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  آموزانجنسيتي و سني دانش
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 مقدمه

 

گذاري در جهان امروز مطرح بوده و در آموزش و پرورش به عنوان مهمترين رکن اجتماع و بهترين نوع سرمايه     

-هاي آموزشي يكي از وجوه مشخص و بارز آنهاست و هم اکنون تحول قابل مالحظههاي اخير، رشد و توسعه نظامسال

هايي ها را با معيارها و ويژگيد آمده است. امروزه اين نظامهاي آموزشي دنيا به وجوهاي نظاماي در رويكردها و رويه

 آموزان استثنايي است. ها ، ميزان توجه به دانشکنند که يكي از آنارزيابي مي

توجهي به آن اجراي عدالت را هاي خلقت است و حقيقتي است که بيها و زيباييهاي فردي از واقعيتوجود تفاوت 

دهد که به طور ها نشان مينموده و از جهات مختلف براي جامعه مشكل ساز است. پژوهش در جامعه با خطر مواجه

ها از ضعيف تا شديد در جهات از جمعيت هر جامعه با ديگران متفاوت هستند و اين تفاوت %1۰طبيعي نزديک به 

رش استثنايي يا آموزش و نمايد.آموزش و پرومختلفي چون بينايي، شنوايي، ذهني، جسمي، و رفتاري نمود پيدا مي

هاي آموزاني که نيازمند آموزشآموزان داراي نيازهاي ويژه در واقع با تمام کودکان و نوجوانان يا دانشپرورش دانش

هاي فردي است. چرا ي گسترش توجه به تفاوتويژه و خاص هستند، سر و کار دارد. اين نوع آموزش و پرورش نشانه

هاي فردي بايد هر فردي به فراخور توان ذهني و جسمي، نيازها، استعدادها و عاليق تفاوت که به لحاظ ويژگي انسان و

هاي مختلفي براي آنها در ها، اقدامات و فعاليتخود از آموزش و پرورش خاصي بهره گيرد. بنابراين الزم است برنامه

آموزان نوعي نظام آموزشي براي اين دانشها، تجهيزات، ها، روشنظر گرفته شود و همچنين با تغييراتي در برنامه

هاي کلي آموزش و پرورش نائل آيند.در تعليم و تربيت کشورهاي پيشرو، ي آن به هدفطراحي شود تا بتوانند در سايه

ديگر آموزش و پرورش استثنايي نه تنها بخش جدايي ناپذير نظام آموزشي محسوب مي شود، بلكه بخش مهم و ويژه 

دهند. به زبان ديگر، آموزش و ه و امكانات و تجهيزات تخصصي فراواني را به آن اختصاص مياي به حساب آمد

پرورش استثنايي در اين کشورها، مبتني بر اين حقيقت است که چون بر اساس عدالت بوده، منافع بيشمار اقتصادي، 

ايد به آن پرداخت و به عنوان يک کند، ناگزير باجتماعي و فرهنگي دارد و کمک شايان توجهي به نظام آموزشي مي

 فرصت ، جايگاه مناسب و در خورتوجهي به آن اختصاص داد.

در کشور ما نيز براي دستيابي به اهداف متعالي نظام جمهوري اسالمي بايد راهبردها و راهكارها به روشني ترسيم شود 

هاي علمي و کاربردي  ن برنامهدر حال حاضر ضرورت بررسي مسايل و تدوي و خط مشي هاي الزم تعيين گردد.

ها و تهديدهايي که نظام آموزشي را به طور ها، فرصتشود. پيچيدگيآموزش و پرورش استثنايي روز به روز بيشتر مي

تري تدوين کند که برنامه هاي اساسي و گستردهکلي و نظام آموزش و پرورش استثنايي را در برگرفته است، ايجاب مي

حول بنيادين آموزش و پرورش و شش زير نظام آن،  اين راهبردها و راهكارها را به طور روشن و اجرا شود. سند ت
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ها بايد مشخص کرده است. در حوزه آموزش و پرورش استثنايي به دليل نوع و ماهيت کار و گستردگي وتنوع، برنامه

آموزان استثنايي هاي دانشبايد ويژگي ويژگي خاص خود را داشته باشد و اگر چه مبتني بر اسناد باالدستي  است، ولي

دهد اين است که طي سال هاي اخير از بُعد هاي مختلف معلوليت را در نظر داشته باشد.آنچه آمارها نشان ميدر گروه

کمي، اعداد و ارقام هميشه رو به رشد بوده است . پوشش تحصيلي و تعداد مراکز افزايش داشته است. شواهد تجربي 

هاي آن است که در بُعد تدوين قوانين و سياستگذاري توفيقات خوبي حاصل شده است و به ويژه طي سال نيز حاکي از

آموزان استثنايي صورت گرفته بخشي دانشاخير اقدامات خوبي از نظر کيفي در حيطه هاي آموزشي، پرورشي و توان

که در خور شأن جمهوري اسالمي ايران باشد است. لكن هم در بُعد کمي و هم در بُعد کيفي تا رسيدن به حد مطلوب 

هاي هاي خويش از برنامهها و محدوديتو همه کودکان و نوجوانان استثنايي بتوانند با توجه به استعدادها، توانايي

هاي غيردولتي، مناسبي برخوردار شوند، تالش مضاعفي از سوي معلمان، مربيان، مسئوالن ،ارگان هاي دولتي، انجمن

ي موجود برداشته شود. در ها و مجامع علمي و فرهنگي نياز است و بايد اقدامات مؤثري براي کاهش فاصلهدانشگاه

هاي بلندمدت، ميان اين راستا و در شرايط شيوع بيماري کرونا ، سازمان آموزش وپرورش استثنايي به موازات برنامه

در دستور کارخود دارد، با هدف آموزش و پرورش مدت وعملياتي که به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش پويا 

تمام ساحتي مبتني بر سند تحول بنيادين  آموزش وپرورش، با اجرايي نمودن چرخش هاي تحول آفرين در قالب تدوين 

هنگام ه مداخالت ب"و   "مدرسه انطباقي "."توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعي شدن "بسته هاي تحولي 

 کرد اقدام "وطاليي

براي سال جاري نيز  عالوه بر تعيين سياست هاي راهبردي ، برنامه ساالنه تدوين شده تا  به عنوان نقشه راه،  روش  

کشف و توصيف آينده مطلوب و تبيين راه رسيدن به اهداف به زباني ساده و اجرايي را براي همكاران روشن سازد. 

اليه در بستر به گام و اليهريزي فرآيندي به شكل گام بهکننده، شيوه برنامهتدوين برنامه ساالنه به عنوان ابزاري يكپارچه

هاي گوناگون در سطوح مختلف ايجاد و به صورت علت و معلولي زمان و معطوف به آينده است تا ارتباط ميان برنامه

 در افق زماني مورد نظر، براي دستيابي به هدف اقدام گردد. 

هاي دولت با تأسي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري)مدظله العالي(، در پرتو سياست ها و برنامه اميد است به مدد الهي و

جديد، زمينه هاي اجراي اين برنامه ها فراهم گشته و با ايجاد وفاق و هماهنگي بين بخشي و درون بخشي،  بتوانيم نسبت 

 را فراهم سازيم.آموزان استثنايي هاي کارامد و مفيد براي دانشبه اجرا برنامه

 
 

 سید جواد حسینی

 معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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 کشور قانون تشکیل سازمان  آموزش و پرورش استثنایی

 ماده واحده
اعم از آسيب ديده  دانش آموزان استثناييبا توجه به اهميت و ويژگي هاي توان بخشي تعليم و تربيت کودکان و     

هيجاني، و چند معلوليتي  –حرکتي، کم توان ذهني، اختالل هاي رفتاري  –شنوايي ، آسيب ديده بينايي، معلول جسمي 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش  "و پرورش استثناييسازمان آموزش  "به موجب اين قانون مؤسسه دولتي به نام 

  تشكيل مي شود. رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي پس از تصـويب مجلس شـوراي اسـالمـي و طـي  مـراحل قـانـوني در 

وزارت آمـوزش و پـرورش ابـالغ و سازمـان  از ســـوي رئيس جمهور بـراي اجـرا به 137۰شهـريـور  27تــاريخ 

 افتتاح و رسما آغاز به کار کرد. 137۰آمـوزش و پرورش استثنايي کشور در ششم بهمن ماه 

 تاریخچه
ها در زمينه آموزش و پرورش استثنايي در حدود يک صد سال پيش در ايران انجام شد، نخستين نخستين تالش    

هجري خورشيدي توسط شخصي به نام ارنست کريستوفل  1299پرورش نابينايان از سال ها در بخش آموزش و فعاليت

  دانش آموز آغاز شد. 5اهل کشور آلمان در شهر تبريز با جذب 

نخستين گام را با تأسيس مدرسه  13۰3در گروه کودکان باآسيب شنوايي زنده ياد جبار باغچه بان در شهر تبريز در سال

بينايي افرادي  زش و پرورش ناشنوايان برداشت و در زمينـه آموزش کودکان باآسيب شنوايـي وناشنوايان در جهت آمو

هم چون ذبيح بهروز و دکتر محمدخزائـلي نيـز نقش مـوثر و مهمـي داشتند. هم چنيـن آمـوزش و پرورش کودکـان 

 بانه و در بخش غير دولتي آغازبه صورت داوطل در تـهران 1329بـه شـكل آمـوزشگاهي از سـال  باکم تواني ذهني

  شد.

تشكيل شد و   اين  "دفتر آموزش کودکان و دانش آموزان استثنايي "در وزارت آموزش و پرورش  1347در سال 

کرد. پس از انقالب  هاي ويژه به شكل دولتي  و رسمي آغازبخش فعاليت خود را در قالب مدارس استثنايي و کالس

يان استان تهران با عنوان مدارس باغچه بان، زير پوشش اداري، مالي و آموزشي مجتمع اسالمي تمامي مدارس ناشنوا

ي مدارس نابينايان آموزشي ناشنوايان باغچه بان قرار گرفت. هم چنين مجتمع نابينايان شهيد محبي با بودجه مستقل، اداره

ا تاسيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي در شهر تهران را به عهده گرفت. اين دو مجتمع ) ناشنوايان و نابينايان( ب

 به فعاليت خود ادامه دادند. 137۰سال 
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تـوجه وسيع و همه جـانبه نـظام جمهوري اسـالمي ايران به آمـوزش و پرورش کودکان استثنايي سبـب شـد تا بـا 

سـازمان  "با عنـوان تصويب قانوني در مجلس شوراي اسالمي، سـازماني وابستـه بـه وزارت آمـوزش و پـرورش 

هاي تر، اهداف و وظايف بيشتر، گروهتاسيس و با ابعادي وسيع 137۰در سال  "آمـوزش و پـرورش استثنايي کشور

 را تحت پوشش قرار دهد.   دانش آموزان استثناييبيشتري از کودکان و 

 گروه های تحت پوشش
هاي ويژه هستند، سروکار آموزاني که نيازمند آموزشآموزش و پرورش استثنايي در واقع با تمام کودکان و دانش

هاي فردي است، چيزي که آموزش و پرورش بر آن گسترش توجه به تفاوت يدارد. اين نوع آموزش و پرورش، نشانه

هاي فردي بايد هر فرد به فراخور توان ذهني و جسمي، نيازها، استوار است. چرا که به لحاظ ويژگي انسان و تفاوت

ادها و عاليق خود از آموزش و پرورش خاصي بهره گيرد.  به همين دليل آسيب ديدگي هاي بينايي، شنوايي، استعد

هيجاني برخي از دانش آموزان به حدي است که  -حرکتي ، ذهني، اختالل هاي رفتاري  –معلوليت هاي جسمي 

باشد. بنابراين الزم است با تغييراتي در برنامهها مؤثر و کارآمد تواند به تنهايي براي آنآموزش و پرورش عادي نمي

 آموزان طراحي شود تا بتوانند در سايهها، وسايل آموزشي و محيط يادگيري، آموزش ويژه اي براي اين دانشها، روش

 هاي کلي آموزش و پرورش نائل آيند. آن به هدف

دانش  بخشي به کودکان و موزشي و توانات آـخدمدر حـال حـاضر  آمـوزش و پـرورش استثنايي کشور ازمانـس

 : ارائه مي دهد زيردر هفت گروه به شرح  آموزان استثنايي را

 آسيب شنوايي با دانش آموزان .1

 آسيب بينايي با دانش آموزان .2

 حرکتي –با معلوليت جسمي دانش آموزان  .3

 باکم تواني ذهنيدانش آموزان  .4

  دانش آموزان چند معلوليتي .5

 هيجاني و طيف اتيسم –اختالل رفتاري  با دانش آموزان .6

 ژه يادگيريدانش آموزان با مشكالت وي .7

 معرفی دوره های خاص آموزش و پرورش استثنایی
پيش دبستان نوآموزان استثنايي دوره رسمي و االزامي است. اين دوره عالوه بر تحقق اهداف دوره پيش دبستان  دوره

ي مختلف استثنايي، تأمين بهداشت رواني خانواده کودك  استثنايي و ايجاد انگيزش واقع بينانه به منظور ه هادر گرو



 

   
15 

ي آينده را مدنظر قرار داده است. براي ثبت نام در دوره ابتدايي، داشتن کارنامه ل هاحمايت متعادل کودك در سا

 استثنايي است. هاي آموزش  قبولي دوره آمادگي الزامي است. دوره  ابتدايي شامل همه گروه

 با هوشبهر عادي مي باشد.استثنايي دوره هاي اول متوسطه و دوم متوسطه نيز شامل دانش آموزان 

دوره اول متوسطه پيش حرفه اي و دوم متوسطه حرفه اي دوره خاص دانش آموزان با کم تواني ذهني است که از 

 ي به دانش آموزان با کم تواني ذهني است.مهمترين اهداف آن آموزش مقدمات حرفه و حرفه آموز

 

 اجرایی  راهبردی و سیاست های

 توسعه، تثبیت وتعمیق عدالت آموزشی

از طريق توسعه برنامه سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي  استثناييشناسايي به هنگام تمامي کودکان  .1

  نوآموزان بدو ورود به دبستان

 استثناييتالش در جهت فراگيرسازي آموزش و پرورش براي دربرگيري دانش آموزان  .2

مناسب سازي برنامه درسي و فعاليت هاي آموزشي، توان بخشي و پرورشي براي هدايت دانش آموزان  .3

 استثنايي در مسير مهارت هاي الزم و دستيابي به زندگي مطلوب

نيازهاي آموزشي، توان بخشي و پرورشي دانش آموزان  ارتقا آگاهي ها، توانمندي ها و پاسخگويي به .4

 توسعه و بهبود آموزش و پرورش استثنايي در دوره هاي بيش دبستاني و حرفه اي استثنايي

 توسعه پوشش تحصيلي کودکان و دانش آموزان استثنايي در هر يک از دوره ها و سطوح تحصيلي  .5

 استثنايي موزانتوسعه کمي و کيفي تحصيلي گروه هاي مختلف دانش آ .6

گسترش طرح سنجش در ابعاد کمي و کيفي براي شناسايي متربيان با نياز هاي ويژه در گروه هاي مختلف و  .7

 ارائه خدمات به موقع و متناسب با نياز آنان

 استثناييتوجه به آموزش و پرورش و توان بخشي بزرگساالن  .8

 استثناییدانش آموزان پرورش  توسعه رویکردهای فراگیرسازی آموزش و

 دانش آموزان استثناييتالش در جهت فراگيرسازي آموزش و پرورش براي دربرگيري  .9

 تأکيد بر گسترش و توسعه آموزش هاي تلفيقي و فراگير .1۰
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 مناسب سازی آموزش وپرورش دانش آموزان با نیاز ویژه

توسعه، مناسب سازي و استاندارد سازي فضاها و تجهيزات آموزشي و توان بخشي خاص دانش آموزان  .11

 استثنايي

 استثناييارتقا و تقويت تاليف، بازنگري و مناسب سازي محتواي خاص دانش آموزان  .12

استثنايي مناسب سازي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي، توان بخشي و پرورشي براي هدايت دانش آموزان  .13

 در مسير مهارت هاي الزم و دستيابي به زندگي مطلوب

 برون سازمانی در سطوح منطقه ای، ملی وبین المللی ارتباطات در ابعاد درون و توسعه مشارکت و

 تدوين نظام جامع مشارکت هاي بخشي و بين بخشي براي ارايه خدمات آموزشي، پرورشي و توان بخشي .14

مشارکت هاي تخصصي و حمايتي براي پشتيباني از فعاليت هاي آموزش و  توسعه و تقويت تعامل و جلب .15

 پرورش

شناسايي، بهره گيري، هدايت مشارکت نهادهاي اجتماعي )خانواده، نهادهاي دولتي و غيردولتي( براي بهبود  .16

 دستيابي دانش آموزان استثنايي به مهارت هاي الزم

 جامعه پذیری واجتماعی شدن سازمان آموزش وپرورش استثنایی 

 ارتقا کارکردهاي آموزش و پرورش استثنايي در نظام ارزش گذاري جامعه .17

 افزايش آگاهي عمومي با استفاده از قابليت هاي دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي و نهاد هاي تبليغاتي  .18

 فناوری نوین به منظور تحقق حقوق شهروندی وتکریم ارباب رجوعاستفاده از  روان سازی خدمات و فعالیت ها با

استثنايي غني سازي محيط يادگيري با برنامه هاي متنوع آموزشي، پرورشي، توان بخشي براي دانش آموزان   .19

 ارتقا سطح رضايت مندي دانش آموزان، والدين، معلمان و نهادهاي ذينفع

 سازمان در ابعاد آموزش وپرورشارتقاء کمی وکیفی خدمات ارائه شده توسط  

پارچه و کل نگر در تدوين برنامه هاي آموزشي، پرورشي و توان بخشي با تمرکز بر مهارت هاي نگاه يک .2۰

  اساسي و دانش پايه

 ارتقاي کيفيت و کارايي آموزش و پرورش استثنايي در کليه سطوح .21

 استثناييگسترش فرصت هاي يادگيري و ارايه آموزش هاي برخوردار از کيفيت در دانش آموزان  .22
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 بكار گيري شيوه هاي منعطف، متناسب با شرايط بومي و محلي در برنامه ريزي هاي آموزشي و درسي .23

حوالت بازنگري و اصالح اهداف و ساختار آموزشي نظام آموزش و پرورش استثنايي با توجه به تغيير و ت .24

 جهاني

 ارتقای کیفیت منابع انسانی در حوزه های جذب، نگهداشت، سازماندهی، سنجش

برگزاري کارگاه هاي آموزشي و اجراي پروژه هاي  قياز طر ياي منابع انسانارتقاء ظرفيت هاي حرفه  .25

 الملليمشترك با مراکز علمي و پژوهشي در سطح مدارس، مناطق، ملي و بين

نيروي انساني شايسته و حائز يا  منابعفراهم کردن امكانات و شرايط الزم براي شناسايي، جذب و نگهداشت  .26

 شرايط در سطح گوناگون با اولويت مناطق محروم 

 توانمندسازي و افزايش شايستگي هاي حرفه اي و مهارت هاي علمي و تخصصي منابع انساني .27

 ها و محروميت هاي مناطق قابليتتخصيص و توزيع منابع انساني متناسب با  .28

 استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی ودیجیتالی درتحقق اهداف سازمانی 

تربيت و  ارائه خدمات تخصصي، آموزشي به خانواده ها، مدارس، مربيان با مشارکت  ندياثر بخش کردن فرا .29

 يهاياز فناور يشمند و بهره بردارمراکز علمي و پژوهشي و سازمان هاي مرتبط با استقرار شبكه مديريت هو

  نينو يآموزش

 با بكارگيري فن آوري هاي نويناستثنايي ارتقا سطح يادگيري دانش آموزان  .3۰

 توسعه و گسترش شبكه ارتباطات و اطالع رساني تخصصي و روابط بين المللي .31

 کاهش تمرکز سازمانی وتفویض اختیار در سطوح استانی، منطقه ای به ویژه مدرسه ای  

 افزايش سطح اختيارات استان ها، مناطق و قيتدارك فرصت هاي تربيتي همسو با اهداف برنامه درسي از طر .32

  مدارس در بهره گيري ازظرفيت هاي محلي و افزايش ميزان مشارکت خانواده ها

ران، معلمان و مربيان دانش آموزان استثنايي در فرآيند برنامه ريزي ها و تصميم گيري توسعه مشارکت مدي .33

 ها در سطوح مختلف

توسعه بهره گيري از امكانات، تخصص ها و مهارت هاي اولياء، معتمدين و صاحب نظران حوزه و دانشگاه  .34

 در آموزش و پرورش استثنايي
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 عمليات ادارياصالح و روان سازي فرايندها و بهبود مستمر  .35

 ارتقاي قابليت سازمان در تصميم گيري، سياست گذاري، پاسخ گويي و کاهش تصدي گري .36

 وپژوهش محور به برنامه ریزی ها درنظام تصمیم گیری   نگاه دانش بنیان

 توسعه فعاليت هاي پژوهشي )با اولويت راهبردي و کاربردي( و همكاري با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي .37

 شدن برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي اصلي آموزش و پرورش استثنايي در کليه سطوح پژوهش مدار .38

 تقويت، ارتقا و کيفي سازي برنامه ها با اجراي پژوهش هاي کاربردي .39

 توسعه آموزش های فنی وحرفه ای 

کار در تدارك فرصت هاي تربيتي واقعي در فرآيند تربيت و کمک به جذب متربيان متناسب با نياز بازار  .4۰

 بنگاه هاي اشتغالبه ويژه افزايش مشارکت جامعه محلي  قيسطح محلي ازطر

 توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي با استفاده از توان و ظرفيت بخش هاي دولتي و غير دولتي  .41

 توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي، کار دانش و مهارت هاي حرفه اي  .42

 اهداف 

پـرورشي و تـوان بخشي به نحوي که ناتـواني هـاي ذهني و جسمي کـودکان و دانش طـراحي سيستم آمـوزشي،   -1

آموزان استثـنايـي جبـران گـردد و ايـن گـونـه کـودکان و دانـش آمـوزان بتوانند پس از گـذرانـدن مراحل تحصيلي 

 خود موقعيت اجتمـاعي و اقتصـادي منـاسب شـرايط خويش را به دست آورند.

اصـالح مـداوم آموزش و پرورش استثـنايي بـا تـوجه به روش هـاي نويـن آموزش و پرورش استثنايي در  تغيير و -2

 جهان و نيازهايي که اين گونه کودکان و دانش آموزان در ارتباط با شرايط خاص جامعه دارند.

هاي خاص هر گروه در آموزش و پرورش گروه هاي مختلف کودکان و دانش آموزان استثنايي با توجه به نياز  -3

سطوح قبل از دبستان، ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و با تاکيد بر آموزش حرفه اي و تالش براي تحت پوشش قرار دادن 

 تمامي کودکان و دانش آموزان استثنايي

يق باال بردن کمک به پيشگيري از بروز ناتوانايي هاي جسمي و ذهني قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طر -4

 سطح آگاهي عمومي در زمينه عوامل بروز معلوليت ها و خصوصيت هاي کودکان استثنايي
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 در اساسنامهوظایف سازمان 

 ها و استعدادهاي کودکان و دانش آموزان استثناييها و معيارهاي سنجش توانايياي از مقياستهيه مجموعه -1

 آموزان استثنايي کشورهاي شناسايي و گزينش کودکان و دانش اجراي طرح -2

مه -3 نا يه و تنظيم بر به آموزش و پرورش براي گروهته کان و دانش آموزان هاي مربوط  هاي مختلف کود

 استثنايي

 هاي توسعه کمي و کيفي آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثناييتهيه و تنظيم طرح -4

هاي هاي ذهني و جســمي گروهواناييهاي آموزشــي و درســي خاص متناســب با تتهيه کتب درســي و برنامه -5

 مختلف کودکان و دانش آموزان استثنايي

ـــي در زمينه آموزش و پرورش گروهتهيه و اجراي طرح -6 هاي مختلف کودکان و دانش آموزان هاي پژوهش

 استثنايي

سازمان -7 العات ترين اطالمللي ذيربط به منظور کسب تازههاي بينبرقراري ارتباط مداوم با مؤسسات داخلي و 

هاي هاي مختلف کودکان و دانش آموزان استثنايي و بهره برداري از آخرين پژوهشمربوط به آموزش گروه

 هاي آموزشي و پرورشيعلمي جهان در تهيه برنامه

ـــب با تواناييهاي الزم در جهت آموزش حرفهبرنامه ريزي -8 ـــتثنايي متناس هاي ذهني و اي دانش آموزان اس

س سمي آنان و تأمين و شي از طريق واحدهاي ذيربط به ايل فني ، حرفهج شي الزم مراکز آموز اي و توان بخ

 منظور اشتغال.

تأمين و تربيت نيروي انساني شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همكاري و هماهنگي معاونت آموزش  -9

 و پرورش در امور تأمين و تربيت نيروي انساني

ها، کودکان و دانش آموزان استثنايي و هم چنين مسئوالن مراکز و آموزشگاهارزشيابي کار معلمان و مربيان   -10

 آموزش و راهنمايي آنان در جهت حل مشكالت و مسايل مربوط به آموزش و پرورش استثنايي.

 ايجاد امكانات الزم جهت طراحي، توليد، تهيه و توزيع وسايل کمک آموزشي  -11

ترجمه و نشر کتب سودمند و ساير امكانات براي پدران، مادران  هاي الزم جهت تأليف وفراهم نمودن زمينه  -12

 و معلمان کودکان استثنايي
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ــازمانجلب کمک  -13 ــات و انجمنهاي مالي و معنوي مردم، س ــس ــع ها، مؤس ــي براي بهبود وض هاي توان بخش

 آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنايي

ــ -14 ــتثنايي و برنامه ريزي و تعيين ضــوابط مربوط به نحوه مش ارکت بخش خصــوصــي در آموزش و پرورش اس

 ترغيب آنان به اين امر و اعمال و نظارت الزم بر فعاليت آنان.

شگاه -15 سوق دادن تحقيقات آنان هماهنگي ، همكاري و ارتباط با دان ها و مراکز آموزش عالي داخلي به منظور 

 هاي مرتبط با کودکان استثنايينشجويان رشتهبه سمت نيازهاي سازمان و استفاده هر چه بيشتر از اساتيد و دا

تهيه طرح هاي تامين، تكميل، توســـعه و تجهيز مراکز آموزش و پرورش اســـتثنايي کشـــور از طريق مطالعه،  -16

 بررسي و استفاده از تجربيات ساير کشورها در اينگونه مراکز

 تفاوت های آموزش و پرورش استثنایی با آموزش و پرورش عادی

 

 

 

 

 

 آموزش ویژه عادیآموزش  موضوع

 برنامه درسی انطباق یافته/ ارایه خدمات ویژه برنامه درسی ملی برنامه و هدف

 دوره 6 دوره 4 نظام آموزشی

 فرایند محور نتیجه محور ارزشیابی

 کامال منعطف و ویژه حداقل انعطاف و مقررات قوانین

 برابر 5 یک برابر هزینه

 سازی شده و مناسب کتاب های ویژه کتاب های عادی محتوا

 مدارس ویژه و پذیرا مدارس عادی مکان

 تخصصی، حرفه ای و توان بخشی حرفه ای ماهیت کار
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سند تحول بنیادین آموزش و پرورشبر مبنای  چرخش های تحول آفرین  

 

 شیوه مدیریت
 

  از تصدی گری در امور 

 توسعه مشارکت و مدیریت فرآیندی    به 

 فرایند آموزش نیروی انسانی متخصص
 

 مهارتی  تکآموزش نیروی انسانی از 

 آموزش نیروی انسانی متخصص و چند مهارتی    به                 

  فرایند تشخیص و پیشگیری
 

 سنجش بد ورود به دبستان از 

 کمترین  سن ممکن کودکان با سنجش    به   

  رویکرد آموزش و ارایه خدمات ویژه
 

 آموزش های شغلی متمرکز از 

 های مبتنی بر نیاز بازار کار بومی محلیآموزش    به                                                            

 

  در مراکز مشکالت یادگیری ویژه  ارائه آموزش هایاز 

 نوآموزان در معرض مشکالت یادگیری  مداخله به هنگام     به                                    

 

 

 کتاب های عادی و مناسب سازی شدهاز 

 کتاب های مناسب سازی شده و ویژه    به                                                  

 

 جداسازیاز 

 سازیتلفیقی و فراگیر  آموزش    به                                                          
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 متمرکزو مشاوره ای ارائه خدمات توان بخشی از 

و غیر  متمرکز، حمایتی و مشاوره ای توان بخشیخدمات نظام مند  به                                                     

 متمرکز

 

 نظری های از آموزش 

 مهارتی و کاربردیآموزش های     به                                                        

  ازکیت های آموزشی 

 چند رسانه ای و بسته های آموزشی    به

 

 اطالعات جامعه هدف
 

 آمار سنتی 

 و یکپارچه اطالعات سامانه ای    به                                                       
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 فصل دوم

 عملکرد سازمان   

 6/6/1400تا  8/8/1398از
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 ارایه خدمات تشخیصی، آموزشی، توان بخشی و مشاوره ای

سند تحول بنيادين   1۰در حالي که بيش از           گذرد، همواره در فرآيند اجرا با مشكالتي مواجه ميسال از اجراي 

؛   "تعطيلي و توقيفي"؛  "نوآورانه  و تأســيســي "توان به آموزه هاي هاي ســند تحول بنيادين را ميبوده اســت.  آموزه

. در اين ميان نگاهي به عملكرد وزارت آموزش و پرورش در تقسيم نمود "تثبيتي و استمراري"و "تعديلي و تكميلي"

، گوياي اين واقعيت اســـت که نظام آموزشـــي کشـــور کمتر به آموزش و پرورش فرآيند اجراي ســـند تحول بنيادين

 و هاي تأســيســي و تعطيلي پرداخته اســت و عمده موفقيت ها و دســتاوردها مرهون تكيه بر برنامه هاي تعديليبرنامه

سيم  و ويژه تثبيتيه تكميلي و ب سند تحول بنيادين تر شم انداز مطلوب  ست که چ ست. اين درحالي ا ستمراري بوده ا ا

هاي نه چندان مؤثر و کارآمد چنين تعطيل و توقف برنامه هاي تحول آفرين و هممبتني بر چرخش برنامه هاي نوآورانه

ست.  ضوع را مي توان يكي از چالشکه ا سند هاي ااين مو سازي مطلوب و مؤثر  سير عملياتي و اجرايي  سي در م سا

تحول بنيادين دانســت. براين اســاس و با توجه به ضــرورت تدوين برنامه هاي تأســيســي و نوآورانه در نظام آموزش و 

 يســته،بســته تحولي تدوين و تصــويب شــد که ســهم آموزش و پرورش اســتثنايي  25،  1399پرورش کشــور در ســال 

  و توسعه مشارکت هاست. مداخالت به هنگام طاليي و قيمدرسه انطبا

سته هاييكي از ويژگي هاي           سندتحولي،  ب سي  سي سوي  تحول بنيادين توجه به جنبه هاي نوآورانه و تأ بود، از 

سه سطوح مدر ست به  شده ا سته هاي تحولي تالش   اي، معلمان و دانش آموزان و اولياء توجه ويژه ايديگر در اين ب

اي و اداري به خوبي ترسيم شده اما در سطح مدرسه، معلم، دانش آموز شود، چراکه سند تحول در سطوح وزارتخانه

صلي و اولياء کمتر مورد توجه قرار گرفته سند تحول به کام جمعيت هدف ا شدن  شيرين اجرايي  شهد  ست. بنابراين  ا

سته هاي تحولي نگاهي نوآو ست. در اين ب شده ا شوق برانگيز، تحقق پذير، فراگير و کمتر چشانده  سه محور،  ر، مدر

 مشارکت جويانه مورد نظر بوده است .

ـــتثنايي؛  اوالر در ارزيابي           ـــته تحولي حوزه آموزش و پرورش اس ـــ 5هاي وزارتخانه جزء بس ته تحولي موفق بس

شاخص  بيشترانه و تأسيسي است. ثالثار درصد نوآور 5/93انيار فعاليت هاي اين بسته هاي تحولي، ارزيابي شده است. ث

 درصد تحقق يافته است. 1۰۰باالي  يدرصد و در موارد 1۰۰هاي اين بسته ها 

ـــند تحول بنيادين، عدم توجه همهنكته مهم ديگر در اجرايي            ـــازي س ـــعه س ـــط و توس به و واقعي به  بس جان

تحولي مشارکت محور بودن آن  هاي تدوين هر بستهشاخصکه يكي از  هاست. به همين دليل عالوه بر اينمشارکت

ست ،  سته کهبوده ا ستثنايي، يكي از ب سه گانه آموزش و پرورش ا شارکتهاي تحولي  سعه م شدن و تو ها، اجتماعي 
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، در تدوين و اجراي بنيادين ســازي ســند تحولباشــد. بنابراين توجه به ســه موضــوع مهم در اجراييمي کاهش تمرکز

 که مورد توجه قرار گرفته است: تثنايي ي تحولي سازمان آموزش و پرورش اسهابسته

 توجه به آموزه هاي نوآورانه، تحول خواهانه و تأمين سند تحول بنيادين  -1

 تحقق آموزه هاي سند در سطوح مدرسه اي، معلّمان، دانش آموزان و اولياء  -2

 اجرايي سازي سند تحول بنيادين  جويي براينگاه مشارکت  -3

 و با تأکيد بر بسته هاي تحولي، نتايج ذيل حاصل شده است :  1399براين اساس در سال 

  بسته تحولی مدرسه انطباقی 

سه انطباقی در قالب بســته تحولي             2مدرســه پذيرا( در هر اســتان  32مدرســه اســتثنايي و  32مدرســه ) 64مدر

 سب سازي شدند.مدرسه، به شكل کامل و الگويي و در ابعاد مختلف منا

 ، پرورشي ، توانوسايل و تجهيزات آموزشي قلم از 1۰5به منظور تهيه و تأمين نهضت مشارکتی توان افزایی در قالب 

ــارکت مردمي، دولتي و عمومي و بين  ــتفاده از ظرفيت مش ــتثنايي، با اس ــي مورد نياز دانش آموزان اس بخشــي و ورزش

بار  با اعت بدو 14۰المللي،  ياردتوماني  يار دانش ميل با مشـــارکت مردمي و خيّرين جذب و در اخت ن رديف بودجه و 

 کهميلياردتومان بوده است  1۰۰کل اعتبارات دولتي سازمان کمتر از 1398هم چنين در سال  ه است.آموزان قرار گرفت

جذب و هزينه در اســتان ها ميلياردتومان اعتبار  14۰فقط در قالب نهضــت مشــارکت توان افزايي با مشــارکت عمومي 

براي اولين بار رديف اعتباري  14۰۰خوشبختانه با حمايت مجلس محترم شوراي اسالمي  در بودجه سال  .شده است 

 ه است . اختصاص يافتنيزميلياردتوماني به اين برنامه  5۰

 هنگام طالیی ه بسته تحولی مداخالت ب 

 که ؛ اين ،استاين بسته تحولي ناظر بر پاسخگويي به چهار سوال اساسي 

 توانند تحت پوشش باشند، آموزان و نوآموزان که در حوزه آموزش و پرورش استثنايي ميآيا همه دانش

 شناسايي شده اند؟

  اگر شناسايي شده اند، همه تحت پوشش قرار گرفته اند؟ 

 اند، آيا به شكل استاندارد تحت پوشش قرار گرفته اند؟اگر تحت پوشش 

 ات آموزشي و توان بخشي بهنگام صورت مي گيرد ؟ در نهايت آيا مداخله خدم 

 تقريبار مي توان ادعا نمود که پاسخ به هريک از اين چهارسؤال به شكل کامل، مثبت نيست . 
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سته تحولي مداخالت به          سند ه ب ستا   شد . در اين را نگام طاليي در پي تحقق اين چهار محور تدوين و تصويب 

طاليي طراحي شــد. مطالعات موردي در کشــورهاي مختلف به انجام رســيد و مقرر شــد در نگام ه جامع مداخالت به

سته تحولي آموزش ستانيقالب اين ب سايي 1۰921نفر به  1۰8۰۰ از هاي پيش دب شنا سال  نوآموزجذب و  شد و براي 

ــده اســت. ارائه خدمات توان بخشــي به کودکان پيش دب نوآموز 1465۰نيز پوشــش  14۰۰ ــتانهدف گذاري ش با  يس

 .  دست يافتدرصد  31.7به 1399در سال  %15هدف گذاري 

هنگام طاليي موضــوع غربالگري و ســنجش اســت که اين موضــوع در قالب برنامه ه اولين گام در مداخالت ب        

سال  سماني و آمادگي تحصيلي از  سالمت ج شش  1371سنجش  سال با پو ست و در آن  شده ا صدي            5/1آغاز       در

سال دانش شش قبل از  سطح پو ست و در باالترين  شش  1399آموزان همراه بوده ا صد افزايش يافت،  6/97به پو در

پايگاه سنجش و  2۰۰۰تالش وافر همكاران در قالب بيش از با،  1399ولي با وجود وضعيت زيست بوم کرونا در سال 

پوشش  14۰۰و براي سال  درصد پوشش افزايش يافت 8/98به   %98با هدفگذاري  هزار عوامل اجرايي 2۰نزديک به 

ـــت.  عالوه بر اين براي تحقق  99 ـــده اس ـــدي هدف گذاري ش ـــنجش و امكان انجام  1۰۰درص ـــدي برنامه س درص

ستيک در شنوايي و هوش، اتاقسنجش سنجش دائمي آگو ست و مابقي هم برخيهاي  شده ا ستانها راه اندازي  در  ا

  است.راه اندازي  حال

ســنجش ســالمت جســماني و آمادگي تحصــيلي از نظر  آموزان در برنامهعالوه بر افزايش کمي پوشــش دانش           

ستگذاري آزمون سيا شوراي  شد که عبارتند از: راه اندازي  ضور کيفي، تحوالت خوبي در اين دوره رقم زده  ها با ح

ترش سنجش سالمت جسماني و آمادگي جسماني در سازمان؛ گس هاراه اندازي مرکز جامع آزموناساتيد دانشگاه ؛ 

هزار نوآموز  6۰۰حداقل  14۰۰آموزان بدو ورود به دوره پيش دبســتاني، به گونه اي که در ســال تحصــيلي از دانش

پيش دبســتاني هم در پوشــش برنامه ســنجش قرار خواهند گرفت. عالوه بر اين ســنجش ســالمت جســماني و آمادگي 

صالحيت سه قلمرو  سترشتحصيلي در  سعه و گ شكالت يادگيري نيز تو شانگان م سايي ن شنا  خواهد هاي حرکتي و 

ـــنين پايين و حتي بدو تولد ـــازمان آموزش و پرورش عقد تفاهم نامه  ،يافت. براي غربالگري در س ـــه جانبه بين س س

شت  ستثنايي، وزارت بهدا ستي  و آموزش پزشكي درمان ،ا سازمان بهزي ست.و  تا ازنتيجه غربالگري در حال پيگيري ا

شكي هاي  شت ، درمان و آموزش پز ستي وزارت بهدا سازمان بهزي سايي کودکان در ابتداي تولد و  شنا در جذب و

  نيازمند دريافت خدمات ويژه اقدامات موثرتري صورت گيرد.

 بسته تحولی توسعه مشارکت ها، اجتماعی شدن و کاهش تمرکز  

آموزان، پيشكسوتان، بخش دولتي، عمومي و نهادها و لمان، اولياء، مديران، دانشبه منظور افزايش مشارکت مع         

 1399آموزان با نيازهاي ويژه اين بســته طراحي و در ســال انجمن هاي خيريه اي و مردمي درنظام تعليم و تربيت دانش

 به اجرا گذارده شد. 
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ايده به ســازمان  62ر که منجر به ارســال از ســطوح مدارس ســراســر کشــو های مطلوب(طرح جام )جمع آوری ایده

گرديد. معلمان در قالب گروههاي تخصــصــي مثل معلمان توان بخشــي، معلمان هنرمند، معلمان خيّر و واقف، معلمان 

شدند و مشارکت تخصصي ايشان بستر سازي شد،  گروه بنديمشاور و مددکار، معلمان پزشک، معلمان مهندس و ... 

 اين فعاليت، اعالم همكاري و مشارکت نمودند. معلم در قالب  5253که 

سه تجارب خود را، که  طرح نظارت همتا  دهند و هم از انتقال مي به همكاران مدارس ديگر مدير و معاونين يک مدر

درصدي  25در عمل به مشارکت ، درصدي مدارس مجري  1۰گذاري بهره مند مي شوند. هدف ارستجارب آن مد

 منجر شد.

آموزان و مشارکت ايشان در امور مدرسه، عالوه بر فعال در حوزه اولياي دانش ی اولیای دانش آموزانمجلس مشورت

 در تمامي استان ها شكل گرفت.  مجلس مشورتي اولياي دانش آموزان هاي اولياء و مربيان،کردن انجمن

ر، ورزشيار، در قالب اولياي هنرياکه در آن از اولياء به شكل تخصصي در مشارکت مدرسه  طرح مدرسه یاری اولیاء

اوليا متخصص جهت مشارکت در  %67.4د. در قالب اين طرح نمواستفاده مي توان ، توانيار و .... ياردانشيار، مهندس

 امور مدرسه اعالم آمادگي نمودند.

 ان متناسب با گروهآموزبراي آموزش و توانمندسازي اولياي دانش ملی آموزش و توانمندسازی اولیاء هفت دبیرخانه 

رساني و توانمندسازي مستمر که کار اطالع طراحي شده است 14۰۰براي سال تحت پوشش سازمان،  هاي هفت گانه

  .هاي هفت گانه به انجام رساند اولياء را در گروه

اهميتي برخوردار آموزان استثنايي از چنان مشارکت اولياء در حوزه دانش تحولی توسعه و توانمندسازی اولیاء بسته

هاي تحولي سازمان بر مبناي آموزه هاي سند تحول بنيادين در امر تعليم و تربيت يكي از بسته 14۰۰است که براي سال 

 .تدوين شده است

 هاي متنوع ورزشــي و هنريدانش آموزي عالوه بر فعاليت در حوزه در ســطوح ملي و اســتاني آموزیمجلس دانش

 . تشكيل شد

 در امور اجتماعي مدرسه 1399درصد دانش آموزان در سال  67.7طرح ، اين در قالب آموز حداقل یک نقش هر دانش 

 مشارکت داشته اند. در فضاي مجازي

سرود سه یک  صد مدارس هدف،  45.4در  هر مدر ضوري بودن مدارسدر  ،با توجه به پاندمي بيماري کرونا و غير ح

 گرديد. تغيير برنامه به صورت تک خواني يا تک نوازي در فضاي مجازي اجرا

درصد شكل گرفت و  1/65با تحقق  های مدیریتیگنجینهدر قالب طرح  توسعه مشارکت بازنشستگان و پيشكسوتان

 د. با استفاده از ظرفيت مدارس در ساعات غيرآموزشي راه اندازي ش باشگاه بازنشستگان و پیشکسوتان 2۰۰
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سه  100طرح در قالب  )اين طرح هر مدرسه با يک نهاد دولتي به عنوان مثال مدرسه با حوزه محيط  دبیرخانه 100مدر

درصد مدارس هدف با دستگاههاي عمومي  6/25کهنامه همكاري مي بندد.  زيست و نيز جهاد کشاورزي و ...( تفاهم

 اند. هاي همكاري منعقد نمودهنامهو دولتي تفاهم

 68در حوزه آموزش و پرورش کودکان استثنايي هدف گذاري شد و با  های مردم نهادتوسعه کمی و کیفی سازمان 

 مشترك توسعه يافت.  هاينهاد غيردولتي فعاليتتشكل مردم

 

 توسعه مدارس و مراکز   -1

ستثناييآموزان مراکز ارائه خدمات به دانش        ستثنايي به چند دسته تقسيم  آموزش و پرورش و در حوزه سازمان ا ا

 شوند : مي

 مراکز مشاوره و راهنمایی مشکالت ویژه یادگیری،آموزشی و توان بخشی مراکز  ،  مدارس پذیرا، استثناییمدارس 

 استثنایی خانواده دانش آموزان
 فعاليت سازمان در اين حوزه بر دو محور متمرکز شد: 

 و مناسب سازي آنها  شده توسعه مراکز و مدارس استانداردسازي -1

 ايجاد مراکز جديد  -2

 

 توسعه مراکز و مدارس استانداردسازی شده و مناسب سازی آنها  -1

مدرسه  172۰امروز اين مدارس به  کهمدرسه خاص استثنايي در کشور وجود داشت  156۰ تعداد 1398در سال         

 .بالغ شده است 

شتدر قالب           شت تا به مدرســـه نياز  21۰در کشـــور صـــورت گرفت. حداقل  که آمايش ســـرزميني، طرح از خ

 55ســاخته يا افتتاح شــد ) ،مدرســه  15۰ مشــارکت مســتقيم خيّرين ظر ف بيســت ماه آموزان اســتثنايي بود که بادانش

 مدرسه پشتيبان درکشور وجود دارد . 8۰۰مدرسه پذيرا و  2۰555 همچنينمدرسه(، 95مدرسه( و يا کلنگ زني شد )

سال سالن ستثنايي در  شي مخصوص دانش آموزان ا شي افزايش 42سالن و اکنون به  31،  1398هاي ورز سالن ورز

 سالن آن در حال ساخت مي باشد.( 29)يافته است. 

يافته  مرکز توســعه 53به مرکز و  15 از 1398خانواده دانش آموزان اســتثنايي در ســال مراکز مشــاوره و راهنمايي        

 است.

سيب ديده بينايي تعداد اتاق هاي بازي درماني        ست  23اتاق به  5از  مدارس آ سال اتاق افزايش يافته ا  14۰۰و در 

 پيش بيني شده است. ورزشاتاق  59 ايجاد و تجهيز
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 ایجاد مراکز جدید -2

 14۰۰سال  در برنامهو  داردضرورت  استثناييآموزان که وجود آنها در جهان امروز براي دانشفضاها و مراکزي           

 گسترش خواهد يافت. اين مراکز عبارتند از: 

 1۰تعداد  14۰۰مرکز راه اندازي و تا پايان سال  8؛ توان بخشی و مشاوره ای آموزشی، مراکز جامع تشخیصی و خدمات 

 مرکز ديگر افتتاح خواهد شد.

  در مدارس دانش آموزان با پارك ديگر  1۰،  14۰۰يک پارك راه اندازي و تاپايان  ؛پارک جهت یابی و حرکت

 راه اندازي خواهد شد . آسيب بينايي 

 خواهد شد. اعتبار آن ابالغ گرديده است. ر استان يک پايگاه راه اندازي در ه ؛ اتاق سنجش آگوستیک 

 يجاد خواهد شد ، اعتبار آن ابالغ شده است. تاکنون در هر استان يک پايگاه ا ؛ ایجاد پایگاه جامع آموزش مجازی

 استوديوي توليد محتوا راه اندازي شده است .   14پايگاه و  13

 اتاق         سهآموزان طيف اتيسم خصوصار به شكل شبيه ساز و مبتني بر هوش مصنوعي براي دانش ؛های چندحسیاتاق

 گسترش خواهد يافت .  14۰۰اندازي و درسال راه

 تأمین ، توانمند سازی ، استانداردسازی و نگهداشت منابع انسانی -2

يازهاي ويژه، معموالر بين         با ن برابر تعليم و تربيت دانش آموزان عادي،  1۰تا  5نظام آموزش و پرورش کودکان 

ـــاني طلب مي نمايد، هم اکنون ميانگين تراکم مدارس از حي  دانش آم ـــا، تجهيزات و نيروي انس نفر و  53وز فض

 .دانش آموز يک معلم مي باشد 6آموز نفر و نسبت معلم به دانش 4/6ميانگين نُرم کالس 

در اســتان هاي اســت که اين نســبت  1به  25بخشــي به دانش آموزان  بخشــي نســبت نيروهاي توان در حوزه توان       

 است (.  16۰به  1با شرايط استاندارد  فاصله زيادي دارد )مختلف 

هزار نيروي انساني مواجه است . بر اين  12دست کم با کمبود  وضعيت نيروي انساني آمايش سرزمين سازمان در       

ــتثنايي مصــوب شــد که اين نيروها از طريق دانشــگاه  اســاس در اولين جلســه شــوراي ســازمان آموزش و پرورش اس

ساالنه  28فرهنگيان و آزمون ماده  شود و  کنند، به درصد نيروهايي که وزارت آموزش و پرورش جذب مي 1۰تأمين 

 رفع اين نياز به آموزش و پرورش استثنايي تعلق گيرد.منظور 
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تصویب نظام . با است عدم انطباق طرح توسعه سنواتي و ضوابط درجه بندي مدارس استثناييموضوع مهم ديگر         

 آموزش و پرورش استانداردسازي نيروي انساني در تناسب با نياز حوزهمي توان در جهت درجه بندی جدید مدارس

  اقدام نمود.ايي استثن

 در حوزه جذب و نگهداشت در اولين جلسه شوراي سازمان آموزش و پرورش استثنايي مصوب شد تا مجموعه      

)که همه امتيازات کارکنان بعضي از  از قانون جامع مدیریت خدمات کشوریمعلمين و نيروي انساني اين حوزه 

درصد امتيازات معلمين حوزه استثنايي نيز لغو  5۰ر نتيجه حدود ها را با رويكرد همسان سازي لغو کرد و د دستگاه

گرديد( از طريق تدوين اليحه از سوي دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي مانند سازمان انتقال خون و دامپزشكي 

رچه شود همستثني گردد و خوشبختانه اين اليحه هم اکنون در کميسيون اجتماعي دولت در جريان است که تقاضا مي

مجموعه نیروهای زودتر در قالب اليحه به مجلس محترم شوراي اسالمي ارسال و مورد تصويب قرار گيرد. همچنين 

نفر مي باشند در گروه شغلي معلمان قرار گيرند تا مزايايي مثل رتبه بندي و ساير  8۰۰که بالغ بر  بخشی حوزه توان

 مزايا به ايشان نيز تعلق گيرد . 

نهضت زبان اشاره، نهضت آموزش  توانمندسازي و آموزش نيروي انساني در قالب ،تحولي مدرسه انطباقيدر بسته        

معلم، والدين و  8237به هاي الزم در زيست بوم کرونا و آموزش های چندگانهخط بریل، نهضت آموزش مهارت

 محقق گرديده است.  1399سال  در نهادهاي اجرايي

 استثناییآموزان و دانش نوآموزانتدوین اسناد راهبردی نظام تعلیم و تربیت  -3
 هاي مهارتي)کيفيت بخشي به فرايند آموزش در اي، توسعه رشتهحرفه -هاي فنيسند جامع راهبردهاي آموزش

 در حال تدوين است. اي بر اساس مطالعات تطبيقي، بررسي وضعيت موجود(حرفهدوره اول متوسطه پيشمدارس 

 هنگام طالييه سند جامع مداخالت ب 

 در حال تدوين است. هاي تحت پوششبخشي در تمامي گروهنگام آموزشي و توانه سند مداخله به 

 و  آموزان استثنايي با همكاري سازمان پژوهشدانشهاي آموزشي ويژه سند توليد محتواي الكترونيكي و فيلم

ساس استانداردهاي توليد فيلم مانند نور، پرسپكتيو و ... و شرايط ويژه هر گروه با توجه )بر ابرنامه ريزي آموزشي 

 در حال تدوين است. هاي تصويري، دکور، داشتن زير نويس و ...(به محرك

 توسعه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای   -4
 . اقدامات و تدابير تشريح خواهد شدهاي مهارتي و فني حرفه اي در چند قلمرو به شرح ذيل در حوزه توسعه آموزش
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  استثناییآموزان ای و دوم متوسطه کاردانش خاص دانشهای اول متوسطه پیش حرفهسیس و توسعه مدارس دورهأت الف(  

دانش آموزان ي و دوم متوسطه کاردانش خاص اهفحرپيشدوره اول متوسطه سيس و توسعه مدارس أت به منظور        

بالغ بر  1399-14۰۰شود. در سال ها ارسال ميمهارتي جديد به استان هاياندازي رشتهجهت راه ايكمک هزينهاستثنايي

 شد. ، تخصيص و ابالغ اعتبار انجامسيس و توسعه داشتندأهايي که تبه استان ،ريال ۰۰۰/۰۰۰/15۰/4

 

 سال تحصیلی
 دانش آموزان استثناییدوره اول متوسطه پیش حرفه ای و دوم متوسطه کاردانش خاص 

 هتوسعه رشت تاسیس
9913-1398 استان 1۰تاسيس در  15  استان 19توسعه رشته در   32   

1400-1399 استان 17تاسيس در  4۰  استان 13توسعه رشته در  3۰   

 
  شایستگی محورای مبتنی بر رویکرد حرفه آموزش توسعهب( 

رويكرد آموزش دروس مهارتي  139۰سال  آموزان با نياز ويژه  ازاي دانشکيفيت آموزش حرفه اءبه منظور ارتق        

ارتباط تنگاتنگ  يادگيري در حد تسلط، استقالل، ول؛که داراي  اص به شايستگي محور) پودماني( ،از استاندارد محور

پس از آن، در هر سال آموزش . تغيير يافت ،هاي فردي استشغل، اصل توجه به تفاوت مهارتيها با نيازهاي شايستگي

تهيه تمامي  1398که در سال هاي مهارتي به رويكرد جديد در دستور کار سازمان قرار گرفت تا اينتعدادي از رشته

 رشته مهارتي تهيه شد. 36هاي مورد نظر براي شايستگي

با رويكرد شايستگي محور انجام  ،پايه تحصيلي دهم تا دوازدهم 3هاي مهارتي در شتهرآموزش تمامي  1399ر سال د

 گروه صنايع چوب، صنايع غذايي، رنگ کاري ساختمان، هنر زندگي 7شد و راهنماي برنامه درسي متناسب با آن در 

 .گرديدها ارسال مه دوزي تهيه و به استاندر خانه، کفاشي، قالي بافي و سر

 

 

 

 

 

 تعداد و عناوین  راهنمای برنامه درسی  رشته های مهارتی تحصیلیسال 

1398 
راهنماي برنامه درسي گروه هاي صنايع چوب  ، صنايع غذايي  ، رنگ کاري ساختمان ، هنر زندگي در خانه ،  7تاليف

 دهمپایه یاز کفاشي ، قالي بافي و سر مه دوزي

1399 
راهنماي برنامه درسي گروه هاي صنايع چوب  ، صنايع غذايي  ، رنگ کاري ساختمان ، هنر زندگي در خانه ، 7تاليف 

 پایه دوازدهمکفاشي ، قالي بافي و سر مه دوزي 
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 1398سال  ای ازآموزان آسیب دیده بینایی مدارس دوره دوم متوسطه حرفهپذیرش دانش (ج

موزان آسيب آپذيرش دانش 1398 از مهر ماه سال يتي،همه جانبه عدالت آموزشي و ترب مينأمنظورگسترش و تبه          

. براي رشته کمک خدمات اداري صورت پذيرفت ايمدارس دوره دوم متوسطه حرفه تواني ذهني درکم ديده بينايي با

 به بريل مناسب سازي شد. جهت تسهيل آموزش اين عزيزان، کتب درسي،

 سال تحصیلی
 تعداد جلد

 کتب مناسب سازی شده
 ب مناسب سازی شده به بریلنام کت

 تعليمات ديني و قرآن ، رياضي ، علوم تجربي ، مطالعات اجتماعي ، ادبيات فارسي پايه دهم جلد 6 1398

 جلد 9 1399
پايه تعليمات ديني و قرآن ، رياضي ، علوم تجربي ، مطالعات اجتماعي ، ادبيات فارسي 

 1يازدهم، اخالق حرفه اي دهم ، الزامات محيط کار دهم  و کسب و کار و قوانين 

 جلد 6 1400
تعليمات ديني و قرآن ، رياضي ، علوم تجربي ، مطالعات اجتماعي ، ادبيات فارسي و کسب و 

 پايه دوازدهم 2کار و قوانين 

 

 ای  حرفهشغلی با همکاری سازمان آموزش فنی و  درتدوین استاندا ( د

 5۰اي، تعداد سازمان فني وحرفه ر آزمون مهارتياي دحرفهمتوسطه دوم آموزان دوره به منظور شرکت دانش        

بولي در آزمون پس از قدانش آموزان استثناييتدوين شده است.  نامه بين دو دستگاهعنوان استاندارد شغلي بر اساس تفاهم

 شوند.مند مياز مزاياي آن بهره مربوط را دريافت و نامهگواهي، ايسازمان فني و حرفه

 دانش آموزان استثناییتصویب آیین نامه دوره دوم متوسطه کاردانش خاص  (هـ

شد مورد بازنگري به صورت آزمايشي اجرا مي 1399تا سال  1386سال  اي که ازنامه دوره دوم متوسطه حرفهآيين       

دوره دوم کاردانش خاص "عي با نام جديد طاي به صورت قدوره دوم متوسطه حرفهنامه آموزشي قرار گرفت وآيين

به  18/8/1399 مورخوپرورش در سي و ششمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش "دانش آموزان استثنايي

 موجود براي آموزش حرفه اين گروه از هايظرفيتنامه جديد امكان استفاده از با تصويب آيين تصويب رسيد.

 فراهم گرديد. 1362سال مصوب قانون بودجه  75 بند ب تبصره، از قبيل؛ آموزاندانش

 های استثناییوری در مدارس وهنرستانهای مهارتی و افزایش بهرهنامه کیفیت بخشی به آموزششیوهتدوین  (و

هــاي وري در مــدارس وهنرســتانو افــزايش بهــره هــاي مهــارتيبــه منظــور کيفيــت بخشــي بــه آمــوزش      

ــاســتثنايي، ايجــاد زم ــراي هــدايت دان ــه مناســب ب ــه ســمت اشــتغاشين ــوزان ب ــت کــارگروهي، لآم ــرويج و تقوي           ، ت

ــه ــور مربوط ــاهنگي در ام ــه و هم ــاي ،ايجــاد وحــدت روي ــع نيازه ــد ب رف ــدارس و اجــراي بن ــانون   75تبصــره  م ق



 

   
33 

وري در مــدارس و افــزايش بهــره هــاي مهــارتينامــه کيفيــت بخشــي بــه آمــوزششــيوه ،1362ســال مصــوب بودجــه 

 ها ابالغ شد.هاي استثنايي تهيه و به استانرستانوهن

  دانش آموزان آسیب دیده بینایی طراحی رشته های  (ز

ــاز ســنجي          ــر اســاس  ني ــه،  هــاي شــغليب ــد طراحــي و اجــرا مــيرشــتهانجــام گرفت ــر همــين  .شــودهــاي جدي ب

ــد  اســاس دو  ــراي "امــور خــدماتي اداري"و  "موســيقي"رشــته جدي ــش ب آمــوزان طيــف اتيســم طراحــي شــده دان

ــه درســي و شايســتگي .اســت ــژوهش و برنامــه «موســيقي» هــاي رشــته جديــدجــدول برنام ــزي توســط ســازمان پ ري

ــد.تآموزشــي  بررســي  و  ــه ذکــر اســت  در حــال حاضــر صــويب گردي ــه شــرح جــدول  ته مهــارتيرشــ 36الزم ب ب

 :آموزان وجود داردبراي اين گروه از دانش زير

 گروه ردیف
 دانش آموزان استثناییهای دوره دوم متوسطه کاردانش خاص رشته

 پوشاك 1

کمک خياط دوخت ، کمک کار ساده خياط،کمک خياط دوخت سرويس آشپزخانه

خياط دوخت پرده،کمک خياط دوخت ملحفه و روتختي،کمک خياط دوخت حوله،کمک 

کمک خياط دوخت لباس ، عروسک،کمک خياط دوخت دامن،کمک خياط دوخت شلوار

 کمک خياط سرمه دوزي، محلي،کمک کار تعمير کفش

2 
 اغيبامور زراعي و 

 

 

کمک کار باغباني پرورش ، ايکمک کار ساده باغباني،کمک کار باغباني توليد نهال قلمه

 سبزي کاري،کمک کار باغباني پرورش نشاينشاي گياهان جاليزي،کمک کار باغباني 

اي،کمک کار باغباني هاي درون خانهها و گياهان فصلي،کمک کار باغباني پرورش گلگل

 پرورش کاکتوس،کمک کار باغباني توليد نهال بذري،کمک کار باغباني چمن کار

 صنايع چوب 3
 زچوبي،سا کمک خراط،کمک رنگ کار چوب،کمک رويه کوب مبل،کمک کابينت

 کمک کار ساده درودگري،کمک مشبک بري

 کمک قالي باف،کمک کار گبه باف قالي بافي 4

5 
ريزي مديريت و برنامه

 خانواده
 هنر زندگي در خانه

 کمک کار  لوله کشي سيساتأت 6

 کمک خدمات اداري امور اداري 7

 کمک کار ساده نقاش ساختمان،کمک کار نقاش ساختمان هنر 8

 کمک آشپز،کمک قناد،کمک کار ساده در آشپزخانه خدمات 9
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 ای ای  دوره دوم متوسطه حرفههای فنی و حرفهسند جامع راهبردهای آموزشتدوین  (ح

هــاي متناســب بــا توانــايي ،آمــوزان اســتثنايياي دانــشريــزي الزم در جهــت آمــوزش حرفــهبــه منظــور برنامــه         

 ســند جــامع راهبردهــاي ،ايحرفــهو فنــي تجهيــزاتمين أتــ و هــااشــتغال آن فــراهم نمــودن زمينــه، ذهنــي و جســمي

و  ، انجــامکــه بررســي شــرايط موجــود و مطالعــه تطبيقــي باشــد،در دســت تــدوين مــياي هــاي فنــي و حرفــهآموزش

 خواهد رسيد.به زودي تدوين سند به اتمام 

فروشگاه   از طریق ثبت برند وتاسیس و توسعه بازار فروش آن ها دانش آموزان استثناییارتقای کیفیت محصوالت تولیدی  (ط

 در تمامی استان ها دانش آموزان استثناییهای محصوالت 

ــش         ــاوري دان ــزايش خودب ــراي اف ــديآب ــه توانمن ــبت ب ــتثنايي نس ــوزان اس ــه م ــودن زمين ــرام نم ــود،  ف ــاي خ ه

ــي ،اشــتغال ــات اجتمــاعي و اخالق ــروش محصــوالت، و  کــاهش انحراف ــه ســفارش کــاال و ف  32ســاماندهي در زمين

ــوزان اســتثناييفروشــگاه محصــوالت  ــش آم ــا تدر اســتاندان ــد محصــوالت ســيس شــأه ــه برن ــش ده اســت و تهي دان

 در دست اقدام است. ،ي محصوالتتهمچنين فروش اينترن ثبت آن و، آموزان استثنايي

 فراگیرو  های تلفیقی کیفیت بخشی و توسعه آموزش -5
. در اجرا مي گردد آموزاندر کنار ساير دانش استثناييآموزان آموزش دانش براي ،فراگير و هاي تلفيقيآموزش       

پرورش وهاي کالن سند تحول بنيادين آموزشراهبرد 2بند  از قبيل؛توان به اسناد باال دستي اشاره کرد. اين راستا مي

هاي کالن سند تحول بنيادين آن نيز بر گسترش و تأمين از هدف 3بند اشاره به يكپارچه سازي فرايند تعليم و تربيت، 

هاي عملياتي اين سند به انعطاف پذيري تعليم و تربيت و از هدف 5-7زشي و تربيتي، راهكار همه جانبه عدالت آمو

اهداف . تلي به انعطاف پذيري تعليم و تربياي برنامه درسي مهاي عملياتي و راهكارهاز هدف 11-5راهكار 

 :باشدبه شرح زير ميهاي تلفيقي و فراگير آموزش

  التعليمکودکان واجب رابر آموزشي و پرورشي براي تماميهاي بايجاد فرصت .1

 افرادکردن در کنار ساير  جهت ورود به عرصه جامعه و زندگيدانش آموزان استثناييايجاد آمادگي در  .2

 پرورشوهاي کمي و کيفي آموزشهاي الزم براي بهبود شاخصايجاد زمينه .3

 استثناييآموزان موزان عادي و دانشآهاي تعامل صحيح بين دانشايجاد زمينه .4

به اقداماتي گسترده  ،هاي اخيردر سالفراگير،  و هاي تلفيقيجهت توسعه آموزش ،سازمان آموزش و پرورش استثنايي

 انجام داده است:زير  شرح

در سطح وزارت آموزش و  »شوراي راهبري کيفيت بخشي فراگيرسازي آموزش و پرورش»تصويب تشكيل .1

 جهت هماهنگي و يكسان سازي قوانين و رفع مشكالت اجرايي در فراگير سازي آموزش و پرورش ،پرورش
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( جهت پاسخگويي و رفع مشكالت آموزشي و ثبت نام http://neda.csdeo.irايجاد سامانه نداي همراه)  .2

تسهيل در آموزش  ،هدف يكسان سازي برخط. اين سامانه بامعلمان و ... به صورت  والدين، ،مخاطبان ،آموزاندانش

ران و بدين صورت که تمامي معلمان، مشاوران، مدي. اندازي شده است، راهو حل مشكالت مخاطبان در لحظه

 و فراگير آموزش تلفيقي استثناييآموز آموزان هميار در کالس که در کنار دانشمعاونين مدارس پذيرا و حتي دانش

سواالت خود را  ،مشاوران با تماسبرقراي ها و ساعات اختصاص داده شده با ند، مي توانند در زماننکتحصيل مي

از فراگيرسازي،  اهداف جهت در قبل سال چند از که کشوري مشاور و مدرس  5۰مطرح نمايند. در اين فرآيند 

 در توانندمي مخاطبان. باشندمي مخاطبان مشكالتبه عنوان مشاور، پاسخگوي  ،اندهاي الزم برخوردار شدهآموزش

 مشاهده را مشاور بودن مكالمه حين در يا بودن برخط بررسي، از پس و نموده انتخاب را خود مشاور مشاوران، گزينه

. در صورت برخط نبودن مشاور با صالحديد مخاطب تماس به مشاور يابدمي اتصال تماس بودن برخط صورت در و

 را مراجعان همراه، نداي سامانه در ديگر هايآيكون وجود د.ننمايميديگر ارجاع و يا نسبت به نوبت گيري اقدام 

 به اختصاص ديگر آيكون.کند مي هدايت استان هر در جنسيت دوره، شهر، تفكيک به پذيرا و پشتيبان مدارس به

 هايآيكون .سازدمي آشنا اداري سازماني وظايف شرح با را مخاطبان و دارد فراگير و تلفيقي نامهشـيوه اسناد و

فراگير سازي، محتواهاي آموزشي  مرتبط در زمينه مقاالت متداول، سؤاالت به را مخاطبان تواندمي هم ديگر

 د.نمايمعلمان و والدين هدايت  ،آموزانتصويري و صوتي براي دانش

.در مين مدرسي براي داوطلبان آموزش معلمان پذيرا و تمامي مخاطبان در سطح استانأتآموزشي هاي برگزاري دوره .3

 5۰،ساعت آموزش غير حضوري براي فراگيران 1۰۰ساعت آموزش حضوري و  24۰برگزاري بيش از  اين برنامه، با

  اند.تربيت شده مدرس کشوري

در مدارس دانش آموزان استثناييجهت تسهيل حضور  ،در راستاي اجراي شيوه نامه فراگير سازي آموزش و پرورش .4

گ استان مطابق با کاربر 32عنوان مدارس الگو در مرکز مدرسه پذيرا به  32پذيرا، مناسب سازي فضاي آموزشي 

 17 و است رسيده اتمام به اول مرحله در استان 15  هاي مخاطب انجام شده است.ارائه شده استاندارد سازي گروه

  .رسيد خواهد اتمام به مدارس بازگشايي از قبل ديگر استان

براي مديران و معلمان مدارس پذيرا و آموزش خانواده در قالب دوره هاي  هاي ضروريآموزش 14۰۰در سال  .5

 ،واي آموزشي متناسب با شرايط آنانو شيوه هاي آموزش محت استثناييويژگي هاي دانش آموزان  ،ضمن خدمت

   :باشد مي زير اجرايي مراحل شامل که آموزش زبان اشاره و آموزش خط بريل  ساعت 12۰همچنين 

http://neda.csdeo.ir/
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  نفر( اولين دوره به اتمام رسيده اين دوره براي تمامي  143 مديران و معاونان مدارس الگو )آموزش

  هر ماه اجرا مي شود. 14۰۰مديران و معاونان مدارس پذيرا تا پايان سال 

 ( نفر  46۰ آموزش معلمان و پرسنل مدارس الگو )ها استان در  

  14۰۰معلم پذيرا در سال  4۰۰۰آموزش  

   (فشرده لوح  4۰ و توليد بسته هاي آموزشي در سه گروه اصلي: )تدوين . 6

 بستهدو قالب آموزان با نيازهاي ويژه در پرورش براي دانشوبسته آموزشي فراگير سازي آموزش( 

   (فشرده لوح  14 )سازي فراگير مخاطبان و معلمان براي  دو(و  يک فصل 

 (فشرده لوح  7 ) ويژه نيازهاي با آموزان دانش برايپرورش وآموزش سازي فراگير:  يک فصل   

 فشرده( لوح  7 پرورش )وآموزش سازي فراگير براي  طاليي قاعده نه:  دو فصل   

 با آموزان دانش معلمان براي در ويژه نيازهاي با آموزان دانش براي پرورشوآموزش سازي فراگير آموزشي بسته 

   (فشرده لوح  5 ) (ديرآموز) مرزي هوشبهر

  بستهبسته فرزند پروري در مسير زندگي همراه با فرزندم در چهار 

 لوح فشرده( 7 آموزان با نيازهاي ويژه )موزان و دانشوآمعرفي ويژگي هاي تمامي ن   

 فشرده(لوح 5 بخشي)در دو بخش آموزشي و توانبا آسيب شنوايي آموزان نوآموزان و دانش    

 لوح فشرده( 6 خشي)ببا آسيب بينايي در دو بخش آموزشي و توان آموزاننوآموزان و دانش     

 ( 3 نوآموزان و دانش آموزان چند معلوليتي در دو بخش آموزشي و توان بخشي )لوح فشرده  

 مشـکالت ویژه یادگـیری آموزشی و توان بخشی توسعه کمی و کیفی مـراکز -6
 تنظيمبر اساس  مداخالت مبتني بر نيازبخشي،  زش و توانوشناسايي،آم غربالگري، پذيرش، تشخيص،فرآيند           

مشكالت آموزشي و توان بخشي يادگيري در مراکز  آموزان داراي مشكالت ويژهبراي دانش برنامه آموزش فردي شده

 شود.ويژه يادگيري انجام مي

  توسعه کـمی مراکز 

دولتي بوده که با عنايت بخش  صرفا در 1386يادگيري تا سال  يژهو بخشي مشكالتفعاليت مراکزآموزشي و توان         

اين بخش  غيردولتي در هاي مردمي، توسعه مراکزپرورش مبني بر استفاده از مشارکتهاي وزارت آموزش وبه سياست

 باشد:. توسعه مراکز مذکور در سطح کشور به شرح جدول زير ميآغازشده است

 

 



 

   
37 

 جمع غیردولتی تعداد مراکز دولتی تعداد مرکز سال تحصیلی

 مرکز 675 2۰۰ 475 1398-1397

1399-1398 493 248 741 

1400-1399 515 26۰ 775 

 785 27۰ 515 تاکنون 1400

 

  توسعه کـیفی مراکز 

 مشكالت ويژه يادگيري آموزشي و توان بخشيگيري تحولي توسعه کمي و کيفي مراکزتدوين بسته جهت 

 64در  هاي ارزيابي و اجراي آزمايشيدسازي مراکز، تدوين جداول و شاخصاستاندارهاي تدوين شاخص 

 با هدف استانداردسازي در زمينه آموزش، فضا، تجهيزات و نيروي انساني مرکز دولتي در سطح کشور، 

  هاي نوشتاري مراکز مشكالت ويژه يادگيري، توليد و توزيعوسيله آموزشي تقويت مهارت 3توليدطراحي و  

 % مراکز دولتي کل کشور 2۰ برايآموزشي  بسته

 هاي شكالت ويژه يادگيري و ارائه شيوهسازي والدين و معلمان دوره ابتدايي با موضوع مآموزش و توانمند

دقيقه برنامه زنده در مدرسه تلويزيوني ايران با هدف آگاهي بخشي   3۰۰عملي فعاليت با گروه هدف با اجراي 

 عمومي 

  ها، ،تحليل دادهاستان 6و اجراي آزمايشي در  "حافظه فعال  "هاي ارزيابي و مداخله اجراي پروتكلتدوين و

 ييد شوراي نشر سازمان و چاپ محتواي تدوين شده پس از تأارزيابي پاياني 

 معرفي و ارجاع محتواي تدوين شده جهت بررسي ارزيابي و مداخله خواندن و امال هاي پروتكلتدوين کتاب ،

 شوراي نشر سازمان در

 نفر ساعت دوره ضمن خدمت توان افزايي   256۰برگزاري دوره ضمن خدمت پروتكل خواندن با برگزاري

 آموزشي مربيان مراکز دولتي 

 تنظيم و ارائه برنامه و ، ايي وزارت متبوعمشارکت در برنامه هماهنگ عمل مشترك با معاونت آموزش ابتد

و خدمات هاي مرجع ف توسعه کمي و کيفي مراکز و کالسو انتظارات دوجانبه و فراسازماني با هد پيشنهادها

 بخشيآموزشي و توان
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 کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان دیر آموز -7

 

 اهداف کمی  و کیفی آموزش دانش آموزان دیر آموز

 و کسب موفقيت و پيشرفت تحصيلي آموز جهت ورود به دبستانايجاد و بهبود آمادگي نوآموزان دير 

 التعليم دوره ابتدايي در بستر آموزش و پرورش فراگيرشناسايي و جذب، آموزش و نگهداشت همه کودکان الزم 

 هنگام ه آموز و مداخله بشناسايي و جذب به موقع کودکان پيش دبستان دير 

 آموزان دوره ابتدايي و ارتقاي کيفيت آموزشي پيشگيري از ترك تحصيل دانش 

  دانش آموزان استثناييافزايش پوشش تحصيلي  

 هاي برابر آموزشي و پرورشي براي همه کودکان و تقويت تعامل اجتماعيايجاد فرصت 

 آموزان دیرآمـوز برنـامه های کیـفیت بخشی به آمـوزش دانش

  نامه بين سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور و معاونت آموزش ابتدايي تشكيل کميته مشترك و عقد تفاهم

وزارت متبوع ؛ تدوين محتوا و دستورالعمل مورد نياز براي راهبران آموزشي، پرسنل مراکز مشكالت ويژ ه 

 يادگيري، فرهنگيان  شاغل در مدارس ابتدايي و والدين 

 ت تخصصي پرسنل شاغل در دوره ابتدايي در خصوص ايجاد نهضت آموزشي با تأکيد بر ارتقاي اطالعا

 آموزان ديرآموزدانش

 هاي آموزشي هاي آموزش و پرورش جهت رسيدن به عدالت آموزشي با ايجاد انعطاف در برنامهتحقق برنامه

 هاي خاص و رعايت حقوق کودکانمنطبق بر نياز

 آگاهي و آموزش فرزند پروري و توجه به نيازهاي هاي زندگي در والدين با ارتقاي تقويت بنيان خانواده و مهارت

 ويژه کودکان و نوجوانان

 هاي آموزشي ضمن خدمت آموزش عمومي فرهنگيان شاغل در دوره ابتدايي با برگزاري دوره 

  مشكالت ويژه يادگيري آموزشي و توان بخشي ايجاد تعامل مؤثرمدارس ابتدايي با مراکز 

 به عنوان مرکز پشتيباني تخصصي براي مدارس ابتدايي تعريف مراکز مشكالت ويژه يادگيري 

 آموز به منظور ارتقاي تعامالت آموزان عادي و ديرآموزش والدين با رويكرد انطباق سازي براي والدين دانش

 اجتماعي با استفاده از ظرفيت شبكه شاد و مراکز مشكالت ويژه يادگيري

 اختي، ارتباطي و خود تنظيمي مبتني بر رويكرد برنامه درسي هاي حرکتي، شنتدوين بسته آموزشي تقويت مهارت

 ملي
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 دانش آموزان استثناییبخشی کودکان و توسعه خدمات توان .10

 

  بخشی اعتبار و هزینه های خدمات توان

 

  داخل  بخشيآموزان ابتدايي خدمات تواندرصد دانش 5۰.1درصد نوآموزان پيش دبستاني و  31.7،  99در سال

درصد در نظر گرفته شده  6۰درصد و  3۰به ترتيب  14۰۰اند و اين شاخص در سال دريافت کرده و خارج مدرسه

 است.

  تومان تخصيص داده شده که حداکثر  97.۰۰۰به طور ميانگين  ،آموزان دريافت کننده خدماتدانشهر يک از به

 .نمايندتوانند دريافت بخشي ميجلسه خدمات توان 3

 بخشي خارج آموزان نيازمند به دريافت خدمات را از محل اعتبار خدمات تواندرصد دانش 8۰تا  1۰ن ها بين استا

 اند.دهاز مدرسه تحت پوشش قرار دا

  بخشي پرداخت شده استآموز براي خدمات توانتومان به ازاي هر دانش395.۰۰۰تا  18.۰۰۰به طور متوسط از. 

ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. از اين  7به  99در سال  بوده که ميليارد تومان 3، 98اعتبار تخصيص يافته در سال

 خدمات و سه ميليارد براي تجهيزات اختصاص يافت. دريافت مبلغ، چهار ميليارد براي 

رفته شده در نظر گ تومان ميليارد 9،  14۰۰بخشي خارج از مدرسه در سال اعتبار در نظر گرفته شده براي خدمات توان

 است .

 استثنایی آموزانارائه خدمات حمایتی به کودکان و دانش 

درماني و  ،سازمان آموزش و پرورش استثنايي، با توجه به شرايط ويژه جسمي و نيازهاي خاص سالمتي           

خدماتي به اين  «استثناييآموزان خدمات حمايتي به دانشارائه »در قالب  طرح  استثنايي آموزانبخشي  دانشتوان

که  امكان حضور ري از سطح قابل دسترسي از سالمت برابر آموزشي و برخورداهاي عزيزان، با هدف ايجاد فرصت

هاي از هزينهمين سالمت و ترميم بخشي جاد امنيت رواني والدينشان جهت تأهمچنين ايدهد و در مدرسه را به ايشان مي

 .دهدآموزان  ارائه ميبخشي  اين دانشک توانهنگفت درماني / بهداشتي و کم

 :شوده مواد زير پرداخت مياين کمک هزينه ب

خدمات پاراکلينيک )مانند آزمايش/ سي تي اسكن/ ام آر آي و... ( داروهاي  -خدمات جراحي و بستري بيمارستاني 

مانند  طبق تجويز پزشک هستند هاي طوالني مدت با داروهاي خاصمستمر: )اين دانش آموزان معموال تحت درمان

آموزاني که عدم و سوند براي دانش و يا کمک هزينه خريد پوشک داروهاي اعصاب و روان داروهاي  ضد تشنج،
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کفش و کفي  -کمک آموزشي بينايي -ارتزو پروتز –اندام مصنوعي  -رويلچ –سمعک  –عينک  -کنترل دفع دارند(

 -سمعک -تعمير و تعويض قطعات پردازشگر کاشت حلزون -جراحي کاشت حلزون -عصاي سفيد  -واکر -طبي

 تعمير سمعک–خدمات دندانپزشكي 

ريال  22۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰پرونده با اعتباري قريب به4266۰بيش از  1399( تا سال 1394برنامه)سال از ابتداي شروع اين 

 .مورد بررسي قرار گرفته است

 استثنایی ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان 

 سال تعداد پرونده ها اعتبار تخصیص داده شده

 1399 پرونده 1۰.۰۰۰بيش از  درصدي( 56ريال)افزايش  62.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰بيش از 

 1398 پرونده 786۰بيش از  درصدي( 17.5ريال)افزايش 4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قريب به 

 1397 736۰بيش از  ريال 34.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قريب به 

 

 6۰۰۰۰۰۰۰به مبلغ « تعويض قطعات کاشت حلزون»ي نخستين بار، برخي خدمات از جمله او بر1399در سال         

 شد. هخدمات  اضاف فهرستريال، به  4۰۰۰۰۰۰به مبلغ « تعمير سمعک»ريال و 

ها اشاره تغييراتي داشته که در جدول ذيل به برخي از آن 98نسبت به سال  99سال ها نيز در همچنين سقف پرداختي

 :شده است

 خدمات 98سقف پرداخت در سال  99سقف پرداخت در سال  درصد رشد

 خريد سمعک 12۰۰۰۰۰۰ 15۰۰۰۰۰۰ 25

 خريد عينک 3۰۰۰۰۰۰ 4۰۰۰۰۰۰ 33.3

 خريد ويلچير 8۰۰۰۰۰۰ 1۰۰۰۰۰۰۰ 25

 ارتز و پروتز 4۰۰۰۰۰۰ 7۰۰۰۰۰۰ 75

 کفش طبي 3۰۰۰۰۰۰ 4۰۰۰۰۰۰ 33.3

 خدمات دندانپزشكي 15۰۰۰۰۰۰ 2۰۰۰۰۰۰۰ 33.3

 تعويض قطعات کاشت حلزون - 6۰۰۰۰۰۰۰ خدمت جديد

 تعمير سمعک - 4۰۰۰۰۰۰ خدمت جديد

 لوازم بهداشتي 6۰۰۰۰۰۰ 1۰۰۰۰۰۰۰ 66

 نوار مغز 25۰۰۰۰۰ 35۰۰۰۰۰ 4۰
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 استثنایی در زیست بوم کروناو پرورش آموزش -9
آموزان، علمان، والدين و حتي دانشاز منظر کارشناسان، م در بحران کرونا پيش رو هايچالشاحصاء  در پي         

که  عملياتي شدند. ايمدرسهستادي، استاني و  مختلفها، طراحي و در سطوح اقدامات ضروري براي رفع اين چالش

 شود:اقدامات پرداخته ميدر ادامه به برخي از اين 

 ارایه خدمات آموزشی

 آموزان )شاد(در بستر شبکه اجتماعی دانش، های مجازیآموزش 

 سازمان در استثنايي آموزانجهت پيگيري امور آموزشي دانش «به شبكه شاد بخشيکيفيتراهبري و  »ستاد          

 هاي مختلف معلوليتدر گروه استثناييآموزان دانشبراي تا ميزان کاربرد آن  گرديداستثنايي تشكيل  وپرورشآموزش

در اين . ها را نيز ارائه دهدحل آن جهت و راهكارهاي مناسب کردها در کار با شبكه شاد را شناسايي همشكالت آنو 

 اين شبكه اقدامات زير انجام شد: سازيمناسبراستا و جهت 

  بخشــي و مشــاوره و مشــكالت ويژه يادگيري، معلمان رابط، توانايجاد امكان تشــكيل گروه براي معلمان مراکز

 عضويت آنان در سامانه شاد

 وپرورش استثناييايجاد کانال خبري ويژه آموزش 

 هاي چندپايهرفع مشكالت تشكيل کالس 

 هاي گروه اســتثنايي و شــاخه 5کانال در  85۰وپرورش اســتثنايي با ايجاد ايجاد کانال محتواي رســمي آموزش

 بخشياشت، پرورشي، مشاوره و توانبهد

 تولید محتوای الکترونیکی 

دستورالعمل تهيه و توليد » ،سازي اين امر در سطح کشوراستاندارد و يكسان آموزشي توليد محتواهاي منظوربه        

ها ارسال شد تا از استثنايي استان وپرورشآموزشتدوين و به ادارات  «دانش آموزان استثناييمحتواي آموزش مجازي 

ريزي و اجرايي برنامه شد کارگروهگيري شود. بر همين اساس مقرر ظرفيت همكاران مدارس جهت تهيه محتوا بهره

هاي مختلف مطابق جدول زير نسبت به تهيه و توليد باتجربه، متخصص و توانمند در گروهبا شناسايي همكاران  هااستان

، داوري و بررسيپس از ارسال محتواهاي توليد شده به ستاد،  اقدام نمايند. شدهمشخصستانداردهاي محتوا بر اساس ا

اقدام شد. در صورت مناسب نبودن محتواهاي ارسالي،  در سامانه شادمحتواها بارگذاري کسب امتياز الزم، نسبت به 

سرفصل  4916 ارائه شد. به سازمان توليدشدههاي ها جهت اصالح، تغيير و ارسال مجدد محتوابه استان هاي الزمبازخورد

محتوا  7684گرديد. پس از تهيه تعداد ها توزيع استثنايي استان وپرورشآموزشادارات  بينکتابعنوان  294درسي و 
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تعداد  و ستاد انجام و هاريزي و اجرايي استانها توسط کارگروه برنامه، ارزشيابي آنمشارکت معلمان سراسر کشوربا 

 در شبكه شاد بارگذاري شد.محتوا،  5395

 

 اندازی پایگاه آموزش مجازی راه 

 استوديو 14 تعداد، استثناييآموزان هاي مختلف دانشتوليد محتواهاي آموزشي الكترونيكي براي گروه منظوربه           

با مرکز امور  شدهانجامهاي ريزي و هماهنگياندازي شد. با برنامهها راهدر سطح استان آموزش مجازي پايگاه 13

توسط سازمان  مورد نيازبخشي از اعتبار  اندازي شد.ها نيز حداقل يک پايگاه مجازي راهدر ساير استان المللبين

نهادهاي از طريق بخشي نيز  الملل،بينبا مرکز امور آمدهعملبههاي با هماهنگيو  استثنايي وپرورشآموزش

 .شد تأمينالملليبين

 
 هااندازی شده در استانراهاستودیوهای 

 تاریخ افتتاح شهرستان/منطقه استان ردیف

 3۰/9/99 اراك مرکزي 1

22/5/99 کرج البرز 2  

18/12/99 شهرکرد چهارمحال و بختياري 3  

 27/2/99 استوديو اشاره شهر تهران 4

 27/2/99 استوديو آوينا شهر تهران 5

 5/8/99 ميانه آذربايجان شرقي 6

2ناحيه  يزد 7  25/5/99 

 19/9/99 بجنورد خراسان شمالي 8

 1۰/9/99 بيرجند خراسان جنوبي 9

2ناحيه  زنجان 10  25/4/99 

 4/9/99 قم قم 11

 7/1۰/99 قم قم 12

2۰/5/99 زاهدان سيستان و بلوچستان 13  

2/3/99 همدان همدان 14  
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 ها اندازی شده در استانراهمجازی  آموزش هایاطالعات پایگاه

 تاریخ افتتاح شهرستان/ ناحیه استان ردیف

1 

 فارس

 

ع() امام حسن -شيراز  15/5/99 

افتخار -شيراز 2  15/5/99  

بانخاقاني/ باغچه -شيراز 3  15/5/99  

2 و 1ها گل -شيراز 4  15/5/99  

شوريده شيرازي -شيراز 5  15/5/99  

حاج جابري -جهرم 6  15/5/99  

باغ کودك -فسا 7  15/5/99  

1399خردادماه  کرج البرز 8  

18/12/99 شهرکرد چهارمحال و بختياري 9  

10 
 خراسان رضوي

7مشهد ناحيه   23/11/98 

2مشهد ناحيه  11  1/7/99 

 24/12/99 ري هاي تهرانشهرستان 12

2ناحيه  يزد 13  13/8/99 

 

 دانش آموزان استثناییاطلس آموزشی 

 استثناييآموزان انتخاب مدارس استثنايي براي آموزش دانشدرصد  71.7 آموزش در فضای مجازی

 استثناييآموزان انتخاب مدارس استثنايي براي آموزش دانشدرصد  18.1 نامههای یادگیری و درسآموزش از طریق بسته

 استثناييآموزان براي آموزش دانش انتخاب مدارس استثناييدرصد  5.9 استفاده از ظرفیت خانواده و بستگان

 .تلويزيون استو آموزش از طريق راديو استثناييآموزان انتخاب مدارس استثنايي براي دانشدرصد  3.2 آموزش از طریق رادیوتلویزیون

 استثناييآموزان انتخاب مدارس استثنايي براي آموزش دانشدرصد  1.1 های خودآموزروش

 شود.انجام مي حضوري رفع اشكال صورت آموزشبه درصد 15 آموزش حضوری
 

 در بستر شبکه آموزش رسانه ملیدانش آموزان استثنایی موزش آ 

هايي که براي جامعه ايجاد نموده، اما موجب گسترش بهداشت و سالمت، ايجاد ويروس کرونا با تمام سختي          

آموزشي و استفاده از ظرفيت صداوسيما در امر آموزش  وپرورش، توليد محتواهايشاد و رشد در آموزش هايشبكه

هايي در مدرسه تلويزيوني به ها، آموزشدر برخي از گروه استثناييآموزان براي استمرار آموزش دانش .شده است

 شرح زير انجام شد:
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 مدرسه تلویزیونی( ) عمومیهای آموزان در بستر رسانهآموزش دانش

تعداد جلسات 

صورت زندهبه  

تعداد همکاران 

 مجری

میزان ساعت 

 تدریس

تعداد همکاران 

 پشتیبان
 عناوین درسی

هایگروه  

آموزیدانش  

نفر 5 43  

 دقيقه 3۰

براي هر 

 تدريس

نفر 3  

 ابتداييفارسي و نگارش اول 

مقدماتي(، رياضي پايه اول ابتدايي، )

آشنايي و آگاهي بخشي درزمينه 

بخشي نيازهاي آموزشي و توان

يادگيريمشكالت   

 ديدهآسيب

و داراي  شنوايي

 مشكالت

 ويژه يادگيري

 

  همراه با نابینایان»طراحی و تولید پوستر»    

ــيب بينايي  ــري ) 3۰۰۰جهت تكريم حقوق افراد با آس ــتر عدد( 12۰۰۰س ــامل    «همراه با نابينايان»، با عنوان پوس  4ش

ـــندلي( توليد و براي بيش از وآمد، باال و پايين از پلهبخش)رفت ـــتن روي ص ـــس نهاد دولتي و  5۰ها، عبور از در، نش

 ارسال گرديد. ها و ...غيردولتي اعم از وزارت بهداشت و درمان، شهرداري

  واژه و عبارت به زبان اشاره 100تهیه و تدوین فیلم 

افراد با آســيب شــنوايي در خصــوص بيماري ، کادر درمان و ... با پرســتاران نحوه ارتباط پزشــكان، به منظور آموزش

ــاره در قالب  ،کرونا ــگيري، ) کوتاهکليپ  4فيلم آموزش زبان اش ( اژگان عموميوبيماري  عالئمبرقراري ارتباط، پيش

 شد. به وزارت بهداشت ارسال ،و در قالب لوح فشرده تهيه

 سایر اقدامات آموزشی 

 هاوپرورش استثنايي استانو ارسال به ادارات آموزش 1399 نامه بازگشايي مدارس در مهرماهتدوين شيوه 

 1399-14۰۰ يادگيري-مجازي در دستورالعمل جشنواره الگوهاي برتر ياددهي هايبيني آموزشپيش 

 زرد، قرمز( طي چند  سفيد،)هاي حضوري در شرايط کرونا در سه وضعيت نامه بازگشايي کالستهيه و تنظيم شيوه

 مرحله

 وپرورش استثنايي حضوري و غيرحضوري( به ادارات آموزش) تورالعمل برگزاري امتحاناتتنظيم و ارسال دس

 هااستان

 ها و بررسي روند اطلس يادگيري در سطح منطقه، استان، هاي تعاملي و ارتباطي در استاننامهتهيه و تنظيم شيوه

 طي چند مرحله() ستاد

 صورت مجازي يا حضوريمي بههاي تقويت بنيه علبرگزاري آزمون ريزي جهتبرنامه 
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 نامه مديريت فضاي مجازيشناسي و تدوين شيوهبررسي آسيب 

 وپرورش هاي تخصصي و توجيهي کارشناسان ستاد از طريق ويدئوکنفرانس با ادارات آموزشبرگزاري نشست

 هااستثنايي استان

 آموزان و همكاران در مدارس استثنايي طي چند مرحلهپايش حضور دانش 

 صورت مجازياي بهآموزان دوره متوسطه حرفهري مرحله استاني و کشوري جشنواره مهارتي دانشبرگزا 

 شنوايي به  ديدهآسيبآموزان هاي مدرسه تلويزيوني دوره ابتدايي گروه دانشترجمه به زبان اشاره براي برنامه

 روز در هفته 5ميزان 

  خصوص آگاهي بخشي به افراد جامعهکليپ اينفوگرافيک با همكاري صداوسيما در  12توليد 

  از « اســتثناييآموزان هاي مجازي بر يادگيري دانشاثربخشــي آموزش »طراحي پرســشــنامه و نظرســنجي درزمينه

ستثناييآموزان ديدگاه والدين دانش ستانو معلمان ا هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، گلستان، زنجان و ، در ا

 شهر تهران

 و مشـكالت احصـاء و محروم مناطق مدارس با ارتباط راسـتاي در مدرسـه سـطح تا سـتاد  سـطح از سـازيشـبكه 

 يادگيري اطلس پيگيري و آموزاندانش بخشيتوان و آموزشي نيازهاي

 شتي هايپروتكل رعايت با حضوري هايآموزش ارائه ستثنايي  آموزاندانش به بهدا  به بخصوص محروم مناطقا

شكالت دليل به هاآن والدين که آموزانيدانش  را کودك با آموزش در همراهي توانايي سواديبي و شناختي م

 .ندارند

 آموزاندانش منزل درب به مدارس سوي از آموزاندانش فردي نيازهاي بر مبتني آموزشي هايبسته ارسال و توليد 

  محروم مناطق

  ستفاده شجويان ظرفيت از ا شگاه دان ستايي، و محروم مناطق ساکن فرهنگيان دان  آموزاندانش به آموزش در  رو

 استثنايي

 تايي و محروم مناطق در آموزاندانش منزل در داوطلب معلمان حضـــور ـــ  آموزاندانش به آموزش جهت روس

 تحصيلي ترك و تحصيلي افت از جلوگيري جهت تلويزيوني، مدرسه و مجازي فضاي به دسترسي فاقد ،استثنايي

 و مشاوره ای بخشی توان ارایه خدمات 
ها و ارائه خدمات در شرايط ندي در اين حوزه باهدف رفع چالش، اقدامات هدفمبه وجودآمدههاي بر اساس چالش

 دهيم.اقدامات را موردبررسي قرار ميي شد. در ادامه اين تجديد طراحي و عمليا
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 تولید محتوای الکترونیکی 

بخشي، در در مدرسه و دريافت خدمات توان استثناييآموزان به عدم امكان حضور نوآموزان و دانش با توجه        

الكترونيک آماده در شبكه شاد  صورتبهبخشي ، محتواي مداخالت تواناقدامي سريع و با درنظر گرفتن تمام جوانب

 شد. بارگذاري
 

 30/2/1400تا تاریخ ها بخشی دریافتی از استانمحتواهای الکترونیکی توان

 

 جمع تعداد گروه ردیف

  1178 گفتاردرمانی 1

 432 کاردرمانی  2

 466 مشاوره 3 2252

 176 شناسیشنوایی 4

 

 8/3/1400ها که در شبکه شاد بارگذاری شده است.تا تاریخ بخشی دریافتی از استانمحتواهای الکترونیکی توان

 

 جمع تعداد گروه ردیف

  192 گفتاردرمانی 1

 110 کاردرمانی  2

 33 مشاوره 3 540

 33 شناسیشنوایی 4

 

  جهت بررسي  بخشيهاي توانسه با حضور اساتيد متخصص در رشتهجل 3 برگزاريانجام مطالعات تطبيقي و

 کرونا گيريهمه بر اساس شرايط هاي درمان از راه دوركارراه

  هايي که بخشي مدارس سراسر کشور بر اساس سرفصلتواندريافت نظرات کارشناسان استاني و نيروهاي

 .رادارنددر آن زمينه  بخشيتوانتوانايي توليد محتواي 

  موردنظرروش  گامبهگامو ارائه  «بخشيتواندرمان از راه دور در حوزه »تهيه دستورالعمل مربوط به 
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 صرفه جویی هاانضباط مالی و 

 

 1400و 1399های جذب و افزایش بودجه سازمان در سال 

سال          سازمان در  سعه اقدامات حمايتي و  99مبلغ  1398بودجه  شت به جهت تو ضرورت دا ميليارد تومان بود که 

رشـــد کمک ســـرانه دانش آموزي، رايزني هاي الزم براي افزايش بودجه صـــورت گيرد، بدين منظور با همكاري و 

ميليارد تومان افزايش يافت، ضمن  148هماهنگي مجلس محترم شوراي اسالمي و سازمان مديريت، بودجه سازمان به 

 .دانش آموزان استثناييدرصد رسيد و اين يعني حمايت بيشتر از  8۰درصد به  53اينكه تخصيص نيز از 

با همدلي و هماهنگي سازمان و مجلس محترم شوراي اسالمي و کميسيون محترم  برنامه و بودجه و تلفيق و همكاري 

ميليارد تومان رسـيد. مسـلما خدمات  296به مبلغ  14۰۰ان خوشـبختانه در سـال سـازمان محترم مديريت ،بودجه سـازم

 حمايتي و کمک سرانه به صورت قابل توجهي تغيير خواهد يافت.

 بودجه ریزی عملیاتی 

صرف برنامه هاي نامحدود  با اعتقاد به اين         شود و منابع محدود  سال مالي بودجه بايد به راهبرد تبديل  که در هر 

ــال و ــد، براي اولين بار، در س ــازمان، بودجه 99لي با انضــباط مالي باش ريزي با همكاري و هماهنگي همه واحدهاي س

ــازماندهي شــد. مســلما موضــوع بودجه ــازمان در قالب اين برنامه س ريزي عملياتي شــكل گرفت و تمام برنامه هاي س

ابل توجهي افزايش خواهد داد. از همه مهمتر به دليل اين عملياتي، راهبردها و انضباط مالي و شفافيت مالي را به طور ق

اي گرايش جدي پيدا نموده و تمام تالش خود را براي يک شــفافيت و وضــوح، همه ارکان ســازمان به انضــباط برنامه

 برنامه منسجم به منصه ظهور مي رسانند.

بر مبناي آن عملياتي و اجرايي و در ســال  هاي ســازمانبه طور کامل محقق و تمام برنامه 99اين بودجه ريزي در ســال 

 نيز بر اساس آن،  برنامه ريزي نهايي خواهد شد. 14۰۰

 انضباط در خرید 

ضباط و رعايت دقيق قوانين مزايده و مناقصه، عليرغم اينكه در قانون          شوراي مالي و تاکيد بر ان ساس تصميم  بر ا

سال  سط خريد يعني در  صه تا متو سال  45مبلغ 1399مناق ميليون تومان امكان خريد  65مبلغ  14۰۰ميليون تومان و در 

ستثنايي تمام خريد هاي باالي  ستعالمي وجود دارد، ليكن در سازمان آموزش و پرورش ا  5۰۰ميليون و  4فاکتوري و ا

اين باع  رشد قابل هزار تومان از طريق سامانه ستاد انجام گرفته و  5۰۰ميليون و  6باالي  14۰۰هزار تومان و در سال 
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توجه معامالت سازمان از طريق سامانه ستاد شده است. به طوري که معامالت سازمان در سامانه ستاد در حال حاضر 

 برابر رشد داشته است. 8.6درصد يعني 862حدود 1398نسبت به ابتداي سال

اين موضوع باع  شفافيت خريد و در سازمان آموزش و پرورش استثنايي هيچ خريد استعالمي تاکنون انجام نشده و 

 شود.که با اين اقدام، سامانه ماليات نيز به طور کامل اجرا و نصاب آن رعايت مي انضباط در خريد مي شود. ضمن اين

ستاد خريد شده است و براي خريد هر کاال   سامانه  سازمان نيز از طريق  شايان ذکر است که حتي هداياي واريزي به 

 اي انجام شده است.مردمي و چه دولتي، همه شفاف و سامانه چه از طريق هداياي

 مولد سازی 

يكي از اقدامات مهم در دوره جديد، مولد سازي امالك سازمان بود. سازمان آموزش و پرورش استثنايي داراي        

ــده بود، در حالي که مي 4 ــتفاده رها ش ــالها بدون اس ــت که س ــته منبع خوبي براي درآمدملک اس هاي دولتي و توانس

سازماني باشد. هرچند کرونا باع  شد که بر اساس مصوبه هاي دولت و ستاد کرونا امكان دريافت اجاره صددرصدي 

ميسر نشود، ليكن احياي اين امالك توسط مستاجران، سرمايه اي قابل توجه براي دولت و سازمان شد و تمام امالك 

مار با رعايت ضــوابط قانوني و واگذاري از طريق ســامانه ســتاد انجام و ها به روز شــد. اين امالك تمابا اين واگذاري

مرتبه در سامانه ستاد به مزايده گذاشته شد. به هر  1۰بعضي از اين امالك به دليل شرايط سخت کسب و کار حتي تا 

 شد صورت چهار ملک مذکور از طريق سامانه مزايده ستاد و با رعايت کامل ضوابط به مستاجران واگذار 

 

 صرفه جویی 

جويي کامل در يكي از نكات مهم و قابل توجه در موضوعات مالي رعايت کامل صرفه و صالح دولت و صرفه        

ــي از قراردادها و کارگروه ــتاد و با امور قراردادها و تجميع بعض ــامانه س ــت. به طوري که اغلب از طريق س ها بوده اس

ميليون تومان بسته شده،  83به مبلغ  98ل در ابتداي سال نهايت صرفه انجام شده است. مثالر اگر قرارداد مربوط به فايروا

و نيم ميليون تومان با کيفيت بهتر منعقد شــده اســت. اگر  19از طريق ســامانه ســتاد به مبلغ  1399اين قرارداد در ســال 

ستانه انعقاد به مبلغ  ستاد  ميليون تومان  بوده، اين قرارداد از 144قراردادي براي اطفاء و اعالم حريق در آ سامانه  طريق 

ها و خريدها به مبلغ بيســت و شــش و نيم ميليون تومان بســته شــده اســت. اين موضــوعات در همه قراردادها، کارگروه

بودجه و يا حمايتي  5اي به عنوان کمک سرانه به مدارس از طريق فصل مصداق دارد و تمام صرفه جويي هاي  بودجه

 يز شده است. بودجه به استان ها وار 6از طريق فصل 
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 پیگیری اصالح ساختار و زیرساخت های سازمان 

ستانها و مناطق قطع و ارائه خدمات و حمايت            شهر صف به ويژه با  ستاد با  پس از اجراي قانون تجميع، ارتباط 

به شورا هاي سازماني را با کندي مواجه ساخته بود .در شوراي سي و دوم سازمان آموزش و پرورش استثنايي  طرحي 

ــتانها به عنوان يک منطقه آموزش و پرورش ديده  ــتثنايي در اس ــد، مبني بر اينكه ادارات آموزش و پرورش اس ارائه ش

ذيحسابي به ادارات تفويض  53و  52شوند و صدور احكام کارگزيني و ابالغ همكاران در سراسر استان همچنين مواد 

نايي استان بر اوضاع اداري مناطق نيز تسلط بيشتر داشته و کل امور گردد. با اين شرايط ادارات آموزش و پرورش استث

ـــتان را برعهده خواهند گرفت .ضـــمن اينكه اختيارات منطقه به عنوان يک ناحيه آموزش و پرورش  مالي و اداري اس

ي اجرا و تقويت خواهد شد. اين مصوبه پس از ابالغ توسط وزير محترم در دو استان قزوين و تهران به صورت آزمايش

 اجراي کشوري آن شروع شده است. 14۰۰از تيرماه 

شهرستان ها و مناطق  ستثنايي را پيگيري جدي نمايند ،  76۰با توجه به اينكه  گانه آموزش و پرورش بايد موضوعات ا

ــتيباني  ــتادهاي پش ــكيل س ــتثنايي  نيز طرحي تحت عنوان تش ــازمان آموزش و پرورش اس ــوم س ــي و س ــوراي س در ش

ستان شد که در تمام مناطق آموزش و شهر صوب  شنهاد و م شورا پي سواد آموزي به  شتيباني نهضت  ستاد پ ها همانند 

پرورش کشور اين ستاد با ساختار ستاد نهضت سواد آموزي تشكيل گردد . بديهي است مسئوليت اين ستاد در استان 

خواهد بود. با توجه به امضا اين مصوبه  به عهده مديرکل محترم و در مناطق به عهده رؤساي محترم آموزش و پرورش

 توسط وزير محترم آيين نامه آن به استان ها ابالغ خواهد شد .

 

 پیگیری برگشت امتیازات معلمان استثنایی به قبل از قانون خدمات کشوری 

غل و شــاغل، همكاران اســتثنايي قبل از اجراي قانون خدمات کشــوري با برخورداري از امتيازات ويژه حق شــ           

با اجراي قانون خدمات  88درصــد بيشــتر نســبت به معلمان عادي دريافتي داشــته اند که اين امتياز در ســال  5۰حدود 

ست. اين موضوع جذب و نگهداري نيرو به ويژه نيروهاي تخصصي  شده ا کشوري و نظام هماهنگ پرداخت حذف 

ت با مشكل مواجه ساخته است. به طوري که در سهميه توان بخشي  در سازمان آموزش و پرورش استثنايي را به شد

ستقبال از رشته ستخدامي با وجود ا ستثنايي هاي ا ستخدامي آموزش و پرورش ا سهميه ا هاي آموزش و پرورش عادي 

پذير نفر جذب امكان 11سهميه استخدامي فقط  65تكميل نمي شود. حتي در استاني مثل سيستان و بلوچستان با وجود 

ست. سازمان  شده ا شاغل همكاران همانند  شغل و  شد امتيازات حق  شنهاد  شت نيرو، پي لذا به جهت جذب و نگهدا

ضريب سازمان زندان ها با  شكي و  سري، اين همكاران نيز از فوق 4/1انتقال خون،  دامپز ساس قانون ت سبه و بر ا محا

ع در شوراي آموزش و پرورش استثنايي، العاده ويژه حق شغل و شاغل برخوردار شوند. با توجه به تصويب اين موضو
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پيشنهاد به سازمان مديريت و هيات محترم دولت ارجاع و در حال حاضر با تصويب کليات در معاونت محترم حقوقي 

 سازمان مديريت و سازمان امور اداري و استخدامي منتظر ارجاع به هيئت محترم دولت در کميسيون اجتماعي است.

 سنوات ارفاقی 

ستثنايي هر  5بر اساس تبصره          سال، يک  5قانون تشكيل سازمان که مصوب مجلس محترم مي باشد، همكاران ا

سال محاسبه مي گردد. با وجود اينكه صندوق کشوري اين  6سال خدمت آنان  5سال مشمول سنوات ارفاقي شده و 

ت ارفاقي برخوردار مي نمايد، تأمين اجتماعي ســال بازنشــســته مي کند و از امتيازا 25قانون را رعايت و همكاران را با 

نفراز همكاران اســتثنايي را در ســراســر کشــور عليرغم اينكه به ســن  5۰۰۰اين موضــوع را اجرايي نكرده و حدود 

کند. اين در حالي است که ميليون تومان مطالبه مي 6۰۰اند بازنشسته نمي کند و براي هر نفر حدود بازنشستگي رسيده

ودجه نيز چنين مبلغي ديده نشـــده اســـت. نهايتار با توجه به عدم پذيرش توســـط تامين اجتماعي موضـــوع به در قانون ب

سه، موضوع از طريق معاونت حقوقي  به  شكيل چندين جل ست جمهوري ارجاع و پس از ت معاونت محترم حقوقي ريا

مديريت را مســئول تامين اعتبار  تشــكيل صــندوق ارجاع گرديد و نتيجه حاصــل نشــد و اين معاونت، ســازمان 71ماده 

سات  سازمان مديريت نيزامكان تامين چنين بودجه اي را ندارد. لذا با مذاکره مجدد با تامين اجتماعي در جل ست و  دان

سيديم که طي تفاهم سيده 3۰اي افرادي که باالي نامهمتعدد به اين نتيجه ر سنوات را تكميل و بر سال خدمت ر اند و 

ساس ماده  شوري با  1۰3ا سال  3۰قانون خدمات ک صد بابت هر  شوند، فقط از امتياز دو و نيم در سته مي  ش روز بازن

ونيم درصد امتياز يعني پنج سال و هر سال دو و  12ميليون با  9۰برخوردار و وزارت آموزش و پرورش نيز مبلغ حدود 

نوات ارفاقي مي شوند، فعالر به عنوان نيم درصد پرداخت نمايد. و گروهي که به سي سال خدمت نرسيده و مشمول س

ستگي را طي و بعدار  ش شود و همكاران مراحل قانوني بازن سازمان مديريت پذيرفته  ديون و مطالبات تامين اجتماعي از 

 اين مطالبه توسط سازمان مديريت به تامين اجتماعي پرداخت شود.

 

 پیگیری احیای قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

شده ولي           ستثنايي تجميع  سازمان آموزش و پرورش  ا شوراي عالي آموزش و پرورش،  ست که با نظر  درست ا

سازمان شكيل  ست که با ت سازمان در متن آن قانون آمده ا ستاني، کليه واحدهاي کشوري با اختيارات کامل در  هاي ا

ستاني تجميع مي ست که آموزش و پرورش ا ستاني پس از مدت کوتاهي به حالت سازمانشوند. اين در حالي ا هاي ا

اداره کل برگشته و اداراتي مثل نوسازي، نهضت سواد آموزي و ساير ادارات به حالت قبل برگشته اند. لكن آموزش 

و پرورش اســتثنايي تمام واحدهاي اســتاني خود را از دســت داده و بدين منظور براي کســب تكليف در ادامه فعاليت 

صوبه را سازمان و ار شرايط قانون و م شد که  ست  ستاني، از معاونت محترم قوانين مجلس درخوا تباط با واحدهاي ا
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اي به معاونت محترم قوانين اعاده کل قانون و اجراي کامل آن را بر اساس مصوبه مجلس به مشخص فرمايند. طي نامه

سي ست از کمي ست نموده بودند و درخوا شوري درخوا شكيل قبل از قانون خدمات ک ست که قانون ت ون محترم اين ا

 سازمان آموزش و پرورش  استثنايي به طور کامل و مشابه به قبل از قانون خدمات کشوري احيا گردد.
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فرصت های آموزشی و پرورشی عادالنه نیتام  

اجتماع و بهترين نوع سرمايه گذاري در جهان امروز مطرح بوده و در سال آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين رکن 

هاي اخير، رشد و توسعه نظام هاي آموزشي يكي از وجوه مشخص و بارز آن است. امروزه اين نظام ها را با معيار ها و 

ي نيازهاي ويژه است. ويژگي هايي ارزيابي مي نمايند، يكي از اين معيارها شاخص توجه به آموزش دانش آموزان دارا

در آموزش و پرورش استثنايي عليرغم آن که اقدامات موثري در اين زمينه از دهه هفتاد آغاز شده و توفيقاتي طي اين 

مدت به ويژه در دهه اخير داشته است، قراين موجود نشان مي دهد که سازمان آموزش و پرورش استثنايي با بهره گيري 

 ت سازنده اي نسبت به گذشته ارائه مي کند.و اجراي شيوه هاي نو، خدما

به منظور برخورداري دانش آموزان استثنايي از امكانات ويژه آموزشي، تعميم عدالت آموزشي و تساوي حقوق     

 کودکان استثنايي، يكي از محورهاي اساسي سازمان ، افزايش پوشش تحصيلي دانش آموزان استثنايي مي باشد. 

 

 درسیبرنامه  زیر نظام :
 

   : دانش آموزان استثناییتولید بسته های یادگیری و توان بخشی نوآموزان و برنامه زیر نظام 

 یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملی

  استثناییفعالیت : تالیف و مناسب سازی کتاب های درسی دانش آموزان 

است که به برنامه ي درسي منتج مي شود. برنامه ريزي درسي فرايندي نظامدار، حساب شده و مبتني بر منابع اساسي 

بديهي است کساني که مسئوليت آموزش يادگيرندگاني خاص را به عهده دارند، انواع  فعاليت هاي خود را بر پايه 

اصولي تدوين و سازماندهي مي کنند تا تعيين کنند به دانش آموزان استثنايي چه محتوايي را بايد آموزش داد و چه 

کم توان ذهني در دوره هاي مختلف تحصيلي منجر به شكل  ه آن مناسب تر است. ماهيت يادگيرندگانروشي براي ارائ

  گيري برنامه درسي خاص اين گروه گرديده است .

مناسب سازي در بردارنده سه اصطالح است. سازگاري، انطباق و اصالح که در آموزش خاص کاربرد دارند و به 

  محيط آموزشي و برنامه هاي درسي اشاره دارد. حمايت دانش آموز در برنامه ها،

حرکتي که از کتاب هاي عادي  –گروه هاي آموزش دانش آموزان با آسيب شنوايي و بينايي و معلول جسمي        

استفاده مي کنند مناسب سازي کتاب درسي ) دانش آموزان با آسيب شنوايي(، تبديل به خط بريل و کتاب هاي صوتي 
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حرکتي( است که سازمان  –با آسيب بينايي( و مكمل هاي راهنماي معلم ) دانش آموزان معلول جسمي  )دانش آموزان

هر ساله با توجه به تغييرات کتاب هاي درسي اقدام به تاليف و مناسب سازي کتب درسي براي گروه هاي  مختلف 

 استثنايي مي کند.

 دستاوردها و نتایج 

و مناسب سازي)کتاب صوتي، درشت خط و  يين شده در تاليف کتاب هاي درسيسازمان با توجه به وظيفه تع       

اثر را براي دانش آموزان تاليف و مناسب  1۰۰۰از زمان تاسيس سازمان حدود  دانش آموزان استثنايي کتاب بريل(

 سازي نموده است.

و اهميت و نقش رسانه هاي آموزشي در فراگيري محتواهاي گوناگون  استثناييبا توجه به ويژگي دانش آموزان 

 –سازمان آموزش و پرورش استثنايي و به منظور بهره مندي از حواس چندگانه دانش آموزان در فرايند ياددهي 

 .يادگيري اقدام به تهيه بسته هاي آموزشي شامل: درس افزار هاي آموزشي ، فيلم و کيت نموده است

 
 جدول شماره  1 تالیف، مناسب سازی  و تولید درس افزار ها در سال 1399

 فعالیت سنجه عملکرد

 مناسب سازي کتاب هاي درسي در گروه هاي مختلف آموزش استثنايي عنوان 9۰

 تاليف کتاب درسي گروه هاي مختلف آموزش استثنايي عنوان 28

 توليد درس افزارها و کيت هاي آموزشي لوح فشرده /قلم 6

 

« شاد» آموزشی دانش آموزان شبکهفعالیت :   

ت، بر مردم تحميل کرد، اما المهاي جامعه از جمله س تمام شاخص زيادي بر مشكالتاگر چه پاندمي کرونا،        

توان به فراگير شدن و رونق يافتن آموزش مجازي  در کشور شد که از آن جمله مي ت هامنجر به شكوفايي برخي قابلي

در اين  رسد که آموزش مجازي در کشور ما وارد يک فاز جديدي شده است. کشور اشاره کرد. به نظر ميدر سراسر 

اي امن، اختصاصي و پرکاربرترين پروژه فضاي مجازي  ، سامانه( شاد آموزشي دانش آموزان) شبكه راستا با طراحي

 آمد.  بيماري کرونا در کشور به کمک آموزش در ايام

 مهمترین اقدامات 

  ( شاد آموزشي دانش آموزان) ستاد راهبري و کيفيت بخشي شبكهتشكيل  .1

  استثناييآموزان  پيگيري امور آموزشي دانش .2
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 يهاي مختلف معلوليت در گروه استثنايي كالت دانش آموزانمششناسايي  .3

 آموزان اي به اوليا و انطباق شبكه موجود در راستاي پاسخگويي به نياز دانش ارائه خدمات مشاوره .4

دوم ، اول متوسطه ، اول متوسطه پيش حرفه ايدوره تحصيلي پيش دبستاني، ابتدايي،  5پوشش کامل دروس  .5

 متوسطه و متوسطه حرفه اي

آسيب باآسيب شنوايي، باذهني،  يکم توانباآموزان  ويژه دانش ،محتواهاي آموزشي با مشارکت استان ها توليد .6

، محتواهاي پرورشي، توان داراي مشكالت ويژه يادگيري، طيف اتيسم و  حرکتي -با معلوليت جسمي بينايي، 

 با ايجاد کانال در شبكه شادبخشي، مشاوره و بهداشت 

 دستاوردها و نتایج 

 ويژه يادگيري، معلمان رابـط، تـوان بخشـي و مشـاوره در سامانه  التمكان تشكيل گروه براي معلمان مراکز مشكا

 .هاي درسي شوندالس شاد که نمي توانند عضو ک

 ايجاد کانال خبري ويژه آموزش و پرورش استثنايي 

  اسـتثنايي و  آموزش گـروه 5کانـال در 85۰ايجاد کانال محتواي رسمي آموزش و پرورش استثنايي با ايجـاد

 شـاخه هاي بهداشت، پرورشي، مشاوره و توان بخشي

  دانش آموزان استثناييدستورالعمل تهيه و توليد محتواي آموزش مجازي تدوين 

  ن هاآموزش و پرورش استثنايي استا ه هايبين ادار درسي و توزيع عنوان کتاب 33۰درسي  هاي سرفصلتدوين 

 به منظور تهيه محتواي الكترونيكي

  اجرايي  وهتوسط کارگر ن هاارزشيابي آ و با مشارکت معلمان سراسر کشور ي الكترونيكيمحتوا 486۰تهيه تعداد

 و ستاد  ن هااستا

  در شبكه شاد  محتوا 3923بارگذاري 
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 راهبری و مدیریت زیر نظام :
 

   : تدوین نظام نامه  تحقق پوشش کامل تحصیلی دوره آموزش عمومیبرنامه زیر نظام 

 : ها فعالیت

   پوشش تحصیلی دانش آموزان آموزش تلفیقی و فراگیر 

  معلم رابطتعداد دانش آموزان بهره مند  از خدمات آموزشی 

 شناسایی و جذب دانش آموزان  استثنایی مدارس ویژه 

 توسعه مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری 

 

 مهمترین اقدامات 

 کاهش سن تشخيص کودکان داراي نيازهاي ويژه -1

 از بدو تشخيص و کمترين سن ممكن استثناييارايه خدمات آموزشي و توان بخشي به کودکان  -2

برنامه سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي بدو ورود به دبستان در مناطق روستايي و  افزايش پوشش -3

و دوره پيش دبستان و برنامه ريزي جهت استفاده از غربالگري هاي وزارت بهداشت، درمان و  صعب العبور

 سالگي 4آموزش پزشكي در بدو تولد و سازمان بهزيستي در 

 رايگانارايه خدمات توان بخشي و مشاوره  -4

 ارايه خدمات  حمايتي ) درماني، تجهيزات توان بخشي( -5

 مدرسه استثنايي( 17۰۰)وجود بيش از  توسعه مدارس ويژه در سطح کشور -6

 فراگير –توسعه آموزش تلفيقي  -7

مراکز آموزشي و توان بخشي مشكالت ويژه  برگزاري کارگاه هاي آموزشي تخصصي براي تمام کارکنان -8

 يادگيري

هاي آموزشي تخصصي در حوزه هاي يادگيري مراکز آموزشي و توان بخشي مشكالت ويژه تدوين پروتكل  -9

 يادگيري
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 دستاوردها و نتایج 

 استثناییپوشش تحصیلی دانش آموزان  2جدول  

 درصد رشد 1399-1400 1398-99 سال تحصیلی

 -%3.1 64780 80556 دانش آموز مدارس ویژه

 -%10.1 64640 71924 دانش آموز آموزش تلفیقی  و فراگیر

 -%6.4 142704 152480 جمع 

 %10.6 9068 8200 دانش آموزان بهره مند از خدمات معلم رابط

         

 به علت پاندمي بيماري کرونا و وضعيت سالمت جسماني دانش آموزان استثنايي نشان مي دهد  2جدول شماره             

نسبت به سال  %6.4) داشتن بيماري هاي زمينه اي( آمار دانش آموزان استثنايي نسبت به سال هاي گذشته  با کاهش 

بيشترين کاهش در ارايه خدمات ويژه به دانش آموزان آموزش تلفيقي و فراگير به خصوص دانش روبرو شود.  1398

به مراکز آموزشي و توان بخشي مشكالت ويژه  آموزان با مشكالت ويژه يادگيري است که از طرف مدارس عادي

 يادگيري ارجاع نشده اند.

 دوره پیش دبستانی استثناییپوشش تحصیلی نوآموزان  3جدول 

 درصد رشد 1399-1400 1398-99 پایه

 4%- 618 644 سال 4بدو تشخیص تا 

 54.3%- 379 830 چهار تا شش سال

 31.3%- 5260 7661 1آمادگی 

 5.4% 4664 4424 2آمادگی 

-%19.5 10921 13559 جمع  

در دوره پيش دبستان جسماني دانش آموزان استثنايي  مشكالت با توجه به شدت نشان مي دهد  3جدول شماره        

بيماري کرونا،  پاندميدر و رعايت پروتكل هاي بهداشتي استفاده بهينه از آموزش مجازي در و عدم توانايي آنان 

 1398نسبت به سال  1399در سال  %19.5شناسايي و جذب نوآموزان استثنايي دوره پيش دبستاني با کاهش چشمگير

 .بوده است مواجه
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 دوره های اول متوسطه /پیش حرفه ای و دوم متوسطه/ متوسطه حرفه ای استثناییپوشش تحصیلی دانش آموزان   4جدول 

 درصد رشد 1399-1400 1398-99 پایه

 4.4%- 1677 1754 دوره اول متوسطه

 0.11%- 10121 10133 دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

 18.5%- 1377 1691 دوره دوم متوسطه

 2.7%- 7352 7159 متوسطه حرفه  ای

-%1 20527 20737 جمع  

 

مربوط  1399ر سال با هوشبهر عادي ددانش آموزان استثنايي  ثبت نامبيشترين افت نشان مي دهد   4جدول شماره         

است که از داليل آن وجود بيماري هاي  1398نسبت به سال  %18.5و  %4.4به دوره اول و دوم متوسطه به ترتيب با 

 زمينه اي دانش آموزان و بهره مندي از آموزش هاي تلفيقي و فراگير است.

، وجود بيماري هاي 1398ام شدگان در دوره دوم متوسطه حرفه اي نسبت به سال ثبت ن  %2.7از داليل کاهش        

زمينه اي و ضرورت آموزش حرفه اي حضوري است که با تعطيلي مدارس به دليل پاندمي بيماري کرونا امكان آموزش 

 هاي حرفه اي حضوري مقدور نمي باشد.

 

 جدول 5 توسعه مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری

 

 درصد رشد 1399-1400 1398-99 سال تحصیلی

 %4.5 515 493 دولتی

 %4.8 260 248 غیر دولتی

 %4.6 775 741 جمع 

 -%13.8 42789 49652 تعداد دانش آموزان دارای مشکالت ویژه یادگیری

        

توسعه مراکز آموزشي و توان بخشي مشكالت ويژه يادگيري دولتي در سازمان نشان مي دهد  5جدول شماره            

توفيق داشته است، اما به علت عدم ارجاع دانش آموزان با مشكالت  1398نسبت به سال  1399در سال و غير دولتي 

ت به ارايه خدمات ويژه نسب %13.8بيماري کرونا(  با کاهش  پاندميويژه يادگيري  از سوي مدارس عادي ) به عالت 

 به اين دانش آموزان مواجه بوده است.  1398سال 
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   : توسعه و ارتقا کیفیت خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده با مشارکت برنامه زیر نظام

 نهادهای تخصصی کشور

 استثناییتوسعه مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آموزان  : ها فعالیت 

مجموعه اي است مرکب از نيروهاي اجرايي  استثناييمرکز راهنمايي و مشاوره خانواده کودکان و دانش آموزان         

ــب، زير نظر  ــا و تجهيزات مناس ــي که با بهره گيري از فض ــخيص و توان بخش ــاوره، مددکاري، تش ــي مش ــص و تخص

ورش استثنايي استان ها با همكاري انجمن کارشناسي مشاوره و مددکاري و  انجمن اوليا و مربيان ادارات آموزش و پر

اوليا و مربيان ادارات کل  آموزش و پرورش استان ها، براي ارائه خدمات مشاوره، توان بخشي و تشخيصي به خانواده 

 ها و فرزندان آن ها فعاليت مي نمايد.

 مهمترین اقدامات 

سال         ستثنايي از  سال  1396سازمان آموزش و پرورش ا شور افتتاح و  51تعداد  1399تا  ستان هاي ک مرکز را در ا

ــال هاي  36راه اندازي کرده و ــيوع کرونا )س ــت . به منظور تقويت و  99و  98مرکز در زمان ش ــده اس ( راه اندازي ش

سال سعه فعاليت هاي اين مراکز در  ست.  از  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/1۰مبلغ  99تا  97تو شد ه ا صاص داده  ريال به مراکز اخت

 مات:ديگر اقدا

 هماهنگي و تعامل با دفتر انجمن اوليا و مربيان 

 نظارت بر راه اندازي مراکز و نيروهاي  مشاور جذب شده 

  دستاوردها و نتایج 

 جدول 6 توسعه مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آموزان استثنایی

 جمع 1399 1398 1397 1396 سال تحصیلی

 15 63 4 6 5 تعداد مراکز

 

ستثنايي مي تواند در تحكيم خانواده و کاهش             شاوره و راهنمايي خانواده ويژه دانش آموزان ا سيس مراکز م تا

مشكالت آنان موثر واقع شود براين اساس،خدمات روانشناختي و مشاوره اي براي کمک به والدين از طريق دريافت 

صميم ها شاوران در انتخاب ت سازگاري بهتر خواهد کمک هاي فكري  و تخصصي م و برخورد هاي مناسب منجر به 

مرکز و در سال  4تعداد  98مرکز ودر سال  6به  97مرکز ودر سال  5،  96در سال  نشان مي دهد 6جدول شماره شد .

ستند . 36تعداد 1399 شايي و فعاليت ه شا مرکز در مرحله بازگ شي را  به والدينخدمات م و دانش  وره اي و توان بخ
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، مجازي و ارايه بســته هاي مشــاوره اي به صــورت تلفني، حضــوري ارايه مي کند و در بيماري کرونا خدمات آموزان

 شده است.آموزش خانواده ارايه 

 

  وارتقای سطح مهارت حرفه ای مشاوران مدارس توانمندسازیفعالیت : 
ستثناي ي و مراکز راهنمايي و مشاوره ، با توجه به ضرورت به روز رساني و ارتقاي دانش تخصصي مشاوران مدارس ا

 .همه ساله سازمان استثنايي اقدام به برگزاري دوره هاي دانش افزايي ضمن خدمت همكاران مي نمايد

 مهمترین اقدامات 

  ارتقاء و به روز رساني دانش و مهارت حرفه اي مشاوران در ارائه خدمات مشاوره اي با برگزاري دوره هاي ضمن

 خدمت تخصصي

  تشكيل دبيرخانه هاي استاني جهت انجام مطالعات و اجراي آزمايشي برخي از موضوعات جديد حوزه مشاوره با

 موضوعات مشخص 

  دستاوردها و نتایج 

  نفر ساعت دوره ضمن خدمت از طرف سازمان  براي مشاوران مراکز و مدارس از سال  1632۰برگزاري تعداد

   1399تا  1392

  محتواي و کليپ با موضوعات مشاوره براي دانش افزايي مشاوران جهت بارگذاري در  45۰تهيه و توليد بيش از

 شبكه شاد

 راه اندازي پارلمان مشورتي اوليا در فضاي مجازي 

  راه اندازي سامانه نداي همراه که در بستر اين سامانه،  مشاوران خدمات تلفني و غير حضوري به مراجعين ارائه 

 مي نمايند.

  استفاده مشاوران سراسر کشور از محتواهاي بارگذاري شده در شبكه شاد براي ارائه خدمات بهتر به دانش

 و خانواده ها استثناييآموزان 

  :دانش آموزان استثناییارایه خدمات توان بخشی  و حمایتی به فعالیت  

با توجه به اهميت توان بخشي براي دانش آموزان استثنايي ، سازمان اقدام به تخصيص بودجه خاص براي فعاليت           

هاي توان بخشي نموده تا بتواند در اين راستا يكي از نيازهاي جدي دانش آموزان استثنايي به خدمات و تجهيزات توان 

ند دريافت خدمات توان بخشي در اقصي نقاط کشور بخشي برطرف سازد. براي پوشش تمامي دانش آموزان نيازم
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مبلغي به عنوان سرانه تعيين و ابالغ اعتبار مي شود و با توجه به محروميت ، پراکندگي، عدم وجود نيروي توان بخشي 

رد و عملكرد استان و ... توزيع مي گردد تا بر اساس آن دانش آموزان  نيازمند خدمات  توان بخشي بتوانند تجهيزات مو

 دها دريافت نمايند.ن هانياز و خدمات توان بخشي )گفتار درماني، کاردرماني و ...( را از ساير 

آغاز  استثناييبرنامه خدمات حمايتي به دانش  1394به منظور ارتقا کيفيت آموزش و توان بخشي از سال همچنين        

ــد که در اين برنامه در  ــتثناييت توان بخشــي به دانش آموزان قلم هزينه خدمات درماني و تجهيزا 16ش طبق تعرفه  اس

يافته  و ميزان تعرفه پرداخت اکثر اقالم نيز افزايشقلم  18اقالم حمايتي به  1399تعيين شــده ارايه  مي گردد. در ســال 

 است.

  مهمترین اقدامات 

  ن نظارت بر عملكرد استاتوان بخشي وخدمات حمايتي وابالغ آن به استان ها وپيگيري ودستور العمل دو  تدوين

 ها

 ابالغ اعتبار براي پرداخت هزينه هاي توان بخشي 

  ( هزينه خدمات درماني و تجهيزات توان بخشيتامين اعتبار ارايه خدمات حمايتي ) 

 تاييد پرونده هاي دانش آموزان براي پرداختو  بررسي 

 دستاوردها و نتایج 

 31.7 دوره پيش دبستان ،خدمات توان بخشي در کمترين سن ممكنبا توجه به ضرورت  ارايه  1399در سال         

دانش آموزان ابتدايي، خدمات توان بخشي داخل و خارج از مدرسه با اعتباري بالغ  درصد 5۰.1 درصد و دوره ابتدايي

 ميليارد تومان ارايه شده است. 4بر 

پرونده با اعتباري قريب 4266۰از  بيش 1399( تا سال 1394)سال درارايه خدمات حمايتي از ابتداي شروع 

 .ريال مورد بررسي قرار گرفته است 22۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به

 ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان  استثنایی  7جدول 

 

 سال تعداد پرونده ها اعتبار تخصیص داده شده

 1399 پرونده 1۰.۰۰۰بيش از  درصدي( 56ريال)افزايش  62.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰بيش از 

 1398 پرونده 786۰بيش از  درصدي( 17.5ريال)افزايش 4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ قريب به

 1397 736۰بيش از  ريال 34.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قريب به 

 

ريال و  6۰۰۰۰۰۰۰به مبلغ « تعويض قطعات کاشت حلزون»ي نخستين بار، برخي خدمات از جمله او بر1399در سال 

 شد. هخدمات  اضاف فهرستريال، به  4۰۰۰۰۰۰به مبلغ « تعمير سمعک»
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 عالی  آموزش به دانش آموزان استثنایی دسترسی:  فعالیت 

ي برابر ت هاهاي آموزشي جهان، ميزان فراهم نمودن فرصهاي ارزيابي ميزان توسعه يافتگي نظاميكي از شاخص         

دهند از افراد جامعه را تشكيل  مي، بخشي  استثناييآموزان باشد. از آنجا که دانشآموزشي براي تمامي افراد جامعه مي

باشد، سازمان هرساله با استفاده از از سوي خانواده براي آنان بسيار ضعيف و اغلب مقدور نمي ت هاو ايجاد اين فرص

گيري از خدمات خيرين و نيكوکاران، را فراهم ي موجود به بهترين وجه ، شرايط الزم جهت همكاري و بهرهت هاظرفي

قويتي اقدامات ت كاري داوطلبانه آن ها و کامالر رايگان، نسبت به شرکت دانش آموزان در کالس هاينموده و با هم

ه و خانواد استثناييآموزان ي اخير، پيامدهاي مثبت و مزاياي بسياري را براي دانشل هاالزم را انجام مي دهد. طي سا

 ي آنان در بر داشته است که اهم آن ها عبارتند از:ها

 در دستيابي به سطوح عالي تحصيالت استثناييآموزان ي برابر براي دانشت هاصايجاد فر .1

 جهت شرکت در کنكور سراسري استثناييآموزان افزايش توانمندي و آمادگي دانش .2

 جهت شرکت در آزمون سراسري و رقابت با ساير داوطلبان استثناييآموزان افزايش قدرت اعتماد به نفس دانش .3

 در تأمين آينده بهتر براي فرزندانشان و ... . استثناييآموزان ي دانشه هاني خانوادکمک به بهداشت روا .4

 مهمترین اقدامات 

ن هاي سراسري، معرفي همكاران متخصص آموزان استثنايي براي اخذ موفقيت در آزمودانش تقويت بنيه علمي          

بيني تسهيالت الزم براي اجراي آزمون و مدت پيش در خصوص تبديل سواالت آزمون به بريل به سازمان سنجش و 

از جمله مناسب سازي سواالت کنكور به بريل، اختصاص وقت اضافه به  زمان الزم براي پاسخگويي به آزمون ها

آزمون، استفاده از منشي براي داوطلباني که قادر به استفاده از دست ها نمي باشند، برگزاري آزمون در طبقه همكف 

 ي که از صندلي چرخدار استفاده مي کنند و...براي داوطلبان

 دستاوردها و نتایج 

 

 پذیرفته شده در موسسات آموزش عالی استثناییدانش آموزان  8جدول 

            

 پذيرفته شده در موسسات آموزش عالي دانش آموزان استثناييتعداد  سال تحصيلي

1397 235 

1399 311 

%32.3 رشد  
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تعداد پذيرفته شدگان در در دانشگاه ها وموسسات  1399تا  1397ي ل هانشان مي دهد طي سا  8شماره جدول           

با هوشبهر عادي  دوره  استثناييدانش آموز  964تعداد  1398داشته است و در سال درصد رشد  32.3آموزش عالي 

شرکت  ،در استان ها برگزار مي شود اول متوسطه و دوم متوسطه در فعاليت تقويت بنيه علمي که به صورت رايگان

 کرده اند.

  :ای  حرفه متوسطه دوره دوم آموزان دانش مهارتی جشنوارهفعالیت 

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي و با توجه به اهميت نقش برنامه هاي  3ماده  8نظر به اجرايي نمودن بند       

در افزايش استقالل شخصي، بهبود تعامالت اجتماعي، آمدگي براي اشتغال و تسهيل  دانش آموزان استثناييآموزشي 

در روند انتقال موفقيت آميز به دوران بزرگسالي، دو جشنواره مهارتي کشوري دانش آموزان پايه دوازدهم دوره دوم 

 ف اين جشنوارهبرنامه ريزي و برگزار گرديد. از جمله اهدا 1399و  1397متوسطه حرفه اي در سال هاي 

 به جامعه محلي استثناييالف( شناساندن توانمندي دانش آموزان 

 ب( تشويق و ترغيب دانش آموزان در راستاي افزايش مهارت هاي حرفه اي

 ج ( ارتقاي سطح کيفي اموزش هاي مهارتي

 د( ايجاد احساس خود ارزشمندي در دانش آموزان به عنوان عضوي مفيد و مولد در بازار کار

 مهمترین اقدامات 

 تدوين دستورالعمل برگزاري جشنواره مهارتي و شرايط دانش آموزان شرکت کننده  در جشنواره 

 برگزاري مسابقات در سطح مدرسه، استان و معرفي نفرات برتر به مرحله کشوري 

 برگزاري مسابقات کشوري و معرفي نفرات برتر کشوري 

 دستاوردها و نتایج 

 کيفي سطح ءتقاار رمنظو بهو  استثنايي  زانموآ نشدا نسبي لستقالاي در ا حرفه يها زشموآ نقش هميتا به نظر

 نشدا تيرمها ارهجشنو دوره لين، او زانموآ نشاز دا وهگر ينا يها نايياتو به دننهاو ارج  تيرمها يها زشموآ

متوسطه حرفه اي در سه سطح براي دانش آموزان پايه دوازدهم دوره  1397در سال  اي حرفه متوسطهدوره دوم  زانموآ

 766دومين دوره کشوري اين جشنواره با شرکت 1399مدرسه ، استان و کشوري برگزار گرديد  و همچنين  درسال 

دانش آموز دختر و پسر پايه دوازدهم  در رشته هاي  صنايع چوب براي پسران و رشته هاي گروه پوشاك براي دختران 

صورت مجازي برگزار راي شرکت در سطح استاني با توجه به شرايط کرونا به نفر ب 346در سطح مدرسه وانتخاب  

دانش آموز دختر و پسر منتخب در رشته هاي مشبک بري و دوخت سرويس آشپزخانه به  1۰6نهايت  گرديد و در

 مرحله کشوري راه يافتند.
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  : نماز  عملی آموزشفعالیت 

دهاي تربيتي ديني که جلوه اي ن هادينه کردن فرهنگ انسان ساز نماز در مدارس به منزله يكي از هان هميت ا           

 تمام

 عيار و تمام نما از همه مظاهر دينداري و معنويت مي باشد مستلزم توجه به مباني، اصول و روش هاي حاکم بر تربيت

 .ديني است

 تربيت ديني بر ايمان دروني يعني برنامه ريزي مبتني بر قلب و ذهندر حقيقت اگر رويكرد انتخاب شده در           

باشد، آن گاه مي توان به فلسفه روش هاي فعال در تربيت ديني و بر پايي شكوهمند و مشتاقانه مراسم عبادي و در 

« نماز »  رأس مدارس پي برد. روش هايي که در آن دانش آموزان با مشارکت خود انگيخته و شور و شوق بالنده در

.در دانش آموزان همت مي ورزند و آنرا به منزله يک نياز حياتي در رشد و تعالي و روح و روان خود تلقي مي کنند

 پذيرد. اي صورت مي روحي و جسمي و مشكالت ويژه يادگيري در اين خصوص اقدامات ويژه با توجه به استثنايي

 مهمترین اقدامات 

 شكوفاييجشن  .1

 و مرجعيتتقليد  .2

 مسجد، مدرسه و منزلپيوند  .3

 مبين )مديريت برنامه هاي ياوران نماز(طرح  .4

 بر توسعه ، تجهيز وحفظ نمازخانه هاي مدارسنظارت  .5

 نماز جماعت در مدارساقامه  .6

 دستاوردها و نتایج 

 استثناييويژه دانش آموزان تدوين محتواي  آموزش نماز  .1

 استثناييجلد کتاب احكام دختران و پسران ويژه دانش آموزان  2تاليف  .2

 استثناييدرصد دانش آموزان پايه ششم ابتدايي دانش آموزان  79.2رکعتي  4تا  2يادگيري نماز  .3

 

 



 

   
65 

 تامین و تخصیص منابع مالی زیر نظام :
 

   : برنامه سنجش سالمت بازنگری و اصالح ساز و کارهای تامین منابع مالی برنامه زیر نظام

 جسمانی و روانی کودکان بدو ورود به دبستان

  : بدو ورود به دبستان و پیش دبستان نوآموزان  تحصیلی آمادگی و جسمانی سالمت سنجش فعالیت  

با  ي نوآموزان بدو ورود به دبستان و پيش دبستانبرنامه  ملي سنجش سالمت  جسماني و آمادگي تحصيل         

بكارگيري نيروي انساني متخصص وبا استفاده از آزمون هاي هنجاريابي شده غربال گري شامل ارزيابي هاي  بينايي 

حرکتي، اندازه گيري توده بدني، قد، وزن  –وديد رنگ، شنوايي و تست فنوتيک، آمادگي تحصيلي اختالالت جسمي 

هاي نيازمند مراقبت ويژه و سابقه بيماري در خانواده و  ، دهان و دندان، بيماري هاي جلدي ) پوست و مو(، بيماري

بررسي وضعيت واکسيناسيون نوآموزصورت گرفته و نوآموزاني که در هر يک از مراحل غربالگري مقدماتي مشكوك 

به مشكل باشند به مرحله تخصصي ارجاع مي شوند و ادامه ساير مراحل تخصصي شامل ارزيابي هاي بينايي سنجي، 

ناسي، جسمي حرکتي، هوشي و رفتاري براي نوآموزان ارجاع شده اجرا مي شود. تا جايدهي نوآموزان با شنوايي ش

ضريب اطمينان باالتري صورت گرفته و اقدامات اساسي در جهت رفع يا کاهش مشكالت جسماني، شناختي و رفتاري 

 نوآموز انجام پذيرد.

درصدي آغاز و از آن سال  1.5با پوشش  1371ن برنامه از سال سازمان آموزش و پرورش استثنايي به عنوان متولي اي

آموزش پزشكي، وزارت آموزش با برگزاري جلسات مشترك وزارت بهداشت ، درمان و به بعد همه ساله اين برنامه 

 اجرا مي گردد .   ن ها، ادارات کل آموزش و پرورش استاو پرورش

 اسناد باالدستی

 19/12/1375مورخ 127472/17771( مصوبه ي هيات محترم وزيران به شماره ي الف

 ب( اهداف و وظايف سازمان آموزش وپرورش استثنايي کشور مطابق اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسالمي 

 اهداف برنامه سنجش

 تشخيص به موقع کودکان در معرض خطرو  پيشگيري از بروز و تشديد بيماري ها .1

 و نوآموزانجلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي مادي و معنوي کشور از طريق تشخيص به موقع مشكالت کودکان  .2
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پيشگيري و شاخص هاي بهداشتي جامعه و در نتيجه حرکت در جهت توسعه و                     ارتقاي وضعيت بهداشت،  .3

 ترقي کشور 

 وامل موثر بر افت تحصيلي کمک به بهبود کيفي آموزش و کنترل بعضي از ع .4

                               سالمت  الكترونيكي  براي تمامي نوآموزان و دسترسي به اطالعات جامع آموزشي، بهداشتي و تهيه شناسنامه  .5

 نوآموزان استعداد  منظور استفاده در  برنامه ريزي آموزشي و بهداشتي متناسب با خانوادگي  به 

 ارزيابي شده نوآموزانبهداشتي، آموزشي و روان شناختي به والدين  ارائه توصيه هاي .6

 مهمترین اقدامات 

 

  مادگي هزار نيرو براي نجام برنامه سنجش سالمت جسماني و آ 2۰پايگاه با بكارگيري و تربيت  22۰۰راه اندازي

 تحصيلي

 متقاضي جهش تحصيلي در دوره ديرآموز و ژه دانش آموزان ارزيابي هوشي و تعيين جايگاه آموزشي مناسب وي

 ابتدايي

 بخشي ارائه خدمات حمايتي به کودکان و دانش آموزان با نياز هاي ويژه در زمينه پزشكي و تجهيزات توان 

 هنجاريابي آزمون  هاي آمادگي تحصيلي و تست  هاي تخصصي هوشي و رفتاري 

 ن هاتشكيل شوراي سياستگزاري آزمو 

 يصي و رفتاريهاي تشخ تشكيل مرکز جامع آزمون 

   برنامه ريزي در جهت برگزاري برنامه سنجش در کشورهاي هم مرز ايران با همكاري روابط بين الملل 

 هاي اوليه و تخصصي و عوامل اجرايي سنجش کيفبت بخشي به آموزش نيروهاي پايگاه 

 98.8فعاليت متفاوت که نتيجه آن سنجش  13با  1399در سال  تغيير ساختار برنامه سنجش با توجه به بحران کرونا% 

 دو ورود به دبستان شد.نوآموزان ب

  دستاوردها و نتایج 

 تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستانبرنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی  9شماره  جدول 

        

 1399 1398 فعالیت

 %98.8 %97.6 برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان
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شان مي دهد   9شماره  جدول             سال  98.8ن ستان در  سنجش سالمت مورد را  1399% نوآموزان بدو ورود به دب

سماني و آمادگي تحصيلي ست.  ج سال قرارداده ا سبت به  شان مي دهد.   %1.2به ميزان  1398که ن شد را ن سال ر در 

 .علت بيماري کرونا سنجش  نوآموزان پيش دبستاني انجام نشده استبه  1399

 

  :  در آموزش و پرورش استثنایی انسانی نیروی نگهداشت و جذبفعالیت 

حذف برخي امتيازات شغلي کارکنان آموزش و پرورش   ان استثنايي، شغلي کار با دانش آموز سختيبا عنايت به          

سال سنوات  5ا استفاده از و بازنشستگي زودهنگام کارکنان مذکور ب خدمات کشور ييي در قانون مديريت استثنا

به  که  سهميه استخدامي ، جذب و نگهداشت نيرو در اين حوزه  با مشكالت عديده اي مواجه است ، بطوريارفاقي

رات آموزش و پرورش ، ادافوق الذکر و افزايش پوشش تحصيلي لذا با عنايت به موارد. طور کامل تكميل نمي گردد 

 روبرو هستند.بخشي  با کمبود شديد نيروي انساني به ويژه در بخش امور توان ن هااستثنايي استا

 مهمترین اقدامات 

 3۰/2/99تصويب مصوبات  زير در سي ودومين جلسه شوراي سازمان در 

 استثنايي درصد از کل سهميه هاي استخدامي وزارت متبوع به سازمان آموزش و پرورش 1۰تخصيص  -1

موضوع تسري قانون فوق العاده خاص سازمان انتقال خون ، پزشكي » افزايش امتيازات حق شغل و شاغل کارکنان  -2

 قانون و...... به کارکنان آموزش و پرورش استثنايي کشور (

  دستاوردها و نتایج 

  ادارات آموزش و پرورش و دانشگانه فرهنگيان  وزارت متبوع به  28تخصيص بخشي از سهميه استخدامي ماده

در سال جاري و پذيرش اين موضوع که آزمون استخدامي آموزش و پرورش استثنايي از آزمون  ن هااستثنايي استا

 سراسري وزارت متبوع جدا شود وبا ساير دستگاه آزمون برگزار گردد .

ت قام وزارت با افزايش امتيازايتار موافقت مانهتشـــكيل جلســـات متعدد با بخش هاي اموراداري و اداره کل حقوقي و 

ــنه ــاغل و ارجاع طرح پيش ــغل وش ــ ادي بهحق ش ــاغل ن هاهيأت محترم دولت و ارجاع پيش ــغل و ش د افزايش حق ش

مصوبه در جلسه سي  2تصويب  تعداد  کارکنان آموزش و پرورش استثنايي به کميسيون اجتماعي  دولت  جهت طي

درصد سهميه استخدامي و برقراري فوق العاده خاص  1۰مبني بر تخصيص ( 3۰/2/99و دومين جلسه شوراي سازمان ) 

 کارکنان آموزش و پرورش استثنايي
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 گزارش  عملکرد

 بسته تحولی مدرسه انطباقی
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 تربیت معلم و تامین منابع انسانی زیر نظام :
 

   : مدیران و معلمان  در شناسایی هدایت و مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی برنامه زیر نظام

 بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات

  فعالیت : 

  نهضت آموزش زبان اشاره 

 نهضت آموزش خط بریل 

  آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه 

 

 مهمترین اقدامات 

  نهضت آموزش زبان اشاره 

گذارد. استفاده از ابزارهاي  اجتماعي کودکان اثر مي التو تعام ارت هاي شناختي، ارتباطيآسيب شنوايي بر مه          

هاي شناختي اين کودکان  تواند به رشد توانايي مي (مانند زبان اشاره )، با تكيه بر مهارت هاي دستيکالميآموزش غير

هاي  سيستم)هره ي آموزشي مبتني بر روش هاي دستي، يعني استفاده از زبان اشاره و حالت هاي چ کمک نمايد. برنامه

شنوايي  آموزان با آسيب هاي ارتباطي کودکان و دانش تواند توانمندي ، نه تنها مي( کالميارتباطي بدني بدون ارتباط 

ي آنان نيز به طور چشمگيري بكاهد.  بيني نشده تواند از ميزان رفتارهاي سازش نايافته و پيش را افزايش دهد بلكه مي

آموزان نقش بسيار مهمي دارند در کنار زبان  که در پيشرفت تحصيلي دانش عاليمبر اين، يادسپاري و بازشناسي  الوهع

کنند تا تجارب يادگيري موفقيت آميز بيشتري را  ي شنوايي کمک مي آموزان آسيب ديده اشاره، به کودکان و دانش

افرادي که با اين گروه از دانش آموزان در ارتباط مي باشند، در اين راستا لزوم فراگيري زبان اشاره براي  .کسب نمايند

در بسته هاي تحولي با نگاه فراگير جهت آموزش تمامي معلمان  "نهضت آموزش زبان اشاره"ضروري است. لذا برنامه 

قراري براي بر (والدين و نيروهاي نهادهاي دولتي و غير دولتي) دانش آموزان با آسيب شنوايي و گروه هاي جامعه 

 .را دنبال و اجرا نموده است1399ارتباط با دانش آموزان و افراد با آسيب شنوايي در سال 

  نهضت آموزش خط بریل 

خط به عنوان يكي از ابتدايي ترين وسايل ارتباطي است که نوع بشر آن را اختراع نموده است و استفاده از اين         

باشد. لذا فراهم آوردن بستر استفاده از اين امكان، از ضرورياتي است که  موهبت نيز حق مسلم تمامي افراد جامعه مي
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مسئولين جامعه و متوليان امر آموزش و پرورش بايد بدان توجه خاص نمايند. در اين ميان دانش آموزان با آسيب بينايي 

نهضت "انطباقي، فعاليتي با عنوان نيز از اين امر مستثني نمي باشند. بدين منظور و در راستاي اجراي بسته تحولي مدرسه 

تمامي معلمان دانش آموزان گروه آسيب 1399توسط سازمان طراحي شد. طي برنامه فوق در سال  "آموزش خط بريل

و والدين  (همراه با آسيب بينايي )ديده بينايي که آشنايي کافي به خط بريل ندارند، معلمان دانش آموزان چند معلوليتي

 .يب بينايي که توانايي فراگيري خط بريل را دارند، تحت پوشش اين طرح قرار گرفتنددانش آموزان با آس

 آموزش معلمان با مهارت های چندگانه 

با عنايت به تنوع معلوليت دانش آموزان در مدارس ويژه و نياز ايشان به دريافت آموزش هاي خاص از سوي         

به رشد بازنشستگي نيروهاي متخصص ضرورت دارد آموزش هاي  معلمان متخصص در اين حوزه و هم چنين روند رو

به معلمان گروه دانش  (زبان اشاره، خط بريل و راهبردهاي تدريس دانش آموزان طيف اتيسم )کاربردي و تخصصي 

آموزان با کم توان ذهني ارائه گردد تا در صورت ضرورت بتوانند بر اساس راهبردهاي آموزشي تعيين شده به دانش 

در اين راستا سازمان آموزش و پرورش استثنايي در سال  .آموزان با توجه به نيازهاي خاص خود ارايه خدمت نمايند

يادگيري و هم چنين ارتقا انگيزه کار، خود را مكلف دانست  -دن فرايندهاي ياددهيبا توجه به مولفه تخصصي بو 1399

دانش آموزان با کم تواني ذهني قرار داده تا در اين بستر بتواند گام هاي  و دانش روز را در اختيارمعلمان  اطالعات

 .را بر دارد دانش آموزان استثناييموثري در ارتباط با ارتقاء آموزش به 

 

 وردها و نتایج دستا 

 یل، معلمان با مهارت های چندگانهتوانمند سازی آموزش زبان اشاره، خط بر 10 جدول

 فعالیت
تعداد 

 کارگاه

تعداد معلم 

شرکت 

 کننده

تعداد والدین 

شرکت 

 کننده

تعداد کارکنان نهاد 

 اجرایی شرکت کننده
 جمع

 4837 1855 574 2408 111 آموزش زبان اشاره

 1989 - 522 1467 74 آموزش خط بریل

 1409 - - 1409 43 معلمان با مهارت های چندگانه

 8235 1855 1096 5284 228 جمع

 32در راستاي اجراي برنامه مناسب سازي مبتني بر توانمند سازي معلمان درنشان مي دهد  1۰جدول شماره           

نيروي  )نفر از کارکنان نهادهاي اجرايي  1855والدين و  1۰96معلم و  5284کارگاه آموزشي برگزار شد و  228استان

ي، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و ادارات آموزش المدانشگاه فرهنگيان ، دانشگاه آزاد اس-بهزيستي -انتظامي

توان  و پرورش مناطق، بنياد خيريه، بانک ملي، حوزه علميه، اداره کل ورزش و جوانان، شرکت بيمه، مراکز مشاوره و
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جمعا با شرکت  (بخشي، کانون پرورش فكري، نهضت سوادآموزي، فرمانداري و بخشداري هاي برخي از استان ها

 .تحت آموزش هاي تخصصي فوق قرار گرفتند 1399فراگير در سال  8235

 

 راهبری و مدیریت زیر نظام :
 

در بستر فناوری اطالعات و  رسانی تخصصیاطالع ایجاد شبکه جامع آموزش و برنامه زیر نظام :  

 رسانه

  فعالیت : 

  اپلیکیشن جامع آموزش و پرورش استثنایی 

 سامانه پایگاه آموزش مجازی 

  سامانه ندای همراه 

 

 مهمترین اقدامات 

و تمامي خدماتي را که  توسعه خدمات دولت الكترونيک در سازمان آموزش و پرورش استثنايي همه حوزه ها        

گيرد. از جمله توليد محتواي آموزشي الكترونيک، مديريت  نمايد را دربر مي مخاطبين خود ارائه ميسازمان به 

در راستاي نيل به اهداف در اين بخش، توسعه همزمان و متوازن  .... ي سامانه هاي مختلف و و آمار، توسعه طالعاتا

ريزي و اقدام قرار  اقدامات ذيل مورد توجه، برنامهدر قالب  1399افزاري، در سال  افزاري و نرم در دو بخش سخت

گرفت با توجه به اين که استفاده از فناوري هاي نوين و فضاي آموزش مجازي در حال حاضر به ويژه براي دانش 

رساني تخصصي، دسترسي راحت، امن و پاسخگويي به  طالعداراي جايگاه بلندي است. به منظور ا استثناييآموزان 

نش آموزان، والدين، معلمان و اقشارمختلف جامعه ضرورت توليد اپليكيشن جامع، پايگاه آموزش مجازي و نيازهاي دا

 .سامانه نداي همراه براي اين گروه از دانش آموزان به شدت احساس مي شود

 دستاوردها و نتایج 

 جامع آموزش و پرورش استثنایی  اپلیکیشن 

  در جهت تغيير نگرش  تالشآموزش کارشناسان، معلمان و والدين و آحاد جامعه و 

  استثناييآموزش مكمل براي همه دانش آموزان 

  پيوند سامانه هاي وزارت آموزش و پرورش 
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  نحوه ارايه خدمات و معرفي تمامي فعاليت هاي سازمان  دانش آموزان استثناييآشنايي با گروه هاي ، 

 آموزش مجازی سامانه پایگاه  

   فيلم تدريس منتخب معلمان و ايجاد بانک تدريس  3۰۰بارگذاري بيش از 

 ايجاد پايگاه تمامي استان ها  در استان ها و تامين اعتبار پايگاه مجازي آموزش  7 ايجاد 

 ع رساني سازمانطالدسترسي به سامانه در پايگاه ا 

  سامانه ندای همراه 

  دانش آموزان تلفيقي و فراگير  شكالتبراي پاسخگويي به م مشاور 5۰مشاوره تلفني 

  بارگذاري بسته حمايتي و پكيج هاي آموزشي 

 رساني سازماناطالع دسترسي به سامانه در پايگاه ا 

با توجه به و  در حال تكميل اطالعات و محتوا مي باشداپليكيشن جامع آموزش و پرورش استثنايي طراحي و           

براي حصول  14۰سازي اپ موفق به ارزيابي شاخص هاي تغيير نگرش در جامعه نشده و اين فعاليت در سال  تاخير فعال

 .به نتيجه اثربخشي ادامه دارد

و تامين اعتبار تمامي استان  7بر راه اندازي پايگاه هاي آموزش مجازي در عالوهفعاليت ايجاد پايگاه آموزش مجازي      

نفر دوره  58وره پيش دبستان، دنفر  44)معلم دانش آموزان استثنايي 17۰، در نظر سنجي به عمل آمده از استان ها

درصد آموزش  63.4(نفر دوره اول و دوم متوسطه 54نفر دوره اول متوسطه پيش حرفه اي و حرفه اي،  24ابتدايي، 

 .را اثر بخش توصيف کرده اند دانش آموزان استثناييهاي مجازي به 

مشاور  5۰سامانه نداي همراه  .ادامه خواهد داشت 14۰۰اين فعاليت با تجهيز امكانات هوشمند استان ها، در سال      

تلفني و پيامكي مراجعان پاسخ هاي کاربردي ارايه نموده اند که با توجه ي سواالت تعريف شده در اين سامانه به تمام

 .ادامه خواهد يافت14۰۰سال  به اهميت موضوع بررسي اثربخشي اين فعاليت در
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 تامین فضا، تجهیزات و فناوری زیر نظام :
 

مشارکت در طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با برنامه زیر نظام :  

 نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان

 

 

  فعالیت : 

  ویژه دانش آموزان تلفیقی و فراگیر  (الگو)مدرسه انطباقی پذیرا 

 طیف اتیسم تاللمدرسه انطباقی دانش آموزان با اخ 

 

مناسب سازي مدارس براي پذيرش همه دانش آموزان و پرورش استعدادهاي آن ها براي پوشش تحصيلي دوره هاي 

دانش آموزش و پرورش پيش دبستان تا متوسطه از جمله مواردي است که براي تحقق عدالت آموزشي و فراگيرسازي 

سازمان با مناسب سازي مدرسه الگويي پذيرا ويژه  .و پيشگيري از بروز معلوليت ها بايد اهتمام ورزيد آموزان استثنايي

به دنبال افزايش 1399و مدارس الگويي طيف اتيسم در سال1399و  1398دانش آموزان تلفيقي و فراگير در سال هاي 

استان ها براي مناسب سازي فضاهاي آموزشي است تا هر دانش آموز با هر شرايط و  انگيزه ودادن الگويي کامل به

محدوديتي بتواند بدون مشكل، از فضاهاي آموزشي استفاده و از خدمات با کيفيت بهره مند شوند. در اين حين تعامل 

ه ساز حوزه آموزش و کارگروه خيرين مدرسمدارس و مجمع خيرين مدرسه ساز و موثر با سازمان نوسازي و تجهيز

 .پرورش استثنايي کمک هاي موثري در اين راه داشته اند

  مهمترین اقدامات 

  تدوين دستورالعمل هاي مناسب سازي و تعيين شاخصه هاي مورد نظر 

  تعيين مدارس مناسب سازي الگويي 

  اعتبار مورد نياز مناسب سازي مدارس الگويي پذيرا و طيف اتيسم ابالغ 

  پيگيري و نظارت بر انجام کار 

  دستاوردها و نتایج 

   برخي استانها در حال انجام و  مدرسه الگويي پذيرا ويژه دانش آموزان تلفيقي و فراگير 32مناسب سازي (

 تكميل مناسب سازي مي باشند.(
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   مدرسه خاص دانش آموزان طيف اتيسم با توجه به شاخصه هاي تعيين شده  14احداث 

  دانش آموزان طيف اتيسم کالسمدرسه يا  18زي مناسب سا 

  : نهضت مشارکتی توان افزاییفعالیت 

 

 يل مختلف از بدو تولد يا بر اثر بروز سوانح و حوادث، بيماري هاي گوناگون و المعلوليت برخي از کودکان به د

 نيز عوامل ناشناخته

  بخشي،  کودکان ياد شده از خدمات توان ي و ايجاد بستر الزم جهت برخورداريطاليضرورت مداخله به هنگام

 نياز از بدو تشخيص آموزشي و درماني مورد

  ضرورت تامين تجهيزات مورد نياز تخصصي جهت ارائه خدمات توان بخشي به کودکان ياد شده به منظوردستيابي

 و توانمندي نسبي جهت حضور فعال و موثر در اجتماع المتايشان به سطح س

 مهمترین اقدامات 

 تعامل و ارتباط با موسسات در زمينه توليد و فروش تجهيزات ياد شده و برآورد تقريبي اعتبار مورد نياز 

 رگزاري جلسات و نشست هاي متعدد با بانک ها و برخي از ارگان ها و ارائه طرح به منظور جلب مشارکت ب

 آنها از طريق رديف مسئوليت هاي اجتماعي

  عات مورد نياز به مرکز ياد شدهاطالتشكيل جلسه با مسئولين مرکز امور بين الملل و ارائه گزارش و ارسال 

  برگزاري چندين جلسه با مسئولين ستاد اجرايي فرمان امام و اولويت بندي نيازها به تفكيک استاني متناسب با

 ميزان محروميت استانها

  و پرورش استثنايي استانها در خصوص ميزان جلب مشارکت هاي موزش آدريافت گزارش عملكرد از ادارات

 مردمي و دستگاه هاي دولتي نسبت به تامين تجهيزات مورد نياز

 دستاوردها و نتایج 

 محروم از تجهيزات هوشمند استثناييتبلت و موبايل هوشمند به دانش آموزان 25128هدا ا 

 دستگاه تبلت مورد نياز جهت دانش آموزان  ۰4۰3اد پيگيري در خصوص جذب اعتبار مورد نياز جهت تهيه تعد

 فراگيردر سطح کشور و تحويل به ايشان -تلفيقي
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  دانش آموز در  1۰۰۰۰قلم تجهيزات توان بخشي و آموزشي براي  1۰5ميليارد تومان براي تامين  5۰تخصيص

 14۰۰بودجه سال 

  نهضت  و ويژه دانش آموزان تلفيقي و فراگير (الگو) مدرسه انطباقي مدرسه انطباقي پذيرا الزم به ذکر است

 .ادامه خواهد داشت 14۰۰مشارکتي توان افزايي در سال 

 (بهشت تا خشت طرح)  خیرین : مشارکت مرتبط فعالیت  

 .ضرورت توجه به عدالت اموزشي که يكي از جلوه هاي تحقق عدالت اجتماعي مي باشد 

 که يكي از جلوه هاي عدالت آموزشي مي باشد. استثنايي ضرورت توجه به تعليم و تربيت کودکان 

  بخشي کافي و مناسب  از فضاهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي و توان استثناييضرورت برخورداري دانش آموزان

 به منظور تحقق اهداف تعليم و تربيت دانش آموزان ياد شده.

 ي هاي انجام شده.کمبود محسوس فضاهاي آموزشي، تربيتي و ورزشي در سطح کشور براساس بررس 

  مدرسه در سطح کشور مي باشد.  21۰انجام آمايش سرزمين که نشان دهنده کمبود تعداد 

  متر مربع سرانه  1۰متر است که هم اکنون در سطح کشور  28در حوزه سرانه فضا آموزش و پرورش استثنايي

 فضاي آموزشي وجود دارد.

 مهمترین اقدامات 

 مدارس استثنايي به عنوان يكي از کارگروه هاي جامعه خيرين مدرسه ساز  تشكيل کارگروه خيرين مدرسه ساز

 کشور

  برگزاري جلسات با اعضاي کارگروه ياد شده و اعضاي هيات مديره جامعه خيرين مدرسه ساز کشور و ارائه

 گزارش در خصوص فضاهاي مورد نياز ياد شده

  ارائه گزارش در خصوص فضاهاي مورد نياز ياد شدهتشكيل جلسه با مسئولين سازمان نوسازي مدارس کشور و 

  مكاتبه با مجمع خيرين مدرسه ساز استان توسط جامعه خيرين مدرسه ساز کشور و تاکيد بر برخوردار نمودن

 از حمايت هاي خيرين مدرسه ساز استثنايينوآموزان و دانش آموزان 

 تان ها از طريق مكاتبه و برگزاري جلسات در توصيه و تاکيد به روساي ادارات آموزش و پرورش استثنايي اس

خصوص ارائه گزارش مربوط به فضاهاي مورد نياز در يكي از جلسات شوراي آموزش و پرورش استان و برقراري 

 تعامل موثر و سازنده با دستگاه هاي دولتي ذيربط و مجمع خيرين مدرسه ساز استان

  دستاوردها و نتایج 
  مدرسه طرح از خشت تا بهشت 21۰مدرسه از  15۰افتتاح ويا کلنگ زني 
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 گزارش  عملکرد

 مداخالت به هنگام طالییبسته تحولی 
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 برنامه درسی زیر نظام :
 

بازنگری برنامه درسی و فعالیت های آموزشی، تربیتی دوره پیش دبستانی بر برنامه زیر نظام :  

 اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی

  : طالییمداخله به هنگام  فعالیت 

 
فهوم مداخـله به هنگام از جمله مفاهيمي است که در سال هاي اخير وارد حوزه روان شناسي و آموزش م          

آمـوزشي است که مي کوشد از  _کودکـان با نيازهاي ويژه شده است. مداخلـه هاي اوليه بيانگر يک نظام حمايتي 

تين فرصت ممكن پس از شناسايي کودك معلول يا داراي نياز ويژه کودك و خانواده اش را ابتداي تولد يا در نخس

مورد حمايت قرار دهند و موجب کاهش شدت يا رفع معلوليت مي شود. از جمله خدمات ارايه شده به کودکان در 

تخصصي با توجه به نياز ، مشاوره خانواده و آموزش (گفتاردرماني، کاردرماني و ...)معرض خطر خدمات توان بخشي 

 کودك

  مهمترین اقدامات 

اين فعاليت در دو فاز اجرا  .است طالييبه هنگام  التنظامند کردن مداخ1399يكي از فعاليت هاي مهم سال         

  .شود مي

 الييبه هنگام ط التفاز اول تدوين سند جامع ستادي و استاني مداخ

مداخله به هنگام از بدو تولد تا پايان دوره پيش دبستان در نظام آموزش بررسي وضعيت موجود و مطلوب ارايه خدمات 

 و پرورش استثنايي

 رورش استثناييپمداخله به هنگام سازمان آموزش و  (سند )تدوين نقشه جامع 

 فاز دوم پوشش تحصيلي و ارايه خدمات توان بخشي دوره پيش دبستان 

  دستاوردها و نتایج 

در آموزش و پرورش استثنايي دارد. اولين گروه دريافت کننده خدمات  النيت به هنگام سابقه طوالبرنامه مداخ           

آموزشي و توان بخشي از بدو تاسيس سازمان، گروه کودکان آسيب ديده شنوايي است که در مدارس به اين کودکان 

سازمان نسبت به شناسايي و ارايه  1382خدمات آموزشي، توان بخشي و مشاوره خانواده ارايه مي شده است. از سال 

اقدام نمود و در اولين ( با کم تواني ذهني)خدمات آموزشي، توان بخشي و مشاوره اي به کودکان با تاخيرهاي رشدي 

تمام استان  1385به هنگام را براي اين گروه آغاز کردند و تا سال اخالت استان يزد و شهرستان هاي تهران، مد 2سال 

با کم تواني )ناسايي و ارايه خدمات آموزشي، توان بخشي و مشاوره اي کودکان با تاخيرهاي رشدي ها نسبت به ش
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به هنگام براي تمامي کودکان بانيازهاي خالت اما به صورت جدي و با هدف نظامند کردن مدا .به اقدام نمودند (ذهني

 .مه ريزي گرديدبرنااليي به هنگام طالت در قالب بسته تحولي مداخ 1399ويژه در سال 

 
 

 کودکان و نوآموزان با نیازهای ویژه  دوره پیش دبستان 11جدول 

 معلولیت -پایه
طیف اتیسم با 

 کم توانی ذهنی

طیف اتیسم با 

 هوشبهر عادی

آسیب دیده 

 بینایی

آسیب دیده 

 شنوایی

با کم توانی 

 ذهنی

معلول جسمی 

 حرکتی -

 چند

 معلولیتی
 جمع

 618 33 66 32 441 24 8 14 سال 4بدو تشخیص تا 

 379 94 1 241 0 0 1 42 چهار تا شش سال

 5260 622 26 3883 324 71 6 328 1آمادگی 

 4664 498 28 3631 247 82 3 175 2آمادگی 

 10921 1247 121 7787 1012 177 18 559 جمع

 

شش سال با نيازهاي ويژه با توجه به شرايط بيماري کرونا خدمات  6نوآموز زير  1424تعداد  1399در سال          

درصد نوآموزان خدمات توان بخشي داخل و خارج مدرسه ارايه  31.7آموزشي و مشاوره اي دريافت نموده اند و به 

 .شده است
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بسته تحولی  گزارش  عملکرد  

 توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن 
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بسته تحولي توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعي شدن سازمان آموزش و پرورش استثنايي بر  1399در سال 

مبناي بهره مندي از تمامي ظرفيت ها و قابليت هاي درون سازماني شامل معلمان، مديران، کارشناسان و کارمندان، 

زش و پرورش استثنايي و بخش برون سازماني شامل بازنشستگان و پيشكسوتان، دانش آموزان و مدارس، ادارات آمو

دانشگاهيان، حوزه ها و مراکز علمي و پژوهشي، اردوهاي دانش آموزان، دستگاه هاي دولتي، دستگاه ها و سازمان 

هاي عمومي بويژه تشكل ها و سازمان مردمي و غير دولتي، انجمن هاي خيريه اي و مجمع خيرين مدرسه ساز تدوين 

ارتقاء کيفيت فعاليت هاي آموزشي، پرورشي، تربيت بدني، مشاوره اي و توان بخشي مدارس و برقراري  شده و در پي

 مي باشد.  استثناييعدالت آموزشي براي دانش آموزان 

 

 پژوهش و ارزشیابی زیر نظام :
 

 توسعه مشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظرانبرنامه زیر نظام :  

  : فعالیت  

  آوری ایده های مطلوب(طرح جام )جمع 

 گروه بندی تخصصی معلمان 

 نظارت همتا 

 

 دستاوردها و نتایج 

 )طرح جام )جمع آوری ایده های مطلوب 

در راستاي نيل به اهداف و سياست هاي سازمان آموزش و پرورش استثنايي و تحقق اهداف اسناد باال دستي از         

منظور تبادل و بهره مندي از افكار، ايده ها و طرح هاي نوآورانه و جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به 

خالقانه معلمان، مربيان، مدرسان، مديران، معاونين، مشاوران، کارشناسان و همكاران زيرمجموعه سازمان آموزش و 

ن ها، تشكل ها و پرورش استثنايي و نيز ساير عوامل سهيم و موثر در اين حوزه، از جمله دانش آموزان، والدين، انجم

 طرح از استانها جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفت. 62موسسات مرتبط با آموزش و پرورش استثنايي 
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 گروه بندی تخصصی معلمان 

کشور، بسياري از نيروهاي شاغل و بازنسشته در آموزش  سطح استثنايي مدارس در آمده عمل به هاي بررسي به توجه با

بندي شامل  گروه اين که  و گروه بندي تخصصي شدگروه هاي حرفه اي ده گانه شناسايي و پرورش استثنايي در 

 ورزشكار، معلمان پژوهشگر ، معلمان نويسنده و معلمان هنرمند، معلمان بخشي، توان معلمان مددکار، و مشاور معلمان

 نيكوکار مي باشند. معلمان و کارآفرين و مبتكر معلمان مسئول، معلمان سالمت، مراقب و پزشک معلمان مهندس،

استان شناسايي و جهت ارائه خدمات  27( در %29.9معلم متخصص ) 5253در اجراي گروه بندي حرفه اي معلمان، 

 تخصصي داوطلبانه اعالم آمادگي نمودند. 

 نظارت همتا 

 و سازماندهي، برنامه مديريت راهبردهاي زمينه در کارآمد تجارب انتقال از مندي بهره به مديران نياز به توجه با

  گرديد. تدوين "همتا نظارت"

 با ساير مدارس، از را بازديدهاي مستمري استثنايي مدرسه مدير آن در که مدرسه محور فرايندي همتا نظارت برنامه

 و مدرسه اداره فرايند ناکارآمد در فرايندهاي  اصالح و تعديل حرفه اي، قابليت هاي و صالحيت ها ارتقاي هدف

مدارس  %24.7بيماري کرونا و تعطيلي مدارس،  پاندمي. با توجه به دهد مي مديريتي انجام روش هاي و تجربيات انتقال

 استثنايي در سطح کشور توسط مديران مورد بازديد و تجربه گرداني قرار گرفته است.

 

  توسعه مشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران برنامه 12جدول 

 1399عملکرد 1399هدفگذاری  سنجه فعالیت

 62 62 طرح طرح جام )جمع آوري ايده هاي مطلوب(

 %29.9 %2۰ داوطلبدرصد معلمان متخصص  حرفه اي معلمان گروه بندي

 %24.7 %1۰ درصد نظارت نظارت همتا 
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 راهبری و مدیریت زیر نظام :
 

الزم برای تقویت همسویی مدرسه، توسعه مشارکت اولیا )طراحی سازوکارهای برنامه زیر نظام :  

 خانواده و رسانه با هماهنگی مراجع ذیربط(

 

  فعالیت : 

 مربیان و اولیا مشورتی پارلمان تشکیل 

 یاری  مدرسه 

 

 دستاوردها و نتایج 

 

 تشکیل پارلمان مشورتی اولیا و مربیان 

 مهم، اين انجام .دارد برعهده را نوجوانان و کودکان تربيت فرايند از تربيت، بخشي و تعليم نظام درعصرحاضر،      

 مربيان و اوليا لذا انجمن شد، نخواهد ميسر نهاد دو تربيتي روشهاي همسويي و اوليا مشارکت و همفكري بدون نيز

 در مشارکت و اثربخشي، خالق،کارآمدي تفكر آگاهي، خود افزايش و تشكيل شد اوليا مشارکت پايه بر مدارس

 نظام اهداف تحقق در دانش آموزان اولياي هاي فعاليت اساس همين بر ساخت . متبلور و... را اجرا و گيري تصميم

 بخشي توان و پرورشي امور آموزشي، ارتقاي در ماندگار تأثيرات و داشته خودجوش و نهادي شكل تربيت و تعليم

 .گذاشت خواهد ويژه هاي نياز با آموزان دانش و نوآموزان مدارس

پارلمان مشورتي در به صورت مجازي  استثناييدانش آموزان نفر از اوليا  229بيماري کرونا،  پاندميبا توجه به          

نفر خانه دار  89نفر از پدران هستند و از نظر شغلي  1۰9نفر از مادران و  12۰که از اين تعداد  اند شرکت داشته يکشور

 31نفر کارشناسي  91نفر ديپلم  67نفر از مشاغل آزاد هستند و از نظر تحصيلي 42 نفر بازنشسته  و 25نفر کارمند،  71، 

 نفر دکتري مي باشند و بيشترين اعضا از گروه والدين با کم تواني ذهني هستند. 7نفر ارشد و 

 مدرسه یاری 

عرصه  در مشارکت شامل تواند مي که زمينه هاست انواع از وسيعي طيف شامل مدارس امور در اوليا مشارکت          

بيرون  محيط مستقيم )در غير يا مدرسه( و در حضور مستقيم )با بطور و بوده ...و اجتماعي فرهنگي، آموزشي، هاي
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اوليا  همراهي و مشارکت توانمندي، از برخورداري دولتي، منابع و امكانات بر ،عالوه بنابراين شود، انجام مدرسه( از

 وجود به دانش آموزان رشد و بالندگي براي مساعدي زمينه تا شود طلبيده کمک به نيز فرزندان، اثربخش تربيت در

 .آيد

اوليا متخصص  6377استان، از  32بيماري کرونا و تعطيلي مدارس، فعاليت مدرسه ياري در  پاندميبا توجه به              

( نسبت به ارائه خدمات داوطلبانه اعالم آمادگي کرده اند. %67.4اوليا متخصص ) 4296مدرسه،  81۰شناسايي شده در 

بهسازي مدرسه، آموزش هنر، جذب  زمينه هاي انجام خدمت داوطلبانه عبارتند از: ورزش يار، فن يار، سالمت يار،

 کمک هاي مردمي، رنگ کاري، آسفالت کار، آشپز و....

 توسعه مشارکت  اولیا  برنامه 13جدول 
 عملکرد 1399هدفگذاری  سنجه فعالیت

 %1۰۰ %1۰۰ درصد تشكيل پارلمان مشورتي اوليا و مربيان

 %67.4 %3۰ داوطلبدرصد اوليا متخصص و  مدرسه ياري

 

 توسعه مشارکت دانش آموزانبرنامه زیر نظام :  

  فعالیت : 

 آموزی دانش مجازی مجلس تشکیل 

 تشکل یک و نقش یک حداقل آموز دانش هر طرح 

 سرود یک مدرسه هر 

 

 دستاوردها و نتایج 

 تشکیل مجلس مجازی دانش آموزی 

دانش  فكري و ايبرنامه ارتباطي، پل عنوان به استاني مجمع و ايمدرسه سطوح در آموزي دانش شوراهاي         

 همراه ساير به آموزي دانش مجلس در خود نمايندگان انتخاب با و کشور آموزي دانش پارلمان تا مدرسه از آموزان

پرورشي را از  و هاي آموزشيبديهي است اقدام به اين فعاليت، اجراي برنامه .نمايند مي آفريني نقش آموزان دانش

 طريق واگذاري مسئوليت به دانش آموزان، تسهيل مي نمايد. 
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در آبان ماه در همه مدارس استان در سطح شهرستان ها برگزار  به صورت مجازي انتخابات شوراي دانش آموزي         

ار شد و بدين شد و دانش آموزان منتخب شهرستان مشخص گرديد. سپس در اواخر بهمن انتخابات سطح استان برگز

ترتيب نمايندگان منتخب که باالترين آراء را کسب نموده بودند به عنوان رؤساي برگزيده استاني انتخاب شدند. از بين 

روساي منتخب استاني که موفق به شرکت در انتخابات مرحله کشوري گرديدند، يک نفر دانش آموز دختر و يک نفر 

 ستند به دبيرخانه مجلس دانش آموزي راه يافتند. دانش آموز پسر که حائز باالترين آرا ه

تعداد دانش آموزان منتخب هيأت رييسه استاني  استثنايي،در دهمين دوره مجلس دانش آموزي دانش آموزان         

پسر  7نفر مي باشند که از بين آنها اعضاي هيأت رييسه مجلس دانش آموزي مشخص گرديد که متشكل از  64تعداد 

س سازمان محسوب مي شوند. از بين روساي منتخب استاني که دانش آموز، مشاوران رئي 14و اين  مي باشددختر  7و 

موفق به شرکت در انتخابات مرحله کشوري گرديدند، يک نفر دانش آموز دختر و يک نفر دانش آموز پسر که حائز 

 باالترين آرا بودند به دبيرخانه مجلس دانش آموزي راه يافته اند. 

  طرح هر دانش آموز حداقل یک نقش 

در اين فعاليت براي هر يک از دانش آموزان مدرسه يک نقش مشارکتي از  قبيل: فن يار، خادم الصلوه، آموزش        

يار ، معلم يار، بهداشت يار، کتاب يار، سالمت يار، هميار پليس، شهردار مدرسه، داور مسابقات ورزشي ... در نظر 

بيماري کرونا و تعطيلي مدارس نحوه اجراي فعاليت تغيير يافته و از اجراي حضوري  پاندميما با توجه به ا مي شود.گرفته 

 انجام شده است. در فضاي مجازي با ارايه نقش هاي محدود تر

 هر مدرسه یک سرود 

 مناسب، و مطلوب نگرش هاي اجتماعي و هنجارها ارزش ها، انتقال منظور به استثنايي پرورش و آموزش سازمان       

 استثنايي مدارس معلمان و مربيان پرورشي معاونان، مديران، جمله؛ از عالقمند و متخصص نيروهاي از بهره گيري با

 دوره آموزان دانش براي مدرسه اي و سرودهاي همگاني تشكيل قالب در هنري متنوع و مناسب برنامه هاي ايجاد با

نحوه اجراي فعاليت تغيير يافته  اما با توجه به پاندمي بيماري کرونا و تعطيلي مدارس نمود. اقدام تحصيلي مختلف هاي

 سرودهاي تک خواني انجام شده است. و اجرايو از اجراي سرود همگاني حضوري به صورت مجازي 

 ( به صورت مجازي و تک%45.4مدرسه ) 619مدرسه،  1363استان، از  27فعاليت طرح هر مدرسه يک سرود در 

 خواني به اجرا در آمده است.
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 توسعه مشارکت دانش آموزان  14جدول 

 1399عملکرد 1399هدفگذاری  سنجه فعالیت

 %1۰۰ %1۰۰ تشكيل مجلس تشكيل مجلس دانش آموزي

 %67.7 %7۰ درصد مشارکت دانش آموزان طرح هر دانش آموز حداقل يک نقش 

 %45.4 %5۰ درصد مشارکت مدارس هر مدرسه يک سرود

 

 توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشکل های مردمیبرنامه زیر نظام :  

 

  فعالیت : 

 مدیریتی های گنجینه 

 بازنشستگان باشگاه 

 مدرسه صد دبیرخانه، صد 

 

  دستاوردها و نتایج 

 گنجینه های مدیریتی 

تربيت در آموزش و  فعاالن عرصه تعليم و در راستاي بهره گيري از تجارب و نظرات و پيشنهادات پيشكسوتان و        

اين انديشه پا گرفت و در اين راستا  دانش آموزان استثناييپرورش  استثنايي کشور به منظور ارتقا کيفيت تعليم و تربيت 

 شده است.مديريتي تدوين  کتاب گنجينه هاي

( بهره مند شده %65.1ير پيشكسوت )مد 325مدير پيشكسوت، از تجربيات برتر مديريتي  499استان، از مجموع  27در

 است.

 باشگاه بازنشستگان 

و   پيشكسوتان آموزش و پرورش استثنايييكي از وظايف حوزه ستادي در آموزش و پرورش استثنايي توجه به       

ارج نهادن به آنها و فراهم نمودن زمينه هاي حضور آنان در محيط هاي اجتماعي و گروهي مي باشد. در اين راستا با 

بهره گيري از امكانات موجود در آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش کشور در هر شهرستان 

فضاي يک مدرسه جهت فعاليت هاي اين باشگاه در نظر  باشگاه پيشكسوتان استثنايي ايجاد گرديد و در اين خصوص

بيماري کرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي فعال شدن اين باشگاه  پاندمياما با توجه به گرفته شده و تجهيز گرديد. 
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تاح در استان هاي مختلف افت 1399باشگاه فرهنگيان در سال  193تعداد به بعد از رفع بيماري کرونا موکول شده است.

 شده است.

 صد دبیرخانه، صد مدرسه 

هاي استاني، يک مدرسه انتخاب و از طريق انعقاد تفاهم نامه، تعامالت بر اساس اين طرح، براي هر يک از دستگاه      

مؤثر و مستمر در طي سال تحصيلي از طريق اين دبيرخانه، بين دستگاه مورد نظر و مدارس برقرار گرديد. الزم به ذکر 

با اجراي اين  مدارس منتخب به عنوان نمايندگان اداره آموزش و پرورش استثنايي استان، ايفاي نقش مي نمايند.است 

منعقد گرديد اما با توجه تفاهم نامه با سازمان، دستگاه هاي مختلف  332 ،( %25.6مدرسه ) 462استان،  23فعاليت در 

 ي اجراي مفاد تفاهم نامه به کندي صورت مي گيرد.به تعطيلي مدارس به علت بيماري کرونا ، مشارکت برا

تفاهم نامه ها با اداره کل فني و حرفه اي، بهزيستي، انجمن مددکاري، فضاي سبز شهرداري، بانک شهر، بانک ملت، 

امور کل کتابخانه ها، هالل احمر، امور کار و رفاه اجتماعي، نهضت سوادآموزي، ورزش و جوانان، کانون پرورش 

 ميته امداد، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و ...فكري، ک

 
 توسعه مشارکت بخش دولتی، بخش عمومی، بازنشستگان و تشکل های مردمی  15جدول 

 1399 عملکرد 1399هدفگذاری  سنجه فعالیت

 %65.1 %80 درصد بهره مندی از تجربیات و مشارکت مدیران گنجینه های مدیریتی

 %55.1 %50 درصد تاسیس باشگاه بازنشستگان

 %25.6 %100 درصد  دبیرخانه ها در مدارس صد دبیرخانه، صد مدرسه

 

 عقد تفاهم نامه ها، موافقت نامه و سند همکاری مرتبط فعالیت : 

نظر به ضرورت توسعه فعاليت هاي آموزشي، توان بخشي، تربيتي و حمايتي مورد نياز گروه هاي داراي معلوليت         

واهميت تقويت ارتباط هاي بين بخشي در جهت گسترش کمي و کيفي اين خدمات  و به منظور تحقق اهداف آموزش 

کيد شده در اسناد باالدستي و مصوبات قانوني و پرورش استثنايي و ارايه آموزش و پرورش کيفي و پي گيري وظايف تأ

و براي  بهره برداري از  قابليت ها و توانمندي هاي متقابل سازماني جهت نيل به اهداف نظام تعليم و تربيت  کودکان و 

دانش آموزان استثنايي و نظر به آثار مثبت همكاري مشترك تقاهم نامه هايي بين سازمان آموزش و پرورش  استثنايي 

و دستگاه هاي دولتي و نهاد هاي مردمي  در زمينه اجراي برنامه هاي پيشنهادي منعقد مي شود. تعهدات مشترك و 

تعهدات طرفين مشخص و نحوه اجراي تعهدات و برنامه هاي مربوطه تعيين مي گردد.جلسه امضا و مبادله تفاهم نامه 
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بالغ مي شود. نتايج حاصله حكايت از اجراي برنامه هاي تشكيل  و سپس دستورالعمل اجرايي تدوين و  به استان ها ا

 مناسب با همكاري دستگاه هاي مورد توافق است .

 مهمترین اقدامات 

 .رايزني و پيگري عقد تفاهم با دستگاه ها و بخش هايي که اهداف مشترك وجود دارد 

 ردن تفاهم نامه بعد از امضاءبرگزاري جلسات مشترك  براي تدوين مفاد ، تعهدات تفاهم نامه ها و اجرايي ک  

  دستاوردها و نتایج 

 تفاهم نامه هاي منعقده

 ايران اجتماعي مددکاران انجمن با نامه تفاهم 

 ورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشگاه با نامه تفاهم 

 پرورشي معاونت با نامه تفاهم 

 بهزيستي  سازمان نامه تفاهم 

 اي حرفه و فني آموزش سازمان نامه تفاهم 

 فارسي ادب و زبان فرهنگستان نامه تفاهم 

 اي حرفه و فني هاي مهارت توسعه خيرين مجمع نامه تفاهم 

 آموزي سواد نهضت نامه تفاهم 

 آموزشي صنايع 

 ابتدايي آموزش  معاونت 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عملکرد گزارش  جمع بندی   

1399برنامه های سازمان در سال 
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1399بندی عملکرد برنامه و فعالیت های سازمان در سال  جمع 16جدول   

 

 

 

 

 

برنامه    مؤثرنتایج کلیدی و 

 در تحقق راهکار
 

 هدف کمی  )  معین (

 عنوان برنامه ذیل برنامه  هایفعالیتعناوین 

و 
ر 

کا
اه

 ر
ره

ما
ش

ام
ظ

ر ن
زی

ن 
وا

عن
 

عملکرد 

1399 

هدفگذاری 

1399 

عملکرد 

1398 
 واحد سنجش

يسازمتناسب  

 فضاهاي تربيتي

آموزانهاي دانشيژگيوبا   

 با نيازهاي ويژه

 تلفيقي و فراگير آموزانمدرسه انطباقي پذيرا ) الگو ( دانش واحد - 32 32
ساخت و تجهيز فضاهاي  ،طراحي

تربيتي و ورزشي با   -آموزشي

هاي جنسيتي نيازهاي ويژه و تفاوت

 آموزانو سني دانش

2/
14 

 و 
ت
يزا
جه
ا،ت
ض
ن ف
أمي
ت

ري
ناو
ف

 

 آموزان با اختالل طيف اتيسممدرسه انطباقي دانش واحد - 32 32

 ييافزاتواننهضت مشارکتي  آموزدانش - 1۰۰۰۰ 25128

 توسعه سالن هاي ورزشي  سالن - - 42

 ايجاد تنوع

هاي تربيتيدر فرصت  

گويي بهبراي پاسخ  

آموزاننيازهاي دانش  

توانمندسازي مديران و معلمان در  نهضت آموزش زبان اشاره کنندهنفر شرکت  1933 4۰۰۰ 4837

برداري از هدايت و بهره ،شناسايي

ها و امكانات و خلق ظرفيت

هاي متنوع يادگيري و فرصت

عاليق و   ،متناسب با نيازها

 آموزانهاي فردي دانشتفاوت

1/
16 

يترب
ت

لم
مع

و  
ين
تأم

 
ني
سا
ع ان
مناب

 

 ي چندگانههامهارتآموزش معلمان مبتني بر  کنندهدرصد شرکت  - 1۰ 14.5

 نهضت آموزش خط بريل شرکت کننده نفر - 1۰۰۰ 1989

 آموزش تخصصي نيروي انساني دوره - - 26
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  مؤثرنتایج کلیدی و 

 برنامه  در تحقق راهکار
 

کمی  )  معین (هدف   

 عنوان برنامه ذیل برنامه  هایفعالیتعناوین 

و 
ر 

کا
اه

 ر
ره

ما
ش

ام
ظ

ر ن
زی

ن 
وا

عن
 

عملکرد 

1399 

هدفگذاری 

1399 

عملکرد 

1398 
 واحد سنجش

گيريبهره  

از تجهيزات و 

هاي نوينفناوري  

آموزشي و تربيتي در 

 راستاي اهداف

هاي يادگيري و توليد بسته هاي مختلف آموزش استثناييدرگروههاي درسي سازي کتابمناسب عنوان 1۰9 1۰5 9۰

-ي نوآموزان و دانشبخشتوان

آموزان با نيازهاي ويژه يادگيري 

 مبتني بر برنامه درسي ملي

1/1 

سي
در
مه 
رنا
ب

 

 هاي مختلف آموزش استثناييکتاب درسي گروه  فيتأل عنوان 18 17 28

 استثناييآموزان ي آموزشي دانشهاتيکو  افزارهادرستوليد  لوح فشرده / قلم 3 6 6

تعميم دوره 

يدبستانپيش  

ويژه در مناطق به

 محروم و نيازمند

 استثنايينوآموزان  دبستانشيپپوشش تحصيلي  دوره  نوآموز 13559 1۰8۰۰ 1۰921
بازنگري برنامه درسي و 

ي آموزشي تربيتي دوره هاتيفعال

اسناد ي بر اساس دبستانشيپ

 تحولي و برنامه درسي ملي

1/5 

سي
در
مه 
رنا
ب

 ي بخشتوانخدمات  کنندهافتيدر دبستانشيپميزان کودکان   درصد - 15 31.7 

 ارتقاء مديريت خانواده

در استفاده مناسب از 

 ابزار رسانه

 درصد - 8۰ 1۰۰
آموزان آموزش تلفيقي و ي کاربردي براي رفع مشكالت دانشهاپاسخميزان 

 فراگير در سامانه نداي همراه
ايجاد شبكه جامع آموزش خانواده 

در بستر فناوري اطالعات و رسانه 

 با محوريت انجمن اوليا و مربيان

1/4 

تي
ربي
ت ت
يري
مد
 و 
ي
هبر
را

 

 درصد - 6۰ 63.4
آموزان مجازي مكمل در پيشرفت تحصيلي دانش هايآموزشي اثربخشميزان 

 کنندهاستفاده

 دانش آموز 19 3۰ 33
حرکتي شديد پايه چهارم تا ششم  تحت  –آموزان جسمي تعداد دانش

 .باشندينمآموزش در منزل که قادر به حضور در مدرسه 
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برنامه  در   مؤثرنتایج کلیدی و 

 تحقق راهکار
 

 هدف کمی  )  معین (

 عنوان برنامه ذیل برنامه  هایفعالیتعناوین 

و 
ر 

کا
اه

 ر
ره

ما
ش

ر 
زی

ن 
وا

عن
ام

ظ
ن

 

عملکرد 

1399 

هدفگذاری 

1399 

عملکرد 

1398 
 واحد سنجش

 افزايش

هاميزان مشارکت خانواده  

هاي آموزشي و عاليتدر ف

 تربيتي مدرسه

 ارائه

ايخدمات مشاوره  

پذير و هاي آسيببه خانواده

زاآسيب  

توسعه و ارتقاي کيفيت خدمات  استثناييآموزان توسعه مراکز راهنمايي و مشاوره خانواده دانش مرکز 4 17 17

مراکز راهنمايي و مشاوره خانواده 

با مشارکت نهادهاي تخصصي 

تعيين   ،کشور)نيازسنجي جامع

هاي ها و مهارتسطح توانايي

بهسازي خدمات مشاوره  ،خانواده

پذير و هاي آسيبدر خانواده

 زا(آسيب

4/4 

تي
ربي
ت ت
يري
مد
 و 
ي
هبر
را

 

 مرکز دولتي 493  515
 مراکز آموزشي و توان بخشي مشكالت ويژه يادگيري توسعه

 مرکز غير دولتي 248  26۰

 توسعه مراکز تشخيصي و خدمات آموزشي، توان بخشي و مشاوره اي مرکز - - 9

 درصد - 5 8.9
ي از مراکز امشاورهخدمات  کنندهافتيدرآموزان تعداد دانش

 استثناييآموزان راهنمايي و مشاوره خانواده دانش

 ي داخل و خارج از مدرسه ) دوره ابتدايي (بخشتوانارائه خدمات  درصد - 45 5۰.1

 استعداديابي

آموزانمنظور هدايت دانشبه  

ها و حرف و رشته يسوبه

هاي مورد نياز حال و مهارت

 آينده کشور

بااستعدادهامتناسب   

هاي آنانمندي و تواناييعالقه  

 آموزدانش - 64 1۰6
اي   ي حرفههامهارتتعداد دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره 

تدوين برنامه جامع استعداديابي  اي پايه دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه

ابتدايي و   -دبستانيدردوره پيش

گانه هاي ششمتوسطه در ساحت

براي کشف استعدادهاي تربيتي 

 آموزاندانش

3/
21 

تي
ربي
ت ت
يري
مد
 و 
ي
هبر
را

 

 مشارکت دانش آموزان در پايگاه هاي تابستاني ) غير حضوري( دانش آموز 659۰ 6۰۰۰ 8614

 درصد - 7۰ 79.2
 آموزان پايه ششمميزان  يادگيري نماز دانش

 آموزان پايه ششم مدارس ويژهدانش کلبه) طرح سوداي بندگي( 

 آموزدانش 235 3۰۰ 311
ها و مؤسسات در دانشگاه شدهرشيپذ ييآموزان استثناتعداد دانش

 يآموزش عال
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  مؤثرنتایج کلیدی و 

 برنامه  در تحقق راهکار
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و 
ر 

کا
اه

 ر
ره

ما
ش

ام
ظ

ر ن
زی

ن 
وا

عن
 

عملکرد 

1399 

هدفگذاری 

1399 

عملکرد 

1398 
 واحد سنجش

ريزيبرنامه  

و تمهيد مقدمات   

براي پوشش کامل   

دوره آموزش عمومي   

نامه تحقق پوشش کامل تدوين نظام فراگير  -آموزان استثنايي آموزش تلفيقي پوشش تحصيلي دانش آموزدانش 71924 63۰۰۰ 6464۰

دوره آموزش عمومي و تحصيلي 

هاي تشويقي و تنبيهي اتخاذ سياست

آموزان و اولياي آنان با براي دانش

 همكاري ساير عوامل سهيم و مؤثر

2/5 

تي
ربي
ت ت
يري
مد
 و 
ي
هبر
را

 

 از خدمات آموزشي معلم رابط مندبهرهآموزان تعداد دانش آموزدانش 82۰۰ 85۰۰ 9۰68

 آموزان استثنايي مدارس ويژهپوشش تحصيلي دانش آموزدانش 8۰556 79۰۰۰ 78۰64

بخشيولويتا  

به تأمين و تخصيص   

ادامه تحصيل و منابع   

  يمادي و معنو تيحما 

آموزان مناطق دانش

 محروم و مرزي

98.8 98 97.6 
درصد دانش 

 آموز

در سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي بدو  شدهيابيارزنوآموزان 

 در پايه اول ابتدايي شدهنامثبتآموزان ورود به دانش

بازنگري و اصالح سازوکارهاي 

منابع مالي  سنجش سالمت  تأمين

جسماني و آمادگي تحصيلي 

نوآموزان بدو ورود به دبستان در 

 مناطق محروم و مرزي

4/5 
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ابع
 من
ص
صي
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 و 
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تأم
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 افزايش

ايهاي حرفهتوانمندي  

به شكل فردي و گروهي ميان 

 معلمان

 تبادل تجارب و دستاوردها

 در سطح محلي و ملي

 هاي مطلوب ) جام(آوري ايدهمشارکت معلمان در طرح جمع طرح - - 62

 توسعه

ي علمي هاانجمن

 پژوهشي معلمان

7/
11 

بي
شيا
رز
و ا
ش 
وه
پژ

 

 تشكيل پارلمان مشورتي اوليا درصد  1۰۰ 1۰۰

 الگوهاي برتر تدريسمشارکت معلمان در جشنواره  درصد مشارکت معلم  5 9
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چهارمفصل   

برنامه و فعالیت های سازماننمای کلی   

1400در سال   
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تفاوت است و   و کارآیی)درست انجام دادن کارها(  میان موثر بودن )انجام کارهای درست(         

 . آنگاه در چگونگی کسب آنها توأم می باشداین دو در مراحل انتخاب هدفها و 

 پیتر دراکر

طراحي، اجرا، نظارت و بهبود عملكرد چهار جزء اصلي هر نظام برنامه ريزي است و براي رسيدن به نظام جامع          

برنامه ريزي مطلوب، شناسايي وضع موجود، ترسيم وضع موجود و تدوين نظام اجرايي مناسب براي حرکت از وضع 

 موجود به مطلوب بايد مد نظر قرار بگيرد.

 برنامه هاي سازمان از زمان تصويب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مبتني بر سند تدوين شده است.

 

 1400نمای کلی برنامه های سازمان در سال 

 

 زیر نظام : تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

 

های جنسیتی و تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت  -آموزشیساخت و تجهیز فضاهای  طراحی،برنامه اول : 

 سنی دانشآموزان

 

  چرخش های تحول آفرین 

مدارس ویژه ، پذیرا و مراکز تشخیصی و خدمات آموزشی، توان   به

 بخشی و مشاوره و مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری
مدارس ویژه از  

 

 : های مربوط فعالیت

 افزاييتوان مشارکتي نهضت 

 يادگيري ويژه مشكالت بخشي توان و مراکزآموزشي  توسعه 

 محروم مناطق در حرکتي – جسمي معلول و شنوايي ديده آسيب گروه هوشمند کالس ايجاد و تجهيز طرح 

 هندريل، رمپ، ، آبخوري بهداشتي، سرويس) فراگير و تلفيقي آموزش آموزان دانش پذيرا مدارس سازي مناسب 

  (سكو

 مشاوره و بخشي توان آموزشي، خدمات ارايه و تشخيصي مراکز توسعه 
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 زیر نظام : تربیتمعلم و تأمین منابع انسانی 

 

ها و امکانات و خلق برداری از ظرفیتهدایت و بهره توانمندسازی مدیران و معلمان در شناسایی،برنامه دوم : 

 فرصتهای متنوع یادگیری و متناسب با نیازها،  عالیق و تفاوتهای فردی دانشآموزان

 

  چرخش های تحول آفرین 

آموزش نیروی انسانی متخصص و چند مهارتی    به   مهارتی تکآموزش نیروی انسانی از  

 

 فعالیت های مربوط :

 چندگانه هايمهارت بر مبتني معلمان آموزش   

 حرکت و يابي جهت  آموزش نهضت  

 (فراگير و تلفيقي آموزش)  پذيرا مدارس معلمان آموزش 

 ،کشوري خدمت ضمن آموزشي هاي دوره ارزشيابي و  اجرا ريزي، برنامه نيازسنجي                  

 زیر نظام : برنامه درسی

 

آموزان با نیازهای ویژه یادگیری مبتنی بر ی نوآموزان و دانشبخشتوانهای یادگیری و تولید بسته :  برنامه سوم

درسی ملیبرنامه   

 

  چرخش های تحول آفرین 

 کتاب های عادی و مناسب سازی شدهاز   کتاب های مناسب سازی شده و ویژه    به

آموزش های کاربردی و مهارتیبه   های نظری آموزشاز   

چند رسانه ای و بسته های آموزشیبه   کیت های آموزشیاز  

 

 فعالیت های مربوط :

 استثنايي آموزش مختلف هايگروه در درسي هايکتاب سازيمناسب 

 استثنايي آموزش مختلف هايگروه درسي کتاب  تأليف 

 استثنايي آموزاندانش ويژه آموزشي هايکيت و افزارهادرس توليد 
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ی بر اساس اسناد تحولی و دبستانشیپی آموزشی تربیتی دوره هاتیفعالبازنگری برنامه درسی و برنامه چهارم : 

 برنامه درسی ملی

 

  چرخش های تحول آفرین 

 سنجش بد ورود به دبستان  از   سنجش کودکان با کمترین  سن ممکن    به

 در مراکز مشکالت یادگیریویژه  ارائه آموزش هایاز  نوآموزان در معرض مشکالت یادگیری مداخله به هنگام به 

، حمایتی و مشاوره ای خدمات نظام مند توان بخشی به

 متمرکزو مشاوره ای ارائه خدمات توان بخشی  از و غیر متمرکز متمرکز

 

 فعالیت های مربوط :

 (طاليي هنگام به مداخالت)  ويژه نيازهاي با نوآموزان دبستانپيش دوره  تحصيلي پوشش 

 بخشيتوان خدمات کنندهدريافت دبستانپيش  کودکان 

 يادگيري ويژه بامشكالت خطر معرض در کودکان دوره پيش دبستان  هنگام به پروتكل مداخلهو اجراي   تدوين 

 در گروه هاي مختلف آموزش استثنايي دبستان پيش دوره هنگام به مداخله سند تدوين 

 زیر نظام : راهبری و مدیریت

 

ایجاد شبکه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوریت انجمن اولیا و مربیان  برنامه پنجم :  

 

  چرخش های تحول آفرین 

چند رسانه ای و بسته های آموزشی  به   کیت های آموزشیاز  

 

 فعالیت های مربوط :

 استثنايي وپرورشآموزش جامع اپليكيشن از استفاده  با استثنايي کودکان به نسبت مخاطبان نگرش تغيير ميزان 

 استثنايي وپرورشآموزش جامع اپليكيشن محتواي از مخاطبان يادگيري ميزان 

 همراه نداي سامانه در فراگير و تلفيقي آموزش آموزاندانش مشكالت رفع براي کاربردي هايپاسخ ميزان 

 ششم تا چهارم پايه شديد حرکتي – جسمي آموزاندانش منزل در آموزش  
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نهادهای تخصصی کشورتوسعه و ارتقای کیفیت خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده با مشارکت برنامه ششم :    

 

  چرخش های تحول آفرین 

 ای مشاوره و حمایتی بخشی، توان مند نظام خدمات به

متمرکز غیر و متمرکز  

 ای مشاوره و بخشی توان خدمات ارائه از

 متمرکز

 

 فعالیت های مربوط :

 استثنايي آموزاندانش خانواده مشاوره و راهنمايي مراکز از ايمشاوره خدمات کنندهدريافت آموزاندانش 

 استثنايي آموزان دانش خانواده راهنمايي و مشاوره مراکز توسعه 

 تلفيقي آموزش و ويژه مدارس آموزان دانش( )  ابتدايي دوره)  مدرسه از خارج و داخل بخشيتوان خدمات ارائه 

 (فراگير -

 والدين آموزش مجازي پايگاه ايجاد 

آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوریت انجمن اولیا و مربیانایجاد شبکه جامع   : هفتم برنامه  

 

  چرخش های تحول آفرین 

های مبتنی بر نیاز بازار کار بومی محلیآموزشبه      آموزش های شغلی متمرکزاز  

آموزش های کاربردی و مهارتیبه   های نظری آموزشاز   

 

 فعالیت های مربوط :

 ويژه مدارس ششم پايه آموزاندانش کلبه( بندگي سوداي طرح)  ششم پايه آموزاندانش نماز يادگيري  ميزان 

 استثنايي آموزان دانش علمي بنيه تقويت 

 ها آن فروش بازار توسعه و دانش آموزان استثنايي توليدي محصوالت کيفيت ارتقاي 
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های تشویقی و تنبیهی تحصیلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سیاستنامه تحقق پوشش کامل تدوین نظام  :هشتمبرنامه 

آموزان و اولیای آنانبرای دانش  

 

  چرخش های تحول آفرین 

 سنجش بد ورود به دبستان  از   سنجش کودکان با کمترین  سن ممکن    به

 

 فعالیت های مربوط :

 فراگير  - تلفيقي آموزش استثنايي آموزاندانش تحصيلي پوشش 

 رابط معلم آموزشي خدمات از مندبهره آموزاندانش تعداد 

 ويژه مدارس استثنايي آموزاندانش تحصيلي پوشش 

 اتيسم طيف آموزاندانش و کودکان تحصيلي پوشش 

 زیر نظام : تامین و تخصیص منابع مالی

منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان  تأمینبازنگری و اصالح سازوکارهای    : نهمبرنامه 

 بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی

  چرخش های تحول آفرین 

 سنجش بد ورود به دبستان  از   سنجش کودکان با کمترین  سن ممکن    به

نوآموزان در معرض مشکالت  مداخله به هنگام به 

 یادگیری
در مراکز مشکالت ویژه  ارائه آموزش هایاز 

 یادگیری

 

 فعالیت های مربوط :

 در شدهنامثبت آموزاندانش به ورود بدو تحصيلي آمادگي و جسماني سالمت سنجش در شدهارزيابي نوآموزان 

 ابتدايي اول پايه

 دبستانپيش تحصيلي آمادگي و جسماني سالمت سنجش در شدهارزيابي نوآموزان 

 استان 5 در يادگيري مشكالت معرض در  اول پايه به ورود بدو نوآموزان غربالگري آزمايشي طرح 
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 زیر نظام : پژوهش و ارزشیابی

 ی علمی پژوهشی معلمانهاانجمنتوسعه    : دهمبرنامه 

  چرخش های تحول آفرین 

  تصدی گری در امور از   توسعه مشارکت و مدیریت فرایندی    به

 

 فعالیت های مربوط :

 (جام)  مطلوب هايايده آوريجمع طرح در معلمان مشارکت 

 ( شده پذيرفته هاي طرح تعداد)  الملليبين و ملي مطالعات کاربست کميته در معلمان و اساتيد مشارکت 

 تدريس برتر الگوهاي جشنواره در معلمان مشارکت 

 

 ، نتایج کمی زیر حاصل شود.1400به دنبال اجرای برنامه ها در پایان سال 

 

 اجراي برنامه ها و فعاليت هاي:با 

  دانش آموز تجهيزات آموزشي و توان بخشي و حمايتي دريافت خواهند  3۰۰۰۰ افزاييتوان مشارکتي نهضتبا اجراي

 کرد.

 مرکز افزايش يابد. 8۰9به  775از   يادگيري ويژه مشكالت بخشي توان و مراکز آموزشي 

 4۰ هوشمند مجهز به کالس محروم مناطق در حرکتي – جسمي معلول و شنوايي ديده آسيب گروه کالس درس 

 خواهند شد.

 96 در   (سكو هندريل، رمپ، ، آبخوري بهداشتي، سرويس) فراگير و تلفيقي آموزش آموزان دانش پذيرا مدرسه

 شاخص مناسب سازي خواهند شد. 5مدرسه( در  3کشور) هر استان 

  مرکز توسعه مي يابد. 19به  مشاوره و بخشي توان آموزشي، خدمات ارايه و تشخيصي مراکزتا پايان سال 

 1۰  قرار مي گيرند.  چندگانه هايمهارتدرصد معلمان گروه دانش آموزان با کم تواني ذهنيرتحت آموزش 

  ارايه خواهد  حرکت و يابي جهت  آموزشنفر از معلمان دانش آموزان با آسيب  ديده بينايي  و والدين آنان  1۰۰۰به

 شد.

 4۰۰۰  آموزش هاي تخصصي فراگير سازي ارايه خواهد (فراگير و تلفيقي آموزش)  پذيرا مدارس معلماننفر از ،

 شد.
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 45 تا پايان سال اجرا خواهد شد.   کشوري خدمت ضمن تخصصي آموزش دوره               

  3عنوان  کتاب درسي و 1۰و تاليف  استثنايي آموزش مختلف هايگروه در درسي کتاب1۰۰مناسب سازي 

 استثنايي توليد مي شود. آموزاندانش ويژه آموزشي کيت و افزاردرس

 15  افزوده مي شود. استثنايي نوآموزان دبستانپيش دوره  تحصيلي پوششدرصد به 

  ،خواهند کرد. دريافت بخشيتوان خدمات دبستانپيش  کودکاندرصد 3۰با تامين اعتبار 

 63  دريافت مي کنند. منزل در خدمات آموزشي را  ششم تا چهارم پايه شديد حرکتي – جسميدانش آموز 

 درصد خواهد رسيد. 85به ب( بندگي سوداي طرح)  ششم پايه آموزاندانش نماز يادگيري  ميزان 

 1۰1۰  استفاده خواهند کرد. علمي بنيه تقويتدانش آموز دوره اول و دوم متوسطه از 

 32 .نمايشگاه فروش محصوالت مدارس متوسطه حرفه اي در سطح کشور تاسيس مي شود 

 99 قرار خواهند  تحصيلي آمادگي و جسماني سالمت سنجش درصد نوآموزان بدو ورود به پايه اول مورد ارزيابي

 گرفت.

 خدمات آنان، خانوادهدرصد دانش آموزان و  13خانواده دانش آموزان استثنايي  به  مشاوره و راهنمايي مراکز 

 ارايه  خواهند کرد. ايمشاوره

 1۰اضافه خواهد  1399مرکز تاسيس شده در سال  51به  استثنايي آموزان دانش خانواده راهنمايي و مشاوره کزمر

 شد.

  مدرسه از خارج و داخل بخشيوانت خدمات  ،پذيرا و ويژه مدارسدوره ابتدايي   آموزان دانشدرصد  6۰به 

 خواهند کرد.دريافت 

 7 در استان ها تجهيز و تاسيس خواهد شد. والدين آموزش مجازي پايگاه 
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پنجمفصل   

 
 

1400و فعالیت های سال   برنامه  



وپرورش استثنائیهای سازمان آموزشعناوین  برنامه   

 (130811عنوان برنامه      )ابالغی بخشنامه  ردیف
 سطح اجرا/نفوذ

 مدرسه منطقه استان ستاد

 * * * * آموزانهاي جنسيتي و سني دانشتربيتي و ورزشي با نيازهاي ويژه و تفاوت  -ساخت و تجهيز فضاهاي آموزشي  ،طراحي 1

2 
هاي متنوع يادگيري و ها و امكانات و خلق فرصتبرداري از ظرفيتهدايت و بهره ،توانمندسازي مديران و معلمان در شناسايي

 آموزانهاي فردي دانشعاليق و تفاوت  ،متناسب با نيازها
* *  * 

 *  * * آموزان با نيازهاي ويژه يادگيري مبتني بر برنامه درسي مليي نوآموزان و دانشبخشتوانهاي يادگيري و توليد بسته 3

 *  * * درسي مليي بر اساس اسناد تحولي و برنامه دبستانشيپي آموزشي تربيتي دوره هاتيفعالبازنگري برنامه درسي و  4

 *  * * ايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فناوري اطالعات و رسانه با محوريت انجمن اوليا و مربيان 5

6 
تعيين  ،توسعه و ارتقاي کيفيت خدمات مراکز راهنمايي و مشاوره خانواده با مشارکت نهادهاي تخصصي کشور)نيازسنجي جامع

 زا (پذير و آسيبهاي آسيببهسازي خدمات مشاوره در خانواده ،خانواده هايها و مهارتسطح توانايي
* *  * 

7 
گانه تربيتي براي کشف هاي ششابتدايي و متوسطه در ساحت  -دبستانيتدوين برنامه جامع استعداديابي در دوره پيش

 آموزاناستعدادهاي دانش
* *  * 

8 
آموزان و هاي تشويقي و تنبيهي براي دانشدوره آموزش عمومي و اتخاذ سياستنامه تحقق پوشش کامل تحصيلي تدوين نظام

 اولياي آنان با همكاري ساير عوامل سهيم و مؤثر
* *  * 

9 
منابع مالي  سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان  تأمينبازنگري و اصالح سازوکارهاي 

 در مناطق محروم و مرزي
* * * * 

 *  * * ي علمي پژوهشي معلمانهاانجمنتوسعه  10
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 برنامه تفضیلی شناسنامهچارچوب و

 آموزان های جنسیتی و سنی دانشتربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت  -ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی طراحی، : اول برنامه

 شرح عنوان ردیف

 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1
فرهنگي و   ،آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمي ـ ايراني و شرايط اقليميها و نيازهاي دانشسازي فضاهاي تربيتي با ويژگيـ ايجاد و متناسب14

 جغرافيايي

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
آموزان با تأکيد بر فراهم آوردن الزامات هاي جنسيتي دانشو تربيتي با نيازهاي ويژه و تفاوت آموزشي ،سازي فضاهاي فيزيكيـ متناسب2/14

 در محيط تيمحرمفرهنگ ايماني و عفاف و پوشش و رعايت احكام  يسازنهينهاد

 آموزانهاي جنسيتي و سني دانشتربيتي و ورزشي با نيازهاي ويژه و تفاوت  -ساخت و تجهيز فضاهاي آموزشي ،طراحي  -1 برنامه   3

 تأمين فضا،تجهيزات و فناوري زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت برنامه ريزي آموزشي و توان بخشي سازمان، اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني و ادارات آموزش و پرورش استثنايي  درون سازمانی:
 استان ها 

 سازمان نوسازي و تجهيز مدارس درون دستگاهی :
 شهرداري -خيرين  برون سازمانی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* * * * * * * * * 
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 آموزانهای جنسیتی و سنی دانشتربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت  -ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی طراحی، : اول برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 /ماه( )فصل اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

 طول سال 3۰۰۰۰ آموزدانش *  ييافزاتواننهضت مشارکتي  8-1

 طول سال 34 مرکز   توسعه  مراکزآموزشي و توان بخشي مشكالت ويژه يادگيري 8-2

8-3 
حرکتي در  –شنوايي و معلول جسمي  ديده آسيب گروه هوشمند کالس ايجاد و تجهيز طرح

 مناطق محروم
 طول سال 4۰ کالس * 

8-4 
 ، آبخوري بهداشتي، سرويس) فراگير و تلفيقي آموزش آموزان دانش پذيرا مدارس مناسب سازي

 1(سكو هندريل، رمپ،
 طول سال 16۰ مدرسه * 

 طول سال 1۰ مرکز   خدمات آموزشي، توان بخشي و مشاورهارايه توسعه مراکز تشخيصي و  8-5

 نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9
نياز سنجي از تجهيزات آموزشي، کمک آموزشي و توان بخشي مورد نياز مدارس و دانش آموزان و دريافت مجوز 

 تاسيس مرکز

 ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10
تجهيزات و مراکز تاسيس شده و ارايه  کنندهافتيدري  و ورزشي از مدارس بخشتوان  -سياهه ارزيابي تجهيزات آموزشي 

 خدمات ويژه

 آموزان با نيازهاي ويژههاي دانشيژگيوي فضاهاي تربيتي با سازمتناسب برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11

 

                                                        

 مدرسه پذيرا بر اساس پنج شاخص اعالم شده است. 5سهم هر استان مناسب سازي   - 1



 

 آموزانهای جنسیتی و سنی دانشنیازهای ویژه و تفاوتتربیتی و ورزشی با   -ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی طراحی، برنامه اول : 

 نام استان ردیف
 8-2هدف گذاری

 )سنجه(     مرکز
 نام استان ردیف

 8-2هدف گذاری

 )سنجه(     مرکز

  های تهرانشهرستان 17 34 استاندارد  ستاد

  فارس 18  آذربایجان شرقی 1

  قزوین 19  آذربایجان غربی 2

  قم 20  اردبیل 3

  کردستان 21  اصفهان 4

  کرمان 22  البرز 5

  کرمانشاه 23  ایالم 6

  کهگیلویه و بویراحمد 24  بوشهر 7

  گلستان 25  چهارمحال و بختیاری 8

  گیالن 26  خراسان شمالی 9

  لرستان 27  خراسان رضوی 10

  مازندران 28  خراسان جنوبی 11

  مرکزی 29  خوزستان 12

  همدان 30  زنجان 13

  هرمزگان 31  سمنان 14

  یزد 32  سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

 فردی هایتفاوت و عالیق  نیازها، با متناسب و یادگیری متنوع هایفرصت خلق و امکانات و هاظرفیت از برداریبهره و هدایت شناسایی، در معلمان و مدیران توانمندسازی : دوم  برنامه

   آموزاندانش

 شرح عنوان ردیف

 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1
راستاي شكوفايي آموزان در نيازها و عاليق دانش  ،هاي تربيتي متناسب با مصالح جامعهو فرصت آموزشيبخشي در ارائه خدمات ـ تنوع16

 ها استعدادهاي آن

 آموزانگويي به نيازهاي دانشو تربيتي براي پاسخ آموزشيهاي تربيتي در مراکز ـ ايجاد تنوع در فرصت1/16 سند تحول شماره و متن  راهکار 2

 برنامه   3
هاي متنوع يادگيري و متناسب با ها و امكانات و خلق فرصتبرداري از ظرفيتهدايت و بهره ،توانمندسازي مديران و معلمان در شناسايي -2

 آموزانهاي فردي دانشعاليق و تفاوت  ،نيازها

 منابع انساني تأمينو  معلمتيترب زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6
و ادارات آموزش و پرورش استثنايي  معاونت برنامه ريزي آموزشي و توان بخشي سازمان، اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني درون سازمانی:

  استان ها

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * 
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 فردی هایتفاوت و عالیق  نیازها، با متناسب و یادگیری متنوع هایفرصت خلق و امکانات و هاظرفیت از برداریبهره و هدایت شناسایی، در معلمان و مدیران توانمندسازی : دوم  برنامه
   آموزاندانش

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

 طول سال 1۰ درصد *  ذهني توانکمگروه  کنندهشرکتميزان نفرات   چندگانه يهامهارتآموزش معلمان مبتني بر  8-1

 طول سال 1۰۰۰ نفر *  جهت يابي و حرکت  نهضت آموزش  8-2

  آموزش معلمان مدارس پذيرا ) آموزش تلفيقي و فراگير( 8-3
 طول سال 4۰۰۰ نفر *

 طول سال 45 دوره   خدمت کشوري ضمن آموزشي هاي دوره ارزشيابي و  اجرا ريزي، برنامه نيازسنجي، 8-4

 تدوين دستورالعمل  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10
به معلمان بر  شدهارائه هايآموزشاثربخشي  - کنندگانشرکتاز عوامل اجرايي و  هاکارگاهسياهه ارزيابي برگزاري 

 انآموزدانش

 آموزانگويي به نيازهاي دانشهاي تربيتي براي پاسخفرصتايجاد تنوع در  برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11
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 فردی هایتفاوت و عالیق  نیازها، با متناسب و یادگیری متنوع هایفرصت خلق و امکانات و هاظرفیت از برداریبهره و هدایت شناسایی، در معلمان و مدیران توانمندسازی : دوم  برنامه

   آموزاندانش

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 سنجه درصد

 هدف گذاری

8-2 

 سنجه نفر

 هدف گذاری

8-3 

 سنجه نفر

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 سنجه درصد

 هدف گذاری

8-2 

 سنجه نفر

 هدف گذاری

8-3 

 سنجه نفر

    های تهرانشهرستان 17 4000 1000 10 استاندارد  ستاد

    فارس 18    آذربایجان شرقی 1

    قزوین 19    آذربایجان غربی 2

    قم 20    اردبیل 3

    کردستان 21    اصفهان 4

    کرمان 22    البرز 5

    کرمانشاه 23    ایالم 6

    کهگیلویه و بویراحمد 24    بوشهر 7

    گلستان 25    چهارمحال و بختیاری 8

    گیالن 26    خراسان شمالی 9

    لرستان 27    خراسان رضوی 10

    مازندران 28    خراسان جنوبی 11

    مرکزی 29    خوزستان 12

    همدان 30    زنجان 13

    هرمزگان 31    سمنان 14

    یزد 32    سیستان و بلوچستان 15

     شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

  آموزان با نیازهای ویژه یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملیی نوآموزان و دانشبخشتوانهای یادگیری و تولید بسته : وم س برنامه

 شرح عنوان ردیف

 ي که ...افتگانيتيتربپرورش     -1 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
از تجهيزات  يريگبر بهرههاي درسي موجود با تأکيد برنامه ديبازتولاسناد تحول راهبردي و  بر اساستدوين و اجراي برنامه درس ملي  ،طراحي  - 1/1

 و تربيتي در راستاي اهداف آموزشيهاي نوين و فناوري

 آموزان با نيازهاي ويژه يادگيري مبتني بر برنامه درسي ملينوآموزان و دانش يبخشتوانهاي يادگيري و توليد بسته -3 برنامه   3

 برنامه درسي زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت برنامه ريزي آموزشي و توان بخشي سازمان، اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني و ادارات آموزش و پرورش استثنايي  درون سازمانی:

  استان ها

 آموزشي يزيربرنامهسازمان پژوهش و  درون دستگاهی :

 ياحرفهسازمان فني و  برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 
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  آموزان با نیازهای ویژه یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملیی نوآموزان و دانشبخشتوانهای یادگیری و تولید بسته : سوم  برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 ماه(/)فصل  اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

 طول سال 1۰۰ عنوان   مختلف آموزش استثنايي هايگروهدرسي در  هايکتاب سازيمناسب 8-1

 طول سال 1۰ عنوان   مختلف آموزش استثنايي هايگروهکتاب درسي   فيتأل 8-2

  استثناييان آموزدانشويژه  آموزشي يهاتيکو  افزارهادرستوليد  8-3
 طول سال 3 لوح فشرده / قلم 

 فيتأل هايگروهتشكيل کار نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 افزارهادرسشده و  فيتألبه محتواهاي  ياعتباربخش  ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10

 برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11
 هاي نوين آموزشي و تربيتي در راستاي اهدافگيري از تجهيزات و فناوريبهره
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  سازمانهای برخی فعالیت های تالیف، مناسب سازی و تولید درس افزار کارشناسی 

 

 شنوايي آسيب با آموزان دانش ويژه دوم و اول متوسطه ابتدايي، هاي دوره در درسي کتب سازي مناسب  

 (فشرده لوح قالب در) شنوايي آسيب با آموزان دانش ويژه متوسطه اول دوره نهم پايه انگليسي زبان افزار درس توليد و طراحي 

 (دوم فاز)اشاره زبان به  ابتدايي دوره ويژه  فرهنگ اپليكيشن وب  و افزار نرم توليد و طراحي  

 و اول متوسطه و ابتدايي دبستان، پيش  دوره درسي کتب تمام  سازي مناسب طريق از بينايي آسيب با آموزان دانش نوشتن و خواندن مهارتهاي گسترش و ايجاد 

  (نما درشت و صوتي بريل، صورت به) دوم

 اي حرفه پيش متوسطه اول دوره 3جلد  انگليسي زبان کتاب اليفت  

 (رايانه فصل)اي حرفه پيش متوسطه اول دوره هشتم پايه فناوري و کار  معلم راهنماي کتاب تاليف 

 14۰۰ مهر اي حرفه پيش متوسطه اول دوره نهم پايه رياضي معلم راهنماي کتاب تاليف 

 14۰۰ مهر اي حرفه متوسطه دوم دوره دوازدهم پايه 2 و 1 قوانين و کار و کسب معلم راهنماي کتاب تاليف 

 ابتدايي دوره دوم قرآن و ديني  ششم تا چهارم اجتماعي مطالعات ، تاششم دوم فارسي درسي هاي کتاب معلم راهنماي تاليف و تدوين 

 ،مدو و اول متوسطه ، ابتدايي  هاي دوره در معلم درسي راهنماي مكمل عنوان  4  توليد و تدوين طراحي 

 پيش معلمان آموزشي الزامات و راهبردها _2  اتيسم طيف اختالل با  آموزان دانش تكراري محدود حرکات اصالح روشهاي _1:   عنوان  با معلم راهنماي تدوين 

 (سال6 تا سال 4)دبستان از

 والدين ي استفاده جهت استثنايي کودکان بخشي توان هاي فرآيند تسهيل در  و گفتاردرماني کاردرماني عملي راهنماي(  هاي کتابچه) کتاب تدوين 

 يادگيري ويژه مشكالت مراکز در دوم و اول پايه ديرآموز آموزان دانش ارايه خدمات ويژه به عملي راهكارهاي تدوين  
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

  ی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملیدبستانشیپی آموزشی تربیتی دوره هاتیفعالبازنگری برنامه درسی و  : چهارم  برنامه

 شرح عنوان ردیف

 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1
ران و پسران و مناطق هاي دختها و ويژگيمناسب با توجه به تفاوت باکيفيتهاي تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداري از فرصت تأمين  -5

 مختلف کشور

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
قرآني و  هايآموزشاالمكان با مشارکت بخش غيردولتي با تأکيد بر در مناطق محروم و نيازمند حتي ويژهبهدبستاني ـ تعميم دوره پيش 1/5

 و اجتماعي بدنيتربيت

 بر اساس اسناد تحولي و برنامه درسي ملي يدبستانشيپتربيتي دوره  آموزشي يهاتيفعالبازنگري برنامه درسي و  -4 برنامه   3

 درسيبرنامه  زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت برنامه ريزي آموزشي و توان بخشي سازمان، اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني و ادارات آموزش و پرورش استثنايي  درون سازمانی:

  استان ها

 هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكي و  ،وزارت بهداشت   -سازمان بهزيستي برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  *  
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 ی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملیدبستانشیپی آموزشی تربیتی دوره هاتیفعالبازنگری برنامه درسی و  : چهارم  برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 معین ( هدف کمی  )  نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

 طول سال 1465۰ نوآموز  * )مداخالت به هنگام طاليي(نوآموزان با نيازهاي ويژه   دبستانشيپپوشش تحصيلي  دوره  8-1

 طول سال 3۰ درصد  *  يبخشتوانخدمات  کنندهافتيدر دبستانشيپکودکان   8-2

 هنگامه تدوين سند  برنامه مداخالت ب نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 استاني از نحوه انجام کار هايگزارشدريافت    -  يامداخلهخدمات  کنندهافتيدران آموزدانشتعداد  ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10

 در مناطق محروم و نيازمند ويژهبهدبستاني تعميم دوره پيش برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11

 

 سازمان های برخی فعالیت های مداخالت به هنگام کارشناسی 

 

 يادگيري ويژه بامشكالت خطر معرض در کودکان دوره پيش دبستان  هنگام به پروتكل مداخله تدوين 

 در گروه هاي مختلف آموزش استثنايي دبستان پيش دوره هنگام به مداخله سند تدوين 
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 ی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملیدبستانشیپی آموزشی تربیتی دوره هاتیفعالبازنگری برنامه درسی و  : چهارم  برنامه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 نوآموز سنجه 

 هدف گذاری

8-2 

 درصد سنجه

 نام استان ردیف

 گذاریهدف 

8-1 

 نوآموز سنجه 

 هدف گذاری

8-2 

 درصد سنجه

   های تهرانشهرستان 17 30 12560 استاندارد  ستاد

   فارس 18   آذربایجان شرقی 1

   قزوین 19   آذربایجان غربی 2

   قم 20   اردبیل 3

   کردستان 21   اصفهان 4

   کرمان 22   البرز 5

   کرمانشاه 23   ایالم 6

   کهگیلویه و بویراحمد 24   بوشهر 7

   گلستان 25   چهارمحال و بختیاری 8

   گیالن 26   خراسان شمالی 9

   لرستان 27   خراسان رضوی 10

   مازندران 28   خراسان جنوبی 11

   مرکزی 29   خوزستان 12

   همدان 30   زنجان 13

   هرمزگان 31   سمنان 14

   یزد 32   سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

 ایجاد شبکه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوریت انجمن اولیا و مربیان : پنجم  برنامه

 شرح عنوان ردیف

 تناسب با اقتضائات جامعه اسالميهاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي مها و مهارتخانواده و کمک به افزايش سطح توانايي تقويت بنيان  -4 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1

 تربيت رسمي عموميـ آموزش و ارتقاء مديريت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده همسو با اهداف نظام تعليم و 1/4 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 ايجاد شبكه جامع آموزش خانواده در بستر فناوري اطالعات و رسانه با محوريت انجمن اوليا و مربيان -5 برنامه   3

 راهبري و مديريت تربيتي زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت تشخيص، پيشگيري، امور   -اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني  -ي سازمان  بخشتواني آموزشي و زيربرنامهمعاونت  درون سازمانی:

 هااستاناستثنايي  وپرورشآموزش و ادارات المللنيبروابط عمومي و امور   -حوزه رياست  -بدني پرورشي و تربيت

 وزارت آموزش و پرورش درون دستگاهی :

  هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكي و  ،وزارت بهداشت   -سازمان بهزيستي برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 
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 ایجاد شبکه جامع آموزش خانواده در بستر فناوری اطالعات و رسانه با محوریت انجمن اولیا و مربیان : پنجم  برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

8-1 
با  استفاده از اپليكيشن جامع  استثناييميزان تغيير نگرش مخاطبان نسبت به کودکان 

 استثنايي وپرورشآموزش
 5۰ درصد  

 طول سال

8-2 
 استثنايي وپرورشآموزشمخاطبان از محتواي اپليكيشن جامع  يادگيريميزان 

 طول سال 8۰ درصد  

8-3 
ان آموزش تلفيقي و فراگير در آموزدانشکاربردي براي رفع مشكالت  يهاپاسخميزان 

 سامانه نداي همراه
 1۰۰ درصد  

 طول سال

 طول سال 63 آموزدانش *   حرکتي شديد پايه چهارم تا ششم  –ان جسمي آموزآموزش در منزل دانش 8-4

 نگرش سنج ليكرتي ) برخط(   يهاآزمونسياهه ارزيابي از مخاطبان و  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10
ارتقاي  -ان با نيازهاي ويژهآموزدانشمعلمان  يهامهارتارتقا تخصص و  -ان با نيازهاي ويژه  آموزدانشيادگيري   -ارتقاي کيفيت ياددهي

 سطح آگاهي و دانش مخاطبان و تغيير نگرش جامعه به  افراد داراي نيازهاي ويژه 

 در استفاده مناسب از ابزار رسانه ارتقاء مديريت خانواده برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

 توسعه و ارتقای کیفیت خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده با مشارکت نهادهای تخصصی کشور  : ششم   برنامه

 شرح عنوان ردیف

 اسالميهاي خانواده در ايفاي نقش تربيتي متناسب با اقتضائات جامعه ها و مهارتتقويت بنيان خانواده و کمک به افزايش سطح توانايي  -4 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
اي ارائه خدمات مشاوره  -اثربخش آموزشيهاي برگزاري دوره ،و تربيتي مدرسه آموزشيهاي ها در فعاليتـ افزايش ميزان مشارکت خانواده4/4

 هاي تربيتي خانواده و مدرسهزا براي همسوسازي اهداف و روشپذير و آسيبهاي آسيببه خانواده

 برنامه   3
ها تعيين سطح توانايي  ،توسعه و ارتقاي کيفيت خدمات مراکز راهنمايي و مشاوره خانواده با مشارکت نهادهاي تخصصي کشور)نيازسنجي جامع -6

 زا(پذير و آسيبهاي آسيببهسازي خدمات مشاوره در خانواده ،هاي خانوادهو مهارت

 راهبري و مديريت تربيتي زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت تشخيص، پيشگيري، امور   -اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني  -ي سازمان  بخشتواني آموزشي و زيربرنامهمعاونت  درون سازمانی:

 هااستاناستثنايي  وپرورشآموزش و اداراتبدني پرورشي و تربيت

 دفتر انجمن اوليا و مربيان درون دستگاهی :

  هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكي و  ،وزارت بهداشت   -سازمان بهزيستي برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 
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 توسعه و ارتقای کیفیت خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده با مشارکت نهادهای تخصصی کشور : ششم   برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

8-1 
از مراکز راهنمايي و مشاوره خانواده  يامشاورهخدمات  کنندهافتيدران آموزدانش

 استثناييان آموزدانش
 12 درصد * 

 طول سال

 طول سال 1۰ مرکز   استثناييتوسعه مراکز مشاوره و راهنمايي خانواده دانش آموزان  8-2

8-3 
) دوره ابتدايي ( ) دانش آموزان  ي داخل و خارج از مدرسهبخشتوانارائه خدمات 

 فراگير( -مدارس ويژه و آموزش تلفيقي 
 6۰ درصد  *

 طول سال

 طول سال 7 پايگاه   ايجاد پايگاه مجازي آموزش والدين 8-4

  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 هااستانو ارزيابي عملكرد  هااستانبازديد از  -   هااستاندريافت گزارش از  ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10

 برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11

هاي اي به خانوادهارائه خدمات مشاوره  -و تربيتي مدرسه آموزشيهاي ها در فعاليتافزايش ميزان مشارکت خانواده

 زاپذير و آسيبآسيب
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 توسعه و ارتقای کیفیت خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده با مشارکت نهادهای تخصصی کشور : ششم   برنامه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 درصد سنجه 

 هدف گذاری

8-3 

 درصد سنجه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 درصد سنجه 

 هدف گذاری

8-3 

 درصد سنجه

   های تهرانشهرستان 17 60 12 استاندارد  ستاد

   فارس 18   آذربایجان شرقی 1

   قزوین 19   آذربایجان غربی 2

   قم 20   اردبیل 3

   کردستان 21   اصفهان 4

   کرمان 22   البرز 5

   کرمانشاه 23   ایالم 6

   کهگیلویه و بویراحمد 24   بوشهر 7

   گلستان 25   چهارمحال و بختیاری 8

   گیالن 26   خراسان شمالی 9

   لرستان 27   خراسان رضوی 10

   مازندران 28   خراسان جنوبی 11

   مرکزی 29   خوزستان 12

   همدان 30   زنجان 13

   هرمزگان 31   سمنان 14

   یزد 32   سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

  آموزانگانه تربیتی برای کشف استعدادهای دانشهای ششابتدایی و متوسطه در ساحت  -دبستانیتدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش : هفتم   برنامه

 شرح عنوان ردیف

 هاها و روشـ بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويه21 عملیاتی مربوط به برنامههدف  1

 شماره و متن  راهکار سند تحول 2
هاي مورد نياز حال ها و حرف و مهارترشته يسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهـ طراحي و استقرار جامع هدايت تحصيلي و استعداديابي 3/21

 هاي آنانمندي و تواناييعالقه  -بااستعدادهاو آينده کشور متناسب 

 آموزانگانه تربيتي براي کشف استعدادهاي دانشهاي ششابتدايي و متوسطه در ساحت  -دبستانيتدوين برنامه جامع استعداديابي در دوره پيش -7 برنامه   3

 راهبري و مديريت تربيتي زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت تشخيص، پيشگيري، امور   -اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني  -ي سازمان  بخشتواني آموزشي و زيربرنامهمعاونت  درون سازمانی:

 هااستاناستثنايي  وپرورشآموزش و اداراتبدني پرورشي و تربيت

 و سالمت و معاونت پرورشي و فرهنگي بدنيتربيتمعاونت  درون دستگاهی :

 جانبازان و معلولين و سازمان سنجش آموزش کشور يهاورزشفدراسيون  برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 
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  آموزانگانه تربیتی برای کشف استعدادهای دانشهای ششابتدایی و متوسطه در ساحت  -دبستانیتدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش : هفتم   برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 معین (هدف کمی  )   نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

8-1 
ان آموزدانش کلبهان پايه ششم ) طرح سوداي بندگي( آموزدانشميزان  يادگيري نماز 

 پايه ششم مدارس ويژه
 85 درصد   *

 طول سال

 طول سال 1۰1۰ آموزدانش *  استثنايي با هوشبهر عاديتقويت بنيه علمي دانش آموزان  8-2

 طول سال 32 نمايشگاه فروش *  و توسعه بازار فروش آن ها دانش آموزان استثناييارتقاي کيفيت محصوالت توليدي  8-3

  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 هااستان بر عملكردو ارزيابي  نظارت  هااستانبازديد از  - هااستاندريافت گزارش از  ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10

 برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11

هاي مورد نياز حال و آينده کشور متناسب ها و حرف و مهارترشته يسوبهآموزان هدايت دانش منظوربهاستعداديابي 

 هاي آنانمندي و تواناييعالقه  -بااستعدادها
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  فعالیت های  کارشناسی تربیت بدنی و پرورشی سازمانبرخی 

 

  دانش آموزان استثناييايجاد مراکز اصالح ساختار قامتي خاص 

 نشاط جشنواره برگزاري 

 محلي -بومي هاي بازي و خانه در ورزش سراسري پويش 

 استثنايي آموزان دانش عترت و نماز قرآن، مسابقات برگزاري 

 استثنايي آموزان دانش تجسمي و دستي هنرهاي و نمايشي و آوايي هنرهاي مسابقات برگزاري 

 تابستان در آموزان دانش فراغت اوقات سازي غني 

 (خانوادگي کتابخواني) دانايي ترنم سراسري پويش اجراي 

 وب تحت صوتي کتابخانه اندازي راه و ايجاد 
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 آموزانگانه تربیتی برای کشف استعدادهای دانشهای ششابتدایی و متوسطه در ساحت  -دبستانیتدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش : هفتم   برنامه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 سنجه درصد

 هدف گذاری

8-2 

 سنجه دانش آموز

 هدف گذاری

8-3 

 مایشگاهسنجه ن

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 سنجه درصد

 هدف گذاری

8-2 

 سنجه دانش آموز

 هدف گذاری

8-3 

 مایشگاهسنجه ن

    های تهرانشهرستان 17 32 1010 85 استاندارد  ستاد

    فارس 18    آذربایجان شرقی 1

    قزوین 19    آذربایجان غربی 2

    قم 20    اردبیل 3

    کردستان 21    اصفهان 4

    کرمان 22    البرز 5

    کرمانشاه 23    ایالم 6

    کهگیلویه و بویراحمد 24    بوشهر 7

    گلستان 25    چهارمحال و بختیاری 8

    گیالن 26    خراسان شمالی 9

    لرستان 27    خراسان رضوی 10

    مازندران 28    خراسان جنوبی 11

    مرکزی 29    خوزستان 12

    همدان 30    زنجان 13

    هرمزگان 31    سمنان 14

    یزد 32    سیستان و بلوچستان 15

     شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

 آموزان و اولیای آنان های تشویقی و تنبیهی برای دانشنامه تحقق پوشش کامل تحصیلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سیاستتدوین نظام : تم هش  برنامه

 شرح عنوان ردیف

 هدف عملیاتی مربوط به برنامه 1
هاي دختران و پسران و مناطق ها و ويژگيمناسب با توجه به تفاوت باکيفيتهاي تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداري از فرصت تأمين  -5

 مختلف کشور

 از کيفيت مناسب در تمام مناطق کشور برخوردارريزي و تمهيد مقدمات براي پوشش کامل دوره آموزش عمومي و ـ برنامه 2/5 شماره و متن  راهکار سند تحول 2

 آموزان و اولياي آنان هاي تشويقي و تنبيهي براي دانشنامه تحقق پوشش کامل تحصيلي دوره آموزش عمومي و اتخاذ سياستتدوين نظام -8 برنامه   3

 راهبري و مديريت تربيتي زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت تشخيص، پيشگيري، امور   -اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني  -ي سازمان  بخشتواني آموزشي و زيربرنامهمعاونت  درون سازمانی:

 هااستاناستثنايي  وپرورشآموزش و اداراتبدني پرورشي و تربيت

 ابتدايي و معاونت متوسطه  معاونت آموزش درون دستگاهی :

 سازمان بهزيستي برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 
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 آموزان و اولیای آنان های تشویقی و تنبیهی برای دانشنامه تحقق پوشش کامل تحصیلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سیاستتدوین نظام : هشتم   برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

 طول سال 65۰۰۰ آموزدانش *  فراگير  -آموزان استثنايي آموزش تلفيقي پوشش تحصيلي دانش 8-1

 طول سال 95۰۰ آموزدانش *  معلم رابط آموزشياز خدمات  مندبهرهآموزان تعداد دانش 8-2

 طول سال 8۰5۰۰ آموزدانش *  آموزان استثنايي مدارس ويژهدانشپوشش تحصيلي  8-3

 طول سال 27۰۰ آموزدانش *  آموزان طيف اتيسمپوشش تحصيلي کودکان و دانش 8-4

  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 مشكالت ويژه يادگيري   - آماري هايگزارش ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10

 ريزي و تمهيد مقدمات براي پوشش کامل دوره آموزش عموميبرنامه برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11
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 آموزان و اولیای آنان های تشویقی و تنبیهی برای دانشنامه تحقق پوشش کامل تحصیلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سیاستتدوین نظام : هشتم   برنامه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 دانش آموز سنجه 

 هدف گذاری

8-2 

 دانش آموز  سنجه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 دانش آموز سنجه 

 هدف گذاری

8-2 

 دانش آموز  سنجه

   های تهرانشهرستان 17 9500 6500 استاندارد  ستاد

   فارس 18   آذربایجان شرقی 1

   قزوین 19   آذربایجان غربی 2

   قم 20   اردبیل 3

   کردستان 21   اصفهان 4

   کرمان 22   البرز 5

   کرمانشاه 23   ایالم 6

   کهگیلویه و بویراحمد 24   بوشهر 7

   گلستان 25   چهارمحال و بختیاری 8

   گیالن 26   خراسان شمالی 9

   لرستان 27   خراسان رضوی 10

   مازندران 28   خراسان جنوبی 11

   مرکزی 29   خوزستان 12

   همدان 30   زنجان 13

   هرمزگان 31   سمنان 14

   یزد 32   سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16
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 آموزان و اولیای آنان های تشویقی و تنبیهی برای دانشنامه تحقق پوشش کامل تحصیلی دوره آموزش عمومی و اتخاذ سیاستتدوین نظام : هشتم   برنامه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-3 

 دانش آموز سنجه 

 هدف گذاری

8-4 

 دانش آموز  سنجه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-3 

 دانش آموز سنجه 

 هدف گذاری

8-4 

 دانش آموز  سنجه

   های تهرانشهرستان 17 2700 80500 استاندارد  ستاد

   فارس 18   آذربایجان شرقی 1

   قزوین 19   آذربایجان غربی 2

   قم 20   اردبیل 3

   کردستان 21   اصفهان 4

   کرمان 22   البرز 5

   کرمانشاه 23   ایالم 6

   کهگیلویه و بویراحمد 24   بوشهر 7

   گلستان 25   چهارمحال و بختیاری 8

   گیالن 26   خراسان شمالی 9

   لرستان 27   خراسان رضوی 10

   مازندران 28   خراسان جنوبی 11

   مرکزی 29   خوزستان 12

   همدان 30   زنجان 13

   هرمزگان 31   سمنان 14

   یزد 32   سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

  منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی تأمینبازنگری و اصالح سازوکارهای  : نهم  برنامه

 شرح عنوان ردیف

1 
عملیاتی مربوط به هدف 

 برنامه

هاي دختران و پسران و مناطق مختلف ها و ويژگيمناسب با توجه به تفاوت باکيفيتهاي تعليم و تربيت و بسط عدالت در برخورداري از فرصت تأمين  -5

 کشور

2 
شماره و متن  راهکار سند 

 تحول

ادامه تحصيل و  ،آموزيتوانمندسازي و مهارت  -تدوين برنامه براي رشد -تربيت نيروي انساني کارآمد  ،بخشي به تأمين و تخصيص منابعـاولويت 4/5

 آموزان مناطق محروم و مرزيدانش يمادي و معنو تيحما

 منابع مالي  سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزي تأمينبازنگري و اصالح سازوکارهاي  -9 برنامه   3

 و تخصيص منابع مالي تأمين زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت تشخيص، پيشگيري، امور پرورشي   -اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني  -ي سازمان  بخشتواني آموزشي و زيربرنامهمعاونت  درون سازمانی:

 هااستاناستثنايي  وپرورشآموزش و اداراتبدني و تربيت

 ابتدايي  معاونت آموزش درون دستگاهی :

 هادانشگاهدرمان و آموزش پزشكي و  ،وزارت بهداشت  برون دستگاهی:

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه اول متوسطه پیش حرفه ای اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* * * * *     
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  منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی تأمینبازنگری و اصالح سازوکارهای  : نهم  برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 معین (هدف کمی  )   نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

8-1 
در سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي بدو ورود به  شدهيابيارزنوآموزان  

 در پايه اول ابتدايي شدهنامثبتان آموزدانش
 طول سال 99 درصد دانش آموز  *

 طول سال 55 آموز نودرصد  *  دبستانشيپدر سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي  شدهيابيارزنوآموزان  8-2

8-3 
طرح آزمايشي غربالگري نوآموزان بدو ورود به پايه اول  در معرض مشكالت يادگيري 

 طول سال 5 درصد نوآموز   استان 5در 

  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 هااستاننظارت و ارزيابي عملكرد اجراي برنامه سنجش در  -سالمت  سنجشو   آماري از سامانه هايگزارش ارزیابی  عملکردی هاشاخص 10

 آموزان مناطق محروم و مرزيدانش يمادي و معنو تيادامه تحصيل و حما بخشي به تأمين و تخصيص منابعولويتا برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11

 

 برخی فعالیت های کارشناسی بهداشت 

 
 پذيرا و خاص مدارس ويژه نيازهاي با آموزان دانش و کودکان به حمايتي خدمات ارائه 
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 منابع مالی  سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی تأمینبازنگری و اصالح سازوکارهای  : نهم  برنامه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 درصد سنجه 

 هدف گذاری

8-2 

 درصد  سنجه

 نام استان ردیف

 هدف گذاری

8-1 

 درصد سنجه 

 هدف گذاری

8-2 

 درصد  سنجه

   های تهرانشهرستان 17 55 99 استاندارد  ستاد

   فارس 18   آذربایجان شرقی 1

   قزوین 19   آذربایجان غربی 2

   قم 20   اردبیل 3

   کردستان 21   اصفهان 4

   کرمان 22   البرز 5

   کرمانشاه 23   ایالم 6

   کهگیلویه و بویراحمد 24   بوشهر 7

   گلستان 25   چهارمحال و بختیاری 8

   گیالن 26   خراسان شمالی 9

   لرستان 27   خراسان رضوی 10

   مازندران 28   خراسان جنوبی 11

   مرکزی 29   خوزستان 12

   همدان 30   زنجان 13

   هرمزگان 31   سمنان 14

   یزد 32   سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16
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 شناسنامه تفضیلی برنامه چارچوب و

  ی علمی پژوهشی معلمانهاانجمنتوسعه  : دهم   برنامه

 شرح عنوان ردیف

1 
هدف عملیاتی مربوط به 

 برنامه

اي معلمان در هاي حرفهبا تأکيد بر کارورزي و انطباق سطح شايستگي معلمتيدرسي ترب ها و باز تنظيم اصول حاکم بر برنامهبازمهندسي سياست  -11

تربيت و نگهداشت   -هاي جذبهاي مناسب براي ارتقاي شيوهسطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در نظام تعليم و تربيت و طراحي سياست

 وپرورشمعلمان در آموزش

2 
شماره و متن  راهکار سند 

 تحول

اي به شكل فردي و گروهي ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلي و ملي هاي حرفهـ توسعه زمينه پژوهشگري و افزايش توانمندي7/11

ي هاي الگوي تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص براهاي بازآموزي مستمر علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي و برگزاري جشنوارهو ايجاد فرصت

 هاي پژوهشي معلمانفعاليت

 ي علمي پژوهشي معلمانهاانجمنتوسعه  -1۰ برنامه   3

 پژوهش و ارزشيابي زیر نظام مربوط 4

 استثنايي وپرورشآموزشسازمان  واحد مسئول در حوزه 5

 و واحدهای همکار هاحوزه 6

معاونت تشخيص، پيشگيري، امور پرورشي   -اداره کل توسعه مديريت و پشتيباني  -ي سازمان  بخشتواني آموزشي و زيربرنامهمعاونت  درون سازمانی:

 هااستاناستثنايي  وپرورشآموزش و اداراتبدني و تربيت

   وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات  درون دستگاهی :

 سطح اجرا 7
 دوم متوسطه حرفه ای دوم متوسطه پیش حرفه ایاول متوسطه  اول متوسطه ابتدایی  یدبستانشیپ منطقه استان ستاد

* *  * * * * * * 

 
  



 

 

133 

 ی علمی پژوهشی معلمانهاانجمنتوسعه  : دهم   برنامه

8 
 عناوین

 بر خالقیت و نوآوری( دیتأکی  ذیل برنامه  با هاتیفعال)  

 هدف کمی  )  معین ( نوع فعالیت
 )فصل /ماه( اجرازمان 

 مقدار )کمیت( سنجه عملکرد اقتضائی الزامی

 طول سال 1۰۰ طرح   هاي مطلوب ) جام(آوري ايدهجمع مشارکت معلمان در طرح 8-1

8-2 
المللي ) تعداد طرح هاي مشارکت اساتيد و معلمان در کميته کاربست مطالعات ملي و بين

 پذيرفته شده (

 
 طول سال 2 طرح 

 طول سال 13 درصد مشارکت معلم *  مشارکت معلمان در جشنواره الگوهاي برتر تدريس 8-3

  نیروی انسانی و...( –اجرایی  –استلزامات )حقوقی  9

 هاتيفعالبازديد و نظارت بر اجراي   - هاطرحهاي آماري و اجرايي هريک از گزارش ی ارزیابی  عملکردهاشاخص 10

 تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلي و ملي  -اي به شكل فردي و گروهي ميان معلمان هاي حرفهافزايش توانمندي برنامه درتحقق راهکار سند تحول مؤثرنتایج کلیدی و 11
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 ی علمی پژوهشی معلمانهاانجمنتوسعه  : دهم   برنامه

 نام استان ردیف
 8-3هدف گذاری

 درصد)سنجه(    
 نام استان ردیف

 8-3هدف گذاری

 درصد)سنجه(    

  های تهرانشهرستان 17 13 استاندارد  ستاد

  فارس 18  آذربایجان شرقی 1

  قزوین 19  آذربایجان غربی 2

  قم 20  اردبیل 3

  کردستان 21  اصفهان 4

  کرمان 22  البرز 5

  کرمانشاه 23  ایالم 6

  کهگیلویه و بویراحمد 24  بوشهر 7

  گلستان 25  چهارمحال و بختیاری 8

  گیالن 26  خراسان شمالی 9

  لرستان 27  خراسان رضوی 10

  مازندران 28  خراسان جنوبی 11

  مرکزی 29  خوزستان 12

  همدان 30  زنجان 13

  هرمزگان 31  سمنان 14

  یزد 32  سیستان و بلوچستان 15

   شهر تهران 16


