 

 1370 شهـريـور 27 تــاريخ در قـانـوني مـراحل  و پرورش استثنايي پس از تصـويب مجلس شـوراي اسـالمـي و طـي

 در استثنايي پرورش و آمـوزش سازمـان و ابـالغ پـرورش و آمـوزش وزارت به اجـرا بـراي جمهور رئيس ســـوي از

 گروه هاي تحت پوشش سازمان شامل:ا آغاز به كار كرد.رسم و افتتاح 1370 ماه بهمن ششم

 دانش آموزان با كم تواني ذهني 

 دانش آموزان با آسيب شنوايي 

 دانش آموزان با آسيب بينايي 

  حركتي –دانش آموزان با معلوليت جسمي 

 دانش آموزان چند معلوليتي 

  هيجاني و طيف اتيسم –دانش آموزان با اختالل هاي رفتاري 

 دانش آموزان با مشکالت ويژه يادگيري 

 ظایف :و

ستعداجهار کوجکان و جانم آموزان  هاتواناییسنشم  معیارهارو  هاار از مقیاستهیه مشموعه -1 و ا

 استثنایی

 شناسایی و رزینم کوجکان و جانم آموزان استثنایی کشور هارطرواجرار  -2

مختلف کوجکان و جانم آموزان  هارررو مربوط به آموزش و پرورش برار  هاربرنامهتهیه و تنظیم  -3

 استثنایی
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 وزش و پرورش کوجکان و جانم آموزان استثناییهار توسعه کمی و کیفی آمتهیه و تنظیم طرو -4

هار  هنی و جسررمی هار آموزشرری و جرسرری خاص متناسررد با تواناییتهیه کتد جرسرری و برنامه -5

 هار مختلف کوجکان و جانم آموزان استثناییررو 

هار مختلف کوجکان و جانم هار پژوهشررری جر زمینه آموزش و پرورش ررو تهیه و اجرار طرو -6

 ثناییآموزان است

سازمان -7 ترین المللی  یرب  به منظور کسد تاز هار بینبرقرارر ارتباط مداوم با مؤسسات جاخلی و 

هار مختلف کوجکان و جانم آموزان اسرررتثنایی و بهر  برجارر از اطالعات مربوط به آموزش ررو 

 هار آموزشی و پرورشیهار علمی جهان جر تهیه برنامهآخرین پژوهم

هار ار جانم آموزان اسرررتثنایی متناسرررد با تواناییر الزم جر جهت آموزش برفههابرنامه ریزر -8

ار و توان بخشرری الزم مراکز آموزشرری از طری   هنی و جسررمی آنان و تیمین وسررای  فنی ، برفه

 وابدهار  یرب  به منظور اشتغال.

ر و هماهنگی معاونت تیمین و تربیت نیرور انسانی شاغ  جر سازمان و مراکز وابسته به آن با همکار -9

 آموزش و پرورش جر امور تیمین و تربیت نیرور انسانی

ارزشرریابی کار معلمان و مربیان کوجکان و جانم آموزان اسررتثنایی و هم ذنین مسررروالن مراکز و   -10

شگا  سای  مربوط به آموزش و پرورش آموز شکالت و م ها، آموزش و راهنمایی آنان جر جهت ب  م

 استثنایی.

 کانات الزم جهت طرابی، تولید، تهیه و توزیآ وسای  کمک آموزشیایشاج ام  -11

هار الزم جهت تیلیف و ترجمه و نشرررر کتد سررروجمند و سرررایر امکانات برار فراهم نموجن زمینه  -12

 پدران، ماجران و معلمان کوجکان استثنایی

سازمانجلد کمک  -13 سات و انشمنهار مالی و معنور مرجم،  س شی براها، مؤ ر بهبوج هار توان بخ

 وضآ آموزش و پرورش کوجکان و جانم آموزان استثنایی

برنامه ریزر و تعیین ضواب  مربوط به نخو  مشارکت بخم خموصی جر آموزش و پرورش استثنایی  -14

 و ترغید آنان به این امر و اعمال و نظارت الزم بر فعالیت آنان.

با جانشرررگا هماهنگی -15 باط  عال، همکارر و ارت به منظور سررروا جاجن ها و مراکز آموزش  ی جاخلی 

ساتید و جانششویان رشته ستفاج  هر ذه بیشتر از ا هار تخقیقات آنان به سمت نیازهار سازمان و ا

 مرتب  با کوجکان استثنایی
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تهیه طرو هار تامین، تکمی ، توسررعه و تشهیز مراکز آموزش و پرورش اسررتثنایی کشررور از طری   -16

 سایر کشورها جر اینگونه مراکز. م العه، بررسی و استفاج  از تشربیات

 آمار دانش آموزان استثنایی مدارس استثنایی و پذیرا به تفكیک دوره و پایه تحصیلی

 1400-1401سال تحصیلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف کالنبخش دوم: 

 الف( اهداف کالن ناظر به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ها و وظایف در  تربیـت انسـانی موحـد و مؤمـن و معتقـد بـه معـاد و آشـنا و متعهـد بـه مسـئولیت .1

سـتیز،  جـو، ظلم خـواه و صلح  جـو و عاقـل، عدالت برابـر خدا، خـود، دیگـران و طبیعـت، حقیقت

 جمع دوره

 11952 دوره پیش دبستان

 48290 دوره ابتدایی

 9831 دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

 1253 دوره اول متوسطه

 7527 دوره دوم متوسطه کاردانش خاص

 199 دوره دوم متوسطه نظری

 67 دوره دوم متوسطه فنی

 841 دوره دوم متوسطه کاردانش 

 79960 دانش آموزان مدارس استثنایی جمع

 60557 جمع دانش آموزان تلفیقی و فراگیر مدارس پذیرا )عادی(

 140517 جمع کل دانش آموزان استثنایی
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مـدار و والیت اندیـش،  گـرا و جهانی شـجاع و ایثارگـر و وطندوسـت، مهـرورز، جمع جهادگـر،

در جهـت تحقـق حکومت عدل جهانـی، بـا اراده و امیـدوار، خودبـاور و دارای عـزت  تالشگرمنتظـر و 

اسالمی،  القاخبـه  متخلقنفـس، امانتـدار، دانـا و توانا، پاکدامـن و با حیـاء، انتخابگر و آزادمنـش، 

پذیر و آمـاده ورود بـه زندگی  مـدار و نظم خالق و کارآفرین و مقتصد و ماهر، سـالم و بانشـاط، قانون

)منطبق با توانایی ها و تفاوت های می شایسـته فـردی، خانوادگـی و اجتماعی براسـاس نظام معیار اسال

 (گروه های هدف کودکان و دانش آموزان استثناییفردی 

ای نقـش نظـام تعلیـم و تربیت رسـمی عمومی و خانواده در رشـد و تعالی کشـور، بسـط و اعتالی ارتقـ .2

سـازی بـرای اقتـدار و مرجعیـت علمـی و تکوین تمـدن اسالمی ـ ایرانی در  فرهنگ عمومـی و زمینه

نـی و راسـتای تحقق جامعه جهانـی عـدل مهـدوی بـا تأکیـد بـر تعمیـق معرفـت و بصیـرت دی

، وفـاداری بـه نظـام جمهـوری اسالمی ایـران، اعتقـاد و التـزام اخالقیسیاسـی، التـزام بـه ارزشهـای 

دینـی، تحکیـم وحـدت ملـی، تقویـت روحیـه  مردم ساالریمطلقـه فقیه و  والیتعملـی به اصل 

گـی متعالی، بهداشـتی های اجتماعـی، ارتقـای آداب و آییـن زند علمی، رعایـت حقـوق و مسـئولیت

  ی.محیط و زیسـت

 .جانبه عدالت آموزشی و پرورشی گسترش و تأمین همه .3

 اسالمی.  برقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار .4

 .افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی .5

 .ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری و زیرساختهای کالبدی بهسازی و تحول در نظام برنامه .6

 .ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی .7

کسـب موقعیـت نخسـت تربیتـی در منطقه و جهان اسالم و ارتقـای فزاینده جایـگاه تعلیم و تربیتـی  .8

 .انیایران در سـطح جه

 ب( اهداف کالن ناظر به اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

کودکان و  های ذهنی و جسمیبه نحوی که ناتوانی بخشیتوانطراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و  .1

پس از گذراندن مراحل  آموزان بتوانندگونه کودکان و دانشآموزان استثنایی جبران گردد و آندانش

 د.دست آورن موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را بهتحصیلی خود 
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پرورش استثنایی  های نوین آموزش وتغییر و اصالح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روش .2

 .شرایط خاص جامعه دارند آموزان در ارتباط باو دانش در جهان و نیازهایی که آن گونه کودکان

نیازهای خاص هر گروه  آموزان استثنایی با توجه بههای مختلف کودکان و دانشآموزش و پرورش گروه .3

ای و تالش حرفه تأکید خاص بر آموزش و با، دوره اول و دوم متوسطه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی

 .آموزانو دانش این گونه کودکان تمامیبرای تحت پوشش قرار دادن 

طریق  بعد از تولد از ای جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد وکمک به پیشگیری از بروز ناتوانیه .4

 .صوصیات کودکان استثناییخ ها و عوامل بروز معلولیتباال بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه

 جهت گیری های کالنرویكردها و 

آموزش و ریل گذاری و برنامه ریزی در به عنوان مبنای آموزش و پرورش سند تحول بنیادین  محوریت .1

 پرورش استثنایی.

در تمامی امور و فرایندهای آموزش و  سازی و تقسیم کار درون و برون بخشیسازی، هماهنگیکپارچه .2

پرورش استثنایی جهت عبور از رویکردهای تفکیکی و تلفیقی و تحقق نظام آموزش و پرورش فراگیرسازی 

 شده.

بخشی در تمامی گروه های هدف کودکان و و توان نصیب برابر آموزشی، پرورشیو  تربیتیعدالت توجه به  .3

 دانش آموزان استثنایی.

های یاد بخشی به موقعیتجامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت های مختلف تعلیم و تربیت و تنوع .4

یادگیری با تاکید بر متناسب سازی، استانداردسازی و در دسترس پذیرسازی مولفه های مختلف نظام -دهی

در گروه های هدف فردی  منطبق با توانایی ها و تفاوت هایهای یادگیری کاربردی آموزشی و خلق موقعیت

 کودکان و دانش آموزان استثنایی. 

ها، نهادها و ها، رسانهاثربخش ارکان مختلف حاکمیت، خانوادهمشارکت  و سازی، اجتماعییسازیمردم .5

های نظام در ابعاد، سطوح و فعالیت حقانصالحان و ذییذ های غیر دولتی و مردم نهاد و تمامیسازمان

 استثنایی کشور. پرورشآموزش و حکمرانی 

 .و مراکز تابعه آموزش و پرورش استثناییمدارس تقویت نظام مدیریت آموزشگاهی در  محوری ومدرسه .6

سازی و مرجعیت آفرینی در حوزه ارزیابی و توانبخشی شناختی و رشدی، مشاوره و مددکاری کودکان نظام .7

 و دانش آموزان استثنایی.
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تاکید بر استفاده از یافته ها و دستاوردهای علمی و فناوری روز جهان در با  شناسایی و مداخالت به هنگام .8

 .گروه های هدف کودکان و دانش آموزان استثنایی

 روزآمدسازی و کارآمدسازی دوره ها و رشته های تحصیلی. .9

در سیاست ها و برنامه  ییآموزن استثنادانش  تیو نوع معلول یتیقوم ،یفرهنگ ،یفرد یهاتفاوتتوجه به  .10

 بخشی. های پیشگیری، تشخیصی، آموزشی، پرورشی و توان

 بخشی. توسعه رویکرد خانواده محوری در فعالیت های آموزشی، پرورشی و توان .11

 مبانی و اسناد فرادست جهت ساز
اهداف مصرح در اسناد باالدستی کشور را به عنوان مبانی جهت ساز و چارچوب  و برنامه حاضر ارزش ها، اصول

 استثنایی آموزش و پرورش تحولی در نظامو اقدامات  ، سیاست های اجرایی، برنامه هاتعیین راهبردهاراهنمای 

 :کشور مورد توجه قرار می دهد. از جمله این اسناد باالدستی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

  اصول سوم، پانزدهم، سی ام و چهل و سوم(قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )با تاکید بر 

 ( 1397بیانیه گام دوم انقالب اسالمی) 

 ابالغی ( و دیگر سیاست های کلی 1392) سیاست های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش

 )مد ظله العالی( مقام معظم رهبری

 (1390) وزش و پرورشسند تحول بنیادین آم 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

  فرهنگی کشور وتوسعه اقتصادی، اجتماعی برنامه های پنج ساله قوانین 

 ( 1369قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور) 

  (1370) آموزش و پرورش استثنایی کشور اساسنامه سازمان 

  (1397) معلوالن حقوق حمایت ازجامع قانون. 

 چشم انداز

، با اتکا به قدرت الیزال الهی، مبتنی بر نظام معیار اسالمی، 1404در افق  سازمان آموزش و پرورش استثنایی         

و برخوردار از توانمندی های  و زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوی)عج( ایرانی –فرهنگ و تمدن اسالمی 

ر طراز جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه، الهام بخش و دارای تعامل سازنده و موثر با نظام دتربیتی ممتاز 

های تعلیم و تربیتی در سطح جهان، توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت و استعداد ها و شکل گیری 

آنان؛ خوداتکا، اثربخش، ایرانی دانش آموزان با توجه به هویت اختصاصی  -هویت یکپارچه اسالمی، انقالبی
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یادگیرنده و برخوردار از مربیان و مدیران متعهد باشد. و با ارایه خدمات تخصصی آموزشی، پرورشی، ورزشی و 

 توان بخشی با کیفیت در سطح کشور و منطقه به درحات باال دست یابد.

 ی بنیادینو ارزش ها باورها
کمال و نقص یا شدت و ضعف مراتب هستی، تمایز در جهان هستی، که یک حقیقت واحد است، از طریق  .1

 حاصل می شود و کثرت به وجود می آید.

تمام موجودات جهان مادی و موجودات متعلق به این عالم، در سطوح و مراتب مختلف وجود، در ذات و  .2

اند و سیر تکاملی خود را در حرکت مداوم به سوی کمال اعراض خود در حال شدن و صیرورت و حرکت

 مطلق )خداوند( طی می کنند.

ویژگی ذاتی جهان موجودات )عالم امکان(، فقر و نیاز محض به خداوند است. این فقر ذاتی سبب می شود  .3

 موجودات نه تنها در پیدایش، بلکه در بقا نیز به ذات غنی خداوند به طور ابدی محتاج بمانند.

 لیف عادالنه برخوردارند.همه انسان ها، بر حسب آفرینش برابرند و از حقوق و تکا .4

انسان ها ضمن داشتن طبیعت و فطرت مشترک، دارای خصوصیات متفاوت و استعدادهای متنوع و فراوان  .5

هستند. بر اساس این تفاوت ها، چگونگی و میزان مسئولیت و نیز گستره زمینه ها، امکانات و فرصت های 

 تکامل یا تنزل در انسان، گوناگون است.

 ی سازمانیهاو ارزش  باورها

فلسفه و ارزش بر مبنای  استثنایی آموزش و پرورشتمامی سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های نظام  .1

به ویژه سند باالدستی اسناد  مبتنی برو  ، عقالنیتمعصومین )ع( سیرهقرآن کریم و  های اصیل اسالمی،

 یند.می آ به اجرا در تحول بنیادین آموزش و پرورش

تربیتی محله، مدیر به عنوان راهبر تربیتی و معلم به مدرسه کانون خانواده رکن اساسی تعلیم و تربیت،   .2

 پرورشی می باشند.آموزشی و عنوان تاثیرگذارترین عنصر تحقق بخش اهداف 

و ایجاد دسترسی همگانی و با کیفیت به آموزش و تنوع در ارایه  عدالت تربیتیتوسعه و نهادینه سازی  .3

متناسب با استعدادها، تفاوت های فردی و نیازهای حال و آینده بخشی ، پرورشی و توانات آموزشیخدم

 .محوریت دارند استثنایی در نظام آموزش و پرورش فراگیران
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مشارکت دستگاه ها  و تعالی آموزش و پرورش استثنایی جز در سایه مساعی همه جانبه مسئولینتحول و  .4

  .محقق نخواهد شد جریان تربیت ی سهیم و موثر برو نهادها

لذا دارد. نظام آموزش و پرورش استثنایی  نقش کلیدی درو حکمرانی مدرسه محور مدیریت مدرسه  .5

تصمیم گیری و توسعه مشارکت ها در  سیاست کاهش تمرکز به عنوان روش بهبود نظام کندایجاب می

 ورد پیگیری قرار گیرد.تامین منابع و ایجاد زیرساخت ها م

ها و بازسازی فرآیندها بر مبنای دستاوردهای برنامهمداوم آموزش و پرورش استثنایی نیازمند اصالح  .6

 .علمی و فناورانه است

 مالی و اداریآموزشی، انضباط  و کار گروهی و جهادی، پاسخگویی، گراییقانون، مداری، شفافیتاخالق  .7

 از مهمترین ارزش های سازمانی و مبنای عمل می باشند. 

 

 بخش سوم: تحلیل وضعیت موجود

 ردیف شاخص سنجه عملكرد

ییبه ک  جانم آموزان استثنا رایجرمدارس پی ریو فرار یقیجرصد جانم آموزان تلف جرصد 43.1  1 

 جرصد 73.7
شد  جر سنشم  ییشناسا ییبه ک  نوآموزان استثنا رایو پی ییجر مدارس استثنا ییجرصد جیب نو آموزان استثنا

همان سال یلیتخم یو آماجر یسالمت جسمان  
2 

رریاجری ژ یمشکالت و یو توان بخش یتعداج مراکز آموزش مرکز 855  3 

 جرصد 99.08
اول به ک  جانم آموزان   هیبدو وروج به پا  یلیتخم یو آماجر یشد  جر سنشم سالمت جسمان یابیجرصد نوآموزان ارز

ییاول ابتدا هیثبت نام شد  جر پا  
4 

 جرصد 82.86
ثبت   یبه ک  جانم آموزان واجد شرا ربرفه ا میهفتم جور  اول متوس ه پ هیجرصد  جانم آموزان ثبت نام شد  جر پا

هیپا نینام جر ا  
5 

 جرصد 84.66
ثبت   یاجهم جور  جوم متوس ه کارجانم خاص به ک  جانم آموزان واجد شر هیجرصد  جانم آموزان ثبت نام شد  جر پا

هیپا نینام جر ا  
6 

اوقات فراغت تابستان رها گا یجر پا  یزندر رمهارت ها رجرصد جانم آموزان شرکت کنند  جر آموزش ها جرصد 12  7 

ربه ک  جانم آموزان عاج ییجرصد جیب جانم آموزان استثنا جرصد 0.9  8 

به ک  جانم آموزان جور  جوم متوس ه ییو کارجانم استثنا رو برفه ا یجرصد جانم آموزان شاخه فن جرصد 82.1  9 

ژ یمدارس و ییبه ک  جانم آموزان استثنا ییجرصد جیب جانم آموزان جختر استثنا جرصد 37.7  10 

ییبه ک  جانم آموزان استثنا یجولت ریغ ییمدارس استثنا ییجانم آموزان استثنا جرصد جرصد 0.5  11 

رعاج ییبه ک  جانم آموزان جور  ابتدا رریاجری ژ یمشکالت و رآموزان جاراجرصد جانم  جرصد 0.4  12 

به معلم یینسبت ک  جانم آموز استثنا جانم آموز 9.25  13 
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 نقاط قوت

 توسعه کمی مراکز آموزشی استثنایی در مناطق محروم  .1

 توزیع مناسب امکانات و حفظ استانداردهای بین المللی در  زمینه نسبت معلم و دانش آموز  .2

وجود نیروهای متخصص، با تجربه و عالقمند در ارائه خدمات به دانش آموزان استثنایی در سطح ستاد،  .3

 آموزش و پرورش استان ها و مدارس 

 یی برای اوقات فراغت دانش آموزان توجه به فعالیت های ورزشی و تربیتی و وجود برنامه ها .4

 نقاط ضعف

ــتثنایی حداقل  .1 ــعه آموزش و  5هزینه آموزش هر دانش آموزان اس ــت لذا توس برابر یک دانش آموز عادی اس

 پرورش استثنایی مستلزم توجه و سرمایه گذاری ویژه است

شور، به دلیل .2 ستثنایی در کل ک صیلی محدود کودکان ا شش تح صادی پو شکالت فرهنگی و اقت خانواده ها،  م

 کمبود منابع مالی و کم توجهی مدیران در سطوح مختلف نسبت به آموزش و پرورش استثنایی

بهره گیری محدود از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات برای دستیابی به آمار واقعی و ارائه خدمات به  .3

ها در سطح ادارات کل و نظام مدیریتی مدارس و مدیریت خانواده ها، پشتیابی علمی و تخصصی از معلمان

 آموزش و پرورش استان ها

میان نیازهای تحقیقاتی در سطح سازمان آموزش و پرورش استثنایی )از سطح ستاد تا سطح مدرسه( با  ارتباط .4

فعالیت های پژوهش مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارت علوم و تحفیقات یا سایر مراکز علمی 

 پژوهشی 

 فرصت ها

 و فناوری اطالعاتفرهنگی و هنری  تدوین برنامه جامع اطالع رسانی با استفاده از ابزارهای رسانه ای ، .1

 فراگیر واستفاده از امکانات آموزش و پرورش عادی برای دانش آموزان استثنایی آموزش تلفیقی  .2

ر جهت دریافت خدمات آموزشی و توان مشارکت نهادهای مردمی و انجمن ها ، سازمان ها و دانشگاه ها د .3

 بخشی خاص
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 تهدید ها

و سختی در پوشش تحصیلی پراکندگی جغرافیایی و وجود مناطق روستایی ، عشایری و مناطق صعب العبور  .1

  و ارایه خدمات آموزشی و توانبخشی به علت کمبود نیروی انسانی متخصص

 استثنایینگرش نامناسب جامعه و خانواده نسبت به دانش آموزان  .2

ـــتثناییمحرومیت اقتصـــادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده های دارای کودکان  .3 و عدم توانایی آنان برای  اس

 به علت هزینه های باالی توان بخشیمشارکت در ارائه خدمات 

 مهمترین چالش ها
 استثنایی.غفلت از رویکرد تربیتی و حاکم بودن رویکرد مراقبتی و نگهداری در خصوص طیفی از کودکان  .1

آموزشی، پرورشی و توان بخشی دانش آموزان  و تحقق نصیب برابر پوشش تحصیلیدشواری های فراروی  .2

  .استثنایی

دستگاه تقسیم کار ملی و ناهماهنگی بین تعامالت ناکافی درون و برون سازمانی، موازی کاری و ضعف در  .3

 استثنایی.ها و نهادهای سهیم و موثر بر عملکرد آموزش و پرورش 

در این سازمان آموزش و پرورش استثنایی  نقش آفرینی منفعلو  بخشی در کشورمنسجم توانفقدان نظام  .4

 بخشی در اساسنامه این سازمان.حوزه علی رغم صراحت بر لزوم طراحی نظام توان

ن مدرسه ای بخشی بروبخشی دوره کودکی در مراکز توانتوانبه امر  تربیتیرشدی و  کم توجهی به رویکرد .5

 .این امر در کشورو بازاری شدن 

نیروهای  جذب و نگهداشتدر حوزه ویژه بهآموزش و پرورش استثنایی مدیریت منابع انسانی  نظام در ضعف .6

 آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی.و  ، تربیت بدنیکمبود شدید نیروهای تخصصی توان بخشیکارآمد و 

 استثنایی. منابع مالی آموزش و پرورش تامین، تخصیص و مصارفنظام وری پایین و ضعف در بهره .7

 استثنایی. در آموزش و پرورش تصمیم از  یتنظام حما الزم جهت ایجاد تیاطالعا و یآمار ظامدر ن ضعف .8

کم توجهی به مدیریت و تمرکزگرایی ، آموزش و پرورش استثنایی ساختار و تشکیالت سازمانی ناکارآمدی .9

 آموزشگاه


