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یتعالباسمه

المللیینبملیومطالعاتوکاربسترصدکمیتهتشکیلنامهیوهش

 

مقدمه

. هر سازمانی بوده است یها برنامهدر تحقق اهداف و  همواره یک چالش اساسی و صحنه عمل عرصه نظر شکاف بین

دارند در مرحله کاربست و اجرا با  غالبی که وجه نظری یمطالعاتو تحقیقات  های یافتهاز نتایج و  یتوجه قابلبخش  معموالً

هرگز  هم در دنیا هستند که مطلوب و اثرگذار های یدهااز طرفی، برخی تجارب و  .شوند یمجدی روبرو  های یتمحدود

رصد و شناسایی  منظور به، رو ینازا .کنند ینم پیدارا  ها سازماندر  گیری یمتصم یها کانونرسیدن به سمع و نظر  فرصت

و ارتقای  المللی ینبمطالعات ملی و  های یافتهو  نتایجکاربست و  اجرایی یسازوکارها طراحی ،جدید و نوآورانه های یدها

، تجربیاتاستفاده از و نظرات کارشناسی و  ها یدگاهداز  یمند بهره باهدفو نیز  بر مبنای پژوهش گیری یمتصمقدرت 

به  حاضر مجموعه ویژه، یازهاینبا دانش آموزان  وپرورش آموزش ینهدرزمعمل علم و صاحبان  یها آموختهو درس شواهد 

در المللیینبوکاربستمطالعاتملیورصدکمیتهتشکیلنامهیوهشتحت عنوان  پیشنهاد ریاست سازمان،

استثنایی  وپرورش آموزشبه شرح ذیل در شورای معاونین سازمان  ویژه یازهاینبا  آموزان دانش وپرورش آموزشحوزه 

و تصویب قرار گرفت.   یموردبررسکشور 

اختصارات:تعاریفو-1ماده

وپرورشآموزش یازهاینبا دانش آموزان و  یبخش توانآموزشی و  یازهاین ینتأمنظام آموزشی که برای ویژه:

طراحی و اجرا یادگیری  ویژهمشکالت دارای ، رفتاری، ذهنی، عاطفی، هیجانی و یا حسی، جسمی با نیازهایکودکان 

 .شود یم

 کاررفته بهنیز  ویژه یازهاینبا  وپرورش آموزشسازمان  بانامنامه  یوهشاستثنایی که در این  وپرورش آموزشسازمان سازمان:

  است.

  المللی ینبملی و  یها طرحو کاربست مطالعات و  رصدکمیته : کمیته

 تا دیپلمدبستانی  یشپمقاطع تحصیلی  از ویژه یازهاینبا  الزم التعلیم آموزان دانش وپرورش آموزش حوزه :استثناییحوزه

 متوسطه

 مطلوب های یدها یآور جمعطرح   جام:طرح

 که در سازمان مستقر است. المللی ینبملی و  یها طرحو کاربست مطالعات و  رصدکمیته خانه دبیر :دبیرخانه
 

:کمیتهتشکیلاهداف-2ماده

 در سازمان و شواهد محور پژوهشی های یافتهمبتنی بر  گیری یمتصمو  تصمیم سازی ارتقای کیفیت -

 سازمان یندهایفراعلمی و تجربی در  های یافتهکاربست  های ینهزم یساز فراهم -

 سازمان یازهاینو  ها یاستساهداف، با  جاری و آیندهو مطالعات  ها طرح و همسویی ارتقای اثربخشی -
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  گرفته انجام یها طرحاز نتایج  یریگ بهرهاز طریق  وپرورش آموزشمنابع و اقتصاد  یور بهرهکمک به  -

 یها حوزهبه  المللی ینب های یاسمقدر  ای رشته ینبو  پیشرو یها مهارتدانش و  از یمند بهرهو  تسهیل انتقال -

 یی سازمانو  اجرا گذاری یاستس

 در جهان آموزشی پیشرو یها نظامویژه کشور با سایر  یازهاینبا  وپرورش آموزشنظام  یزواراستقویت ارتباط و  -

 و فناورانه علمی های یافتهو  نتایجاز  یرسان اطالعو  ها آموختهو درس  ترویج افکار تجربیات، تبادل -

از  یمند بهرهو  کار علمی بیشتر و پژوهی یندهآ، ، نوآوریتالش بهو نخبگان پژوهشگران و ترغیب  تشویق -

 استثناییدر حوزه آنان  های یتوانمند

  یبخش توانتشخیصی، آموزشی و  مداخالتخدمات و  اثربخشیو  تقویت کیفیت -

رفع  جهت اصالح و بازخوردهای بهبود ینتأمو در سازمان  و مطالعات صورت گرفته ها طرحارزیابی از نتایج اجرای  -

 احتمالی و مشکالت موانع

:کمیتهاختیاراتووظایف-3ماده

 استثناییدر حوزه  المللی ینبجدید ملی و  های یتظرفو  ها یشرفتپ، رصد تحوالت محیطی -

 سازمان های یتمأمورمرتبط با  نوآورانه یها طرحو  ها یدهاشناسایی و معرفی  -

 سازمان های یتفعالدر  شده ییشناسا های یدهاو  ها طرح سازی یادهپتعمیم و  یسنج امکان -

 سازمان یتمأمورنوآورانه و خالق در حیطه  های یدهاو  ها طرحارائه راهکارهای عملیاتی سازی  -

 و مطالعات صورت گرفته  ها طرحاجرایی  سازوکارو  کاربست تدوین نمایه -

 استثناییعلمی و پژوهشی در حوزه  نتایج مطالعاتو  دسترس قابل آمار و اطالعاتتحلیل  و یکاو داده -

 استثناییحوزه  نظران صاحبو  و مطالعات و نیز پژوهشگران ها طرحبانک اطالعاتی از  تشکیل -

ملی و  انجام تحقیقات مشترك پیشنهاد و پژوهشـی علمی و ینهادهاو  مؤسساتدیگر و تخصصی با تعامل علمی  -

 المللی ینب

 ی الزمراهکارهای پیش روی سازمان و ارائه ها چالشو  ها برنامهها،  یاستسشناسی و نقد و بررسی  یبآس -

 کمیته یها گزارش بر اساسسازمان  های یاستسو  یندهافرااصالح و بهسازی پیشنهاد  -

  در سازمانجدید  پژوهشی های اولویت پیشنهاد انجام مطالعات و -

 در سازمان  1طرح جام یزی و کمک به تحقق اهدافر برنامه -

:یجلساترازوبرگتشکیلنحوه-4ماده

و ( یسازمان برون)برجسته علمی متخصص افراد  مختلف سازمان و یها حوزهنمایندگان  از بین کمیتهاعضای  -

ویژه انتخاب و  یازهاینبا  وپرورش آموزشدر حیطه  از دانش و تجربه موسع آموزشی، پژوهشی و مدیریتی برخوردار

 . شوند یمسال منصوب  دوسازمان به مدت  یسرئبا حکم 

                                                           
1
های  یدهاو  ها طرحی و اشاعه آور جمع باهدفی جدید سازمان است که ها برنامه ازجمله طرح جامبه های مطلوب موسوم  یدهای آور جمعطرح   

 گردد. یمیازهای ویژه و بر اساس چارچوب مصوب در سازمان اجرا نبا  وپرورش آموزشنو و کاربردی در حوزه 
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 کمیته ئیسر هماهنگی اب و عهده دبیر بر میتهک های یتفعال گزارش و تشکیل جلسات ،دستور کار تعیین یتمسئول -

 است.

و موضوع  تناسب بهنیز  نظر صاحباز سایر افراد  تواند یمو دبیر  است شده یبین یشپنفر  91 میتهکتعداد اعضای ثابت  -

 دعوت به عمل آورد. کمیتهبرای مشارکت در جلسات به پیشنهاد رئیس یا سایر اعضا 

 . گردد یممحل سازمان برگزار  در کمیتهدبیرخانه  در هرماهدر  بار یکحداقل  صورت به کمیتهجلسات  -

 . شود یمدر دبیرخانه ثبت و نگهداری  کمیتههای  یتفعالات کلیه مستند -

 .کند یمو نصف تعداد اعضا رسمیت پیدا  رئیس یبنادر صورت عدم حضور رئیس کمیته، جلسات با حضور  -

ترکیباعضایکمیته:-5ماده

 (کمیته یسرئ )سازمان یسرئ -1

 (سازمان یسرئبه انتخاب ) یتهکم یردبو  رئیس یبنا عنوان بهیک نفر  -2

 سازمان  یبخش توانی و آموزش یزیر برنامه معاون -3

 سازمان  بدنی یتو تربپیشگیری  تشخیص، معاون -4

 سازمان یبانیو پشتتوسعه مدیریت  یرکلمد -5

 پژوهشکده تعلیم و تربیت کودکان استثنایی یسرئ -6

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی -7

 سکویآیس یا منطقهرئیس دفتر  -8

  یفیک وکمی  یها پژوهش یشناس روشحوزه  نظر صاحب نفریک  -9

 مطالعات تطبیقی )مسلط به زبان انگلیسی(مرتبط با  نظر صاحبنفر  یک -11

 با نیازهای ویژه و دانش آموزان روانشناسی کودکاندر حوزه  نظر صاحبک نفر ی -11

 یبخش تواندر حوزه  نظر صاحبیک نفر  -12

 استثنایی مجرب مدارس یک نفر از مدیران -13

 با نیازهای ویژه وپرورش آموزشمرتبط با حوزه مجرب ستادی  کارشناسانیک نفر از  -14

 های ویژهزبا نیا وپرورش آموزشیک نفر از معلمین پژوهشگر حوزه  -15

 های ویژهزبا نیا وپرورش آموزشیک نفر از اولیای متخصص در حوزه  -16

 یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مرتبط با حوزه استثنایی -17

 نفر مسئول هماهنگی و مستندسازی دو -18

وگزارشنتایجمطالعاتبررسیوشناساییفرایند-6ماده

یا  ،و ریاست سازمان از سوی شورای معاونین شده اعالم یازهاینبر اساس و  شده یفتعر مطابق وظایف کمیته عضایا -

در  المللی ینبو مطالعات صورت گرفته ملی و  ها طرح ،ها یدها یآور جمعاقدام به رصد و  ر اساس تصمیم کمیته،ب

و  از ظرفیت ،ها پژوهشو  شناسایی مطالعاتفرایند در  .دهند یماختیار دبیرخانه قرار  و درنموده  حوزه استثنایی

  .شود یمنیز استفاده  ممکن یسازوکارهاو سایر  مطلوب( های یدها یآور جمعطرح جام ) یسازوکارها
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 سازمان است. مبتالبه یها چالشاولویت بررسی و قرار گرفتن در دستور کار با موضوعات، مسائل و  -

نوآورانه مرتبط بودن با حوزه استثنایی،  از اند عبارت انتخاب و قرار گرفتن موضوعات در دستور کار اصلی یارهایمع -

قابلیت موجود،  و شرایط امکانات ،برای سازمان به لحاظ منابع کاربست نتایجبودن، برخورداری از قابلیت و بدیع 

از دیدگاه اعضای سایر دالیل که  به ای سازمان یندهایفرا در کنندگی یلتسه ،بودن زودبازده، افزوده ارزشایجاد 

 .تشخیص داده شود یبررس قابلو اهمیت  حائز ،کمیته

و  یتخصص یها گزارشو  نتایج مطالعات مدون کاربست یها مدلدر قالب ، کمیتهو خروجی فعالیت  ها یبررس نتایج -

 .گیرد یمقرار  نفعان یذبه نحو مقتضی در اختیار  نیز و گردد یمارائه سازمان  به شورای معاونین تنظیم و تحلیلی

اجراییحقوقیویهاضمانتالزاماتو-7ماده

و  ینتأمدر  کمیتهدبیرخانه با سازمان  صفی و ستادی مختلف یها حوزهو  ها معاونتهمکاری و  فعال مشارکت -

 دسترسو مستندات در  ها داده یآور جمع

 توسط سازمان کمیته برگزاری جلسات یبانیپشت شرایط و منابع ینتأم -

 برابر مقررات  کمیتهاعضای  الزحمه حقپرداخت  -

تصویب-8ماده

بررسی و 16/11/1398جلسه شورای معاونین سازمان در مورخه  یندر هفتمماده  هشتدر شامل یک مقدمه و  نامه یوهشاین 

 .استالزامی اجرای آن  در سازمان صفی و ستادی یها بخشکلیه  و مشارکت همکاریپس از ابالغ،  و تصویب گردید

 

 دکترسیدجوادحسینی

 وپرورشاستثناییمعاونوزیرورئیسسازمانآموزش   


