
1399آموزش و پرورش استثنایي كشور كاركنانعناوین دوره های ضمن خدمت اختصاصي   

 تاریخ اجرای دوره شرکت کنندگان میزان ساعت کد دوره عناوین دوره های آموزشی ردیف

31/6/1399-30 92 12 99506839 توان بخشی شناختی برای نو آموزان پیش دبستانی و دانش آموزان اول کم توان ذهنی 1  

دوره دوم متوسطه حرفه ای 2دوره تأمین مدرس کتاب جدید التألیف کسب و کار در قوانین  2  99506835 24 74 7-13/6/1399  

21/7/1399-19 94 12 99506836 دوره تأمین مدرسه کتاب جدیدالتألیف مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی دانش آموزان با نیازهای ویژه 3  

4 
آسیب  -راهبردها و مداخالت ارتباطی و آموزشی پایه برای دانش آموزان چند معلولیتی )کم توان ذهنی

(شنوایی آسیب –بینایی، کم توان ذهنی   
99506838 12 90 19-21/7/1399  

5 
مدرس تحلیل برنامه درسی زبان آموزی و جمله سازی پایه ششم دانش آموزان آسیب دیده شنوایی تأمین  

 )ویژه معلمان و سرپرستان آموزشی (
99506842 24 61 21-24/7/1399  

فراگیر –فیقی تأمین مدرس توسعه آموزش های تل 6 10/8/1399تا  27/7 34 40 92700217   

12/8/1399تا  27/7 49 48 92002414 تولید محتوای الكترونیكی و ابزارهای آن 7  

5/8/1399 27 18 93601814 مبانی اصول و شیوه های پدافندغیر عامل 8  

25/8/1399-17 78 32 99506253 آموزش پروتكل خواندن و امال 9  

25/8/1399-17 48 24 91400444 آموزش خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه با تأکید بر گروه دانش آموزان آسیب دیده بینایی 10  

(حرکتی –آموزشی )مدیر و معاون در مدارس جسمی رهبری  11  91400479 24 29 1-6/9/1399  

17/9/1399-6 36 40 91601352 نقش موسیقی در آموزش و پرورش استثنایی 12  

17/10/14399-6 54 40 99506844 راهبردهای تدریس و آموزش جهت یابی و حرکت دانش آموزان آسیب دیده بینایی  13  

1/11/1399تا  20/10 41 40 92700221 مقدمات ارزیابی دانش آموزان با نیازهای ویژه 14  

2/11/1399-1 22 8 99506789 مدیریت بحران راهبردهای سازمانی و خدمات توان بخشی 15  

8/11/1399-4 30 20 91401116 روان شناسی تفاوت های فردی 16  

 



 تاریخ اجرای دوره شرکت کنندگان میزان ساعت کد دوره عناوین دوره های آموزشی ردیف

ارتقاء بهداشت روانی و اجتماعی دانش آموزانراهبردهای  17  92101807 20 60 4-8/11/1399  

26/11/1399-18 35 24 92101204 تغذیه سالم و سالمت دانش آموزان 18  

26/11/1399-19 47 24 93601424 شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی 19  

نوین آموزش و پرورش کودکان دارای اختالل طیف اتیسمرویكردهای  20 4/12/1399تا  27/11 44 24 99506837   

5/12/1399تا  27/11 22 30 94006014 جایگزینی  دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی 21  

30/11/1399 39 6 91702123 ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد 22  

30/11/1399 5000 18 99506856 آشنایی با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش  23  

13/12/1399-9 40 20 91401025 مصاحبه و تكنیك های آن دوره آموزش تكمیلی طیف اتیسم 24  

12/12/1399-9 38 16 92503006 آموزش و توسعه فرهنگ نماز  25  

20/12/1399 14 8 99505911 حقوق شهروندی در نظام اداری 26  

 


