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به نام خدا
کشوری، نشان دهــنده نگاه مسئوالن آن  میزان توجه و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هر 
کودکان و دانش آموزان با نیازهای  کشور به توسعه و پیشرفت است و توجه به آموزش و پرورش 
کی از رعایت و اعتقاد به عدالت اجتماعی و آموزشی است. آموزش و پرورش استثنایی  ویژه، حا
باید بخشی از خط مشی آموزش همگانی و در واقع بخشی از سیاست های اجتماعی و اقتصادی 

جامعه محسوب شود.
کدام از معلولیت ها، برآورد می شود تعداد دانش آموزان تحت آموزش  با توجه به میزان شیوع هر 
تعــداد  علی رغم  دیگــر  طرف  از  باشـــد.  است،  حاضـــر  حــال  در  چه  آن  از  بیشتر  بسیار  ویژه، 
گون  گونا نیازهای  و  معلولیت  مــختلف  گــروه های  در  آنان  تنوع  دانش آمــوزان،  این  مــحدود 
و  مـــناســب  کــه بودجــه های  ایجــاب می کــند  آنان،  توان بخشی و حمــایتی  و  آموزشی، پرورشی 
گرفته شود و الزم است در این خصوص  سرمایه گذاری های مطلوب در خصوص ایشان در نظر 
ضمن  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  آن،  سایه  در  تا  گرفت  بكار  را  مختلف  آموزشی  راهبردهای 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فردی،  نظر  از  بتوانند  خود  های  توانمندی  و  استعدادها  شكوفا سازی 
روان شناختی به استقالل نسبی برسند. این گونه عدالت اجتماعی و آموزشی رعایت شده و به 
کرد. در حقیقت با نگاهی انسان محورانه  سمت جامعه ای سالم و توسعه یافته حرکت خواهیم 
انسانی  منابع  پرورش  باید  و  آموزش  و  هستند  توسعه  اصلی  عامل  انسان ها  توسعه،  مفهوم  به 
نمایند.  ایفا  جامعه  توسعه  در  را  خود  نقش  انسانها  همه  تا  کند  تبدیل  انسانی  سرمایه  به  را 
رسالت آموزش و پرورش استثنایی تبدیل منابع انسانی دانش آموزان با نیازهای ویژه به سرمایه 

مــــقــدمــــه



گرفته  باید در نظر  گروه های مختلف معلولیت  انسانی است. در این راستا تفاوت های فردی و 
درسی،  مــنابع  محتوا،  والدین،  معلمان،  تجهیزات،  و  فضا  حیث  از  را  مدرسه  محیط  و  شود 
نگرش،  این  با  و  مناسب سازی  ایشان  به  نسبت  را  عــادی  دانش آمــوزان  و  جامـعه  نگرش  حتی 
گیر را اصل قرار دهد و از این مسیر توانمندســازی این دسته  گسترش آموزش های تلفیقی و فرا
در  فرصت  توسعه  با  تا  گرداند  محقق  انسانی  سرمایه های  از  بخشی  عــنوان  به  را  دانش آمــوزان 
کمک به تحقق  جامعه، آنان را در خدمت جامعه و در پیوند با آن قرار دهد و از این مسیر ضمن 

توسعه، عدالت آموزشی و اجتماعی را در جامعه شتاب و عمق بخشد.
خدمــات،  ارتقـاء  مــنظور  به  و  حــوزه  این  در  برنامه ریزی  اهمیت  و  ضـرورت ها  این  درک  با 
تدویــن  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحـول  ســـند  راهكارهای  بر  مـبتنی  تحــولی  بســـته های 
امــید  باشد.  برنامـه های سازمـان  و  فعالیت ها  اقدامات،  برای  برنامه ریزی  تا مبنای  شده است 
به  بیشتر  و  بهتر  خدمت رسانی  راستای  در  بتواند  برنامه ها  سایر  کــنار  در  بســته ها  این  اســت 
رضایت  آمــوزشی،  عــدالت  رعــایت  ضمن  و  شده  واقع  مؤثر  ویژه  نیازهای  با  عزیز  دانش آموزان 
باشد.  داشته  همراه  به  را  تعالی  باری  رضایت  باالتر  همه  از  و  دانش آموزان  والدین  هــمكاران، 
که 63 درصد برنامه ها و فعالیت ها و 82 درصد بسته های تحولی  در این راستا با توجه به این 
جنبه تأسیسی و نوآورانه دارد همه همكاران عزیز را به اهتمام ویژه به درک و عمل با انگیزه به 

آنها دعوت می نمایم.

سید جواد حسینی
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
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بســـته هــای تحــولـــݡی و برنامــه های سال 1399 2

تاریخچه
نخستین تالش ها در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در حدود یک صد سال پیش در 
 1299 سال  از  نابینایان  پرورش  و  آموزش  بخش  در  فعالیت ها  نخستین  شد،  انجام  ایران 
کشور آلمان در شهر تبریز  کریستوفل اهل  هجری خورشیدی توسط شخصی به نام ارنست 

با جذب 5 دانش آموز آغاز شد. 
سال1303  در  تبریز  شهر  در  باغچه بان  جبار  زنده یاد  شنوایی  آسیب  با  کودکان  گروه  در 
گام را با تأسیس مدرسه ناشنوایان در جهت آموزش و پرورش ناشنوایان برداشت  نخستین 
افرادی هم چون ذبیح بهروز و دکتر  با آسیب شنوایـی و بینایی  کودکان  و در زمینـه آموزش 
با  کودکـان  پرورش  و  آمـوزش  چنیـن  هم  داشتند.  مهمـی  و  مـؤثر  نقش  نیـز  خزائـلی  محمد 
در  و  داوطلبانه  صورت  به  تـهران  در   1329 سـال  از  آمـوزشگاهی  شـكل  بـه  ذهنی  کم توانی 

بخش غیر دولتی آغاز شد. 
کودکان و دانش آموزان استثنایی«  در سال 1347 در وزارت آموزش و پرورش »دفتر آموزش 
به  ویژه  کالس های  و  استثنایی  قالب مدارس  در  را  فعالیت خود  این بخش  و   تشكیل شد 
کرد. پس از انقالب اسالمی تمامی مدارس ناشنوایان استان تهران  شكل دولتی و رسمی آغاز 
با عنوان مدارس باغچه بان، زیر پوشش اداری، مالی و آموزشی مجتمع آموزشی ناشنوایان 
گرفت. هم چنین مجتمع نابینایان شهید محبی با بودجه مستقل، اداره ی  باغچه بان قرار 
با  نابینایان(  و  ) ناشنوایان  مجتمع  دو  این  گرفت.  عهده  به  را  تهران  شهر  نابینایان  مدارس 

تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1370 به فعالیت خود ادامه دادند.
کودکان  پرورش  و  آمـوزش  به  ایران  اسـالمی  جمهوری  نـظام  همه جـانبه  و  وسیع  تـوجه 
بـه  وابستـه  قانونی در مجلس شورای اسالمی، سـازمانی  بـا تصویب  تا  استثنایی سبـب شـد 
سال  در  کشور«  استثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  »سـازمان  عنـوان  با  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
کودکان و  گروه های بیشتری از  1370 تاسیس و با ابعادی وسیع تر، اهداف و وظایف بیشتر، 

دانش آموزان با نیازهای ویژه را تحت پوشش قرار دهد. 
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کشور قانون تشكیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
ماده واحده

با  آموزان  دانش  و  کودکان  تربیت  و  تعلیم  توان بخشی  گی های  ویژ و  اهمیت  به  توجه  با 
حرکتی،  ـــ  جسمی  معلول  بینایی،  آسیب دیده  شنوایی ،  آسیب دیده  از  اعم  ویژه  نیازهای 
کم توان ذهنی، اختالل های رفتاری هیجانی و چند معلولیتی به موجب این قانون مؤسسه 
پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته  استثنایی«  پرورش  و  آموزش  »سازمان  نام  به  دولتی 

تشكیل می شود. رئیس سازمان، معاون وزیر خواهد بود. 
از تصـویب مجلس شـورای اسـالمـی و  اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی پس 
طـی مـراحل قـانـونی در تــاریخ 27 شهـریـور 1370 از ســـوی رئیس جمهور بـرای اجـرا به وزارت 
ماه  بهمن  ششم  در  کشور  استثنایی  پرورش  و  آمـوزش  سازمـان  و  ابـالغ  پـرورش  و  آمـوزش 

کرد. کار  1370 افتتاح و رسما آغاز به 

ݡگروه های تحت پوشش
که نیازمند آموزش های  کودکان و دانش آموزانی  آموزش و پرورش استثنایی در واقع با تمام 
گسترش توجه به تفاوت های  کار دارد. این نوع آموزش و پرورش، نشانه ی  ویژه هستند، سر و 
گی انسان و  که به لحاظ ویژ که آموزش و پرورش بر آن استوار است. چرا  فردی است، چیزی 
تفاوت های فردی باید هر فرد به فراخور توان ذهنی و جسمی، نیازها، استعدادها و عالیق 
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بینایی،  به همـــین دلیل آسیب دیدگی های  گــیرد.  بهــره  و پرورش خــاصی  آمــوزش  از  خــود 
از  برخی  هیجانی   - رفتاری  اختالل های  ذهنی،  حرکتی ،  ـــ  جسمی  معلولیت های  شنوایی، 
آن ها  برای  تنهایی  به  نمی تواند  عادی  پرورش  و  آموزش  که  است  حدی  به  دانش آموزان 
کارآمد باشد. بنابراین الزم است با تغییراتی در برنامه ها، روش ها، وسایل آموزشی و  مؤثر و 
بتوانند در سایه ی  تا  برای این دانش آموزان طراحی شود  یادگیری، آموزش ویژه ای  محیط 

کلی آموزش و پرورش نائل آیند.  آن به هدف های 

و  آموزشی  خدمـات  حـاضر  حـال  در  کشور  استثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  سـازمان 
ح زیر  گروه به شر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه را در هفت  توان بخشی به 

ارائه می دهد :

1( دانش آموزان با آسیب شنوایی
2( دانش آموزان با آسیب بینایی

3( دانش آموزان با معلولیت جسمی ـــ  حرکتی
کم توانی ذهنی 4( دانش آموزان با 

5( دانش آموزان چند معلولیتی 
6( دانش آموزان با اختالل رفتاری ــ  هیجانی و طیف اتیسم

7( دانش آموزان با مشكالت ویژه یادگیری

کـــم بر فلسفـــه تعــلیم و تربیت دانش آمـــــوزان با نیازهای  هــفت اصــل نظـــری حا
ویــــژه

ویژه  نیاز  با  آموزشی دانش آموزان  نظام  بر  کم  و مكتب فكری حا پرورش  و  آموزش  فلسفه 
کدام است؟ حرکت ما بر اساس آرمان های آن صورت می گیرد یا نه؟

در این صورت الزم است بدانیم این فلسفه آموزشی مدافع چه اصولی است ؟ 
که محور  انتظارات ما از آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای پذیرش اصولی 

گیری هاست :  تمام تصمیم 
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اصل اول     توسعه انسان مبنا 

از توسعه دوره های تكنولوژی محور، سرمایه و ثروت محور  گذر  امروزه نگاه ما به توسعه، 
به توسعه انسان محور رسیده است . در این نگاه همه انسان ها به عنوان یک منبع انسانی 
سرمایه  به  که  نمایند  ایفا  مؤثری  نقش  توسعه  در  می توانند  زمانی  و  هستند  آفرین  نقش 
انسانی تبدیل شوند . بنابر این یكی از رسالت های اصلی نظام تعلیم و تربیت تبـدیل منـابع 
انسانـی به سرمـایه های انسانی در جهت تحقق اهداف در ابعاد مختلف توسعه است. مبانی 

نظری این اصل از دو جهت دارای اهمیت است : 

به سـرمـایه  انسانی  منابع  تبدیل  مــنظور  به  توسـعه  انسان ها در  نقش آفـرینی هـمـه   ▪
می شود ،  گفته  سخن  توسعه  فرایند  در  آن ها  نقش  و  انسان ها  همه  از  وقتی  انسانی: 
که در نظام تعلیم و تربیت از طریق  دانش آ موزان با نیازهای ویژه از این امر مستثنی نیستند 

آموزش و پرورش نقش خود را در توسعه ایفا می کنند. 

از مواهب توسعه:  نیازهای ویژه  با  انسان ها به ویژه دانش آموزان  بهره مندی تمام   ▪
پرورش  و  آموزش  که  گرفت  خواهد  شكل  انسان  دوستدار  جامعه  وقتی  وضعیتی  چنین  در 
استثنایی بتواند این رسالت مهم را به سرانجام مقصود برساند. با این نگاه دانش آموز با نیاز 

ویژه در آفرینش توسعه، شكل دهی و بهره مندی از دستاوردهای آن سهیم است. 

اصل دوم     تفاوت پذیری های فردی 

با یكدیگر متفاوتند. به لحاظ تاریخی سابقه تفاوت های فردی به قدمت تاریخ  انسان ها 
که در شناخت  نیز است  نیاز ویژه مطالعه تشابهات  با  کودکان  مدون است. مطالعه درباره 
دانش آموزان  نیازهای  با  فردی  تفاوت های  می گردد.  واقع  مؤثر  نیز  آنان  متفاوت  گروه های 
دوم  وهـــله  در  و  فــردی  بین  تفــاوت های  نخســت  وهـــله  در  تفــاوت ها  ایـــن  دارد .  ارتباط 
تفاوت های درون فردی را مد نظر قرار خواهد داد. آموزش و پرورش با این نگاه باید ضمن 
استانداردهای  ویژه،  نیازهای  با  دانش آموزان  مختلف  گروه های  ویژه  نیازهای  شناسایی 

تعلیم و تربیت را جهت ارتقا نظام آموزشی آنان را فراهم سازد. 
که ریشه در محدودیت های تمامی  اصل تفاوت های فردی دانش آموزان با نیازهای ویژه 
ابعاد رشد جسمی، شناختی و ارتباطی قرار دارد با مبنا قرار دادن نظریه دارایی محور تالش 
دارد با رشد ظرفیت های بالقوه آنان، محدودیت ها و نداشته های آنان را به حاشیه رانده تا 

کفایت فردی، اجتماعی و اقتصادی خود برسند. کثر  دانش آموزان با نیازهای ویژه به حدا
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اصل سوم     تطابق و مناسب سازی 

انسـان ها هــمه ظرفیت و امكانات  باید برای رشــد و توســعه  تعـلیم و تربیت جامعه  نظام 
ویژه،  نیازهـای  با  آمـوزان  دانش  پرورش  و  آموزش  نظام  الزامات  از  یكی  نماید.  فــراهــم  را 
تطابق و مناسب سازی فضا و تجهیزات، محتوا و منابع ، معلمان، دانش آموزان عادی، اولیا 

و مربیان است. 
که هم راستا با نظریه امتداد است، انسان ها ظرفیت و حواسی دارند  بر اساس این اصل 
به  آن ها  از  ما  که  دانش آموزان  و  انســان ها  برخی  است.  حــواس  این  امتداد«  »توسـعـه  که 
دارای  حواس  و  ظرفیت ها  از  بعضی  در  می کنیم  یاد  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  عنوان 
که نظام تعلیم و تربیت با پذیرش اصل تفاوت های فردی موظف  محدودیت هایی هستند 
شكل دهی  و  ایجاد  با  دانش آموزان  نیاز  اساس  بر  مناسب  تمهیدات  و  تدابیر  اتخاذ  با  است 
گام های مؤثری را در جهت  مدارس انطباقی و مناسب سازی شده، فرایند رشد را تسهیل و 

کاهش محدویت ها بردارد.  جبران و 
توان بخشی،  و  پرورشی  آموزشی،  تجهیزات  درسی،  کتاب های  مدرسه،  فضای  معلمان، 
تا شرایط تعلیم و تربیت تطابق یافته  والدین، دانش آموزان عادی باید مناسب سازی شده 

مبتنی بر اصل تفاوت های فردی برای رشد همه جانبه دانش آموزان فراهم آید. 

گیر سازی  اصل چهارم     توسعه رویكرد تلفیقی و فرا

کودکان با شیوه های متفاوتی یاد  که  این رویكرد ها بر مبنای شناسایی این امر می باشند 
می گیرند و با روش ها و شتاب مختص به خود رشد می کنند. 

به  دانش آموزان  تمامی  نقش پذیری  افزایش  مبنای  بر  است  فرآیندی  گیر  فرا آموزش 
ساختارهای  بازطراحی  مبنای  بر  امر  این  و  مدرسه  در  کم توانی  دارای  دانش آموزان  ویژه 
گونی  گونا که پاسخگوی  گونه ای  فرهنگی، سیاست ها و رویه های جاری در مدارس است. به 

گی های زیر است: دانش آموزان و نیازهای آن ها باشد. این مفهوم شامل ویژ

کودکان می توانند بیاموزند. که تمامی  ▪ به رسمیت شناختن این موضوع 
یكدیگر: سن، جنسیت،  با  کودکان  تفاوت های  و محترم شمردن  به رسمیت شناختن   ▪

کم توانی ها، شرایط بیماری و ... نژاد، زبان، 
با  کارها و روش های آموزشی به منظور سازگار شدن  ▪ توانمند ساختن ساختارها، ساز و 

نیازهای تمامی دانش آموزان
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گیر می باشد. گسترده تر برای پشتیبانی از جامعه ای فرا ▪ بخشی از راهبرد 
که پیوسته در حال تكامل می باشد. ▪ فرآیندی است پویا 

که نظام تعلیم و تربیت از سمت رویكرد تلفیقی  گیر تغییر جهتی است  رویكرد تلفیقی و فرا
گیر سازی باید انجام دهد.  به سمت رویكرد تلفیقی و ترکیبی مبتنی بر فرا

به  است.  یكدیگر  با  جامعه  در  افراد  همزیستی  اصل  بر  مبتنی  اصل،  این  نظری  پشتوانه 
نیازهای  و  کنار یكدیگر زندگی می کنند، روابط اجتماعی دارند  انسان ها در  که همه  صورتی 

خود را از بازار و نهادها تأمین می کنند. 
تغییر  با  تا  باشند  داشته  را  قابلیت  این  باید  تربیت  و  تعلیم  نظام  و  مدارس  است  بدیهی 
و  عادی  دانش آموزان  باال،  هوش  با  دانش آموزان  حضور  یعنی  ترکیبی  مدارس  به  جهت 
کنند و با آموزش و تربیت  دانش آموزان با نیازهای ویژه در یک مدرسه همه بتوانند تحصیل 
معلمان، مدیران متخصص در این زمینه، نظام تعلیم و تربیت توانایی پاسخگویی را داشته 

باشد.
پرورش  و  آموزش  در  جدی  جهت  تغییر  یک  عنوان  به  امروزه  که  گیر  فرا و  تلفیقی  رویكرد 

گرفته است.  گذاری نیز مد نظر قرار  استثنایی مورد توجه است در هدف 

اصل پنجم     توانمند سازی 

با تمرکز بر اصل توسعه انسان مبنا ، پذیرش اصول تفاوت های فردی و تطابق سازی ، تكیه 
با  دانش آموزان  توانمند سازی  شرایط  نمودن  فراهم  ضمن  گیر سازی  فرا و  تلفیقی  اصل  بر 
که هدف اصلی تعلیم و تربیت است،  کثر ظرفیت رشد خود  نیازهای ویژه باید آنان را به حدا
که رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت است،  رساند تا تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی 

گیرد.  شكل 

اصل ششم    توسعه فرصت آفرینی 

نهادهای  پیوند  با  دارد  تالش  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تواناسازی  از  پس  اصل  این 
زمینه های  در  آن ها  ظرفیت های  از  بهینه  و  مــطلوب  استفــاده  و  عـمومی  دولتـی،  رسمـی، 
این  پذیرش  برای  را  شرایط  اجتماعی  و  فرهنگی  خدماتی،  کشاورزی،  صنعتی،  مختلف 
با تمام نهادهای مرتبط  بنابراین، در این راستا تعامل  آورد.  دانش آموزان در جامعه فراهم 

غ التحصیالن ضروری به نظر می رسد.  به منظور ایجاد اشتغال فار
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اصل هفتم      تعادل سازی و ایجاد عدالت 

افراد  جمله  از  جامعه  آحاد  همه  نخست:  توانست  خواهیم  باال  شش گانه  اصول  بر  اتكا  با 
کم توانی و دانش آموزان با نیازهای ویژه را برای نقش آفرینی تربیت نماییم.  دارای 

کند تا زمینه های  دوم: جامعه برای تطابق و مناسب سازی تمهیداتی را پیش بینی و اتخاذ 
گروه از دانش آموزان فراهم شود.  الزم برای تعلیم و تربیت این 

شفاف  آموزش  روند  جامعه،  امكانات  کشیدن  چالش  به  و  سازی  گیر  فرا رویكرد  با  سوم: 
که نقش پذیری پویا در جامعه را بر مبنای اصل دارایی محور به فعلیت برسانیم  و مناسب 
می توان  که  است  شرایطی  چنین  در  سازیم.  مهیا  کار  بازار  در  را  آن ها  جذب  زمینه های  و 
که هدف  مسیر عدالت اجتماعی را جهت داده و با استقرار عدالت و تعادل آفرینی در جامعه 

رسالت پیامبران است را محقق سازیم.
 

اهداف 
ذهنی . 1 ناتـوانی هـای  که  نحوی  به  تـوان بخشی  و  پـرورشی  آمـوزشی،  سیستم  طـراحی 

و  کـودکان  گـونـه  ایـن  و  گـردد  جبـران  استثـنایـی  دانش آموزان  و  کـودکان  جسمی  و 
و  اجتمـاعی  موقعیت  خود  تحصیلی  مراحل  گـذرانـدن  از  پس  بتوانند  دانـش آمـوزان 

اقتصـادی منـاسب شـرایط خویش را به دست آورند.
تـوجه به روش هـای نویـن آموزش . 2 بـا  تغییر و اصـالح مـداوم آموزش و پرورش استثـنایی 

کودکان و دانش آموزان در ارتباط  گونه  که این  و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی 
با شرایط خاص جامعه دارند.
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کودکان و دانش آموزان استثنایی با توجه به نیازهای . 3 گروه های مختلف  آموزش و پرورش 
بر  کید  تا با  ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و  از دبستان،  گروه در سطوح قبل  خاص هر 
دانش آموزان  و  کودکان  تمامی  دادن  قرار  پوشش  تحت  برای  تالش  و  حرفه ای  آموزش 

استثنایی
و . 4 تولد  هنگام  تولد،  از  قبل  ذهنی  و  جسمی  ناتوانایی های  بروز  از  پیشگیری  به  کمک 

گاهی عمومی در زمینه عوامل بروز معلولیت ها و  از تولد از طریق باال بردن سطح آ بعد 
استثنایی کودکان  خصوصیت های 

سیاست های راهبردی سازمان
توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی. 1

گیرسازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه. 2 توسعه رویكردهای فرا
مناسب سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه. 3
توسعه مشارکت و ارتباطات در ابعاد درون و برون سازمانی در سطوح منطقه ای، ملی . 4

بین المللی و 
جامعه پذیری و اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی . 5
روان سازی خدمات و فعالیت ها با استفاده از فناوری نوین و اطالعاتی به منظور تحقق . 6

حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع
کیفی خدمات ارائه شده توسط سازمان در ابعاد آموزش و پرورش. 7 کمی و  ارتقاء 
کیفیت منابع انسانی در حوزه های جذب، نگهداشت، سازماندهی و سنجش. 8 ارتقای 
استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و دیجیتالی در تحقق اهداف سازمانی . 9

کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار در سطوح استانی، منطقه ای به ویژه مدرسه ای . 10
نگاه دانش بنیان و پژوهش محور به برنامه ریزی ها درنظام تصمیم گیری . 11

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای. 12
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سیاست های اجرایی 

توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی

سنجش . 1 برنامه  توسعه  طریق  از  ویژه  نیازهای  با  کودکان  تمامی  هنگام  به  شناسایی 
سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان 

گاهی ها، توانمندی ها و پاسخگویی به نیازهای آموزشی، توان بخشی و پرورشی . 2 ارتقا آ
دانش آموزان با نیازهای ویژه 

از . 3 یک  هـــر  در  ویژه  نیازهای  با  دانش آمـــوزان  و  کــودکان  تحــصیلی  پوشــش  توســعــه 
تحصیلی  دوره هــای 

گروه های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه . 4 کیفی تحصیلی  کمی و  توسعه 
کیفــی برای شـــناسایی نوآموزان با نیاز های . 5 کمی و  ح ســنجش در ابعـــاد  گســترش طــر

گــروه های مختلف و ارائه خدمات به موقع و متناسب با نیاز آنان ویــژه در 
توجه به آموزش و پرورش و توان بخشی بزرگساالن با نیازهای ویژه. 6

نیازهــــای  با  دانـــش آمـــوزان  پرورش  و  آمـــوزش  فـــراݡگیــرسازی  رویݡکردهــای  توســـعه 
ویـــــژه

گیرسازی آموزش و پرورش برای در برگیری دانش آموزان با نیازهای . 7 تالش در جهت فرا
ویـــژه

گیر. 8 گسترش و توسعه آموزش های تلفیقی و فرا کید بر  تأ

مناسب سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه

توان بخشی . 9 و  آموزشی  تجــهیزات  و  فــضاها  اســتاندارد سازی  و  مــناسب سازی  توسعه، 
خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه

ارتقا و تقویت تالیف، بازنگری و مناسب سازی محتوای خاص دانش آموزان با نیازهای . 10
ویـــژه

برای . 11 پـــرورشی  و  توان بخـــشی  آمـــوزشی،  فـــعالیت هــــای  و  بـــرنامـــه ها  مـــناســـب ســـازی 
زنـدگــی  به  دسـتیابی  و  الزم  مــهارت های  مسیر  در  اســتثنایی  دانش آموزان  هـــدایت 

مـــطلوب
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ابعــاد درون و برون سازمــانی در سطوح منطقه ای،  ارتباطات در  و  مــشارکت  توســـعــه 
ملی و بین المللی

آموزشی، . 12 خدمات  ارایه  برای  بین بخشی  و  بخشی  مشارکت های  جامع  نظام  تدوین 
پرورشی و توان بخشی

از . 13 پشتیبانی  برای  حمایتی  و  تخصصی  مشارکت های  جلب  و  تعامل  تقویت  و  توسعه 
فعالیت های آموزش و پرورش

نهادهای . 14 )خانواده،  اجـتمـــاعی  نهادهــای  مـــشارکت  هــدایت  بهره گیری،  شــناســایی، 
مـــهارت هـــای  به  اســتثنایی  دانش آمــوزان  دســتیابی  بهبود  برای  غــیردولتی(  و  دولتی 

الزم

جامعه پذیری و اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

کارکردهای آموزش و پرورش استثنایی در نظام ارزش گذاری جامعه. 15 ارتقا 
و . 16 اجتماعی  فرهنگی،  دستگاه های  قابلیت های  از  استفاده  با  عمومی  گاهی  آ افزایش 

تبلیغاتی نهاد های 

به منظور  فــناوری نوین و اطالعاتی  از  اســـتفاده  با  فــعالیت ها  و  روان سازی خــدمات 
تحقق حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع

برای . 17 توان بخشی  و  پرورشی  آموزشی،  برنامه های متنوع  با  یادگیری  غنی سازی محیط 
دانش آموزان با نیازهای ویژه

ارتقا سطح رضایت مندی دانش آموزان، والدین، معلمان و نهادهای ذینفع. 18

کیفی خدمات ارائه شده توسط سازمان در ابعاد آموزش و پرورش کمی و   ارتقاء 

کل نگر در تدوین برنامه های آموزشی، پرورشی و توان بخشی با تمرکز . 19  نگاه یك پارچه و 
بر مهارت های اساسی و دانش پایه 

کارایی آموزش و پرورش استثنایی در تمامی سطوح. 20 کیفیت و   ارتقای 
کیفیت در دانش آموزان . 21 گسترش فرصت های یادگیری و ارایه آموزش های برخوردار از   

با نیازهای ویژه
برنامه ریزی های . 22 با شرایط بومی و محلی در  گیری شیوه های منعطف، متناسب  بكار   

آموزشی و درسی
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با توجه . 23 بازنگری و اصالح اهداف و ساختار آموزشی نظام آموزش و پرورش استثنایی   
به تغییر و تحوالت جهانی 

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

و . 24 آموزشی  کارگاه های  برگزاری  طریق  از  انسانی  منابع  حرفه ای  ظرفیت های  ارتقـــاء   
و  کز علمی و پژوهشی در سطح مدارس، مناطق، ملی  با مرا اجرای پروژه های مشترك 

بین المللی
کردن امكانات و شرایط الزم برای شناسایی، جذب و نگهداشت منابع یا نیروی . 25  فراهم 

گون با اولویت مناطق محروم  گونا انسانی شایسته و حائز شرایط در سطح 
 توانمندسازی و افزایش شایستگی های حرفه ای و مهارت های علمی و تخصصی منابع . 26

انسانی
تخصیص و توزیع منابع انسانی متناسب با قابلیت ها و محرومیت های مناطق. 27

استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و دیجیتالی در تحقق اهداف سازمانی 

خـانواده هــا، . 28 به  آمـــوزشی  تخصــصی،  خدمــات  ارائه  و  تربیت  فــرایند  کردن  اثــربخــش 
استقرار  با  مرتبط  سازمان های  و  پژوهشی  و  علمی  کز  مرا مشارکت  با  مربیان  مدارس، 

شبكه مدیریت هوشمند و بهره برداری از فناوری های آموزشی نوین 
فــن آوری هــــای . 29 بـكارگیــری  با  ویژه  نیازهــای  با  دانش آمــوزان  یادگیری  ســطح  ارتـقــاء   

نویـــن
گسترش شبكه ارتباطات و اطالع رسانی تخصصی و روابط بین المللی. 30 توسعه و 

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

سطح . 31 افزایش  طریق  از  درسی  برنامه  اهداف  با  همسو  تربیتی  فرصت های  تدارك   
افزایش  و  محلی  ظرفیت های  از  بهره گیری  در  مدارس  و  مناطق  استان ها،  اختیارات 

میزان مشارکت خانواده ها 
فــــرآینـد . 32 در  ویـــژه  نیازهـــای  با  دانش آمـوزان  مــعــلمـــان  و  مــدیران  مــشارکـــت  توســعــه   

برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها در سطوح مختلف
توسعه بهره گیری از امكانات، تخصص ها و مهارت های اولیاء، معتمدین و صاحب نظران . 33

حوزه و دانشگاه در آموزش و پرورش استثنایی
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 اصالح و روان سازی فرایندها و بهبود مستمر عملیات اداری. 34
کاهـــــش . 35 گـــذاری، پاســخ گویی و   ارتقــای قابلیت ســازمــان در تصمـــیم گیری، ســیاست 

تصدی گری

 نگاه دانش بنیان و پژوهش محور به برنامه ریزی ها در نظام تصمیم گیری 

کاربردی( و همكاری با دانشگاه ها . 36  توسعه فعالیت های پژوهشی )با اولویت راهبردی و 
کز پژوهشی و مرا

پژوهش مدار شدن برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اصلی آموزش و پرورش استثنایی . 37
کلیه سطوح در 

کاربردی. 38 کیفی سازی برنامه ها با اجرای پژوهش های  تقویت، ارتقا و 

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای 

کمك به جذب متربیان متناسب با . 39  تدارك فرصت های تربیتی واقعی در فرآیند تربیت و 
کار در سطح محلی از طریق افزایش مشارکت جامعه محلی به ویژه بنگاه های  نیاز بازار 

اشتغال
و . 40 و ظرفیت بخش های دولتی  توان  از  استفاده  با  و حرفه ای  فنی  آموزش های  توسعه   

غیر دولتی
کار دانش و مهارت های حرفه ای. 41  توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، 
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وظایف سازمان در اساسنامه
کودکان . 1 تهیه مجموعه ای از مقیاس ها و معیارهای سنجش توانایی ها و استعدادهای 

و دانش آموزان استثنایی
کشور. 2 کودکان و دانش آموزان استثنایی  گزینش  ح های شناسایی و  اجرای طر
کودکان . 3 گروه های مختلف  برای  آموزش و پرورش  به  برنامه های مربوط  تهیه و تنظیم 

و دانش آموزان استثنایی
کودکان و دانش آموزان . 4 کیفی آموزش و پرورش  کمی و  ح های توسعه  تهیه و تنظیم طر

استثنایی
کتب درسی و برنامه های آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی های ذهنی . 5 تهیه 

کودکان و دانش آموزان استثنایی گروه های مختلف  و جسمی 
کودکان . 6 گروه های مختلف  ح های پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش  تهیه و اجرای طر

و دانش آموزان استثنایی
با مؤسسات داخلی و سازمان های بین المللی ذیربط به منظور . 7 ارتباط مداوم  برقراری 

دانش آموزان  و  کودکان  مختلف  گروه های  آموزش  به  مربوط  اطالعات  تازه ترین  کسب 
برنامــه های  تهیه  در  جــهان  علمی  پژوهش های  آخرین  از  بهـــره برداری  و  اســتثنایی 

آموزشی و پرورشی
با . 8 متناسب  استثنایی  دانش آموزان  حرفه ای  آموزش  جهت  در  الزم  برنامه ریزی های 

الزم  توان بخشی  و  حرفه ای  فنی ،  وسایل  تأمین  و  آنان  جسمی  و  ذهنی  توانایی های 
کز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال. مرا

و . 9 همكاری  با  آن  به  وابسته  کز  مرا و  سازمان  در  شاغل  انسانی  نیروی  تربیت  و  تأمین 
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هماهنگی معاونت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی
کودکان و دانش آموزان استثنایی و هم چنین مسئوالن . 10 کار معلمان و مربیان  ارزشیابی 

کز و آموزشگاه ها، آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشكالت و مسایل مربوط  مرا
به آموزش و پرورش استثنایی.

کمک آموزشی. 11 ایجاد امكانات الزم جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل 
سایر . 12 و  سودمند  کتب  نشر  و  ترجمه  و  تألیف  جهت  الزم  زمینه های  نمودن  فراهم 

کودکان استثنایی امكانات برای پدران، مادران و معلمان 
کمک های مالی و معنوی مردم، سازمان ها، مؤسسات و انجمن های توان بخشی . 13 جلب 

کودکان و دانش آموزان استثنایی برای بهبود وضع آموزش و پرورش 
و . 14 آموزش  در  خصوصی  بخش  مشارکت  نحوه  به  مربوط  ضوابط  تعیین  و  برنامه ریزی 

پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال و نظارت الزم بر فعالیت آنان.
کز آمـــوزش عـــالی داخلی به مـــنظور . 15 هماهنگی، هــمكاری و ارتباط با دانشــگاه ها و مــرا

سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و استفاده هر چه بیشتر از اساتید 
کودکان استثنایی و دانشجویان رشته های مرتبط با 

کـز آموزش و پرورش استثنایی . 16 ح هــای تأمین، تكمــیل، توسعــه و تجـهــیز مرا تهــیـه طــر
کز کشورها در اینگونه مرا کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایر 

تفاوت های آموزش و پرورش استثنایی با آموزش و پرورش عادی

آموزش ویژهآموزش عادیموضوع
برنامه درسی انطباق یافته/ ارایه خدمات ویژهبرنامه درسی ملیبرنامه و هدف
6 دوره4 دورهنظام آموزشی

فرایند محورنتیجه محورارزشیابی
انعطافقوانین و مقررات کامال منعطف و ویژهحداقل 

5 برابریک برابرهزینه
کتاب های ویژه و مناسب سازی شدهکتاب های عادیمحتوا
مدارس ویژه و پذیرامدارس عادیمكان

کار تخصصی، حرفه ای و توان بخشیحرفه ایماهیت 
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چرخش های تحول آفرین بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

بهازمولفه
گری در امورشیوه مدیریت توسعه مشارکت و مدیریت فرآیندیتصدی 

اطالعات سامانه ایآمار سنتیاطالعات جامعه هدف
توان بخشی و حمایتیتوان بخشیارائه خدمات ویژه

چند رسانه ایکیت های آموزشیرسانه های آموزشی

محتوای آموزشی
کتاب های عادی و 
مناسب سازی شده

کتاب های
مناسب سازی شده و ویژه

روش های آموزشی و 
توان بخشی

کاربردی، مهارتینظری

مدارس ویژه و پذیرامدارس ویژهنوع مدارس
گیر سازیجداسازیرویکرد آموزشی تلفیقی و فرا

چند مهارتیتک مهارتیمعلمان



آمــارواطــالعــات

دوم
ــــــــــل

صـــ
ــــــــــ

فــ
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نݡگاه اجمالی آمار و اطالعات دانش آموزی و ارایه خدمات
ارائه آمار و اطالعات درست و به موقع، نقش به سزایی درتصمیم گیری ها و برنامه ریزی های 
حلقه های  از  مدیریت  و  برنامه ریزی  اطالعات،  و  آمار  حلقه  سه  می کند.  ایفا  سازمان  یک 

توسعه به شمار می رود.
تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  سیاستگذاری،  یعنی  مدیریت  اصلی  وظیفه  سه  به  توجه  با 
که بدون در دست داشتن آمار  می توان به میزان اهمیت آمار و اطالعات پی برد. به طوری 
فعالیت ها  و  راهكارها  اهداف،  تعیین  برنامه ریزی،  سیاستگذاری،  به هنگام،  و  دقیق  کافی، 
گونه ای  و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امكان پذیر نمی باشد. ماهیت آمار و اطالعات به 
که نه تنها موجب تسهیل امر برنامه ریزی می شود بلكه بهتر می توان پاسخگوی نیازها  است 
و تقاضاهای مخاطبان بود. بنابراین سازمان در جهت تدوین برنامه ها، توجه ویژه ای به 

آمار و اطالعات و وضعیت موجود دارد.

جدول شماره 1( آمار دانش آموزان با نیازهای ویژه

رشد 1398-99 1397-98 عنوان
%2.2 80556 78855 تعداد دانش آموزان با نیاز های ویژه مدارس ویژه
%7.2 71924 67019 گیر تعداد دانش آموزان تلفیقی و فرا
%4.5 152480 145874 کل دانش آموزان با نیازهای ویژه تعداد 

می دهد:  نشان  را  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تحصیلی  پوشش   ، 1 جدول  داده های 
سال  به  نسبت   1398 سال  ویژه  مدارس  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تحصیلی  پوشش 
گیر سال 1398 نسبت به سال 1397  1397 رشد 2.2% و دانش آموزان آموزش تلفیقی و فرا

رشد 7.2%  را نشان می  دهد.
 %7.2 رشد  است،  سازمان  اولویت های  جزء  گیر  فرا و  تلفیقی  آموزش  که  این  به  توجه  با 
را  موضوع  این  پذیرا،  مدارس  در  گیر  فرا و  تلفیقی  آموزش  دانش آموزان  تحصیلی  پوشش 
گروه از دانش آموزان  تأیید می کند. البته توسعه ارائه خدمات آموزشی و توان بخشی به این 

گیرد. کیفیت آموزش باید مورد توجه ویژه قرار  در جهت اثر بخشی و ارتقا 
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جدول شماره 2( آمار دانش آموزان با نیازهای ویژه به تفکیک معلولیت و نوع آموزش

گیر دانش آموزان تلفیقی و فرا
دانش آموزان با

نیازهای ویژه مدارس خاص گروه دانش آموزان

0 60170 کم توان ذهنی با 

10300 5671 با آسیب شنوایی

4815 2156 با آسیب بینایی

6762 1970 معلول جسمی - حرکتی

222 2524 طیف اتیسم

35 8051 چندمعلولیتی

138 14 اختالل رفتاری - هیجانی

49652 0 مشکالت ویژه یادگیری

71924 80556 جمع

را  معلولیت  و  آموزش  نوع  به  توجه  با  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان   2 جدول  داده های 
گروه از  گیر، پوشش تحصیلی سه  که با توجه به اهمیت آموزش  تلفیقی و فرا نشان می دهد 
دانش آموزان با آسیب شنوایی، با آسیب بینایی و معلول جسمی ــ  حرکتی در مدارس پذیرا 

به طور چشمگیری بیشتر از مدارس ویژه است.
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کز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری جدول شماره 3( دانش آموزان و مرا

رشد )درصد( 1398-99 1397-98 عنوان

3.8 493 475
کز آموزشی و توان بخشی تعداد مرا

مشكالت ویژه یادگیری دولتی

24 248 200
کزآموزشی و توان بخشی تعداد مرا
مشكالت ویژه یادگیری غیر دولتی

9.8 741 675 کز جمع مرا

10.3 49652 45019 تعداد دانش آموزان دارای مشكالت ویژه یادگیری

داده های جدول شماره 3 نشان می دهد با توجه به اهمیت ارایه خدمات آموزشی ویژه به 
کز آموزشی و توان بخشی  دانش آموزان دارای مشكالت ویژه یادگیری مدارس عادی، تعداد مرا
مشكالت ویژه یادگیری سال 1398 نسبت به سال 1397 رشد 9.8 % داشته است و همچنین 
10.3 % در سال 1398 نسبت به سال 1397 به تعداد بیشتری از دانش آموزان مدارس عادی 

کز دریافت داشته اند. خدمات ویژه از این مرا

جدول شماره 4( نوآمــوزان ارزیابی شده بدو ورود به پایه اول
در برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی

1398-99 1397-98 عنوان
1424931 1406992 تعداد نوآموزان ارزیابی شده

97.6 94.8 پوشش سنجش بدو ورود به دبستان

در  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش  پوشش 
توانسته   1398 ســال  در  و  اســت  داشته  رشــد   %2.8  ،1397 سال  به  نسـبت   1398 ســال 

97.6% نو آموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی را مورد ارزیابی قرار دهد.
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جدول شماره 5( نوآموزان ارجاع شده در برنامه سنجش به تفکیک نوع مدرسه

1398-99 عنوان
299 با آسیب بینایی

428 با آسیب شنوایی

8256 کم توان ذهنی

1930 گیر تلفیقی و فرا

83893 دیرآموز

 جدول شماره 6( نوآموزان ارزیابی شده در سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی پیش دبستان

13961398عنوان
کل نوآموزان ارزیابی شده پیش دبستان 344011378730تعداد 

جدول شماره7( ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه

سقف پرداخت 
) هزار ریال(

دانش آموز
تا 1398 عنوان سقف پرداخت 

) هزار ریال(
دانش آموز

تا 1398 عنوان

12/000 3401 سمعک 100/000 28 اندام مصنوعی

3/000 1710 کفی طبی کفش و  7/000 1045 اورتز و پروتز

2/000 336 کر وا 25/000 367
پروتز  قطعات  تعمیر 

کاشت حلزون

10/000 1040 ویلچر 60/000 180 جراحی کاشت حلزون

بدون سقف 2617 کلینیک پارا بدون سقف 847 خدمات بیمارستانی

2/000 62 عصای سفید بدون سقف 6506 داروی مستمر

3/000 6004 عینک 15/000 226 دندانپزشكی

8/000 349 کمک آموزش بینایی 2/000 42 ذره بین

34190

ارجاع  استثنایی  مـدارس  به  که  آموزانی  نو  تعــداد 
داده شدهاند.

که به مـدارس عادی ارجاع داده  تعــداد نو آموزانی 
شده اند.

اعتبار هزینه شده
164/309/097/234

ریال
جمع دانش آموزان 

دریافت کننده خدمات حمایتی
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ج مدرسه جدول شماره 8( بهره مندی دانش آموزان با نیازهای ویژه از خدمات توان بخشی داخل و خار

رشد13971398سال تحصیلی
9.2%3169734607ارایه خدمات توان بخشی

جدول شماره 9( پروژه های مدرسه سازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

تا سال 1398 عنوان
1457 کل مدارس ساخته شده برای دانش آموزان با نیازهای ویژه تعداد 

320 کل مدارس خیر ساز برای دانش آموزان با نیازهای ویژه  تعداد 

72
تعداد پروژه های در دست احداث فعال دولتی                          24

تعداد پروژه های در دست احداث فعال خیر ساز                      48

10 کد دولتی تعداد پروژه های در دست احداث را

23 کد خیر ساز تعداد پروژه های در دست احداث را

105 کل پروژه های در دست احداث تعداد 



نمایݡکلیبرنامـههـای 
سازمانآموزشوپرورشاستثنایی

درســال1399

ــــــــــلسوم
صـــ

ــــــــــ
فــ
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طراحی، اجرا، نظارت و بهبود عملكرد چهار جزء اصلی هر نظام برنامه ریزی است و برای 
رسیدن به نظام جامع برنامه ریزی مطلوب، شناسایی وضع موجود، ترسیم وضع موجود و 
تدوین نظام اجرایی مناسب برای حرکت از وضع موجود به مطلوب باید مد نظر قرار بگیرد.

استفاده  با  درون نگر  بیرونی،  ظرفیت های  از  استفاده  با  نگر  برون  برنامه ریزی  الگوی  سه 
استفاده  تلفیقی  الگوی  از  بیشتر  امروزه  معموال  که  داریم  تلفیقی  و  درونی  ظرفیت های  از 

می شود.
برنامه های سال 99 سازمان آموزش و پرورش استثنایی شامل انواع برنامه های تأسیسی، 
تكمیلی، تعدیلی و تعطیلی است. دسته ای از برنامه های سازمان در سال 99 بر اساس سه 
کاهش  بسته تحولی »مدرسه انطباقی«، »مداخالت به هنگام طالیی«  و »توسعه مشارکت، 

تمرکز و اجتماعی شدن « تدوین شده است.
که ایده های خوب به نتایج خوب منجر  هدف نظام جامع برنامه ریزی عملكردی آن است 
بنیادین آموزش و پرورش مبتنی  از زمان تصویب سند تحول  برنامه های سازمان  می شود. 
بر سند تدوین شده است و از سال 1398 به صورت جدی تر این نوع برنامه ریزی مورد توجه 
گرفته است. اطالعات و آمار برنامه های سازمان مبتنی بر سند شاهدی بر این ادعاست. قرار 

جدول شماره 10( مقایسه برنامه های سال 1399 نسبت به سال 1398 

رشد13981399مولفه
برنامه 2.2 برابر شدن تعداد برنامه613تعداد 

فعالیت 2.5 برابر شدن فعالیت ها1846تعداد 

نظام ها -6 زیر نظام3 زیر نظامزیـــــــر 
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جدول شماره 11( برنامه ها و فعالیت های سال 1399 مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

تعدادموضوعات
 برنامه

تعداد 
فعالیت

  تعداد فعالیت های 
تأسیسی

تعـداد فــعالیت هـای
استمراری و تکمیلی

کل برنامه های سال 1399  تعداد 
مــبتنی بر سـند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش
13463016

830282بسته تحولی

516214برنامه های ساالنه و جاری 1399

کـــوتاه مـــدت یک ســالــه ملموس،  بســـته های تحــولی نوآورانه، تحقـــق پذیر، دارای نتایج 
بنیادین  تحول  سند  آموزه های  بر  مبتنی  گیر،  فرا محور،  مدرسه  پذیر،  مشارکت  شوق انگیز، 
آموزش های  کیفی توسعه  از حیث  آماده شده است.  آفرین  بر چرخش های تحول  و مبتنی 
گسترش و توسعه نهضت زبان اشاره  دیجیتالی و الكترونیكی، آموزش های مهارتی چندگانه، 
انطباقی،  توسعه  مدارس  مشارکت ها،  توسعه  هنگام،  توسعه  به  بریل،  مداخالت  خط  و 
کز  کز آموزشی و توان بخشی مشكالت ویژه یادگیری و مرا آموزش های فنی حرفه ای،  توسعه مرا
مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آمــوزان با نیازهـــای ویژه و  افـــزایش سطح پوشش تحصــیلی 

کیفی به برنامه های سازمان در سال 1399 می باشد. بــه ویــژه در پیش دبســـتان 9 نگاه 

معرفی برنامه های سازمان
1( بسته تحولی اول، مدرسه انطباقی: شامل 3 برنامه و 9 فعالیت

2( بسته تحولی دوم، مداخالت به هنگام طالیی: شامل 1 برنامه و 1 فعالیت
مــشارکت ها،  توسعه  سوم،  تحولی  بسته   )3

 4 شامل  شدن:  اجتمـــاعی  و  تمرکز  کاهــش 
برنامه و 21 فعالیت

4( برنامه های استمراری: شامل 5 برنامه و 
16 فعالیت
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با  دانش آموزان  را  جهان  دانش آموزان  درصد   3 تا   2.5 می دهد  نشان  جهانی  آمارهای 
نیازهای ویژه تشكیل می دهند. در ایران 1600 مدرسه به صورت مستقل ) به عنوان مدارس 
کودکان استثنایی( و بیش از 20 هزار مدرسه به عنوان مدارس پذیرا ) مدارس عادی مجری 
گروه های دانش آموزان با نیازهای  گیر( به بیش از 152 هزار دانش آموز در  آموزش تلفیقی و فرا
مــعلـــول  بینایی،  دیده  آســـیب  شــنــوایی،  دیــده  آسیب  اتیـــسم،  طیـــف  اخــتالل  )با  ویـــــژه 
با  و  هیجانی  ـــ   رفتاری  اختالل  با  معلولیتی،  چند  ذهنی،  کم توانی  با  حرکتی،  ــ  جسمی 

مشكالت ویژه یادگیری( خدمات آموزشی و توان بخشی را ارائه می دهند.

بسته تحولی اول    مدرسه انطباقــݡی

برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمندسازی مدیران و معلمان با سه فعالیت:

1( نهضت آموزش زبان اشاره 
2( نهضت آموزش خط بریل 

3( آموزش معلمین مبتنی بر مهارت های چندگانه 

برنامه دوم: ایجاد شبکه جامع آموزش و اطالع رسانی تخصصی با سه فعالیت:

1( طراحی و تولید اپلیكیشن جامع آموزش و پرورش استثنایی
2( سامانه ندای همراه 

3( ایجاد پایگاه های مجازی آموزش 

کارشناسی در طــراحی،  ارائــه خـدمـــات  و  )مــشارکت  انطـــباقی  مـــدرسه  برنامه سوم: 
ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی( با سه فعالیت:

گیر 1( مدرسه انطباقی پذیـرا ویـژه دانش آموزان تلفیقی و فرا
2( مدرسه انطباقی دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم 

3( نهضت مشارکتی توان افزایی 

بسته تحولی دوم     مداخالت به هنگام طالیـــــــݡی 

برنامه مداخالت به هنگام طالیی )بـازنــݡگری برنامــه درسـی و فــعالیت های آمــوزشی 
تربیتی دوره پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه(   
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بسته تحولی سوم    توسعه مشارݡکت ها، ݡکاهش تمرکز و اجتماعــݡی شدن 

برنامه اول: توسعه مشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران

ح جام 1( طر
کاربست مطالعات ملی و بین المللی ح رصد و  2( طر

3( پارلمان مجازی مشورتی معلمان دانش آموزان استثنایی
4( نظام تصمیم گیری از مدرسه تا ستاد

5( قشربندی حرفه ای معلمان
6( ایجاد دبیرخانه های استانی

7( نظارت همتا
8( جشنواره الگوهای برتر تدریس

9( انتشار نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 

برنامه دوم: توسعه مشارکت اولیا

1( پارلمان مشورتی اولیا و مربیان
2( مدرسه یاری اولیاء

برنامه سوم: توسعه مشارکت دانش آموزان

1( تشكیل مجلس دانش آموزی
2( تشكیل مجلس مجازی مشورتی دانش آموزی

ح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشكل 3( طر
4( هر مدرسه یک سرود

ح مدام )دوره اول و دوم متوسطه دانش آموزان با هوشبهر عادی( 5( طر

برنامه چهارم: توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشکل های مردمی

گنجینه های مدیریتی  )1
2( باشگاه بازنشستگان

3( حامی
4( 100 دبیرخانه، 100 مدرسه

کیفی سازمان های مردم نهاد کمی و  5( توسعه 
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برنامه های استمراری

برنامه اول: تولید بسته های یادگیری و توان بخشی نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای 
ویژه یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملی

گروه های مختلف آموزش استثنایی کتاب های درسی در  1( مناسب سازی 
گروه های مختلف آموزش استثنایی کتاب درسی  2( تألیف 

کیت های آموزشی ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه 3( تولید درس افزارها و 

کز راهــنمــایی و مــشاوره خــــانواده با  کـــیفیت خدمــات مــرا برنامه دوم: توســعه و ارتقاء 
کشور مشارکت نهادهای تخصصی 

کز راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه 1( توسعه مرا
کــز راهــنمایی و مشاوره  2( تعداد دانش آموزان دریافت کننده خــدمــات مـــشاوره ای از مــرا

خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه
ج از مدرسه 3( ارائه خدمات توان بخشی داخل و خار

کارهای تأمین منابع مالی برنامه ارزیابی سالمت  برنامه سوم: بازنگری و اصالح ساز و 
کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی جسمانی و روانی 

به  ورود  بدو  آمادگی تحصــیلی  و  ارزیابی شده در ســنجش سالمت جــسمانی  نوآموزان   )1
دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی

2( نوآموزان ارزیابی شده در سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی پیش دبستان

برنامه چهارم: تدویــن برنامه جامــع اســتعدادیابی در دوره پیــش دبســـتانی، ابتدایی و 
کشف استعدادهای دانش آموزان متوسطه در ساحت های شش گانه تربیتی برای 

1( جشنواره مهارت های حرفه ای دانش آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای 
کشوری( )قطبی یا 

2( تعداد دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی
کل دانش آموزان  ح سودای بندگی( به  3( میزان یادگیری نماز دانش آموزان پایه ششم ) طر

پایه ششم مدارس ویژه
4( تعداد دانش آموزان استثنایی پذیرش شده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
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کامــل تحصیلی دوره آمــوزش عمومی و  برنامه پنجم: تدوین نظام  نامــه تحقق پوشش 
اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی برای دانش آموزان و اولیای آنان با همکاری سایر 

عوامل سهیم و مؤثر

گیر 1( پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی آموزش تلفیقی و فرا
2( تعداد دانش آموزان بهره مند از خدمات آموزشی معلم رابط

3( پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی مدارس ویژه
کودکان و دانش آموزان طیف اتیسم 4( پوشش تحصیلی 

کمی زیر حاصل خواهد شد: کیفی نتایج  به دنبال چرخش های تحولی 

با اجرای برنامه های :

اتیسم64 مدرسه  گیر و طیف  تلفیقی و فرا آموزان  ( دانش  الگو   ( انطباقی پذیرا  ▪ مدرسه 
مناسب سازی و 14 مدرسه ویژه دانش آموزان طیف اتیسم ساخته خواهد شد.

برای  افزایی 83 هزار تجهیزات آموزشی، پرورشی و توان بخشی  ▪ نهضت مشارکتی توان 
حداقل 10000 دانش آموز تأمین خواهد شد.

دستگاه های  کارکنان  و  والدین  معلم،   5000 آموزی  بریل  و  اشاره  زبان  آموزش  نهضت   ▪
مرتبط آموزش خواهند دید.
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▪ طراحی اپلیكیشن جامع آموزش و پرورش استثنایی به میزان 50 درصد نگرش مخاطبان 
ارایه شده در  کودکان با نیازهای ویژه تغییر یافته، 80 درصد یادگیری از محتوای  نسبت به 

مخاطبان و 32 پایگاه آموزش مجازی ایجاد می شود.
کتاب درسی و درس  ▪ تالیف، مناسب سازی و طراحی درس افزارهای آموزشی 128عنوان 

افزار تدوین و تولید خواهد شد.
▪ برنامه تشخیصی، آموزشی، توان بخشی و حمایتی مداخالت به هنگام طالیی 8 درصد 
کودکان  پوشش تحصیلی دوره پیش دبستان نوآموزان با نیازهای ویژه افزایش و 15 درصد 

کرد. پیش دبستان خدمات توان بخشی و حمایتی دریافت خواهند 
کم توانی  با  گروه دانش آموزان  10 درصد معلمان  ▪ آموزش معلمان مهارت های چندگانه 

ذهنی آموزش خواهند دید.
فعال  مرکز   17 ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  خانواده  راهنمایی  و  مشاوره  کز  مرا توسعه   ▪

خواهد شد.
برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان 99 درصد  با   ▪

پوشش برنامه سنجش و 55 درصد سنجش پیش دبستان محقق خواهد شد.
دانش آموزان  مشكالت  در صد(   100( پاسخگو  مدیریت  همراه  ندای  سامانه  طراحی   ▪

گیر رفع خواهد شد. آموزش تلفیقی و فرا
▪ تشكیل پارلمان مشورتی اولیا و مشارکت معلمان در پارلمان مجازی فرهنگیان استثنایی 

30 درصد افزایش می یابد.



بستههایتحولــــݡی

هــارم
ــــــــــلچــ

صـــ
ــــــــــ

فــ
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بسته تحولــــݡی اول
انطباقــــݡی مــــدرسه 

ح زیر می باشد: کلی بسته تحولی مدرسه انطباقی به شر نمای 

□ فعالیت  1:  نهضت آموزش زبان اشاره
□ فعالیت 2:  آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه

□ فعالیت 3: نهضت آموزش خط بریل

□ فعالیت  1:  طراحی و تولید اپلیكیشن جامع آموزش و پرورش دانش آموزان با 
نیازهای ویژه

□ فعالیت 2: سامانه ندای همراه ویژه معلمان پذیرا، رابط و  والدین دانش آموزان 
گیر  تلفیقی و فرا

□ فعالیت 3: ایجاد پایگاه مجازی آموزش

برنامه اول

مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مدیران و مـعلمان در شناسایی ، هـدایــت و بهــره بــرداری از 
ظرفیت ها  و امكانات و خلق فرصت های متناسب با نیازها و عالیق و تفاوت های فردی دانش آموزان

برنامه دوم

ایجاد شبكه جامع آموزش و اطالع رسانی تخصصی در بستر فناوری اطالعات و رسانه
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بیان مسئله و ضرورت اجرا
▪ جامعه دوستدار انسان )جامعه دوستدار افراد دارای نیازهای ویژه(

▪ جامعه دارای حداقل محدودیت )نظریه امتداد(
▪ گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی ) نظریه توسعه انسان مبنا(

آنان  توانمندی های  و  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  و  کودکان  به  نسبت  نگرش  تغییر   ▪
)نظریه دارایی محور(

گیر □ فعالیت  1: مدرسه انطباقی  پذیرا  ) الگو( ویژه دانش آموزان تلفیقی و فرا
□ فعالیت 2: مدرسه انطباقی دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم

□ فعالیت 3: نهضت مشارکتی توان افزایی

برنامه سوم

مدرسه انطباقی )مشارکت در طراحی، ساخـــت و تجهــیز فــضاهای آمــوزشی، تربیتی و ورزشی با 
نیازهــای ویـژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(
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تعلیم  نظام  پوشش  تحت  دانش آموزان  همه  باید  فردی«  »تفاوت های  اصل  پذیرش  با 
انطباقی  ایشان، مدارس  گی های خاص  ویژ و  با خصوصیات  متناسب  و  گیرند  قرار  تربیت  و 
قرار  کیفیت  مسیر  در  دانش آموزان  تربیت  و  تعلیم  تا  ساخت  مهیا  را  شده  سازی  مناسب  و 
در  انسان ها  همه  مبنا«  انسان  »توسعه  اصل  مبنای  بر  که  است  وضعیتی  چنین  در  گیرد. 
دیگر  سوی  از  شوند.  بهره مند  آن  مواهب  از  و  کنند  آفرینی  نقش  می توانند  توسعه  فرآیند 
سازد.  محقق  را  مناسب سازی  مختلف  قلمروهای  در  که  است  مدرسه ای  انطباقی  مدرسه 
فضاهای  و  دانش آموزان  والدین،  آموزشی،  محتواهای  معلمان،  مدیران،  مناسب سازی 
توسعه  »امتداد«،  نظریه  برابر  توان بخشی  و  پرورشی  آموزشی،  تجهیزات  ویژه  به  و  فیزیكی 
با  دانش آمـــوزان  از  تعدادی  حــواس  از  برخی  که  حـالی  در  انسان هــاست  حـــواس  امـــتداد 
محدودیت مواجهه است، در نظام تعلیم و تربیت باید با ساخت و در اختیار قرار دادن این 

کرد. تجهیزات، جانشین مناسبی برای نداشتن آن حس برای دانش آموزان فراهم 
و  انسان ها  به  جامعه  نگرش  تغییر  نیازمند  پرورش  و  آموزش  و  جامعه  متناسب سازی 
و  تعلیم  نظام  محور«  »دارایی  نظریه  اساس  بر  می باشد.  فردی  تفاوت های  اصل  پذیرش 
متمرکز  داشته هایشان  و  دارایی  مبنای  بر  را  انسان ها  به  خود  نگرش  باید  جامعه  و  تربیت 
جامعه  گسترش  و  ایجاد  امكان  که  شرایطی  چنین  در  کمبودهایشان  و  نداشته ها  تا  سازد 
نیازهای  با  انسان های  و  کودک  کتاب،  دوستدار  آن  اصلی  مؤلفه های  که  انسان  دوستدار 
تربیت  و  تعلیم  زیاد در حوزه  برغم تالش های  بپذیریم  باید  ویژه است، محقق خواهد شد. 
دانش آموزان با نیازهای ویژه برای تحقق عدالت آموزشی و نقش آفرینی همه دانش آموزان 
همه  پذیرش  برای  مدارس  مناسب سازی  زنیم.  رقم  را  اساسی  تحول  باید  توسعه،  امر  در 
پیش دبستان  دوره های  تحصیلی   پوشش  برای  آنها  استعداد های  پرورش  و  دانش آموزان 
جمله  از  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  مختلف  گروه های  در  دبستان  و  تشخیص  بدو  از 
گیر سازی آموزش و پرورش دانش آموزان  که برای تحقق عدالت آموزشی و فرا مواردی است 
با نیازهای ویژه و پیشگیری از بروز معلولیت های بیشتر و شدیدتر سازمان آموزش و پرورش 

باید بر آن اهتمام ورزد.
رفع مشكالت  و در پی  گرفته است  نشانه  را  اهداف  این  انطباقی«  بسته تحولی »مدرسه 

گانه است. گروه های هفت  موجود و ارتقاء تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه در 
درون سـازمــانی،  مــشارکت  با  که  بوده  فــعالیت   9 و  برنامه   3 شامــل  تحولی  بســته  این 

برون سازمانی معلمان ، اولیا ، برخی سازمان ها و دستگاه ها تحقق پذیر است.
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مؤلفه های مناسب سازی
▪ محتوای آموزشی

▪ تجهیزات آموزشی و توان بخشی
▪ فضای آموزشی

▪ دانش آموزان )ویژه و عادی(
▪ والدین

▪ نیروی انسانی )مدیران و معلمان(
▪ جامعه

مـــدیران  توانمـــند ســـازی  بر  مبتنی  مناسب سازی  اول:  برنامــه  مــوجــود  وضعــیت 
خلق  و  امݡکانات  و  ظرفــیت ها  از  بــهـره برداری  و  هـــدایت  شناسایـــــــݡی ،  در  مـــعلمـــان  و 

فــرصــت های متناسب با نیازها و عــالیق و تفاوت های فــردی دانش آموزان

جدول شماره 12( وضعیت موجود معلمان آموزش و پرورش استثنایی

وضع مطلوب وضع موجود گروه هدف ردیف

نسبت 5 تا 8 دانش آموز به یک 
معلم باید باشد.

نسبت معلم به دانش آموز 10 به 
یک است.

معلمان دانش آموزان
با نیازهای ویژه

1

نسبت 6 به یک باید باشد.
نسبت معلم رابط به 

دانش آموز 16.6 به یک است. 
معلمان رابط 2

نیازهای  با  دانش آموز   10 هر  قبال  در  می دهد  نشان   12 شماره  جدول  داده های   1 ردیف 
با نرم های  گروه های مختلف آموزش استثنایی و  با توجه به  که  ویژه یک معلم وجود دارد 

کالسی دانش آموزان می بایست نسبت 5 تا 8 دانش آموز به یک معلم باشد.  مختلف 
گیر یک  داده های ردیف 2 نشان می دهد  در قبال هر 16.6 دانش آموز آموزش تلفیقی و فرا

که باید نسبت 6 دانش آموز به یک معلم تحقق یابد. معلم رابط وجود دارد 
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جدول شماره13( وضعیت آموزش نیروی انسانی با تخصص های خاص

وضع مطلوب وضع موجود گروه هدف ردیف

5 هزار نفر آموزش خواهند دید. 1933 نفر آموزش دیدند. زبان اشاره و خط بریل 1

10 درصد معلمان دانش آموزان 
کم توان ذهنی آموزش خواهند دید. 

وجود ندارد.
آموزش معلمان مبتنی 
بر مهارت های چندگانه

2

کودکان است و احترام و حمایت از حقوق  کیفیت حق همه  که آموزش با  با توجه به این 
تأمین  جهت  است  ضروری  است.  سازمان  اساسی  وظایف  از  ویژه  نیازهای  دارای  افراد 
کوتاه مدت و بلند مدت در این خصوص داشته باشد.  نیروی متخصص، برنامه ریزی های 
که به دالیل  کمبود معلم استثنایی و رابط متخصص دارد  بنابراین، وضعیت موجود نشان از 
بازنشستگی نیروهای متخصص، به روز آوری اطالعات و دانش معلمان در حوزه آموزش زبان 
کارکنان مشاغل اجتماعی و مهمتر از  اشاره و خط بریل و اقشار مختلف جامعه بخصوص به 
گروه های مختلف آموزش استثنایی،  همه عدم آموزش تخصصی در دانشگاه فرهنگیان در 

لزوم اجرای این فعالیت را مضاعف می سازد.
همچنین، آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه، آموزش معلمان دانش آموزان 
آسیب  با  دانش آموزان  گروه های  معلمان  وجود  عدم  علت  به  که  است  ذهنی  کم توان 
شنوایی، بینایی و طیف اتیسم در برخی مناطق و مدارس، این آموزش ها برای پاسخگویی 
به نیاز و آموزش به دانش آموزان مورد نظر برایشان طراحی شده است. حتی این معلمان با 
توانمند  نیز  گیر  تلفیقی و فرا رابط برای دانش آموزان آموزش به شیوه  کمبود معلم  توجه به 

شده و می توانند در آن بخش نیز خدمات مؤثر آموزشی ارایه دهند.

وضعـیت مـوجـود برنامـه دوم: ایجـاد شبݡکه جامــع آموزش و اطالع رسانــــــݡݡی تخصصـــݡݡی 
در بســتر فناوری اطالعــات و رســـانه

که  استفاده از فناوری های نوین و فضای آموزش مجازی در حال حاضر به  با توجه به این 
ویژه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای جایگاه بلندی است. به منظور اطالع رسانی 
معلمان  والدین،  دانش آموزان،  نیازهای  به  پاسخگویی  و  امن  راحت،  دسترسی  تخصصی، 
سامانه  و  مجازی  آموزش  پایگاه  و  جامع  اپلیكیشن  تولید  ضرورت  جامعه  مختلف  اقشار  و 
با  چنین  هم  و  می شود  احساس  شدت  به  دانش آموزان  از  گروه  این  برای  همراه  ندای 
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و  ویژه  نیازهای  با  آموزان  متفاوت دانش  گی های  ویژ و  این حوزه  بودن  به تخصصی  توجه 
کارایی فضاهای مجازی برای آموزش این  استفاده دانش آموزان از ابزارهای تخصصی و عدم 

دانش آموزان، برنامه ریزی در این حوزه را در اولویت های سازمان قرار داده است.  
بخشی،  توان  و  ورزشی  آموزشی،  تجهیزات  و  وسایل  معلمان،  کمبود  کنار  در  بنابراین، 
تربیتی  و  ورزشی  و  آموزشی  فضاهای  کمبود  نوین،  فناوری های  از  مطلوب  استفاده  عدم 
ضرورت  ویژه  و  پذیرا  مدارس  در  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  برای  شده  متناسب سازی 

تغییر وضعیت موجود را مضاعف می سازد.

وضعــیت موجــود برنامه ســوم :  مدرسه انطباقی )مــشارݡکــت در طــراحـــݡݡی، ساخـــت 
و تجهـیز فــضاهـای آمـوزشــــݡݡی، تربیتی و ورزشــــݡݡی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتــــݡی و 

سنــــــݡی دانش آموزان با سازمان نوسازی و تجهیز مـــدارس ݡکشور(

کز آموزش و پرورش استثنایی جدول شماره 14( وضعیت موجود مدارس و مرا

نیاز
 وضعیت موجود

سنجه گروه هدف ردیف
تعداد مرکز

210 1560 واحد مدارس ویژه 1

- 20184 واحد تعداد مدارس پذیرا 2

59 3 واحد مدارس ویژه مناسب سازی شده ویژه دانش آموزان طیف اتیسم  3

95 5 درصد مدارس پذیرا مناسب سازی شده استاندارد 4

آموزشی  فضای  استاندارد  شده  مناسب سازی  استثنایی  مدرسه   210 ساخت  صورت  در 
کودکان و دانش آموزان  کیفیت آموزش  کمی و ارتقا  مورد نیاز، تامین و اثر به سزایی در توسعه 

با نیازهای ویژه خواهد داشت.
گیر و  سازمـان با مــناسب سازی 32 مــدرسه پذیرا ) الگو ( ویژه دانش آموزان تلفیقی و فرا
کالس ویژه دانش آموزان طیف اتیسم برای سال 1399 به دنبال افزایش انگیزه  32 مدرسه و 

کامل به استان ها برای مناسب سازی فضاهای آموزشی می باشد. و شوق و دادن الگوی 
به عزم  نیاز  استاندارد،  به وضعیت موجود مدارس مناسب سازی شده  با توجه  بنابراین 
هر  با  دانش آموز  هر  تا  می شود  احساس  جهات  تمامی  از  مدارس  مناسب سازی  در  جدی 
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با  خدمات  از  و  استفاده  آموزشی  فضاهای  از  مشكل،  بدون  بتواند  محدودیتی  و  شرایط 
کیفیت بهره مند شود.

جدول شماره 15( وضعیت موجود تجهیزات آموزشی، توان بخشی و ورزشی

وضع مطلوب وضع موجود گروه هدف ردیف

83  هزار نیاز وجود دارد.
110 قلم 

کثر 5 درصد تأمین شده حدا
تجهیزات توان بخشی، 

ورزشی و آموزشی
1

آموزشی،  تجهیزات  مناسب سازی  مناسب سازی،  های  مؤلفه  از  یكی  که  این  به  توجه  با   
تجهیزات  نیاز  مورد  اقالم  استخراج  و  نیاز سنجی  با  سازمان  است.  ورزشی  و  توان بخشی 
از  یكی  شدن  محقق  جهت  مختلف  حوزه های  در  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تخصصی 
اساس  بر  توان افزایی  مشارکتی  نهضت  عنوان  با  برنامه ریزی  مناسب سازی  مؤلفه های 
توان بخشی  و  آموزشی  کیفیت  ارتقا  آنها در جهت  تأمین  با  تا  پیگیری می کند  امتداد  نظریه 

گام های مؤثری بردارد. دانش آموزان در مدارس 

مخاطبین بسته تحولی مدرسه انطباقی

▪ مدیران مدارس ویژه و پذیرا
▪ معلمان مدارس ویژه و پذیرا

▪ والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه و عادی
▪ جامعه ) آحاد مردم(

▪ کارشناسان ادارات آموزش و پررش  استثنایی
▪ دانش آموزان با نیازهای ویژه و عادی

▪ متخصصان، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها

معرفی فعالیت های بسته تحولی مدرسه انطباقی 

معرفی  به  که  می شود  تشكیل  فـــعالیت   9 و  برنامـــه   3 از  انطباقی  مـــدرسه  تحــولی  بسته 
اندازه گیری،  قابل  کمی  شاخص های  اهداف،  برنامه،  محتوای  بر  مبتنی  )که  آنها  مختصر 
نتایج  و  بنیادین  تحول  سند  ویژه،  به  باالدستی  اسناد  بر  مبتنی  نوآوری،  مشارکت پذیری، 

قابل انتظار از اجرای این برنامه هاست(، خواهیم پرداخت.
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تغییر و اصالح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روش های 
گونه  که  این  نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی 

کودکان  و دانش آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.
اهداف برنامه سازمان

مناسب سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه

کــیفیت  خدمـــات ارائه شــده در همه ابعاد آموزشی ، پرورشی  ارتقاء 
و توان بخشی

توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی

با  و پرورش دانــش آمـــوزان  آمــوزش  گیرسازی  فرا رویكردهای  توسعه 
نیازهای ویــژه

و  تجسم  تخیل،  قدرت  اطراف،  اشیا  و  مــحیط  در  سازنده  تغییر  با 
خالقیت خود را پرورش دهد.

ساحت تعلیم و تربیت 
زیبا شناسی و هنری

کســب  مهارتهای پایه فناوری، پرسـشگری و  خالقیت، فرایند تولید 
کند. یک محصول را تجربه 

ساحت تعلیم و تربیت 
علمی و فناورانه

با شناسایی ویژگی ها، نیازها و توانمندیهای جسمی ــ  حرکتی و روانی 
خود، الگوی رفتاری متناسب با موقعیتهای مختلف را انتخاب کند و 

سطح سالمت و شادابی خود را ارتقاء دهد.

ساحت تعلیم و تربیت 
زیستی و بدنی

قبال  در  را  خود  وظایف  و  نقشها  شهروندی،  مهارتهای  کسب  با 
محیطی،  زیست  برنامههای  و  فعالیتها  در  مشارکت  با  محلی  جامعه 

فرهنگی، سیاسی اجتماعی انجام دهد.

ساحت تعلیم و تربیت 
اجتماعی و سیاسی

برنامه اول : مــناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مدیران و معلمان در شناسایـــــــݡی ، هدایت 
و بهــره بــرداری از ظرفــیت ها و امــكانات و خـــلق فــرصـــت های مـــتناسب با نیازهــا و عـــالیق و 

تفاوت های فردی  دانش آموزان

برنامه مستندات 

راهکار 16-1 هدف عملیاتی 16

فـــرصــت هـــای  در  تنوع  ایجـــاد 
کز آموزشی و تربیتی  تربیتی در مرا
نیازهــــای  به  پاســـخگویی  برای 

دانش آموزان

خــدمــــــات  ارایه  در  تنوع بخشی 
تربیتــی  فرصــت های  و  آمــوزشی 
متناسب با مصالح جامعه، نیازها و 
آموزان در راستای  عالیق دانش 

شكوفایی استعداد های آنها

زیر نظام تربیت معلم و
تأمین منابع انسانی

از تک مهارتی به چندمهارتی کاربردی - مهارتی چرخش تحولی  از نظری به 

سیاست های راهبردی 
سازمان

ی
صیل

تح
ی 

ها
ره 

دو
ف 

دا
اه
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ضــرورت آمــوزش تخصــصی زبان اشــاره و خط بریــل به مـــدیران ، معلمان ، والدین و 
سازمان های مرتبط

▪ احترام و حمایت از حقوق افراد دارای نیازهای ویژه
▪ به روز آوری اطالعات و مهارت های حرفه ای معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه

مشاغل  کارکنان  به  بخصوص  جامعه  مختلف  اقشار  به  اشاره  زبان  آموزش  ضرورت   ▪
اجتماعی 

گروه های با آسیب شنوایی، بینایی  ▪ تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های آموزش 
کمبود و بازنشستگی نیروهای متخصص  و طیف اتیسم با توجه به 

کسب  و  درسی  برنامه  و  گی ها  ویژ با  ذهنی  کم توانی  با  دانش آموزان  معلمان  آشنایی   ▪
گروه های با آسیب شنوایی، آسیب دیده بینایی و طیف  مهارت نحوه تدریس دانش آموزان 

اتیسم      
گروه های  وضعیت موجود در دانشگاه فرهنگیان و عدم ارائه آموزش های تخصصی در   ▪

مختلف آموزش استثنایی 

فعالیت 1

فعالیت 2

فعالیت 3

□  نهضت آموزش زبان اشاره

□  آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه

□  نهضت آموزش خط بریل
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هدف عملیاتی

گواهینامه تدریس زبان اشاره شوند.  کنندگان موفق به دریافت  □  90 % شرکت 

کارگاه های زبان اشاره 4000 نفر کنندگان در  □  تعداد شرکت 

کارگاه های معلمان با مهارت های چندگانه ) معلمان  کنندگان در  □  90 % شرکت 
گیرند.  کم توانی ذهنی( زبان اشاره و خط بریل را فرا گروه دانش آموزان با 

طیف  آموزش  و  اشاره  زبان  و  بریل  خط  کارگاه های  در  شرکت کنندگان  تعداد    □
اتیسم 10 درصد

گواهینامه تدریس زبان اشاره شوند .  □  90 % شرکت کنندگان موفق به دریافت 

کارگاه های خط بریل 1000 نفر □  تعداد شرکت کنندگان در 
ت 1

الی
فع

2 
ت

الی
فع

3 
ت

الی
فع

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

کارگاه ها از عوامل اجرایی و شرکت کنندگان ▪ چک لیست های ارزیابی برگزاری 
▪ اثربخشی آموزش های ارایه شده به معلمان و والدین بر دانش آموزان

نتایج مورد انتظار

کیفیت ارائه خدمات آموزش ویژه به دانش آموزان با نیازهای ویژه ▪ ارتقای 
کیفیت یاددهی ـــ  یادگیری به دانش آموزان با نیازهای ویژه  ▪ ارتقای 

▪ سهم اجرایی هر یک از حوزه های همكار در حین اجرای برنامه با تفاهم نامه های منعقد 
شده، مشخص می شود.
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

ارایــه خدمــات آمــوزشی و  هـــدف عملیاتی16 :  تنوع بخـــشی در 
عــالیق  و  نیازهــا  جامعه،  مصالح  با  متناسب  تربیتی  فــرصت های 

دانش آموزان در راستای شكوفایی استعدادهای آنها

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

کــز  مرا در  تربیتی  فــرصــت هــای  در  تنـــوع  ایــجــاد   :16-1 راهــکار 
آموزشی و تربیتی برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان

راهـــكار  مــتن   و  شــماره 
سند تحول

2

توانمند سازی مدیران و معلمان در شناسایی ، هدایت و بهره برداری 
از ظرفیت ها و امـكانات و خلق فـرصـت های مــتناسب با نیازهــا و 

عــالیق و تفاوت های فردی دانش آموزان

بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

تربیت معلم و تأمین منابع انسانی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  معاونت  درون سازمانی:   □
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی و ادارات آموزش و  سازمان، اداره 

پرورش استثنایی استان ها

وزارت  شــهــرداری هــا،  بهـــزیســتی،  ســـازمــان  برون سازمانی:   □
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه ها

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6

ی
ه ا

حرف
طه 

وس
مت

وم 
د

طه
وس

مت
وم 

د

ی
ه ا

حرف
ش 

 پی
طه

وس
مت

ل 
او

طه
وس

مت
ل 

او

ي 
دای

ابت

نی
ستا

ش دب
پی

قه
نط

م

ان
ست

ا

اد
ست

سطح اجرا 7

* * * *

شناسنامه برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مــدیران و مــعلمان در شــناسایی ، 
هـــدایت و بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات ...
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زمان اجراردیف
سنجهاقتضائــݡیالزامی8

عملکرد
مقدار

)کمیت(
)فصل
/ماه(

8-
1-

تعـداد نفــرات1
طول سال4000نفر*شـرکت کــننده

8-
1-

2

نهضت آموزش
مـــــــیزان افرادزبان اشاره

دریافت کننده
 گــــواهینامـــــه

طول سال90درصد

8-
2-

3

آموزش معلمان 
مبتنی بر

مهارت های چندگانه

تعـداد نفــرات
طول سال10درصد*شـرکت کــننده

8-
2-

مـــــــیزان افراد4
دریافت کننده
 گــــواهینامـــــه

طول سال90درصد

8-
3-

5

نهضت آموزش
خط بریل

تعـداد نفــرات
طول سال1000نفر*شـرکت کــننده

8-
3-

مـــــــیزان افراد6
دریافت کننده
 گــــواهینامـــــه

طول سال90درصد

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

ح عملیاتی نهضت زبان اشاره اردیبهشت1( تدوین طر

کشوری و استانی کارگاه های  خرداد2( طراحی برگزاری 

کارگاه تیر3( تدوین محتوای برگزاری 

ح تیر تا بهمن ماه4( هماهنگی با سازمان ها و ادارات مشمول طر

تیر تا بهمن ماه5( تأمین و ابالغ اعتبار به استان ها 

شناسنامه برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مــدیران و مــعلمان در شــناسایی ، 
هـــدایت و بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات ...

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-
1

8-
2

8-
3

8-
1
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

کارگاه ها طبق زمانبندی مرداد تا بهمن ماه6( برگزاری 

کیفیت محتوای تدریس شده و نحوه برگزاری مرداد تا بهمن ماه7( نظارت و ارزیابی بر 

گزارش تحلیلی از فعالیت  بهمن ماه8( تدوین 

ح عملیاتی معلمان با مهارت های چندگانه اردیبهشت1( تدوین طر

کشوری و استانی کارگاه های  خرداد2( طراحی برگزاری 

کارگاه تیر3( تدوین محتوای برگزاری 

کارگاه با توجه به شرایط تعیین شده  تیر تا بهمن ماه4( تعیین نفرات شرکت کننده در 

تیر تا بهمن ماه5( تأمین و ابالغ اعتبار به استان ها 

کارگاه ها طبق زمانبندی مرداد تا بهمن ماه6( برگزاری 

کیفیت محتوای تدریس شده و نحوه برگزاری مرداد تا بهمن ماه7( نظارت و ارزیابی بر 

گزارش تحلیلی از فعالیت  بهمن ماه8( تدوین 

ح عملیاتی نهضت بریل آموزی اردیبهشت1( تدوین طر

کشوری و استانی کارگاه های  خرداد2( طراحی برگزاری 

کارگاه تیر3( تدوین محتوای برگزاری 

بینایی   آسیب  با  دانش آموزان  والدین  با  مدارس  مشاوران  هماهنگی   )4
کارگاه جهت شرکت در 

تیر تا بهمن ماه

تیر تا بهمن ماه5( تأمین و ابالغ اعتبار به استان ها 

کارگاه ها طبق زمانبندی مرداد تا بهمن ماه6( برگزاری 

کیفیت محتوای تدریس شده و نحوه برگزاری مرداد تا بهمن ماه7( نظارت و ارزیابی بر 

گزارش تحلیلی از فعالیت  بهمن ماه8( تدوین 

8-
2

8-
1

8-
3

شناسنامه برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مــدیران و مــعلمان در شــناسایی ، 
هـــدایت و بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات ...
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9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(
تدوین دستورالعمل

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد

کارگاه ها از عوامل اجرایی و شرکت کنندگان □  سیاهه ارزیابی برگزاری 

بـــر  والـــدین  و  مـــعلمان  به  شـــده  ارایه  آمـــوزش های  اثربخــشی    □
کارکنان سازمان های مرتبط دانش آموزان و 

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

آمــوزشی،  خدمات  ارایه  با  یادگیری  ـــ  یاددهی  کــیفیت  ارتقــای    □
ورزشی و توان بخشی

ایجاد تنوع در فرصت های تربیتی برای پاسخگویی به نیازهای    □
دانش آموزان

توضیحات:

که مرحله  نهضت آموزش زبان اشاره : ویژه معلمان دانش آموزان با آسیب شنوایی   ▪
کارکنان دستگاه های  آسیب شنوایی،  با  والدین دانش آموزان  گذرانده اند،  را  مقدماتی 

کز بهداشتی، پیشخوان دولت و ... ( مرتبط ) نیروی انتظامی، مرا

گروه  دانش آموزان  معلمان  ویژه   : چندگانه  مهارت های  بر  مبتنی  معلمان  آموزش   ▪
گروه دانش آموزان با آسیب بینایی، شنوایی و  که آموزش های تخصصی  کم توان ذهنی 

طیف اتیسم به آنان ارائه می شود.

▪ نهضت آموزش خط بریل : ویژه معلمان و والدین دانش آموزان با آسیب بینایی

شناسنامه برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مــدیران و مــعلمان در شــناسایی ، 
هـــدایت و بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات ...
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ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه(  نفر
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

هدفگذاری 8-3
)سنجه(  نفر

4000101000استاندارد  ستاد
1401040آذربایجان شرقی1
1101020آذربایجان غربی2
110820اردبیل3
1401040اصفهان4
1401040البرز5
110820ایالم6
140820بوشهر7
1101020چهارمحال و بختیاری8
1401030خراسان شمالی9
1401245خراسان رضوی10
1101030خراسان جنوبی11
1401240خوزستان12
110840زنجان13
1101030سمنان14
1101030سیستان و بلوچستان15
1401245شهر تهران16
1401240شهرستان های تهران17
1401040فارس18
1101030قزوین19
1101130قم20
1401030کردستان21

برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مدیران و معلمان در شناسایی ، هدایت و بهره برداری 
از ظرفیت ها  و امکانات...

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی
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ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه(  نفر
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

هدفگذاری 8-3
)سنجه(  نفر

1401040کرمان22
110830کرمانشاه23
1101020کهگیلویه و بویراحمد24
1401140گلستان25
1101020گیالن26
1101020لرستان27
1401030مازندران28
1101030مرکزی29
1101030همدان30
1401030هرمزگان31
1401030یزد32

برنامه اول: مناسب سازی مبتنی بر توانمند سازی مدیران و معلمان در شناسایی ، هدایت و بهره برداری 
از ظرفیت ها  و امکانات...

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی
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به  توجه  با  اســتثنایی  پرورش  و  آموزش  مـــداوم  اصـــالح  و  تغییر   □
نیازهایی  و  جـهان  در  استثنایی  پرورش  و  آموزش  نوین  روشــهای 
کودکان و دانش آموزان در ارتباط با شـرایط خاص جامعه  که آن گونه 

دارند.
قبل  ذهنی،  و  جسمی  ناتوانی های  بروز  از  پیشگیری  به  کمک   □
گاهی  آ بردن سطح  باال  از طریق  تولد  از  بعد  و  تولد  تولد، هنگام  از 
کودکان  خصوصیات  و  معلولیت ها  بروز  زمینه  عوامل  در  عمومی 

استثنایی

اهداف برنامه سازمان

توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی

جامعه پذیری و اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی  

و  نویـــن  فــناوری  از  اســتفاده  با  فــعالیت ها  و  خدمـــات  روان ســازی 
اطالعاتی به منظور تحقق حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع

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

کیفــی خدمــات ارائـه شــده توســط سازمــان در ابعـاد  کمــی و  ارتقــاء 
آموزش و پرورش

استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و دیجیتالی در تحقق اهداف 
سازمانی 

برنامــه دوم : ایجــاد شبݡکه جامع آمـــوزش و اطــالع رســانـــــݡی تخــصصــی در بســـتر فـــناوری 
اطالعات و رســانه

برنامه مستندات 

راهکار 4-1 هدف عملیاتی 4

آموزش و ارتقای مدیریت خانواده 
در استفاده مناسب از ابزار رسانه 
با  هـــمسو  خانواده  مـــحیط  در 
تربیت  و  تعلیـــم  نــــظــام  اهــداف 

رسـمی عمومی

کمک  و  خانواده  بنیان  تقــویت 
تـــوانایی ها  ســـطـــح  افـــزایش  به 
در  خــانـــــــواده  مـــهارت هــــــای  و 
ایفـــای نقــش تربیتی متناسب با 

اقتضائات جامعه اسالمی

زیرنظام راهبری و
تربیتی مدیریت 

اطالع رسانی نوین اطالع رسانی سنتی چرخش تحولی

سیاست های راهبردی 
سازمان
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برنامــه دوم : ایجــاد شبݡکه جامع آمـــوزش و اطــالع رســانـــــݡی تخــصصــی در بســـتر فـــناوری 
اطالعات و رســانه

کسـب  مهارتهای پایه فناوری، پرسـشگری و  خالقیت، فرآیند تولید 
کند. یک محصول را تجربه 

ساحت تعلیم و تربیت 
علمی و فناورانه

قبال  در  را  خود  وظایف  و  نقشها  شهروندی،  مهارتهای  کسب  با 
محیطی،  زیست  برنامههای  و  فعالیتها  در  مشارکت  با  محلی  جامعه 

فرهنگی، سیاسی اجتماعی انجام دهد.

ساحت تعلیم و تربیت 
اجتماعی و سیاسی

پایه در  کسب صالحیت های فنی  از حرفه ها، مشاغل و  با شناخت 
تولید و عرضه محصول، متناسب با عالیق، استعدادها و جنسیت، 

کند. برای انتخاب مسیر شغلی آینده خود برنامه ریزی 

ساحت تعلیم و تربیت 
اقتصادی و حرفه ای

و  حرکتی  ــ  جسمی  توانمـندیهای  و  نیازها  ویژگی ها،  شـناسـایی  با 
روانی خود، الگوی رفتاری متناسب با موقعیتهای مختلف را انتخاب 

کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتقاء دهد.

ساحت تعلیم و تربیت 
زیستی و بدنی

برنامه مستندات 

ی
صیل

تح
ی 

ها
ره 

دو
ف 

دا
اه

2 فعالیت 

فعالیت 1

فعالیت 3

□  طراحی و تولیــد اپلیكیشن جامع آمـوزش و پــرورش دانش آموزان 
با نیازهای ویژه

□  سـامـانه ندای هـمراه ویژه معلمان پذیـرا، رابــط و والـدین 
گیر دانش آمـوزان تلفیقی و فرا

□  ایجاد پایگاه مجازی آموزش
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با  دانش آموزان  پرورش  و  آموزش  جامع  اپلیکیشن  تولید  و  طراحی   :  3 و   1 فعالیت 
نیازهای ویژه و ایجاد پایگاه مجازی آموزش

گی های  اپلیكیشن و پایگاه مجازی آموزش ویژ

گروهای هفت گانه ▪ برنامه ریزی آموزشی 
کاربر ▪ برگزاری آزمون برخط و اعالم نتایج ارزیابی به 

       ios سیستم عامل اندروید و ▪
گزارش ▪ ارایه  آموزش بر خط و برون خط و دریافت 

▪ نمایش فیلم، فایل صوتی و متنی
کارشناسان، معلمان و دانش آموزان ▪ آموزش 

▪ آموزش در مواقع بحران )آلودگی، بیماری، سرما(
گروه های استثنایی ▪ ایجاد بانک آموزش دروس تمامی 

▪ یكپارچه سازی مجموعه ای از سامانه ها به عنوان تسهیل گر
▪ پیوند بیش از 33 سامانه وزارت آموزش و پرورش و 7 سامانه سازمان آموزش و پرورش 

استثنایی
▪ ایجاد پایگاه آموزش مجازی در استان ها

محتوای اپلیكیشن و پایگاه مجازی آموزش

گانه نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه  گروه های 7  گی های  ▪ معرفی ویژ
اجـــرای  مـــشارکت مـــحور در حــال  ح های  مـــخاطبان در خصوص طــــر مشارکت جــویی   ▪

سازمان
گروه های مختلف دانش آموزان  با توجه به  ارائه آموزش خانواده و خدمات مشاوره ای   ▪

با نیازهای ویژه 
پرورشــی،  آمــوزشی،  تشخــیصی،  زمـــینه های  در  سازمــان  فـــعالیت های  تمــامی  معرفی   ▪

گیر  توان بخشی، حمایتی و تلفیقی و فرا
کز آموزشی و توان بخشی مشكالت ویژه یادگیری،  ▪ اطالع رسانی دقیق مدارس ویژه و مرا

کز ارائه خدمات توان بخشی کز مشاوره و راهنمایی و مرا مرا
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کارشناسان، معلمان دیداری و نوشتاری ▪ آموزش تعاملی با همراهی 
گروه استثنایی ▪ آموزش مكمل برای همه دانش آموزان با توجه 

که قادر به حضور در مدرسه نمی باشند. ▪ ارایه آموزش به دانش آموزانی 

فعالیت2 : سامانــه ندای هـمــراه ویــژه مــعلمان پذیــرا، رابط و والدین دانش آمــوزان 
گیر تلفیقی و فرا

دانش آموزان  والدیــن  و  رابــط  پذیــرا،  معلمان  ویژه  همراه  ندای  سامانه  ویژݡگی های 
گیر تلفیقی و فرا

و  مشاوره  مرکز   16 مشاور   16 به  اتصال  با  اپلیكـیشن  طریق  از  تلفنی  مــشاوره  امــكان   ▪
مــشكالت   به  پاسخــگویی  گــیر جهــت  فـرا و  تلفیقی  آمـــوزش  مـــدرسان  و  راهنمایی خانــواده 

گیر دانش آموزان تلفیقی - فرا
آمــوزش تلفیقی  پاسخگویی به مــــشكالت ایجاد شـــده در مـــدارس پذیـــرا در خصــوص   ▪

گیــر فـرا و 
▪ پاسخگویی ویژه به معلمان رابط، پذیرا، والدین و دانش آموزان

نتایج مورد انتظار

کیفیت ارائه خدمات آموزش ویژه به دانش آموزان با نیازهای ویژه ▪ ارتقای 
کیفیت یاددهی ـــ یادگیری به دانش آموزان با نیازهای ویژه  ▪ ارتقای 

نیروهای  و  معلمان  والدین،  )دانش آموزان،  مــخاطبان  دانش  و  گاهی  آ ســطح  ارتقای   ▪
آموزشی و توان بخشی( 

سازمان  حمــایتی  و  توان بخشی  آمــوزشی،  خدمــات  و  برنامـــه ها  با  مــخاطبان  آشنایی   ▪
آموزش و پرورش استثنایی

سهم اجرایی هر یک از حــوزه هــای همكار در حین اجرای برنامه با تفاهم نامه های منعقد 
شده، مشخص می شود.
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شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ چک لیست های ارزیابی از مخاطبان
▪ آزمون های نگرش سنج لیكرتی ) بر خط(

▪ اثربخشی آموزش های ارایه شده به مخاطبان

هدف عملیاتی

)آزمون  نیازهای ویژه در 50 درصد  با  کودکان  به  تغییر نگرش مخاطبان نسبت   □
لیكرتی نگرش سنج(

و  ) پیش آزمون  اپلیكیــشــن  مـــحتوای  از  مخاطبان  درصـــد   80 باالی  یادگــــیری   □
پس آزمون برخط(

و  تلفیقی  آموزش  دانش آموزان  مــشكالت  رفـــع  برای  کاربردی  پاســخ های  ارائه   □
گیر 100 درصد فرا

گرفتن تمام دانش آموزان جسمی ـــ  حرکتی شدید پایه چهارم  □ تحت پوشش قرار 
که قادر به حضور در مدرسه نیستند. تا ششم 

□ میزان اثر بخشی آموزش های مجازی مكمل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
کننده از آن 60 درصد استفاده 

ت 1
الی

فع
2 

ت
الی

فع
3 

ت
الی

فع
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

کمک به افزایش سطح  هدف عملیاتی4 : تقویت بنیان خانواده و 
توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با 

اقتضائات جامعه اسالمی

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

راهکار 1-4: آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده مناسب 
و  تعلیم  نظام  اهداف  با  همسو  خانواده  محیط  در  رسانه  ابزار  از 

تربیت رسمی عمومی

راهـــكار  مــتن   و  شــماره 
سند تحول

2

آمــوزش و اطالع رســانی تخصـصی در بســـتر  ایجــاد شــبكه جامع 
فناوری اطالعات و رسانه

بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

□ درون سازمانی: مــــعاونت برنامه ریـــزی آمــوزشی و توان بخـــشی 
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص،  سازمان، اداره 
روابط  ریاست،  حوزه  بدنی،  تربیت  و  پرورشی  امور  پیشگیری، 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  ادارات  و  بین الملل  امور  و  عمومی 

استان ها        
□ درون دستگاهی : معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش

□ برون سازمانی: سازمان بهزیستی، شهرداری ها، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی ، دانشگاه ها و وزارت ارتباطات 

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6
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زمان اجراردیف
سنجهاقتضائــݡیالزامی8

عملکرد
مقدار

)کمیت(
)فصل
/ماه(

8-
1-

1

میزان تغییر نگـــرش مـــخاطبان نســــبت 
کــودکان با نیازهای ویژه با  استفاده  به 
پرورش  و  آموزش  جامع  اپلیكیشن  از 

استثنایی

طول سال50درصد

8-
1-

مــیزان یادگیری مـــخاطبان از مـــحتوای 2
پــــــرورش  اپلیكــیشــن جامــع آمـــوزش و 

اســـتثنایی
طول سال80درصد

8-
2-

کــاربـردی برای رفــع 3 مـــیزان پاســـخ های 
تلفیقی  آموزش  دانش آموزان  مـشكالت 

گیر در سامانه ندای همراه و فرا
طول سال100درصد

8-
3-

میــزان اثر بخــشی آمــوزش های مـــجازی 4

مكمل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
طول سال60درصد*

8-
3-

حرکـتی 5 ــ  جسمی  دانش آمـــوزان  تعــداد 
کــه قـادر به حضــور در مــدرسه  شــدیــد 

نمی باشـند.
*

موز
ش آ

دان

طول سال30

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

ح عملیاتی طراحی و تولید اپلیکیشن جامع آموزش و پرورش  تدوین طر
استثنایی

اردیبهشت ماه

گروه های ذینفع کارگروه با همه  اردیبهشت ماهتشكیل 

خرداد و تیرماهتدوین سناریو طراحی اپلیكیشن 

تیرماهتدوین محتوای اپلیكیشن و  تهیه بانک محتوا 

کننده تیرماهعقد قرارداد با شرکت تولید 

مردادتا مهر ماهطراحی اپلیكیشن

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-
1

8-
2

8-
3

8-
1
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

مهرماهبازبینی اپلیكیشن و رفع مشكالت احتمالی

آبان ماهفعال سازی اپلیكیشن 

اطالع رسانی به دستگاه های دولتی و انجمن های مردم نهاد جهت عضویت 
در اپلیكشن

آبان ماه

گزارش  آبان تا اسفند ماهگزارش گیری از اپ و ارزیابی شرکت کنندگان و ارایه 

ح عملیاتی سامانه ندای همراه اردیبهشت ماهتدوین طر

خرداد ماهتدوین سناریو سامانه ندای همراه 

کننده تیر ماهعقد قرارداد با شرکت تولید 

مرداد ماهطراحی سامانه

شهریورماهبازبینی سامانه طراحی شده و رفع مشكالت 

شهریور ماهفعال سازی سامانه طراحی شده

کز راهنمایی و مشاوره در خصوص پاسخگویی  هماهنگی با مشاوران و مرا
به مشكالت

مرداد و شهریور ماه

گزارش از عملكرد سامانه ها گیری از سامانه و ارزیابی و ارایه  شهریور تا اسفند ماهگزارش 

ح عملیاتی ایجاد پایگاه آموزش مجازی اردیبهشت ماهتدوین طر

گروه های ذینفع کارگروه با همه  اردیبهشت ماهتشكیل 

خرداد ماهتدوین سناریو پایگاه آموزش مجازی 

تیرماهتدوین محتوای پایگاه و تهیه بانک محتوا 

کننده تیر ماهعقد قرارداد با شرکت تولید 

مرداد ماهطراحی پایگاه آموزش مجازی

شهریوربازبینی پایگاه و رفع مشكالت احتمالی

مهرماهفعال سازی پایگاه

شهریور ماهاطالع رسانی به ادارات آموزش و پرورش استثنایی ، مدارس و خانواده ها 

گزارش از عملكرد سامانه ها مهر تا اسفند ماهگزارش گیری از سامانه و ارزیابی و ارایه 

8-
2

8-
1

8-
3
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9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد

□  سیاهــه ارزیابی از مــخاطبان و آزمــون های نگرش سنج لیكرتی 
)برخط(

□  اثربخشی آموزش های ارایه شده به مخاطبان

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

کیفیت یاددهی ـــ یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه □  ارتقای 

□  استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف 
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
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به  توجه  با  استثنایی  پرورش  و  آموزش  مــداوم  اصالح  و  تغییر   □
که  روشـهای نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی 
جامعه  خاص  شرایط  با  ارتباط  در  دانش آموزان  کودکان  و  آن گونه 

دارند.

اهداف برنامه سازمان

مناسب سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه

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

توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی

گیـرســازی آمـوزش و پرورش دانش آموزان با  توســعه رویكــردهای فرا
نیازهای ویژه

با شـناسـایی ویژگی ها، نیازها و توانمندیهای جسمی ـ حرکتی و 
روانی خود، الگوی رفتاری متناسب با موقعیتهای مختلف را انتخاب 

کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتقاء دهد.

ساحت تعلیم و تربیت 
زیستی و بدنی

قبال  در  را  خود  وظایف  و  نقـشها  شهروندی،  مـهارتهای  کسب  با 
محیطی،  زیست  برنامههای  و  فعالیتها  در  مشارکت  با  محلی  جامعه 

فرهنگی، سیاسی اجتماعی انجام دهد.
ساحت تعلیم و تربیت 

اجتماعی و سیاسی

برنامــه سوم : مدرسه انطباقی )مشارکت در طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، 
تربیتی و ورزشــی با نیازهـای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(

برنامه مستندات 

راهکار 14-2 هدف عملیاتی 14

فیزیكی،  مــتناسب سازی فضــاهای 
آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و 
تفــاوت های جنسیتی دانش آموزان 
الزامـات  آوردن  فـراهــم  بر  کیـــد  تأ با 
و  ایمــانی  فرهـــنگ  نهادینـــه ســازی 

عـفاف و پوشش و رعایت ...

ایجـــــاد و مــــتـناســـب ســــازی 
گی ها  ویــژ با  تربــیـتی  فضاهای 
دانش آمـــــــوزان  نیازهــــــای  و 
فـــــرهــــــــــنگ  اقـــتــضــــائــات  و 
شــــرایط  و  ایــــرانی  ــ  اســـالمی 
اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی

زیر نظام تامین فضا،
تجهیزات و فناوری

به مدارس ویژه و پذیرا از مدارس ویژه          چرخش تحولی

سیاست های راهبردی 
سازمان

لی
صی

تح
ی 

ها
ره 

دو
ف 

دا
اه
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فعالیت 1

فعالیت 2

فعالیت 3

گیر □  مدرسه انطباقی پذیرا )الگو( دانش آموزان تلفیقی و فرا

□  مدرسه انطباقی دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم

□  نهضت مشارکتی توان افزایی

گیر فعالیت 1: مدرسه انطباقی پذیرا )الگو( دانش آموزان تلفیقی و فرا

ایجاد مدارس الگو از لحاظ فضای آموزشی

▪ فضاهای بدون مانع و ایمن
▪ فضاهای باز و بسته آموزشی

▪ فضاهای آموزشی

ایجاد مدارس الگو از لحاظ آموزشی

کارکنان، معلمان و والدین ) تغییر نگرش( ▪ آموزش 
▪ آموزش های تخصصی و حرفه ای معلمان

▪ آموزش دانش آموزان عادی و نیازهای ویژه ) مهارت های ارتباطی و تغییر نگرش(
▪ تهیه محتواهای آموزشی و راهنمای تدریس

فعالیت 2: مدرسه انطباقی دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم

سیاهه ارزیابی فضا ، تجهیزات آموزشی، توان بخشی و محتوای آموزشی

▪ نور و توصیه های طراحی به منظور نورپردازی ـــ آرامش، نظم و سادگی و حداقل استفاده 
از جزئیات و تزئینات

کنترل و امنیت،  کوستیک(، سازماندهی فضا، حریم و فضای شخصی،  ▪ وضعیت صوتی )آ
گرمایش و تهویه مناسب
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▪ رنگ، بافت و مصالح ـــ فضاهای ویژه
▪ محتوای آموزشی ـــ تجهیزات آموزشی، توان بخشی و ورزشی 

نهضت مشارکتی توان افزایی فعالیت 3: 

ــــ امتداد مناسب سازی 

کاهش محدودیت های ناشی از معلولیت

با  نیاز دانش آمــوزان  مــورد  تجـهـیزات  کردن  فـراهـم  با  توان افــزایی  مــشارکتی  نهـضـت 
محدودیت های  کاهش  جهت  در  توان بخشی  و  آموزشی  خدمات  ارائه  و  ویژه  نیازهای 
آموزشی،  ورزشی،  تجهیزات  شامل  شــده  ارائه  خــدمـات  برمی دارد.  گــام  دانش آمــوزان 

توان بخشی و خدمات درمانی و خدمات توان بخشی

نتایج مورد انتظار

▪ گسترش مناسب سازی مدارس پذیرا در استان ها با الگو برداری از مدارس الگو
کیفیت ارائه خدمات آموزش ویژه به دانش آموزان با نیازهای ویژه ▪ ارتقای 

طیف  اخــــتالل  دانش آمـــوزان  حضور  برای  آموزشی  فضــای  امــــنیت  و  آرامــش  افــزایش   ▪
اتیسم

تجهیزات  تأمین  با  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  به  یادگیری  ــ  یاددهی  کیفیت  ارتقای   ▪
مورد نیاز و آموزش تخصصی معلمان

▪ آماده سازی همه جانبه مدارس پذیرا برای پذیرش دانش آموزان با نیازهای ویژه

سهم اجرایی هر یک از حوزه های همكار در حین اجرای برنامه با تفاهم نامه های منعقد 
شده، مشخص می شود.
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شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ چک لیست های ارزیابی فضای آموزشی و آموزش های ویژه و تخصصی مدارس پذیرای 
گیر آموزش تلفیقی و فرا

▪ چک لیست های ارزیابی فضای آموزشی و تجهیزات مدارس اختالل طیف اتیسم
مـــــدارس  از  ورزشـــی  و  تــــوان بخـــشی  آمـــوزشـــی ،  تجهــــیـــزات  ارزیابی  لیست های  چک   ▪

تجهیــزات دریافت کننده 

هدف عملیاتی

□ مناسب سازی مدارس پذیرای الگو از 15 مدرسه به 32 مدرسه الگو در 32 استان 
)جمعًا هر استان یک مدرسه(

دارای  )استان های  اتیسم  طیف  اختالل  دانش آموزان  مدارس  مناسب سازی   □
کدام یک مدرسه( مدرسه ویژه دانش آموزان اختالل طیف اتیسم هر 

 10000 حداقل  برای  قلم   300 ورزشی  و  توان بخشی  آموزشی،  تجهیزات  تأمین   □
دانش آموز

ت 1
الی

فع
2 
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فع
3 
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الی

فع
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

با  تربیتی  فــضــاهای  متناسب سازی  و  ایجــاد  هدف عملیاتی14 : 
گی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی ــ ایرانی  ویــژ

و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

راهکار 2-14: متناسب سازی فضاهای فیزیكی، آموزشی و تربیتی 
بر  کید  تأ با  تفاوت های جنسیتی دانش آموزان  و  ویژه  نیازهای  با 
و  عــفاف  و  ایمانی  فرهنگ  نهادینه ســازی  الزامــات  آوردن  فراهــم 

پوشش و رعایت ...

راهـــكار  مــتن   و  شــماره 
سند تحول

2

تربیتی  آموزشی،  فضاهای  تجهیز  و  ساخت  طراحی،  در  مشارکت 
ســــنی  و  جنـــسیتی  تفـــاوت هـــای  و  ویـــــژه  نیازهـــای  با  ورزشی  و 

دانش آمــوزان

بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

تأمین فضا، تجهیزات و فناوری زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آمــوزشی  برنامــه ریــزی  مــعاونت  درون سازمانی:   □
و  آموزش  ادارات  و  پشتیبانی  مدیریت ،  توسعه  کل  اداره  سازمان، 

پرورش استثنایی استان ها           
□ درون دستگاهی : معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

کشور     و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
□ برون سازمانی: خیرین مدرسه ساز، سـازمـــان نوســازی و تجهیز 

مدارس

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6
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سطح اجرا 7

* * * * * * * * *

فضاهای  تجهیز  و  ساخت  طراحی،  در  )مشارکت  انطباقی  مدرسه  سوم:  برنامه  شناسنامه 
آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(
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زمان اجراردیف
سنجهاقتضائــݡیالزامی8

عملکرد
مقدار

)کمیت(
)فصل
/ماه(

پـــــذیـــــرا )الگــــــو(  مـــــــدرســـــه انطـباقـــی 
گیر طول سال32واحد*دانش آموزان تلفیقی و فرا

مدرسه انطباقی دانش آموزان با اختالل 
طول سال32واحد*طیف اتیسم

طول سال10000دانش آموز*نهضت مشارکتی توان افزایی

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

ح عملیاتی مدرسه  انطباقی پذیرا ) الگو ( اردیبهشت ماهتدوین طر

اردیبهشت ماهتدوین شاخص های مناسب سازی فضای آموزشی 

تأمـــین و ابالغ اعـــتبار به اســـتان های هـــدف برای مــناسب سازی فضـــای 
مدارس پذیرای الگو

تیر و مرداد ماه

مرداد تا شهریور ماهنظارت براجرای مناسب سازی مدارس پذیرای الگو

تغییر  خصوص  در  الگو  پذیرای  مدارس  والدین  آموزش  واجرای  طراحی 
نگرش نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه

مهر تا دی ماه

تغییر  خصوص  در  الگو  پذیرای  مدارس  کارکنان  آموزش  اجرای  و  طراحی 
نگرش نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه

مهر تا دی ماه

مدارس  معلمان  تمامی  ای  حرفه  و  تخصصی  آموزش  اجرای  و  طراحی 
پذیرای الگو

مهر تا دی ماه

عادی  و  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تمامی  آموزش  اجرای  و  طراحی 
با  دانش آموزان  به  نسبت  نگرش  تغییر  خصوص  در  الگو  پذیرای  مدارس 

ویــژه نیازهــای 
مهر تا دی ماه

تهیه و ارسال محتواهای آموزشی و راهنمای تدریس معلمان ویژه معلمان 
و دانش آموزان با نیازهای ویژه مدارس پذیرای الگو

مهر تا دی ماه

گزارش بهمن ماهارزشیابی از اقدامات انجام شده و ارایه 

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-
1

فضاهای  تجهیز  و  ساخت  طراحی،  در  )مشارکت  انطباقی  مدرسه  سوم:  برنامه  شناسنامه 
آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(

8-1

8-2

8-3
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

ح عــملیاتی مـدرسه انطباقی دانش آموزان با اختالل طیف  تدویــن طر
اتیسم

اردیبهشت ماه

اختالل  مدرسه  آموزشی  فضای  مناسب سازی  شاخص های  تدوین 
طیف اتیسم

خرداد ماه

مدرسه   دو  آموزشی  فضای  مناسب سازی  برای  اعتبار  ابالغ  و  تأمین 
اختالل طیف اتیسم شهر تهران

تیر تا مرداد ماه

شهر  اتیسم  طیف  اختالل  مدرسه  دو  مناسب سازی  اجرای  بر  نظارت 
تهران

تیر تا مرداد ماه

تهیه و تدوین فیلم از مدارس اختالل طیف اتیسم مناسب سازی شده 
الگو

شهریور تا مهر ماه

فیلم  همراه  به  آموزشی  فضای  مناسب سازی  شاخص های  ارسال 
مدارس اختالل طیف اتیسم مناسب سازی شده الگو به استان ها

مهر ماه

تأمین و ابالغ اعتبار برای مناسب سازی فضای آموزشی مدارس اختالل 
طیف اتیسم در استان های هدف

مهر ماه

آبان تا بهمن ماهمناسب سازی مدارس اختالل طیف اتیسم در استان های هدف

گزارش دی تا اسفند ماهارزشیابی از اقدامات انجام شده و ارایه 

ح عملیاتی نهضت مشارکتی توان افزایی اردیبهشت ماهتدوین طر

گروه های ذینفع کارگروه تخصصی با حضور همه  اردیبهشت ماهتشكیل 

اردیبهشت تا خرداد ماهتهیه فهرست اقالم آموزشی، توان بخشی و ورزشی

کارشناسی های مربوط تیر تا مرداد ماهنیاز سنجی از استان ها و 

شهریور تا بهمن ماهتأمین و ابالغ اعتبار به استان ها

مهر ماهنظارت  بر تجهیز مدارس ویژه در استان های هدف

گزارش مهر تا اسفند ماهارزشیابی از اقدامات انجام شده و ارایه 

8-
2

8-
3

فضاهای  تجهیز  و  ساخت  طراحی،  در  )مشارکت  انطباقی  مدرسه  سوم:  برنامه  شناسنامه 
آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(
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9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(

طیف  اختالل  مـــدارس  مـــناسب سازی  شاخـــص های  تدویــن   □
اتیسم

تدوین شاخص های مناسب سازی فضای آموزشی و محتوا و   □
آموزش نیروی انسانی برای مدارس الگو

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد

ســیاهــه ارزیابی فضــای آموزشی و آموزش های ویژه و تخصصی   □
گیر مدارس پذیرای آموزش تلفیقی و فرا

□ سیاهه ارزیابی فضای آموزشی و تجهیزات مدارس اختالل طیف 
اتیسم

□ سیاهه ارزیابی تجهیزات آموزشی ، توان بخشی  و ورزشی مدارس 
تجهیزات دریافت کننده 

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

با  دانش آموزان  گی های  ویژ با  تربیتی  فضاهای  متناسب سازی   □
نیازهای ویژه

□ توجه به تفاوت های فردی و انعطاف در برنامه درسی ملی

گسترش و تأمین عدالت آموزشی و تربیتی □ توسعه 

فضاهای  تجهیز  و  ساخت  طراحی،  در  )مشارکت  انطباقی  مدرسه  سوم:  برنامه  شناسنامه 
آموزشی، تربیتی و ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه(  واحد آموزشی
هدفگذاری 8-2

)سنجه(  واحد آموزشی

3232استاندارد  ستاد
11آذربایجان شرقی1
11آذربایجان غربی2
11اردبیل3
11اصفهان4
11البرز5
11ایالم6

مدرسه انطباقی )مشارکت در طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و  برنامه سوم: 
ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی
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11بوشهر7
11چهارمحال و بختیاری8
11خراسان شمالی9
11خراسان رضوی10
11خراسان جنوبی11
11خوزستان12
11زنجان13
11سمنان14
11سیستان و بلوچستان15
11شهر تهران16
11شهرستان های تهران17
11فارس18
11قزوین19
11قم20
11کردستان21
11کرمان22
11کرمانشاه23
11کهگیلویه و بویراحمد24
11گلستان25
11گیالن26
11لرستان27
11مازندران28
11مرکزی29
11همدان30
11هرمزگان31
11یزد32

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه(  واحد آموزشی
هدفگذاری 8-2

)سنجه(  واحد آموزشی

مدرسه انطباقی )مشارکت در طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و  برنامه سوم: 
ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوت های جنسیتی و سنی دانش آموزان(

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی
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بیان مسئله و ضرورت اجرا
در برنامه مداخالت به هنگام طالیی پاسخ به سؤاالت زیر مورد نظر است.

کودکان دارای نیاز های ویژه  شناسایی شده اند؟ 1( آیا همه 
کودکان دارای نیاز های ویژه  شناسایی شده تحت پوشش خدمات آموزشی و  2( آیا همه 

گرفته اند؟ توان بخشی قرار 

بسته تحولــــݡی دوم
مداخالت به هنݡگام طالیــــــــݡی

ح زیر می باشد: کلی بسته تحولی مداخالت به هنگام طالیی به شر نمای 

به عمل  او  و خانواده  کودک  از  به هنگام  برنامه مداخله  که  پشتیبانی و حمایتی 
کند. مداخله  بیشتر وی جلوگیری  کم توانی های  و  از مشكالت  می آورد، می تواند 
کودک دارای  کند تا نســبت به داشــتن  کمک  به هــنگام می توانــد به خانواده هــا 
رفتار  برای  را  مهارت هایی  والدین  به  دهند؛  نشان  بیشتری  سازگاری  کم توانی 
کمک می کند تا خدمات حمایتی جانبی  کودک می آموزد و به خانواده ها  مؤثرتر با 

کنند. که ممكن است به آن نیازمند باشند، دریافت  را 

برنامه

بــرنامــه درسی و فــعالیت هــای آمــوزشی تربیتـی دوره  )بازنگــری   مــداخــالت به هــنگام طــالیی 
پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی( 
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و  آموزشی  خدمات  پوشش  تحت  شده  شناسایی  ویژه  نیاز های  دارای  کودکان  همه   )3
کرده اند؟ کمترین سن مداخالت به هنگام دریافت  توان بخشی، در 

کیفیت  گرفته مداخالت استاندارد با  کودکان دارای نیاز های ویژه تحت پوشش قرار  4( آیا 
کرده اند؟ دریافت 

درســــــݡݡی  بـــرنامــــه  )بازنـــݡگــری  طـــالیی  هــنگــام  به  مــوجـود  مــداخالت  وضــعـــیت 
و فــعالیت های آمـــوزشــــݡݡی تربیـــتــــݡݡی دوره پیش دبستانـــݡی بر اساس اسناد تحولی و برنامه(     

کیفیت مشكالت پیش روی انجام مداخالت به هنگام طالیی با 

در  بهزیستی  و  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  سازمان  نبودن  هماهنگ   )1
کمتر از 3 سال کودکان دارای نیاز ویژه  خصوص معرفی 

کودکان متولد شده دارای نیاز ویژه  2( نبود آمار در خصوص تعداد 
کمبود نیروی انسانی ) مشاوره ، توان بخشی و آموزگار(  )3

کمبود فضای آموزشی مناسب  )4
5( پوشش تحصیلی حمایتی و توان بخشی نامناسب

6( فقر آزمون های تشخیصی معتبر و دارای نرم ملی
کم والدین و انكار وضعیت جسمانی و رشدی فرزندشان 7( همكاری 
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کودکان با نیازهای ویژه دریافت کننده خدمات مداخله به هنگام جدول شماره 16( آمار 
سال تحصیلی 1398-99

جمع چهار تا 6 سال بدو تشخیص تا 4 سال پایـــه

84 68 16 کم توانی ذهنی اختالل طیف اتیسم با 

28 0 28 با آسیب بینایی

501 0 501 با آسیب شنوایی

26 0 26 با معلولیت جسمی ـــ  حرکتی

671 629 42 کم توانی ذهنی با 

144 129 15 کم توانی ذهنی چند معلولیتی با 

9 0 9 چند معلولیتی با هوشبهر عادی

1463 826 637 جمع

کالسی دانش آموزان با نیازهای ویژه ) مداخالت به هنگام( جدول شماره 17( نرم 

طیــف اتیسم و چند 
مـعلول  و  مـــعلولیتی 
جــســمی - حـرکــتی

آمــــوزان دانـــــــش 
با آسیب شنوایی
بیــــنایی و آسـیب 

دانش آموزان با
کم توانی ذهنی عنوان

 

3 تا 5 نفر 4 تا 7 نفر
4 تا 7 نفر

بدو تشخیص
تا 4 سال

3 تا 5 نفر - 4 تا 6 سال

کودکان با نیازهای  در ساختار آموزش و پرورش استثنایی انجام مداخالت به هنگام برای 
ویژه لحاظ شده است.

کالسی در بیشتر مدارس  نرم  ) آموزگار(  انسانی  نیروی  کمبود فضای آموزشی و  با توجه به 
کالس )4 تا 6 سال(  کودک در  رعایت نمی شود و از مدل چرخشی 2 یا 3 روز در هفته برای هر 

استفاده می شود.

وره
د

ان
ست
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ش

پی
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جدول شماره 18( وضعیت موجود نیروهای توان بخشی

ضوابط و
درجه بندی

ی 
رو

 نی
به

از 
نی

ی
ش

بخ
ن 

توا

به
وز 

ش آم
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ی

ش
خــ
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توا

ی 
رو

نیــ

ی
رو

 نی
داد

تع
ی

ش
خـ

ن ب
توا

وز
ش آم

دان
اد 

عد
ت

جه
سن گروه هدف

ف
دی

ر

هر 25 دانش آموز
یک نیرو

1894 141.9 405 57468 نفر گفتار درمانگر 1

هر 25 دانش آموز 
یک نیرو

1942 221.6 247 54747 نفر کاردرمانگر 2

هر 50 دانش آموز 
ناشنوا یک نیرو

26 67.5 74 4996 نفر شنوایی شناس 3

- - - 39 2500 نفر بینایی سنج 4

- - - 65 2683 نفر فیزیوتراپ 5

شی
بخ

ان 
تو

ی 
ها

رو
نی

وضعیت موجود

با  آموز  دانش   141.9 هر  قبال  در  می دهد  نشان   18 شماره  جدول  داده های   1 ردیف 
که با توجه به ضوابط و درجه بندی مدارس در  گفتار درمانگر وجود دارد  نیازهای ویژه یک 
گفتار درمانگر وجود داشته باشد. با توجه به  قبال هر 25 دانش آموز با نیاز ویژه باید یک 
گفتار درمانگر در مدارس  کمبود 1894  اهمیت توان بخشی در آموزش و پرورش استثنایی 

ویژه مشهود است.

یک  ویژه  نیازهای  با  دانش آموز   221.6 هر  قبال  در  می دهد  نشان   2 ردیف  داده های 
که با توجه به ضوابط و درجه بندی مدارس در قبال هر 25 دانش آموز  کاردرمانگر وجود دارد 
در  توان بخشی  اهمیت  به  توجه  با  باشد.  داشته  وجود  درمانگر  کار  یک  باید  ویژه،  نیاز  با 
آموزش  روند  در  را  زیادی  مشكالت  درمانگر،  کار   1942 کمبود  استثنایی  پرورش  و  آموزش 

کرده است. این دانش آموزان ایجاد 
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ضروری است با توجه به کمبود نیروی توان بخشی در آموزش و پرورش استثنایی، راهكارهای 
جذب  استخدامی،  ) ردیف  مدارس  توان بخشی  نیروی  نگهداشت  و  جذب  جهت  مناسب 

گرفته شود. نیروهای طرحی، سرباز معلم متخصص و ...( بكار 
کودکان با نیازهای ویژه در مدارس ویژه و انجام مداخالت  در حال حاضر جهت شناسایی 
سازمان  و  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  سازمان  بین  ارتباطی  هنگام،  به 
و  خدمات  ارایه  نحوه  خصوص  در  اطالع رسانی  انجام  با  سازمان  و  نیست  برقرار  بهزیستی 

کرده و خدمات مورد نیاز را ارایه می دهد. کودکان را شناسایی  مراجعه والدین، 
کودکان متولد شده با نیازهای  گونه آمار و اطالعاتی در خصوص  که هیچ  با توجه به این 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  تفاهم نامه  عقد  با  می کوشد  سازمان  نیست  دست  در  ویژه 
کودکان  معرفی  و  شناسایی  مشكل  مرتبط،  سازمان های  سایر  و  بهزیستی  پزشكی،  آموزش 
دارای نیازهای ویژه به مدارس ویژه را با توجه به غربالگری های وزارت بهداشت، درمان و 
کاری درست و سیستماتیک  آموزش پزشكی در بدو تولد رفع نماید تا بین دو دستگاه چرخه 

جهت شناسایی و جذب برقرار شود.
کیفیت ارایه خدمات آموزشی و  کشور،  که یكی از نماد های توسعه یافتگی یک  از آنجایی 
کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه است. این امر ضرورت اجرای برنامه  توان بخشی به 
را  ویـــژه  نیازهای  با  کودکان  حمایتی  و  توان بخشی  آموزشی،  تشخیصی،  هنگام  به  مداخله 

دو چندان می نماید.

مخاطبان بسته تحولی مداخالت به هنگام طالیی

▪ مدیران مدارس ویژه 
▪ معلمان مدارس ویژه 

▪ والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه 
▪ جامعه ) آحاد مردم(

▪ کارشناسان ادارات آموزش و پررش استثنایی
▪ دانش آموزان با نیازهای ویژه 

▪ نیروهای توان بخشی 
▪ مشاوران
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به  توجــه  با  اســتثنایی  پرورش  و  آموزش  مــداوم  اصــالح  و  تغــییر   □
که  روش های نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی 
جامعه  خاص  شرایط  با  ارتباط  در  دانش آموزان  کودکان  و  این گونه 

دارنــد.
قبل  ذهنی،  و  جسمی  ناتوانی های  بروز  از  پیشگیری  به  کمک   □
گاهی  آ سطح  بردن  باال  طریق  از  تولد  از  بعد  و  تولد  هنگام  تولد،  از 
کودکان  خصوصیات  و  معلولیت ها  بروز  عوامل  زمینه   در  عمومی 

استثنایی.

اهداف برنامه سازمان

مناسب سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه

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

توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی

کیــفی خدمــات ارائــه شــده توســط سازمــان در ابعاد  کمــی و  ارتقــاء 
آموزش و پرورش

با شـناسـایی ویژگی ها، نیازها و توانمنديهاي جسمی ـ حرکتی و 
روانی خود، الگوي رفتاري متناسب با موقعیتهاي مختلف را انتخاب 

کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتقاء دهد.

و  تعلـیــم  ســاحــت 
و  زیــســتی  تربـــیـت 

بــدنی

برنامه مستندات 

راهکار 5-1 هدف عملیاتی 5

پیش دبستانی  دوره  تعمیم 
به ویژه در مناطق  محروم و 

نیازمند در حد امكان

تأمین و بسط عــدالت در برخورداری 
با  تربیــت  و  تعــلیم  فـــرصــت های  از  
کیفـــیت مـناسب با توجه به تفاوت ها 
و  پســـران  و  دخــتران  گی هــای  ویـــژ و 

کشور مــناطق مختلف 

زیر نظام برنامه درسی

کاربردی، مهارتی از نظری به 
چرخش تحولی

از توان بخشی به توان بخشی و حمایتی

سیاست های راهبردی 
سازمان

ی 
ها

ره 
دو

ف 
دا

اه
لی

صی
تح
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فعالیت آموزشی،  به هنگام تشخیصی،  مـــداخله  برنامه  اجرای  و  □  تدوین 
کودکان با نیازهای ویژه توان بخشی و حمایتی 

عوامل مؤثر در مداخالت به هنگام

▪ خدمات بهداشتی و پزشكی به هنگام
▪ خدمات مشاوره و توان بخشی

▪ والدین
▪ مدارس ویژه

▪ نیروی انسانی مشاور و توان بخشی
▪ تجهیزات آموزشی و توان بخشی

▪ نیروی انسانی ) معلمان(

اقدامات اجرایی برنامه

کودکان با نیازهای ویژه گروه های  ▪ تدوین سند مداخالت به هنگام در 
کننده خدمات مداخله ای●  کودکان دریافت  ● شناسایی 

▪ غربالگری در بدو تولد توسط وزارت بهداشت و درمان و بهزیستی
حیطه هایی  ) در  کودک  در  مـــشكل  وجــود  و  درمان  و  غـــربالگری  مـــراحل  طی  از  پس   ▪
استثنایی  مدارس  به  ارجاع  دارند(  آموزشی  و  بخشی  توان  و  مشاوره ای  خدمات  به  نیاز  که 

تعیین شده

● چه خدمات مداخله ای باید با توجه به نوع نیازهای ویژه ارائه شود؟ ●

کودک با توجه به نیاز 
▪ خدمات مشاوره ای

گفتار درمانی ▪ خدمات 
کاردرمانی ▪ خدمات 
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▪ خدمات شنوایی شناسی
▪ خدمات بینایی سنجی

▪ آموزش ویژه ) 4 تا 6 سال(
کودک به مدرسه استثنایی ارجاع به تیم توان بخشی به منظور ارزیابی های  پس از ارجاع 

رشدی

کالس 4 تا 6 سال ● کودکان بدو تشخیص تا 4 سال و  ● نحوه ارایه خدمات مداخله ای به 

1( برگزاری جلسات مشترک با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و بهزیستی
کودکان شناسایی شده به مدارس ویژه 2( معرفی 

کودک به مشاور مدرسه 3( ارجاع والدین و 
4( پس از بررسی اولیه توسط مشاور معرفی به تیم توان بخشی

کودک 5( بررسی وضعیت مراحل رشد توسط تیم توان بخشی و تعیین سن رشدی 
6( ارائه خدمات توان بخشی مشاوره به والدین 

کودک 7( ارائه خدمات توان بخشی با توجه مراحل رشد 
کالس های 4 تا 6 سال عالوه بر خدمات مشاوره و توان بخشی، آموزش ویژه نیز به  8( در 

کودکان ارایه می شود.
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کودکان برای دریافت خدمات مداخله ای در مدارس ویژه ● ● مدارک مورد نیاز پذیرش 

کاربرگ شنوایی نگاره از شنوایی شناس معتبر ▪ کودکان با آسیب شنوایی : ارایه 
کاربرگ معتبر بینایی سنجی از بینایی سنج معتبر ▪ کودکان با آسیب بینایی: ارایه 

کم توانی ذهنی: تشخیص بالینی( سیاهه های رشــدی مهارت های شناختی،  ▪ کودکان با 
زبانی و حرکتی

کودک کاربرگ معتبر با توجه به معلولیت های  ▪ کودکان چند معلولیتی: ارایه 
▪ کودکان با اختالل طیف اتیسم : تشخیص بالینی ، آزمون های تشخیصی

نوآمـــوزان  تحـصیلی  آمــادگی  و  سالمــت  ســنجش  ارزیابی هـــای  نتایج  دیرآموز:  کودکان   ▪
پیش دبستان و بدو ورود به دبستان

استلزامات و اقدامات اجرای مداخالت به هنگام

1( عقد تفاهم نامه با وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی و سایر سازمان های مرتبط
کارگروه ساماندهی نیــروی انســانی( با توجه به  ح در  2( جـــذب نیــروی تـــوان بخــشی )طــر

وضعیت نیاز اعالم شده در جدول نیروی انسانی »گروه توان بخشی« 
3( جذب نیروهای طرحی در حوزه توان بخشی

4( افزایش سرانه خدمات توان بخشی »واسپاری برون مدرسه ای« 
کودکان 5( افزایش  اعتبار سرویس ایاب و ذهاب 

6( توسعه مدارس ویژه با ساخت 210 مدرسه جدید
کودکان و دانش آموزان با نیازهای  7( ایجاد مرکز جامع تشخیصی، آموزشی و توان بخشی 

ویژه جهت ارایه خدمات در تمام سال
توســــط  توان بخشی  نیــــروی  تربیت  جهت  فرهـــنگیان  دانشگاه  با  تفاهـــم نامـــه  عــــقد   )8

دانشگاه های علوم پزشكی و توان بخشی و بهزیستی و جذب در آموزش و پرورش
9( افزایش  اعتبار بسته حمایتی برای مداخالت به هنگام

گروه های توان بخشی مورد نیاز 10( جذب سرباز معلمان با تخصص 
کودکان در سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان کاهش سن   )11
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نتایج مورد انتظار

کودکان و ارائه خدمات مشاوره و توان بخشی با توجه به  شناسایی و جایدهی مناسب   ▪
کودکان با نیازهای ویژه گروه از  گی های خاص هر  ویژ

و  هنگام  به  مداخالت  برنامه های  اجرای  در  والدین  پروری  فرزند  گاهی های  آ افزایش   ▪
کودکان با یادگیری پیش نیازهای الزم به دوره ابتدایی ورود 

▪ دانش افزایی معلمان با توجه به آشنایی آنان با  روش های مداخله 
سهم اجرایی هر یک از حوزه های همكار در حین اجرای برنامه با تفاهم نامه های منعقده 

مشخص می شود.

هدف عملیاتی

 14650 به   13500 از  ویژه  نیازهای  با  نوآموزان  پیش دبستان  دوره  تحصیلی  پوشش   □
نوآموز

کودکان  مشمول برنامه □ افزایش 15 درصدی ارایه خدمات توان بخشی و حمایتی 

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

کننده خدمات مداخله ای ▪ تعداد دانش آموزان دریافت 
کار گزارش های استانی از نحوه انجام  ▪ دریافت 
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

از  برخـــورداری  در  عـــدالت  بســـط  و  تأمـــین   :5 عملیاتی  هــدف 
کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها  فرصت های تعلیم و تربیت با 

کشور گی های دختران و پسران و مناطق مختلف  و ویژ

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

مـــناطق   در  ویـــژه  به  پیـــش دبستانی  دوره  تعمــیــم   :5-1 راهکار 
مــحروم و نیازمند در حد امكان

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

بازنگـــری برنامـــــه درسی و فــــعالیت های آمــــــوزشی تربیــــتی دوره 
پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی

بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

برنامه درسی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخـــشی  و  آموزشی  برنامــه ریـــزی  مـــعاونت  درون سازمانی:   □
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص،  سازمان ، اداره 
پرورش  و  آموزش  وادارات  بدنی  تربیت  و  پرورشی  امور  پیشگیری، 

استثنایی استان ها           
□ برون سازمانی: سازمان بهزیستی، شهرداری ها، وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه ها

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6
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سطح اجرا 7

* * *

شناسنامه برنامه: مداخالت به هنگام طالیی )بازنگری برنامه درسی و فعالیت های آموزشی 
تربیتی دوره پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی( 
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زمان اجراردیف
سنجهاقتضائــݡیالزامی8

عملکرد
مقدار

)کمیت(
)فصل
/ماه(

پوشــش تحصیلی دوره پیــش دبســتان 
اجـــرای  با  ویــژه  نیازهــای  با  نوآمـــوزان 

برنامه مداخالت به هنگام  طالیی
طول سال14650نوآموز*

درصد کودکان پیش دبستان دریافت کننده 
طول سال15درصد*خدمات توان بخشی و حمایتی

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

گروه های ذینـفــع ) مــداخالت به هنگام  کارگروه تخــصصی همــه  تشكیل 
طالیی(

اردیبهشت ماه

اردیبهشت تا مرداد ماهتدوین سند مداخالت به هنگام و دستورالعمل اجرای مداخله به هنگام

خرداد تا تیر ماهبررسی وضعیت موجود

خرداد تا تیر ماهمطالعات تطبیقی 

و  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  مشترک  جلسات  برگزاری 
سازمان بهزیستی

خرداد تا بهمن ماه

مهر تا دی ماههماهنگی به استان ها و تعیین مدارس ارایه دهنده خدمات مداخله ای 

معرفی  جهت  بهزیستی  سازمان  و  درمان  بهداشت،  کز  مرا با  هماهنگی 
کودکان واجد شرایط به مدارس ویژه

شهریور ماه

شهریور تا خرداد 1400ثبت نام و ارائه خدمات مداخله ای به نوآموزان در مدارس ویژه

شهریور تا اسفند ماهنظارت بر عملكرد مدارس و رعایت قوانین برنامه مداخالت به هنگام

گزارش عملكرد استان ها آبان تا اسفند ماهارزشیابی برنامه و تدوین 

گروه های  با توجه به  برنامه درسی دوره پیش دبستان  تدوین راهنمای 
مختلف استثنایی

مرداد تا مهر ماه

مهر ماه تا 1400تدوین استانداردهای آموزشی دوره پیش دبستان و تولید محتوا

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

 8
-1

و  
  8

-2

8-1

8-2

شناسنامه برنامه: مداخالت به هنگام طالیی )بازنگری برنامه درسی و فعالیت های آموزشی 
تربیتی دوره پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی( 
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9
استلزامات )حقوقی، 

□ تدوین سند  برنامه مداخالت به هنگام اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
□ تعداد دانش آموزان دریافت کننده خدمات مداخله ای

کار گزارش های استانی از نحوه انجام  □ دریافت 

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

مشاوره  خدمات  ارائه  و  کودکان  مناسب  جایدهی  و  شناسایی   □
با  کودکان  از  گروه  هر  خاص  گی های  ویژ به  توجه  با  توان بخشی  و 

نیازهای ویژه

گی ها و تفاوت های فردی  □ انعطاف در برنامه درسی با توجه به ویژ
نوآموزان با نیازهای ویژه

□ گسترش و تأمین عدالت آموزشی و تربیتی 

شناسنامه برنامه: مداخالت به هنگام طالیی )بازنگری برنامه درسی و فعالیت های آموزشی 
تربیتی دوره پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی( 

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه(  نوآموز
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

1465015استاندارد  ستاد
58615آذربایجان شرقی1
42415آذربایجان غربی2
17315اردبیل3
79015اصفهان4
37215البرز5
17015ایالم6
25715بوشهر7
21515چهارمحال و بختیاری8
30815خراسان شمالی9

تربیتی  آمــوزشی  فــعالیت های  و  برنامه درسی  )بازنگری  هـــنگام طالیی  به  مــداخالت  برنامه چهارم: 
دوره پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی (

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی
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162015خراسان رضوی10
24115خراسان جنوبی11
90115خوزستان12
23715زنجان13
20015سمنان14
63615سیستان و بلوچستان15
87615شهر تهران16
64215شهرستان های تهران17
99015فارس18
26315قزوین19
31515قم20
23615کردستان21
72515کرمان22
27515کرمانشاه23
14115کهگیلویه و بویراحمد24
41315گلستان25
45015گیالن26
23715لرستان27
52515مازندران28
24715مرکزی29
34015همدان30
61515هرمزگان31
23015یزد32

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه(  نوآموز
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

تربیتی  آمــوزشی  فــعالیت های  و  برنامه درسی  )بازنگری  هـــنگام طالیی  به  مــداخالت  برنامه چهارم: 
دوره پیش دبستانی بر اساس اسناد تحولی و برنامه درسی ملی (

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی
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تحولــــݡی ســوم بسته 
توسعه مشارکت ها، ݡکاهش تمرکز و 

شــــــدن اجتماعـــــݡی 

زیر  ح  شر به  شدن  اجتماعی  و  تمرکز  کاهش  مشارکت ها،  توسعه  تحولی  بسته  کلی  نمای 
می باشد:

ح جام 1( طر
کاربست مطالعات ملی و بین المللی ح رصد و  2( طر

3( پارلمان مجازی مشورتی معلمان دانش آموزان استثنایی
گیری از مدرسه تا ستاد 4( نظام تصمیم 

5( قشربندی حرفه ای معلمان
6( ایجاد دبیرخانه های استانی

7( نظارت همتا
8( جشنواره الگوهای برتر تدریس

9( انتشار نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

توسعه مشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران

1( تشكیل پارلمان مشورتی اولیا و مربیان
2( مدرسه یاری

توسعه مشارکت اولیا
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1( تشكیل مجلس دانش آموزی
2( تشكیل مجلس مجازی مشورتی دانش آموزی

ح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشكل 3( طر
4( هر مدرسه یک سرود

ح مدام )دوره اول و دوم متوسطه دانش آموزان با هوشبهر عادی( 5( طر

گنجینه های مدیریتی  )1
2( باشگاه بازنشستگان

3( حامی
4( 100 دبیرخانه، 100 مدرسه

کیفی سازمان های مردم نهاد  کمی و  5( توسعه 

توسعه مشارکت دانش آموزان

توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشكل های مردمی



بســـته هــای تحــولـــݡی و برنامــه های سال 1399 82

بیان مسئله و ضرورت اجرا
با  باید  که  دولتی  دســتگاه  پیكـــرترین  پهن  عــنوان  به  کشــور  پـرورش  و  آمـــوزش  نظام 
رنج می برد.  تمرکز  و  از تصلب  نگریست به شدت  آن  به  وزارتخانه  فرا  و  ابر سازمان  نگــاه یك 
چند  مدیریت  و  گرایانه  بخشنامه  آفرینی  هنجار  تا  شده  موجب  متصلب  و  متمرکز  نگاه  این 
را با دشواری های زیادی مواجه سازد به  الیه ضخیم، فضای مدیریت نظام تعلیم و تربیت 
که محل و محیط اصلی تعلیم و تربیت است به هیچ انگاشته می شود.  که مدرسه  گونه ای 
بلكه  می شود  انگاشته  نادیده  متمرکز  و  متصلب  مدیریت  نگاه  از  محوری  مدرسه  تنها  نه 
نظام هنجارآفرین بخشنامه گرا با مدیریت عمودی چند الیه ضخیم از ستاد مّلی و استانی و 
را به عنوان یك سر بزرگ )هنجارها و بخشنامه ها و باید و نبایدهای فراوان  منطقه ای خود 
و اختیار  از حیث قدرت  باید  که  بر پیكر مدرسه تحمیل می کند و مدرسه  متعدد و مستمر( 
فربه ترین بخش آموزش و پرورش باشد به پیكری نحیف با سر بزرگ تبدیل شده و در نتیجه 
ج و تبدیل  تعالی مدیریت و سازمان تجدید حیات شونده خار و  ارتقاء  و  کیفیت  از  مدرسه 
گرا می گردد. در چنین وضعیتی ارکان و عناصر اصلی  کمی  به مدرسه ای میرا، سطحی نگر و 
کافی  کارشناسان و دانش آموزان از انگیزۀ  تعلیم و تربیت یعنی معلمان، مربیان، مدیران و 
کنار صالحیت معلمی دو عنصر اصل تحول در  که وجود انگیزه در  برخوردار نیستند در حالی 
آفرین  این عوامل تحول  به هر دوی  آموزش و پرورش است و نظام متصلب و متمرکز  نظام 

ضربه می زند.
زمانی  و  می شود  سازمانی  تعلق  حس  کاهش  موجب  جریانی  چنین  کمیت  حا همچنین 
پرورش  و  آموزش  سازمان  ابر  آنها  رأس  در  و  بزرگ  سازمان های  ویژه  به  سازمان ها  در  که 
احساس تعلق سازمانی وجود نداشته باشد دو اتفاق نامیمون بروز می کند. میل به مقاومت 
نگاه  و  جمعیت  جای  به  فردگرایانه  نگاه  و  فردیت  و  می نشیند  مشارکت  به  شوق  جای  به 
حیات  تجدید  و  رونده  پیش  سازمان  یك  جان  بالی  دو  هر  این  و  می شود  کم  حا جمع گرا 
نگاه  فروپاشی  وضعیتی  چنین  وجود  خطرناك  عوارض  از  یكی  این،  بر  عالوه  است.  شونده 
که  است  کارشناسان  و  مدیران  معلمان،  کارکنان،  مجموعۀ  در  خالقیت آفرینانه  و  نوآورانه 
گر منابع انسانی یك سازمان از  آنها را به عنصری غیرخالق و غیرنوآور مبدل خواهد ساخت و ا
کافی برخوردار نباشند، میل به مشارکت نداشته باشند، فردیت آنها به جهت و نگاه  انگیزه 
کیفیت گرایی خود را از دست  جــمع گــرایانه غــالب آید، چــنین سازمانی قدرت پیشروندگی و 

خواهد داد.
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عارضۀ مهم و مخرب دیگر تمرکز، افزایش فاصلۀ بین ستاد و صف، بین وزارتخانه، ادارات 
از  مدیران  و  معلمان  و  مدرسه  با  اداری  دستگاه  کارکنان  بین  و  سو  یك  از  مناطق  و  کل 
مـــطالبه گر  نیـــروهای  به  تبدیل  هــسته  آن  کارکنان  و  افــراد  و  سازمـــان  و  است  ســو  دیگـــر 
فرهنگ  جای  به  صرف  مطالبه  فرهنگ  افزایش  عبارتی  به  شد.  خواهند  غیرمسئولیت پذیر 
که  کرد  خواهد  معترض  و  منتقد  نیروهای  به  تبدیل  را  سازمان  کارکنان  همۀ  مسئولیت، 
کامی ها و چالش ها می دانند و  همواره مدیران و تعلیم گران آن سازمان را مؤثر و مقصر همه نا
که سازمان های  کردن آنها هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی پندارند در حالی  برای برطرف 
کارکنان خود را تشویق به مطالبه گری و رویكرد تفكر انتقادی می کنند  پیشرو، عالوه بر اینكه 
کارکنان  و  می انگیزانند  بر  آنها  در  نیز  را  مشكالت  حل  و  مشارکت  دخالت،  مسئولیت،  حس 
که به مشكالت واقف می شوند و نسبت به رفع آنها مطالبه گری می کنند خود را در  ضمن آن 

رفع مشكالت و تحول آنها مسئول می دانند.
کارکنانشان، بی انگیزه هستند، نوآوری و خالقیت  که  مضاف بر موارد یاد شده، سازمانهایی 
یا  اجتماعی  می کنند  کار  آن  در  آنها  که  سازمانی  نمی کنند،  پیدا  میل  مشارکت  به  ندارند، 
که سازمان ها به ویژه سازمان عریض و طویل  جامعه پذیر نمی شود. ما نیازمند آن هستیم 
کنیم و جامعه پذیری نظام تعلیم و تربیت را به شكل جدی  آموزش و پرورش را اجتماعی 
نتیجه  در  و  پیوند  تعامل،  تربیت  و  تعلیم  نظام  و  جامعه  بین  تا  دهیم  قرار  کار  دستور  در 
که اهمیت  مشارکت جدی محقق شود. این موارد و موضوعات بیشمار دیگری وجود دارد 
ضروری  پیش  از  پیش  را  تربیت  و  تعلیم  نظام  شدن  اجتماعی  و  تمرکز  کاهش  و  مشارکت 
سه  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  مشارکت  توسعه  و  تمرکز  کاهش  باال،  موارد  بر  عالوه  می سازد. 
کاهش هزینه های اقتصادی آموزش و  که بدین طریق  اتفاق مهم دیگر را نیز رقم خواهد زد 
پرورش، افزایش قدرت اقتصاد آموزش و پرورش از یك سو و افزایش هویت و نقش آفرینی از 
کنون اولیاء دانش آموزان در قالب انجمن  گر چه هم ا مدرسه تا ستاد را موجب خواهد شد. 
مشارکت های  نیز  و  مدرسه ساز  خیرین  مجمع  قالب  در  مردمی  بخش  مربیان،  و  اولیاء 
کاهش  که توسعه مشارکت ها،  متفاوتی در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد اّما باید بپذیریم 
کرده و  تمرکز و فرایند جامعه پذیری آموزش و پرورش ظرفیت های فراوانی را می تواند پیدا 
در خدمت نظام تعلیم و تربیت قرار دهد تا تحولی شایسته و بایسته را جلب نماید. بستۀ 
حوزۀ  در  که  پرورش  و  آموزش  شدن  اجتماعی  و  تمرکز  کاهش  و  مشارکت ها  توسعۀ  تحولی 
آموزش و پرورش استثنایی در سال 1399 تدوین و در نظام برنامه ریزی این سازمان جاری 
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افزایش  صف،  تا  ستاد  فاصلۀ  کاهش  تصلب،  و  تمرکز  کاهش  هدف  با  شد  خواهد  ساری  و 
کارکنان، معلمان و مدیران، مشاوران و نیروهای توان بخشی،  از  انسانی اعم  انگیزۀ منابع 
افزایش حس تعلق سازمان و روحیۀ خالقیت و نوآوری، افزایش مسئولیت پذیری و ترویج 
گیری احساس  کاهش هزینه های اقتصادی، افزایش توان مالی و شكل  فرهنگ مسئولیت، 
این  قالب  در  اهدافی  چنین  تحقق  در  امیدواریم  که  است  شده  طراحی  و  تدوین  هویت 
با  آموزان  دانش  پرورش  و  آموزش  کیفیت  ارتقاء  راستای  در  مؤثری  گامهای  تحولی  بستۀ 

نیازهای ویژه رقم خورد.

کاهش  که مسأله و ضرورت تدوین بسته تحولی »توسعۀ مشارکت ها،  خالصه موضوعاتی 
ح زیر دانست. تمرکز و اجتماعی شدن آموزش و پرورش« را تبیین می نماید می توان به شر

▪ تصلب و تمرکز در نظام پهن پیكر آموزش و پرورش
گرایی متعدد و چند الیه سر بزرگ بر پیكر الغر ▪ هنجار آفرینی ـــ بخشنامه 

▪ افزایش فاصله صف و ستاد
کارکنان ▪ کاهش انگیزش معلمان، مدیران، دانش آموزان و 

و  به مشارکت  به جای شوق  به مقاومت  و جانشینی میل  تعلق سازمانی  کاهش حس   ▪
فردیت به جای جمعیت 

▪ کشتن حس نوآوری و خالقیت در مجموعه صف تا ستاد
کاهش فرهنگ مسئولیت ▪ افزایش فرهنگ مطالبه و 

▪ کاهش هزینه ها
کمک به اقتصاد آموزش و پرورش ▪ افزایش فرصت ها و 

▪ افزایش هویت و نقش آفرینی فرهنگیان و جامعه در خصوص آموزش و پرورش
▪ کاهش فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری آموزش و پرورش در جامعه و دولت
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ارکان و اضالع مشارکت

درون سازمانی

▪ معلمان
▪ مدیران

▪ کارشناسان
بازنشستگان و پیشكسوتان  ▪

▪ مدارس
▪ مناطق

▪ دانش آموزان

برون سازمانی

▪ دانشگاهیان، حوزویان و صاحبنظران
▪ اولیا

▪ دستگاه و سازمان های دولتی
▪ دستگاه و سازمان های عمومی

▪ تشكل ها و سازمان های مردم نهاد

شورای توسعه مشارکت ها در سازمان آموزش و پرورش استثنایی

▪ رئیس سازمان - رئیس شورا
▪ مدیر حوزه ریاست - جانشین رئیس

▪ مشاور در امور مشارکت ها - دبیر شورا
▪ معاون تشخیص و پیشگیری

کل توسعه مدیریت و پشتیبانی ▪ مدیر 
▪ معاون برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی

▪ مشاور آموزشی و توان بخشی
▪ مشاور فن آوری سازمان

ح و برنامه ▪ مشاور طر
▪ کارشناس مشاوره 

▪ کارشناس مشارکت های مردمی

اعضا شورای توسعه مشارکت ها
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وظایف شورای توسعه مشارکت ها

1( توسعه مشارکت ها در همه ابعاد تعلیم و تربیت استثنایی
2( تدوین منشور مشارکت در سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

ح مشارکتی از سوی ذینفعان و تسری آنها به نظام تعلیم و تربیت 3( ارزیابی طر
نظام  در  مشارکتی  ارکان  و  اجزا  و  ذینفعان  برای  مشارکتی  دستورالعمل های  تدوین   )4

تعلیم و تربیت

راهکار هدف عملیاتی

راهكار 3-4( تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهای 
و  تربیتی خانواده ها  تقویت فرهنگ  برای  آموزشی  و  تربیتی 

تحقق شایستگی های پایه دانش آموزان

کـمــك به  4( تقویت بنیــان خانــواده و 
افزایش سطح توانایی ها و مهارت های 
خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب 

با اقتضائات جامعه اسالمی 

اعــتقادی  تقــویت شــایســتگی های حرفــه ای و  راهكار8-6( 
کارهــای اجرایی  مدیران و مــعلمان و فراهـــم آوردن ســاز و 
برای مــشارکت فعال و مؤثر ایشــان در برنامه های تربیتی و 

فعالیت های پرورشی مدارس

تعـــلیــم  نظام  مـــشارکت  افـــزایـــش   )8
و  مــدرسه  و  عمــومی  رســـمی  تربیت  و 
معلمان و دانش آموزان در رشد و تعالی 
کشـــور در عرصـــه های دینی، فرهـنگی، 
به  مــلی  و  مــحلی  اجتماعی در ســطح 
انســانی،  سرمــایه  مــولد  نهـــاد  عــنوان 

فرهنگی، اجتماعی و معنوی

برنامه مستندات 
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راهکار هدف عملیاتی

کارهای تشویقی  راهكار 1-9( ایجاد تسهیالت قانونی و ساز و 
و انگیزشی الزم اعم از مادی و معنوی، برای بسط فرهنگ 
در  مشارکت جویی  و  مشارکت پذیری  تعاون،  و  نیكوکاری 
دینی  آموزه های  از  الهام  با  دانش آموزان  بین  در  و  جامعه 
درسی،  کتاب های  ظرفیت  از  مناسب  استفاده  بر  کید  تأ با 

مجالت و رسانه های آموزشی و برگزاری اردوهای جهادی

کــارهای مـــناسب برای حفــــظ و  راهكار 2-9( ایجاد ســاز و 
ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفان و خیرین مدرسه ساز 
آنان  مــشارکــت  ایشان،  نام  به  مـــدارس  نام گــذاری  قبیل  از 
تأمین  در  دولت  مـــشارکت  خیرساز،  مـــدارس  مدیریت  در 

هزینه های این مدارس

9( جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و 
تعلیم و  بخش عمومی و غیردولتی در 

تربیت رسمی عمومی

راهكار3-9( توسعه مشارکت بخش های دولتی و غیردولتي 
در   امور مدارس

راهكار 4-18( استفاده بهینه از دانش  و تجربه نخبگان و 
پیشكسوتان آموزش و پرورش

تعــلیــم  نــوآوری در نظــام  تغـــییر و   )18
رویـكـــرد  با  عـمــومی  رســـمی  تربیـــت  و 

تعالی بخش، پویا و بالنده 

ح های موفق و  راهكار 3-23( حمایت مادی و معنوی از طر
نوآوری های تربیتی بومی، مستندسازی و انتشار یافته های 
کشور و ایجاد بانک اطالعاتی  ج از  پژوهشی در داخل و خار

کارآمد فعال و 

23( توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، 
نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات 

تربیتی بومی

بـا تـوجه  تغییر و اصـالح مـداوم آموزش و پرورش استثـنایی 
به روش هـای نویـن آموزش و پرورش استثنایی در جهان و 
کودکان و دانش آموزان در ارتباط با  گونه  که این  نیازهایی 

شرایط خاص جامعه دارند.

اهداف برنامه سازمان

برنامه مستندات 
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موظفند  دولتی  مؤسسات  و  ها  خانه  وزارت  کلیه 
با وزارت  تامین  اهداف آموزش و پرورش  در جهت 

آموزش و پرورش همكاری نمایند.

ماده 3  قانون اهداف و وظایف
وزارت آموزش و پرورش

مــشارکت  غیردولتی،  و  مردمی  مـــشارکت  تقـــویت 
دانشگاه ها،  علمیه،  مدارس  خانواده ها،  معلمان، 
و  عمومی  نهادهای  سایر  پژوهشی  و  علمی  کز  مــرا

دستگاه های اجرایی

بند 6-1  کلی تحول سیاست های 
در نظام آموزش و پرورش 
ابالغی مقام معظم رهبری

□ مشارکت جویی و مشارکت پذیری
گسترده مردمی در پیشبرد  □ بهره گیری از امكانات 

اهداف تعلیم و تربیت

ماده  1 و
بند 2 ماده 11
بند 5 ماده 13

قانون تشکیل
شوراهای آموزش و پرورش

برنامه مستندات 

از تصدی گری در امور به توسعه مشارکت و مدیریت فرآیندی چرخش تحولی

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

توسعه، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی

ابعاد آموزش  ارائه شده توسط سازمان در  کیفی خدمات  کمی و  ارتقاء 
و پرورش

سیاست های راهبردی 
سازمان

جامعه پذیری و اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی

کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار در سطوح استانی، منطقه ای به 
ویژه مدرسه ای
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فعالیت 1

برنامه اول: توسعه مشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران

فعالیت 5

فعالیت 3

فعالیت 7

فعالیت 2

فعالیت 6

فعالیت 4

فعالیت 8

فعالیت 9

ح جام □  طر

□  قشربندی حرفه ای معلمان

□  پارلمان مجازی مشورتی معلمان دانش آموزان استثنایی

□  نظارت همتا

کاربست مطالعات ملی و بین المللی □  رصد و 

□  ایجاد دبیرخانه های استانی

□  نظام تصمیم گیری مشارکت محور از مدرسه تا ستاد

□  جشنواره الگوهای برتر تدریس

کودکان استثنایی  □  انتشار نشریه تعلیم و تربیت 

ح جام ) جمع آوری ایده های مطلوب ( فعالیت 1( طر
ح گی های اجرای طر ویژ

پایگاه  در  جام  ح  طر لینک  طریق  از  ارایه دهندگان  سوی  از  ایده ها  و  ح ها  طر دریافت   ▪
اطالع رسانی سازمان 

ح ) مـــرتبط بودن با فـــعالیت ها و مــأمــوریت های سازمان،  رعــایت مـــعیارهای ارایه طـــر  ▪
و  عــلمــی  پشــتوانه  از  برخورداری  چالش ها،  حل  ظرفیت سازی،  اثرگذاری،  تحقق پذیری، 

ح( رعــایت فرمــت ارایه طر
در  شده  تعیین  معیارهای  و  بررسی ها  انجام  از  پس  ح ها  طر و  ایده ها  بازنشر  و  انتخاب   ▪

کاربست مطالعات ملی و بین المللی کمیته رصد و 
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ح های منتخب جهت بهره مندی، اجرایی شدن و تعمیم نتایج در بخش های  ▪ ارایه طر
مرتبط سازمان

نتایج مورد انتظار

کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، پرورشی، توان بخشی، تشخیصی و حمایتی  ▪ ارتقای 
به دانش آموزان با نیازهای ویژه

کمک به مـــدیریت دانــش، تبادل نظـــر و بهــره مــندی از ظرفیت خــرد جمــعی در نظام   ▪
سازمانی  تصمیم گیری 

ایــده هــا به سمت  ح ها و  جهــت دهی به توانمـــندی هــای مــنابع انسانی و هــدایت طــر  ▪
سازمان نیازمندی های 

ج نهادن به اندیشه ها و تقویت روحیه استقالل فكری، تفكر خالق و فرهنگ مشارکت  ▪ ار
و  استثنایی  پرورش  و  آموزش  ادارات  در  پرورشی  و  آموزشی  محیط های  در  انسانی  منابع 

مدارس ویژه
کارکنان مجموعه از طریق تعامالت علمی  ▪ کمک به توسعه حرفه ای معلمان، مدیران و 

و فناورانه
ایده های  و  ح ها  طر از  اطالعاتی  بانک  ایجاد  تربیتی،  ــ   علمی  تجربیات  سازی  مستند   ▪

گذاری آنها ک  مطلوب و به اشترا

هدف عملیاتی

ح جام )جمع آوری ایده های  کارشناسان در طر □ مشارکت 5 درصدی معلمان، مدیران و 
مطلوب( 

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

ح ح ها و ایده های واصله به دبیرخانه طر ▪ تعداد طر
ح ها  ح ها و ایده های ارسال شده مطابق با معیارهای انتخاب طر ▪ تعداد طر

ح جام ▪ درصد مشارکت مخاطبان در اجرای طر
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کاربست مطالعات ملی و بین المللی فعالیت 2 ( رصد و 
گی ها و اهداف ویژ

حوزه  در  بین المللی  و  ملی  جدید  ظرفیت های  و  پیشرفت ها  محیطی،  تحوالت  رصد   ▪
استثنایی

ایده های  و  ح ها  طر پیاده سازی  و  تعمیم  امكان سنجی  و  ایده ها  معرفی  و  شناسایی   ▪
شناسایی شده 

ح ها و ایده های نوآورانه و خالق  ▪ ارائه راهكارهای عملیاتی سازی طر
نتایج  و  دسترس  قابل  اطالعات  و  آمار  تحلیل  و  کاوی  داده  اطالعاتی،  بانک  تشكیل   ▪

مطالعات علمی و پژوهشی در حوزه استثنایی
پیشنهاد  و  پژوهشی  و  علمی  نهادهای  و  مؤسسات  دیگر  با  تخصصی  و  علمی  تعامل   ▪

انجام تحقیقات مشترك ملی و بین المللی
▪ پیشنهاد انجام مطالعات و اولویت های پژوهشی تازه در سازمان

نتایج مورد انتظار

شواهد  و  پژوهشی  یافته های  بر  مبتنی  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  کیفیت  ارتقای   ▪
محور در سازمان

ح ها و مطالعات جاری و آینده با اهداف، سیاست های  ▪ ارتقای اثربخشی و همسویی طر
سازمان
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ح های  ▪ کمک به بهره  وری منابع و اقتصاد آموزش  و پرورش از طریق بهره گیری از نتایج طر
انجام گرفته 

▪ تسهیل انتقال و بهره مندی از دانش و مهارت های پیشرو و بین رشته ای در مقیاس های 
بین المللی به حوزه های سیاست گذاری و  اجرایی سازمان

▪ تبادل تجربیات و درس آموخته ها از نتایج و یافته های علمی و فناورانه 
علمی  کار  و  آینده پژوهی  نوآوری،  تالش،  به  نخبگان  و  پژوهشگران  ترغیب  و  تشویق   ▪

بیشتر و بهره مندی از توانمندی های آنان در حوزه استثنایی
کیفیت و اثربخشی خدمات و مداخالت تشخیصی، آموزشی و توان بخشی  ▪ تقویت 

هدف عملیاتی

در  معلمان  و  دانشجویان  اساتید،  توسط  شده  ارسال  ح های  طر از  درصد   2 اجرای   □
کاربست مطالعات ملی و بین المللی کمیته 

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

ح ها و پژوهش های بررسی شده در شورا ▪ تعداد مطالعات؛ طر
بررسی  خــروجی های  و  تحلیلی  گــزارش های  مــطالعات،  کاربســت  گــزارش های  تعداد   ▪

مطالعات در قالب پیشنهاد، توصیه و چكیده های مدیریتی 
ح های انتخاب شده  نوآورانه دارای قابلیت اجرا ▪ تعداد طر
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فعالیت3( پارلمان مجازی مشورتی معلمان دانش آموزان استثنایی
گی ها و اهداف ویژ

▪ تردد امواج به جای تردد افراد
پارلمـــــان  در  کشـــور  ســراســر  اســـتثنایی  مـــدارس  و  ادارات  کارکـــنان  تمامی  عــضـــویت   ▪

مــــجازی
گرفته شده در سازمان گذاردن تصمیمات  ▪ اطالع رسانی و به مشورت 

کمترین هزینه در یک نظام تصمیم گیری  ▪ مشارکت همگان با 
و  تصمــیم گیــری  تصمــیم ســازی ،  نـظام  در  اســتثنایی  مــعلمان  و  کارشــناسان  مشارکت   ▪

کشور  سیاست گذاری های سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

نتایج مورد انتظار

▪ تقویت شوراهای معلمان در مدارس و باز تعریف آنها با نگاه معلم محور.
▪ تقویت روحیه استقالل فكری، تفكر خالق و فرهنگ مشارکت در حل مسائل اجتماعی 

و صنفی 
در  هــمــه  مــشارکت  و  نظرات  از  اســتفاده  و  بازخــورد  دریافــت،  مــسیر  کــردن  نظام مــند   ▪

تصمیم گیری ها  
▪ افزایش مشارکت فرهنگیان در فرآیند تصمیم گیری های آموزشی و اداری

و  اجــــرا  برنامـــه ریــزی ،  ســیاســت گـــذاری،  امـــر  در  فـــرهـــنگیان  تجـــربیات  از  اســــتفاده   ▪
تصمیم گیری های اداری آموزش و پرورش

هدف عملیاتی

□ مشارکت 30 درصد معلمان دانش آموزان استثنایی در پارلمان مجازی مشورتی 

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ میزان مشارکت معلمان دانش آموزان استثنایی در پارلمان مجازی مشورتی 
کارگروه  ها  تصمــیم گیری  فـــرآیند هـــای  در  نظــرات  خــروجی  و  نتایــج  از  اســتفاده  میزان   ▪

کمیته ها و 
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فعالیت 4( نظام تصمیم ݡگیری مشارکت محور از مدرسه تا ستاد
گی ها و اهداف ویژ

افزایش  تعارضات،  کاهش  تغییرات،  برابر  در  مقاومت  کاهش  سازمانی،  تعّهد  افزایش   ▪
کارکنان  کیفّیت تصمیمات، بهبود روابط سازمانی در 

کارکنان نتیجه تصمیم گیری  کارآیی، اثربخشی، ارتقاء سطح روحیه و رضایت شغلی  ▪ افزایش 
مشارکت محور

مشكالت  و  مسائل  مدیریت  در  کارکنان  تجربه  و  دانش  از  حاصل  خبرگی  از  بهره گیری   ▪
کالس ها موجود در مدارس و 

نـــظام مــشارکت مـــعلمان در مورد موضوعات مختلف ) مرحلۀ سیاست گذاری و  توسعه   ▪
تصمیم گیری در سازمان(

نتایج مورد انتظار

جلب مشارکت و استفاده بهینه از نظرات و تجربیات ذینفعان و صاحب نظران در حل   ▪
کیفی ارائه خدمات به جامعه هدف مسائل، مشكالت و ارتقای سطح 

عملی  تجربه  و  علمی  توان  و  اندیشه  فكر،  از  بهره گیری  جهت  فضایی  آوردن  فراهم   ▪
فعالیت های  و  برنامه ها  سطح  ارتقاء  و  اصالح  تصـمیم گیری،  تصــمیم سازی،  در  هــمكاران 

کشور آموزش و پرورش استثنایی 
گـروهی ▪ تقویـت روحیه هم فكری، احساس مسئولیـت، همكاری و توسعۀ فعالیت های 

▪ تمرکز زدایی و توجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در تصمیم گیری ها ) تصمیم گیری 
بومی( 

کثری ذینفعان در اجرای برنامه ها ▪ مشارکت حدا

هدف عملیاتی

□ مشارکت 50 درصد معلمان دانش آموزان استثنایی در نظام تصمیم گـیری مشارکت محور

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

و  آموزش  تدوین شده  برنامه های  و  کالن  تصمیم گیری های  در  ح  طر از  استفاده  میزان   ▪
استثنایی پرورش 
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ح ح ها و راهكارهای پیشنهاد شده از جانب همكاران در قالب طر ▪ تعداد طر
ح/ راهكار پیشنهادی  ▪ درصد مشارکت همكاران در ارائه طر

فعالیت 5( قشربندی حرفه ای معلمان

گی ها و اهداف ویژ

▪ گروه بندی حرفه ای معلمان بر اساس دانش، تجارب، توانمندی ها و مهارت های عمومی 
و تخصصی و بهره مندی از آنان

فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  زمینه های  و  رسته ها  در  معلمان  واقعی  مشارکت  توسعه   ▪
اداری، اجرایی و پشتیبانی 

و  برنامه ریزان  برای  آنان  تجارب  و  اندیشه  از  بهره مندی  و  مؤثر  مشورتی  نقش  ایفای   ▪
مدیران صف و ستاد آموزش و پرورش

قشربندی  فرآیند  در  کشــور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  حوزه  معلمان  هـمــه  عــضویت   ▪
حرفه ای معلمان 

گروه در شبكه شاد  گروه برای هر  گروه مجمع مشورتی با تعیین مسئول  ▪ تشكیل 
رئیس  توسط  گانه   13 گروه  هر  نمایندگان  از  مشتمل  استانی  مشورتی  مجمع  تشكیل   ▪

اداره آموزش و پرورش استثنایی 
یک  اســــتان  هـــر  از  مــلــی  ســطــح  در  حـضـــوری  و  مـــجازی  مشورتی  مـــجــمـــع  تشـــكیل   ▪

نمــاینده
گروه ها برای نخستین بار از طریق، خبرگان آموزش و پرورش استثنایی  ▪ انتخاب اعضای 

گذشته و حال(  کارشناس مسئوالن  استان شامل )مدیران، سرپرستان آموزشی و 

مددکار،  و  مشاور  معلمان  گروه  بر :  مشتمل  معلمان  سیزده گانه  حرفه ای  گروه های 
معلمان  گروه  پژوهشگر،  و  محقق  نویسنده،  معلمان  گروه  هنرمند،  معلمان  گروه 
گروه معلمان  گروه معلمان حقوقدان،  گروه معلمان جانباز، ایثارگر و شاهد،  ورزشكار، 
گروه معلمان  کارآفرین،  گروه معلمان  گروه معلمان پزشک و مراقب سالمت،  مهندس، 
گروه معلمان خیر مدرسه ساز و مدرسه یار،  گروه معلمان توان بخشی،  عضو تشكل ها، 

گروه معلمان ابتدایی 
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نتایج مورد انتظار

کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، پرورشی، توان بخشی، تشخیصی و حمایتی  ▪ ارتقای 
سازمان 

گفتمان مشارکت جویی و مشارکت پذیری ▪ تقویت زمینه های مشارکت، توسعه 
معلمان  ضمنی  دانش  از  کل  اداره  معاونت های  و  مدیران  برنامه ریزان،  بهره مندی   ▪

شاغل و بازنشسته به صورت تخصصی 
▪ استفاده از تخصص ضمنی همكاران جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

کارکنان مدارس ▪ ایجاد بانک اطالعاتی از تخصص های ضمنی 
و  تعلیم  در  آنان  قابلیت های  از  بهره گیری  برای  کارکنان  ظرفیت های  تمام  شناسایی   ▪

تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه

هدف عملیاتی

با  مــعلمـــان در حـرفــه های تخــصصی خـــاص به دانش آمــــوزان  مشارکــت 20 درصــدی   □
نیازهـــای ویــژه

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت 

گروه های حرفه ای ▪ تعداد جلسات و نشست های برگزار شده با حضور 
▪ مشارکت معلمان در حرفه های تخصصی خاص به دانش آموزان با نیازهای ویژه

فعالیت6( ایجاد دبیرخانه های استانی

گی ها و اهداف ویژ

▪ ایجاد زمینه های خالقیت و نوآوری در روش های تدریس
کارآمد در تعلیم و تربیت  استفاده بهینه از منابع و سرمایه های انسانی و استقرار نظام   ▪

دانش آموزان با نیازهای ویژه
▪ مشارکت 32 دبیرخانه استانی به مرکزیت ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها با 

استفاده از امكانات داخلی و ارتباطات مجازی با سایر استانها 
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▪ تدوین بسته های آموزشی بر اساس شاخص های تعیین شده با زمانبندی های مشخص 
از سوی سازمان

▪ تشكیل جلسات و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی و استفاده از فضای مجازی 
تعیین  موضوع  تهیه  در  استان ها  سایر  آموزشی  گروه های  نظرات  دریافت   )  ... و  )رایانامه 

شده 
کارشناسی با هماهنگی سایر استان ها )گزارش / محتوا ...(  ▪ بازنگری و انجام اصالحات 

و ارسال نسخه نهایی به معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی

گروه های آموزشی، توان بخشی ، تربیت بدنی، پرورشی  حیطه عملیاتی این فعالیت در 
ح زیر است: و بهداشت به شر

گیر  گروه آموزش و پرورش تلفیقی و فرا  ●
گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانش آموزان حسی - حرکتی ) با آسیب بینایی/   ●

شنوایی(
دوم  دوره  و  پیش حرفه ای  متوسطه  اول  دوره  درسی  و  آموزشی  برنامه ریزی  گروه   ●

متوسطه حرفه ای
کم توان ذهنی و چند معلولیتی گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانش آموزان   ●

گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دانش آموزان معلول جسمی ـــ  حرکتی   ●
گروه برنامه ریزی دانش آموزان با مشكالت ویژه یادگیری و رفتاری  ●

گروه برنامه ریزی آموزشی دانش آموزان با اختالل طیف اتیسم  ●
تــراپ،  فــیزیو  کار درمــانگر، شـــنوایی شــناس،  )گــفتار درمــانگر،  تــوان بخــشی  گروه   ●

ارتوپد فنی(  بینایی سنج، 
● مشاوره و مددکاری اجتماعی

● تربیت بدنی
● بهداشت

گروه پرورشی  ●
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نتایج مورد انتظار

▪ توجه به رویكرد برنامه درسی مّلی، در تدوین محورها و شاخص ها 
▪ جلب مشارکت فعال ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها و مدارس در طراحی، 

تولید و اعتبار بخشی، برنامه های درسی و تربیتی، توان بخشی و مشاوره
اســاس  بر  سازمــان  نظــر  و  نیاز  مــورد  شاخــص های  و  مــوضوعات  و  خــط مشی ها  ابالغ   ▪

برنامه های مصوب سال تحصیلی 

هدف عملیاتی

تدوین 32 بسته آموزشی، هر استان یک بسته متناسب با استانداردهای تعیین شده   □
از سوی سازمان

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ تعداد بسته های آموزشی تولید شده در هر استان

فعالیت7( نظارت همتا
گی ها و اهداف ویژ

رفع  راستای  در  قوت  نقاط  تقویت  و  مدارس  سایر  موفق  تجارب  و  نظرات  از  استفاده   ▪
نقاط ضعف در مدارس با استفاده از نظرات تخصصی 

از سایر مدارس  بالینی مدیران  و  بازدیدهای علمی، نظارتی  برای  زمینه سازی مناسب   ▪
استثنایی

از  مدارس  دیگر  بهــره مندی  برای  اطــالع رســـانی  و  مــوفق  تجــربه های  مــستندسازی   ▪
مشترک تجربیات 

یك  در  که  گونه ای  به  استان  و  منطقه  سطح  در  مدارس  مدیران  تعاملی  شبكه  ایجاد   ▪
اداره  با  و  یكدیگر  با  مدارس  مدیران  تعامل  امكان  سهولت  به  تا  مناسب  ارتباطی  سامانه 

آموزش و پرورش فراهم شود .
و  تجربه  دانش ،  از  که  مدارسی  مدیران  از  متشكل  پیشكسوت ،  مدیران  تیم  تشكیل   ▪
گردانی توسط  مقبولیت باال برخوردارند. در سطوح منطقه ای، استانی و ایجاد زمینه تجربه 

آن ها در جهت بهبود مدیریت مدرسه
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خاص  قابلیت های  و  گی ها  ویژ کامل  تحلیل  با  مدارس  مدیران  اطالعات  بانك  تدوین   ▪
که برای هر موضوع و عرصه ای در مدرسه امكان شناسایی و فراخوان و  گونه ای  مدیران، به 

استفاده از مدیران توانمند فراهم شود .
▪ تدوین تجارب برتر مدیران در سطح منطقه ای و استانی و ارائه در قالب جشنواره های 

ارائه تجارب، مصاحبه های تخصصی، ارائه در نشریات 

نتایج مورد انتظار

کیفیت خدمات آموزشی، پرورشی، توان بخشی و تربیت بدنی و مشاوره ای ▪ ارتقای 
با  مدارس  کارکنان  اثــربخــش  تعامل  و  کارکنان  پاسخگویی  و  مسئولیت پذیری  ارتقای   ▪

یكدیگر
▪ توانمندسازی و توسعه حرفه ای منابع انسانی به ویژه مدیران مدارس 

کیفیت فرآیندها، درون دادها و فرآیندها و بروندادهای نظام  رصـــد مــستمر و سنجش   ▪
تعلیم و تربیت رسمی

هدف عملیاتی

نـــظـر  اعـــالم  با  مــدارس  در  اصـــالحــات  اعــمــال  و  ویــژه  مــدارس  درصــد   10 از  بازدیــد   □
ح همتا در استان ها بازدید کنندگان طر

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

ح گزارش بازدیدهای ارسالی به دبیرخانه طر ▪ تعداد 
کنندگان ▪ میزان بهره مندی مدارس از بازخوردهای بازدید 
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فعالیت 8( جشنواره الگوهای برتر تدریس

گی ها و اهداف ویژ

▪ افزایش مشارکت بین معلمان با برگزاری جشنواره الگوهای برتر یاددهی ـــ  یادگیری
کیفیت آموزشی و توان بخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه ▪ ارتقا 

▪ تدوین شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای برتر یاددهی ـــ  یادگیری
کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ▪ برگزاری جلسات توجیهی ـــ  آموزشی  برای 

نتایج مورد انتظار

کیفی منابع انسانی از طریق تقویت مهارت های حرفه ای همكاران در آموزش و  ▪ توسعه 
پرورش استثنایی در زمینه تدریس

▪ فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور بروز خالقیت، نوآوری و رقابت سازنده
▪ ایجاد زمینه استفاده بیشتر از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی ـــ  یادگیری

کارگیری یافته های پژوهشی در زمینه روش های آموزشی، پرورشی و توان بخشی ▪ به 
▪ تسهیل و بهبود یادگیری دانش آموزان

کارکنان آموزشی ، پرورشی و توان بخشی در فرآیند یاددهی ـــ  یادگیری ▪ تشویق و ترغیب 

هدف عملیاتی

کشوری جشنواره  گروه های مختلف استثنایی در مرحله  □ مشارکت 5 درصدی معلمان در 
الگوهای برتر یاددهی ـــ  یادگیری

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

برتر  الگوهای  در جــشنواره  اسـتثنایی  مــختلف  گــروه های  در  مــشارکت معلمان  مــیزان   ▪
یاددهی ـــ  یادگیری

▪ ارزیابی از نحوه مشارکت معلمان در جشنواره الگوهای برتر یاددهی ـــ  یادگیری
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فعالیت 9( انتشار نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 

گی ها و اهداف ویژ

گرفتن و برقراری ارتباط مناسب با مخاطبان ▪ مشارکت 
حیطه  به  عالقمندان  و  اولیا  معلمان،  آموزشی  و  علمی  نیازهای  از  بخشی  پاسخگوی   ▪

کودکان استثنایی روان شناسی و آموزش و پرورش 
▪ تالش در جهت تغییر نگرش در آحاد جامعه

نتایج مورد انتظار

▪ ارائه دست آوردها و پژوهش های علمی در زمینه روان شناسی و آموزش و پرورش استثنایی
کودکان  ▪ اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بین دست اندرکاران، معلمان، مربیان و اولیا 

و دانش آموزان استثنایی
▪ تبادل اندیشه، آموخته ها و نظریات علمی بین عوامل دست اندرکاران تعلیم و تربیت استثنایی
▪ ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی، پرورشی و توان بخشی دانش آموزان 

استثنایی
گاهی و معلومات معلمان، مربیان و والدین دانش آموزان استثنایی ▪ ارتقای سطح دانش، آ

کمک به تحقق اهداف سازمان ▪ اعتالی آموزش و پرورش استثنایی و 

هدف عملیاتی

□  انتشار حداقل 3 شماره نشریه تعلیم و تربیت استثنایی در سال

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

کیفیت مقاالت ارایه شده ▪ نظر سنجی از مخاطبان نشریه تعلیم و تربیت استثنایی از 
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

اصول  تنظیم  باز  و  سیاست ها  بازمهندسی   :11 عملیاتی  هدف 
انطباق  و  کارورزی  بر  کید  تأ با  تربیت معلم  برنامه درس  بر  کم  حا
سطح شایستگی های حرفه ای معلمان در سطح ملی و جهانی با 
مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی 
و  تربیت  جذب،  شیوه های  ارتقای  برای  مناسب  سیاست های 

نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش

هدف عملیاتی 23: توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی 
و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

راهکار 7-11: توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های 
گروهی میان معلمان و تبادل تجارب  حرفه ای به شكل فردی و 
و دستاوردها در سطح محلی، ملی و ایجاد فرصت های بازآموزی 
جشنواره های  برگزاری  و  مطالعاتی  و  تحقیقاتی  و  علمی  مستمر 
الگـوی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت های 

معلمان پژوهشی 

مــوفـق  ح هــای  طــر از  مــعنوی  و  مــادی  حمایت   :23-3 راهکار 
یافته های  انتشــار  و  مــستندسازی  بومی،  تربیتی  نوآوری های  و 
کشور و ایجاد بانک اطالعاتی فعال  ج از  پژوهشی در داخل و خار

کارآمــد و 

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

)توســعــه  صاحـبنــظران  و  مــدیـران  مــعلمــان،  مــشارکت  تــوســـعه 
مــعلمان( پژوهــشی  عــلمی  انجمـن های 

بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

پژوهش و ارزشیابی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(
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زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

ح جام طول سال5درصدطر

طول سال2درصدطرح رصد و کاربست مطالعات ملی و بین المللی

پارلمان مجازی مشورتی معلمان دانش آموزان 
استثنایی

طول سال30درصد

گیری از مدرسه تا ستاد طول سال50درصدنظام تصمیم 

طول سال20درصدقشربندی حرفه ای معلمان

طول سال32بسته*ایجاد دبیرخانه های استانی

طول سال10درصدنظارت همتا

طول سال5درصد*جشنواره الگوهای برتر تدریس

طول سال3مجلهانتشار نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

عـــناویــــن
کید بر )فعالیت های ذیل برنامه با تأ

خالقیت و نوآوری(

هدف کمی )معین (نوع فعالیت
ت

الی
 فع

کد

8-1

ح شر عنوان ردیف

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(

توان بخـــشی  و  آمــوزشی  برنامــه ریــزی  مــعاونت  درون سازمانی:   □
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص،  سازمان ، اداره 
پرورش  و  آموزش  ادارات  و  بدنی  تربیت  و  پرورشی  امور  پیشگیری، 

استثنایی استان ها       
سازمان بهزیستی، پژوهشگاه مطالعات آموزش  □ برون سازمانی: 

و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه ها

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9
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سطح اجرا 7

* * * * * * * *
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

ح جام( فروردینتدوین دستورالعمل ) طر

ح ها و ایده های مطلوب با استفاده از فراخوان  گاهی از طر شناسایی و آ
مربوط در وب سایت سازمان

اردیبهشت ماه

اردیبهشت ماهمكاتبه با ادارات و واحدهای تابعه در استان

طول سالاطالع رسانی از طریق پارلمان مجازی و سایر روش های اطالع رسانی

کاربست مطالعات ملی  ح ها و نظرات واصله در »کمیته رصد و  بررسی طر
و بین المللی« سازمان براساس معیارهای تعیین شده

طول سال

طول سالعملی نمودن ایده های دارای قابلیت اجرا

طول سالتصمیمات مقتضی نسبت به بازنشر و نحوه بهره برداری از آن ها

ح رصد و کاربست مطالعات ملی و بین المللی( اردیبهشت ماهتدوین دستورالعمل )طر

ح ها کارگروه بررسی طر خرداد ماهتشكیل 

سوی  از  شــده  اعــالم  نیازهــای  به  توجــه  با  پژوهــش ها  و  ح ها  طــر ارایه 
کارگروه و بررسی آن بر اساس معیارهای  حــوزه های مــختلف سازمان به 

تعیین شده
طول سال

کمیته رصد مطالعات ح ها در  طول سالارایه طر

تربیـــت  تعــلیم و  بیــن المللی در  ح های مــلی و  کاربســت مــطالعات و طــر
دانش آموزان با نیاز ویژه

طول سال

طول سالتصمیمات مقتضی نسبت به بازنشر و نحوه بهره برداری از آن ها

تدوین دستورالعمل ) پارلمان مجازی مـشورتی مــعلمان دانش آموزان 
استثنایی (

اردیبهشت ماه

طراحی، راه اندازی سامانه پارلمان مجازی ویژه پرسنل  و عضویت تمامی 
talar.csdeo.ir پرسنل آموزش و پرورش استثنایی در سامانه  به آدرس

اردیبهشت ماه

در  استانی  و  ستادی  کارگروه های  و  کمیته ها  جلسات  دستور  بارگزاری 
سامانه پارلمان مجازی

طول سال
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شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

دستور  خصوص  در  همكاران  ایده های  و  نظرات  تحلیل  و  آوری  جمع 
کمیته ها کارگروه ها و  جلسات و ارائه نظرات به 

طول سال

همه  به  کمیته ها  و  کارگروه ها  جلسات  نتایج  بازخورد  و  مصوبات  ارائه 
همكاران از طریق سامانه پارلمان مجازی

طول سال

گیری از مدرسه تا ستاد ( اردیبهشت ماهتدوین دستورالعمل )نظام تصمیم 

کالن آموزش و پرورش استثنایی به مدارس جهت ارایه  اعــالم موضوعات 
راهـــكار 

خرداد ماه

کاربرگ ) الف (  توسط همكار جهت ارایه راهكارهای پیشنهادی  تكمیل  
ح شده به موضوعات مطر

طول سال

پرورش  و  آموزش  ادارات  و  مدرسه  شورای  در  پیشنهادی  راهكار  بررسی 
استثنایی

طول سال

بررسی راهكارهای پیشنهادی در شورای قطبی رؤسای ادارات آموزش و 
پرورش استثنایی استان ها

طول سال

بررسی راهكارهای پیشنهادی در دبیرخانه مستقر در سازمان و ارجاع به 
شورای راهبری جهت استفاده در تصمیم گیری ها

طول سال

فروردینتدوین دستورالعمل و ارسال به استان ها )قشربندی حرفه ای معلمان (

جمع آوری  و  اســتان  تمام  به  ح  طر کامل  اطالع رسانی  فراخوان،  ارسال 
اطالعات همكاران بر اساس تخصص

اردیبهشت ماه

گروه در استان ها اردیبهشت ماهگروه بندی حرفه ای معلمان و انتخاب اعضای هر 

گروه در استان ها طول سالانتخاب مسئول هر 

گروه با حوزه مخاطب به صورت مستمر  برگزاری جلسات هم اندیشی هر 
سه ماهه و نشر و تجربه گردانی فعالیت ها

شهریور،
آذر و اسفند

طول سالکاربست مصوبات نشست ها

گزارش به سازمان هر سه ماهارسال 
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

شدن  مشخص  منظور  به  اسـتان ها  ظرفیت های  تعیین  و  برنامـــه ریزی 
بسته های هر دبیرخانه در سازمان )ایجاد دبیرخانه های استانی(

اردیبهشت ماه

خرداد ماهابالغ بسته های تعیین شده به استان ها و تشكیل دبیر خانه های استانی

طول سالتنطیم تقویم اجرایی در استان ها و مشارکت های بین استانی

مهر ماهبرگزاری جلسات تدوین بسته های آموزشی ابالغ شده

شهریور تا اسفند ماهنظارت سازمان بر فرآیند اجرای درست تدوین بسته های آموزشی 

کردن بسته دی ماهدریافت بسته های آموزشی تكمیل شده و نهایی 

مرداد ماهتدوین دستورالعمل و ارسال به استانها )نظارت همتا(

گزارش های  بازدید و باز نشر تجربیات  کارگروه  بررسی تجربیات و  تشكیل 
در ادارات آموزش و پرورش استثنایی

شهریور ماه

که دو مدرسه در یک دوره تحصیلی  تعیین مدارس همتا در شهرهایی 
وجود دارد

شهریور ماه

مدیران  مشارکت  با  مدارس  بازدیدهای  انجام  زمانی  جداول  تنظیم 
مدارس در ادارات آموزش و پرورش استثنایی

مهر ماه

گزارش و باز نشر آنان  انجام بازدیدها و نشر تجربیات به یكدیگر و تنظیم 
کننده به ادارات آموزش و پرورش استثنایی  توسط مدیران بازدید 

آبان تا بهمن ماه

پرورش  و  آموزش  اداره  کارگروه   در  مدیران  از  دریافتی  گزارشات  بررسی 
استثنایی و ارایه بازخورد

آبان تا بهمن ماه

گزارش به سازمان آبان تا بهمن ماهمستند سازی و ارسال 

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(

  8
-6

  8
-7
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

اردیبهشت ماهتدوین دستورالعمل و ابالغ )جشنواره الگوهای برتر تدریس( 

افراد  و  مدیران  توجیهی  جلسات  برگزاری  و  کارشناسی  شورای  تشكیل 
کننده استانی شرکت 

خرداد ماه

ح درس ، درس پژوهی و اقدام پژوهی ها در استان طول سالجمع آوری و بررسی طر

آذر ماهبرنامه ریزی در جهت اجرای عملی تدریس و بررسی آنها در استان

دی ماهارسال منتخبان استانی به همراه لوح فشرده تدریس به سازمان

دی تا اسفند ماهبررسی تدریس های نفرات برتر استانی و اعالم نتایج و اهدا جوایز در استان

خردادماهبروزآوری سامانه ) نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (

طول سالفراخوان و دریافت مقاالت

طول سالداوری مقاالت دریافت شده

طول سالداور مقاالت و انتخاب مقاالت برای چاپ

شهریور، آذر و اسفندآماده سازی نشریه برای چاپ و توزیع

9
استلزامات )حقوقی، 

کارگروه های تخصصی اجرایی، نیروی انسانی و ...( □  تدوین دستورالعمل ها ـــ  تشكیل 

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد

ح ها و نظر سنجی □  کاربرگ های ارزیابی از طر
ح ها □  بازدید از طر

کار گزارش های استانی از نحوه انجام  □  دریافت 

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

تجــربیات  مــستندســازی  و  نوآوری  و  پژوهــش  ظرفــیت  توسعــه   □
تربیتی و بومی

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(

  8
-8

  8
-9
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ف
هدفگذاری 3-8نام استانردی

)سنجه(  درصد
هدفگذاری 8-6
)سنجه(  بسته

هدفگذاری 8-8
)سنجه(  درصد

30325استاندارد  ستاد
3015آذربایجان شرقی1
3015آذربایجان غربی2
3015اردبیل3
3015اصفهان4
3015البرز5
3015ایالم6
3015بوشهر7
3015چهارمحال و بختیاری8
3015خراسان شمالی9
3015خراسان رضوی10
3015خراسان جنوبی11
3015خوزستان12
3015زنجان13
3015سمنان14
3015سیستان و بلوچستان15
3015شهر تهران16
3015شهرستان های تهران17
3015فارس18
3015قزوین19
3015قم20
3015کردستان21

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(
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3015کرمان22
3015کرمانشاه23
3015کهگیلویه و بویراحمد24
3015گلستان25
3015گیالن26
3015لرستان27
3015مازندران28
3015مرکزی29
3015همدان30
3015هرمزگان31
3015یزد32

ف
هدفگذاری 3-8نام استانردی

)سنجه(  درصد
هدفگذاری 8-6
)سنجه(  بسته

هدفگذاری 8-8
)سنجه(  درصد

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

شناسنامه برنامه اول: توسـعه مـشارکت معلمان، مدیران و صاحبنظران )توســعه انجمن های 
علمــی پژوهـــشی مـــعلمان(
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فعالیت 1

تقــویت  برای  الزم  ݡکارهای  و  سـاز  )طراحی  اولیا  مــشارکــت  توسعه  دوم:  برنامــه 
همسویی مـدرسه، خانواده و رسانه با هماهنگی مراجع ذیربط(

فعالیت 2

□  پارلمان مشورتی اولیا و مربیان )حضوری و مجازی(

□  مدرسه یاری اولیاء

فعالیت 1( پارلمان مشورتی اولیا و مربیان )حضوری و مجازی(
گی ها واهداف ویژ

گزارش های ارسالی از انجمن های ادارات  ▪ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادها و 
آموزش و پرورش استثنایی استانها

آموزشی،  امكانات  تجهیز  جهــت  در  مـــتخصص  و  توانمــند  عالقمند،  اولــیا  شناسایی   ▪
پرورشی و توان بخشی

برنامه های  ارتقای  جهت  نهادها  سایر  با  تعامل  و  خیرین  مشارکت  همه جانبه  توسعه   ▪
آموزش  و پرورش استثنایی

پرورش  و  آموزش  ادارات  مربیان  و  اولیا  انجمن های  به  ارایه مشورت  و  مشارکت فكری   ▪
استانها استثنایی 

کز جهت مشاوره و راهنمایی و رسیدگی به مشكالت  ▪ ایجاد امكانات در جهت تأسیس مرا
تحصیلی، توان بخشی، تربیتی و خانوادگی دانش آموزان

از  امكان  حد  در  دانش آموزان  برای  مناسب  و  رفاهی  امــكانات  و  الزم  تســهیالت  ایجاد   ▪
طریق انجمن های اولیا و مربیان مدارس

نتایج مورد انتظار

کمیسیون های تخصصی  ▪ تشكیل پارلمان اولیا و 
توان بخشی  و  پرورشی  آموزشی ،  تصمیم گیری های  و  برنامه ریزی  در  اولیا  نقش  افزایش   ▪

فرزندان خود .
گسترش نوآوری و خالقیت در سطوح برنامه ریزی آموزشی،  ▪ تبادل تجارب اولیا به منظور 

پرورشی و توان بخشی
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طریق  از  استثنایی  پرورش  و  آموزش  فعالیت های  و  برنامه ها  کمی  و  کیفی  سطح  ارتقا   ▪
ح ها و پیشنهادها دریافت طر

اولیا و تعـامــل با سازمــان هــای دولتی، غیردولتی و  ارتقاء ســطح مــشارکت همــه جانبه   ▪
مردم نهاد در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استثنایی

هدف عملیاتی

□  تشكیل پارلمان مشورتی اولیا و مربیان )حضوری و مجازی(

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

کننده در پارلمان ▪ تعداد اولیا شرکت 
کاری و فعالیت های سازمان ▪ میزان استفاده از نتایج و خروجی پارلمان در فرآیند های 

فعالیت2( مدرسه یاری اولیاء
گی ها و اهداف ویژ

▪ فعالیت های مدرسه یاری اولیا ) سالمت یاری، ورزش یاری، فن یاری، هنر یاری .....(
▪ ایجاد بانک اطالعات والدین و تخصص های آنان

کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژه با مدارس  جلب مشارکت فكری و اجرایی اولیا   ▪
در فرآیند های آموزش ، پرورش و توان بخشی

▪ برخورداری از توانمندی ، مشارکت و همراهی اولیا در تربیت اثربخش فرزندان
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نتایج مورد انتظار

توان بخشی  و  پرورشی  آموزشی،  تصمیم گیری های  و  برنامه ریزی  در  اولیا  نقش  افزایش   ▪
فرزندان خود 

کمی فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی از طریق جلب مشارکت  کیفی و  ▪ ارتقا سطح 
اولیا در فعالیت های مدارس

نیاز های  با  پرورش  و  آموزش  اهداف  پیشبرد  در  اولیا  جانبه  همه  مشارکت  سطح  ارتقا   ▪
ویـــژه 

▪ تقویت روحیه تعاون و فرهنگ مشارکت در برنامه های آموزش و پرورش با نیاز های ویژه
▪ بهره مندی هر چه بهتر از توانایی اولیای دانش آموزان با نیاز های ویژه

هدف عملیاتی

□  تشكیل پارلمان مشورتی اولیا و مربیان
□  مشارکت 30 درصدی والدین در مدرسه یاری

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

ح مدرسه یاری کننده در طر ▪ درصد اولیا شرکت 
ح مدرسه یاری  بر اساس نظرات صاحب نظران و ذینفعان ▪ میزان اثربخشی طر
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

کمك به افزایش سطح  هدف عملیاتی 4: تقویت بنیان خانواده و 
توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب 

با اقتضائات جامعه اسالمی 

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

نهادهای  و  خانواده  مشارکت  جامع  برنامه  تدوین  راهکار4-3: 
تربیتی و آموزشی برای تقویت فرهنگ تربیتی خانواده ها و تحقق 

پایه دانش آموزان  شایستگی های 

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

کــارهــای الزم برای تقــویت  توسعه مــشارکت اولیا )طراحی ســاز و 
همسویی مدرسه، خانواده و رسانه با هماهنگی مراجع ذیربط(

بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامـــه ریــزی  معاونت  درون سازمانی:   □
سازمان ، اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص، 
پیشگیری، امور پرورشی و تربیت بدنی و ادارات آموزش و پرورش 

استثنایی استان ها 
□ درون دستگاهی: دفــتر انجمن اولیا و مـربیان والدین          

□ برون سازمانی: انجمــن ها، تشــكل ها و مـــؤسسات مـــرتبـــط با 
آموزش و پرورش با نیازهای ویژه

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6

ی
ه ا

حرف
طه 

وس
مت

وم 
د

طه
وس

مت
وم 

د

ی
ه ا

حرف
ش 

 پی
طه

وس
مت

ل 
او

طه
وس

مت
ل 

او

ی 
دای

ابت

نی
ستا

ش دب
پی

قه
نط

م

ان
ست

ا

اد
ست

سطح اجرا 7

* * * * * * * *

توسـعه مــشارݡکت اولیا )طــراحـی  ساز و ݡکارهای الزم برای تقــویت  شناسنامــه برنامه دوم: 
همسویی مدرسه، خانواده و رســانه با هـمـاهنگی مراجع ذیربط(
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زمان اجراردیف
سنجهاقتضائــݡیالزامی8

عملکرد
مقدار

)کمیت(
)فصل
/ماه(

پارلـــمــــان مــــشورتـــی اولـــیا و مـــــربیـــان 
100درصد*)حضوری و مجازی(

خرداد تا 
اسفند ماه

ح مدرسه یاری اولیاء 30درصد*طر
شهریور تا 
اسفند ماه

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

اولیا  مشورتی  )پارلمان  استان ها  به  ارسال  و  اجرایی  شیوه نامه  تدوین 
و مربیان (

فروردین ماه

منظور  به  استانی  مربیان  و  اولیا  انجمن  ساالنه  عمومی  مجمع  تشكیل 
گزارش عملكرد انجمن و برگزاری انتخابات جدید ارایه 

مهرماه

تهیه، تدارک و تكمیل امكانات و خدمات آموزشی، پرورشی، توان بخشی 
و بهداشتی با استفاده از توانمندی های اولیا

طول سال

برنامـــه ریــزی و برگزاری مــسابقات فرهـــنگی، ورزشی و اردوهـــای درون و 
برون استانی دانش آموزان استثنایی

طول سال

کالس های آموزش خانواده طول سالبرنامه ریزی و برگزاری 

طول سالتشكیل جلسات انجمن استانی هر سه ماه

گزارش ها از عملكرد انجمن اولیا و مربیان به سازمان طول سالارسال 

تیر و مرداد ماهتدوین شیوه نامه اجرایی ) مدرسه یاری اولیاء (

شهریور ماهاطالع رسانی به استان ها از طریق سامانه های مجازی 

تشكیل بانك اطالعات از والدین مدرسه یار در جهت شناسایی مهارت ها 
و صدور مجوز جهت همیاری با مدرسه

مهرماه

گرفتن والدین با توجه به تخصص در مدرسه  مهر تا اسفندماهمشارکت 

گزارش مربوط ح مدرسه یاری و دریافت  مهر تا اسفندماهنظارت بر اجرای طر

گزارش عملكرد از مدرسه یاری با سازمان آذر و اسفند ماهارسال 

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

   8
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8-2

توسـعه مــشارݡکت اولیا )طــراحـی  ساز و ݡکارهای الزم برای تقــویت  شناسنامــه برنامه دوم: 
همسویی مدرسه، خانواده و رســانه با هـمـاهنگی مراجع ذیربط(
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9
استلزامات )حقوقی، 

□  تدوین دستورالعمل ها  اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
□  گزارش های آماری از تشكیل پارلمان مشورتی اولیا و مربیان

□  بازدید و نظارت بر اجرای برنامه

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

□  کمك به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای 
نقش تربیتی

ف
هدفگذاری 2-8نام استانردی

)سنجه(  درصد

30استاندارد  ستاد
30آذربایجان شرقی1
30آذربایجان غربی2
30اردبیل3
30اصفهان4
30البرز5
30ایالم6
30بوشهر7
30چهارمحال و بختیاری8
30خراسان شمالی9
30خراسان رضوی10
30خراسان جنوبی11
30خوزستان12

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

توسـعه مــشارݡکت اولیا )طــراحـی  ساز و ݡکارهای الزم برای تقــویت  شناسنامــه برنامه دوم: 
همسویی مدرسه، خانواده و رســانه با هـمـاهنگی مراجع ذیربط(

توسـعه مــشارݡکت اولیا )طــراحـی  ساز و ݡکارهای الزم برای تقــویت  شناسنامــه برنامه دوم: 
همسویی مدرسه، خانواده و رســانه با هـمـاهنگی مراجع ذیربط(
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30زنجان13
30سمنان14
30سیستان و بلوچستان15
30شهر تهران16
30شهرستان های تهران17
30فارس18
30قزوین19
30قم20
30کردستان21
30کرمان22
30کرمانشاه23
30کهگیلویه و بویراحمد24
30گلستان25
30گیالن26
30لرستان27
30مازندران28
30مرکزی29
30همدان30
30هرمزگان31
30یزد32

ف
هدفگذاری 2-8نام استانردی

)سنجه(  درصد

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

توسـعه مــشارݡکت اولیا )طــراحـی  ساز و ݡکارهای الزم برای تقــویت  شناسنامــه برنامه دوم: 
همسویی مدرسه، خانواده و رســانه با هـمـاهنگی مراجع ذیربط(
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فعالیت 1

برنامه سوم: توسعه مشارکت دانش آموزان

فعالیت 5

فعالیت 3

فعالیت 2

فعالیت 4

□  تشكیل مجلس دانش آموزی

ح مدام )دوره اول و دوم متوسطه دانش آموزان با هوشبهر عادی( □  طر

ح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشكل □  طر

□  تشكیل مجلس مجازی مشورتی دانش آموزی

□  هر مدرسه، یک سرود

فعالیت 1 و 2( تشكیل مجلس دانش آموزی ) حضوری و مجازی(

گی ها و اهداف ویژ

که به منظور مشارکت مسؤلیت پذیری  شوراهای دانش آموزی یک نهاد صنفی است 
دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی ، علمی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه تشکیل 

می شود.

تمامی تصمیمات شوراهای دانش آموزی در سطوح مدرسه، مجمع استانی و پارلمان   ▪
کشوری می بایست در چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش باشد و از طریق مدیران 

کشوری ذیربط پیگیری و دنبال شود. مدارس استانی و 

کشور نقش مشورتی دارد و در زمینه اجرایی،  ▪ شورای دانش آموزی در مدارس، استان و 
پیش از هر اقدامی ضروری است هماهنگی الزم با مسؤلین مربوط به عمل آید.

به  توجه  و  تمرکز  کانون  باید  که  است  این  دانش آموزی  شورای  بودن  صنفی  از  منظور   ▪
فعالیت های آن شورا بر امور مربوط به دانش آموزان و فعالیت های آموزشی و پرورشی مربوط 

باشد.
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نتایج مورد انتظار

و  ح ها  ارتقای قوانین، مقــررات و طـــر و  اصــالح  از نظرات دانش آمـــوزان در  بهـــره گـــیری   ▪
برنامه ها

کشور و مسؤلین  گفتگو و تعامل با دانش آموزان منتخب سراسر  ▪ ترویج فرهنگ مشورت، 
آموزش و پرورش به ویژه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

▪ انتقال دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان از طریق شوراهای دانش آموزی مدارس و مجمع 
استانی به پارلمان دانش آموزی به عنوان حلقه های مشورتی

▪ آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقوله های اجتماعی، تربیتی و مسؤلیت پذیری در جامعه
▪ ارتقاء اعتماد به نفس و روحیه پرسش گری و تعادلی و مطالبه گری دانش آموز

هدف عملیاتی

□  تشكیل مجلس دانش آموزی ) حضوری و مجازی( 

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

کنفرانس( و نشست های برگزار شده حضوری ▪ تعداد جلسات مجازی )ویدئو 
▪ میزان مصوبات مؤثر مجلس دانش آموزی در ارتقای تعلیم و تربیت استثنایی

ح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشكل فعالیت 3( طر
گی ها و اهداف  ویژ

▪ مشارکت دانش آموزان در انجمن های مورد عالقه
دادن نقش مراقبتی به دانش آموزان در اردوهای تربیتی و بازدیدهای عمومی مدرسه   ▪

جهت مراقبت از دیگران
)مربی  فراغــت  اوقــات  ح های  اجـــرای طـــر مـــهارت های دانش آمـــوزان در  از  بهـــره گیری   ▪

دانش آموز(
انجام حضور و غیاب توسط معلم یار  به دانش آموزان مثل:  کالس  امور  گذاری برخی  وا  ▪
توسط  معلم  به  گزارش  ارائه  و  کالس  وقت  اتالف  از  جلوگیری  جهت  معلم  ورود  از  پیش 

مسئول مربوط
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نتایج مورد انتظار

▪ ارتقای اعتماد به نفس دانش آموزان
گفتمان مشارکت جویی و مشارکت پذیری ▪ تقویت زمینه های مشارکت، توسعه 

حل  در  مشارکت  فرهنگ  و  خالق  تفكر  فكری،  استقالل  دانش آموزان،  روحیه  تقویت   ▪
مسائل اجتماعی و صنفی

هدف عملیاتی

ح هــر دانش آمــوز حداقل یک نقـــش و یک  □  مــشارکت 70 درصــدی دانش آمــوز در طر
تشــكل

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

ح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشكل ▪ درصد مشارکت دانش آموزان در طر

فعالیت 4( هر مدرسه، یک سرود
گی ها و اهداف ویژ

فـــراغـــــت  اوقــــات  غــنـی ســـازی  و  تربیتـــی  فرهــنگی  گسترش  در  هــنـــر  از  بهــــره مــــندی   ▪
دانش آموزان

▪ کشف استعدادهای برتر دانش آموزان در عرصه های هنری
▪ معرفی سرود مدارس به سایر مدارس استان

▪ ایجاد شور و نشاط در مدرسه و در بین دانش آموزان
▪ نقش آفرینی مدرسه به عنوان جلوه ای از حیات طیبه

نتایج مورد انتظار

گروهی ▪ تقویت و توسعه فعالیت های جمعی و 
▪ تقویت فرهنگ مشارکت دانش آموزان در عرصه های فرهنگی و هنری

▪ تقویت انسجام، وحدت و همبستگی بین دانش آموزان هر مدرسه
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هدف عملیاتی

□  مشارکت 50 درصدی مدارس استثنایی هر مدرسه یک سرود

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ میزان مشارکت معلمان و مربیان در تشكیل سرود دانش آموزی
ح هر مدرسه یک سرود ▪ میزان مشارکت مدارس در طر

ح مدام ) دوره اول و دوم متوسطه دانش آموزان با هوشبهر عادی ( فعالیت 5( طر
گی ها و اهداف ویژ

گذاری نقش های مدیریتی و اجرایی، تربیتی و آموزشی و خدماتی به دانش آموزان با  ▪ وا
نیازهای ویژه در برخی از روزهای سال 

▪ توسعه مسئولیت پذیری، ارتقای شایستگی ها و تقویت مهارت های زندگی و اجتماعی
گاهی بخشی برای مدیران مدارس دوره های یاد شده ▪ جلسات توجیهی و آ

نتایج مورد انتظار

▪ تقویت روحیه مشارکت پذیری بین عوامل اجرایی، اداری، فرهنگی، تربیتی مدرسه
▪ ارتقای مسئولیت پذیری و تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان

هدف عملیاتی

ح مـــدام ) دوره اول و دوم مـتوسطه  □ مـــشارکت 10 درصــدی مـــدارس استثنایی در طر
دانش آموزان با هوشبهر عادی(

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ میزان استقبال دانش آموزان و مشارکت در اجرای این فعالیت
▪ میزان همكاری و حمایت عوامل مدرسه از اجرای فعالیت
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

تربیت رسمی  و  تعلیم  افزایش مشارکت نظام  هدف عملیاتی 8: 
کشور  عمومی و مدرسه و معلمان و دانش آموزان در رشد و تعالی 
ملی  و  محلی  سطح  در  اجتماعی  فرهنگی،  دینی،  عرصه های  در 
به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی 

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

راهکار 6-8: تقویت شایستگی های حرفه ای و اعتقادی مدیران 
مــشارکت  برای  اجرایی  کارهای  و  ساز  آوردن  فراهم  و  معلمان  و 
تربیتی و فعالیت های پرورشی  برنامه های  فعال و مؤثر ایشان در 

مــدارس 

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

توسعه مشارکت دانش آموزان
بــرنامـــه  )شـشــم توســعه 
ابالغی بخشنامه 130811(

3

راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  معاونت  درون سازمانی:   □
سازمان ، اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص، 
پیشگیری، امور پرورشی و تربیت بدنی و ادارات آموزش و پرورش 

استثنایی استان ها
□ درون دستگاهی: معاونت پرورشی و سازمان دانش آموزی        

□ برون سازمانی: سازمان تبلیغات اسالمی

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار

6
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شناسنامه برنامه سوم: توسعه مشارکت دانش آموزان
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زمان اجراردیف
سنجهاقتضائــݡیالزامی8

عملکرد
مقدار

)کمیت(
)فصل
/ماه(

تشكیل مجلس دانش آموزی ) حضوری 
100درصد*و مــجازی(

مــهــر تا 
اسفند ماه

ح هر دانش آمــوز حداقل یک نقش  طر
70درصد*و یک تشكل

مــهــر تا 
اسفند ماه

50درصد*هر مــدرسه یک ســرود
مــهــر تا 

اسفند ماه

ح مــدام )دوره اول و دوم مــتوسطه  طــر
10درصد*دانش آموزان با هوشبهر عادی(

مــهــر تا 
اسفند ماه

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

تدوین دســتورالعمل و ارســال به اسـتانها )تشکیل مجلس دانش آموزی 
)حضوری و مجازی( (

اردیبهشت ماه

خرداد ماهانتخاب استان میزبان و ارسال دستورالعمل اعزام دانش آموزان

خرداد ماهنشست هیأت رییسه مجمع دانش آموزی و مجلس

از  مجمع  اعضای  جهت  نیاز  مورد  آموزشی  و  توجیهی  جلسات  برگزاری 
کالس آئین نگارش، سخنوری، حقوق شهروندی قبیل 

تیر تا شهریور ماه

اردیبهشت ماهپیگیری آماده سازی زیرساخت پارلمان دانش آموزی مجازی

ارســال دســتور العمـــل تشكیل جلسات مـــجلس دانش آمــوزی در فــضای 
مــجازی

خرداد ماه

نشست هـــیأت رییــسه مجمــع دانش آموزی و مجلس به صورت مجازی 
2 ماه یكبار

طول سال

طول سالبارگذاری مصوبات در سامانه مجازی مجلس

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

   8
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8-3

8-4
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

تدوین دســتورالعمــل و ارســال به استان ها )هر دانش آموز حداقل یک 
نقش و یک تشکل(

مردادماه

مهر ماهتعیین انواع نقش ها و تشكل های دانش آموزان در شورای مدرسه

معرفی نقش ها و تشكل ها به دانش آموزان مدرسه و جمع آوری اطالعات 
داوطلبان 

مهر ماه

و  عالقمندی  حسب  بر  دانش آموز  هر  برای  تشكل  و  نقش  یک  انتخاب 
توانایی دانش آموزان در شورای مدرسه

آبان ماه

طول سالنظارت بر نحوه ایفای نقش دانش آموزان

اردیبهشت 1400انتخاب و معرفی دانش آموزان فعال هر مدرسه

گزارش عملكرد استانها به سازمان آذر و اسفند ماهارسال 

مرداد ماهتدوین دستورالعمل و ارسال به استان ها )هر مدرسه یک سرود(

مهرماهانتخاب سرود در مدارس تعیین شده

گروه سرود و اجرا در مدرسه آبان ماهتشكیل 

آذر ماهبرگزاری جشنواره استانی هر مدرسه یک سرود

مهر تا اسفندنظارت بر اجرای هر مــدرسه یک سرود

گزارش عملكرد استان ها به سازمان  بهمن ماهارسال 

ح مــــدام ، دوره اول و  )طر تدوین دســـتورالعمل و ارســـال به اســـتان ها 
دوم متوسطه دانش آموزان با هوشبهر عادی(

مرداد ماه

کارشناسان ادارات آموزش و پرورش  برگزاری نشست توجیهی و آموزشی 
استثنایی و مدیران مدارس

مهرماه

آبان ماهتعیین نقش های دانش آموزان و روزهایی از سال برای اجرای فعالیت

ح  اداره مدرسه توسط دانش آموزان در روزهای معین و ارزیابی اجرای طر
توسط شورای مدرسه

آذر تا اسفند ماه

گزارش به اداره آموزش و پرورش استثنایی به صورت سه ماهه آذر و اسفند ماهارسال 

گزارش عملكرد استان ها به سازمان اسفند ماهارسال 

   8
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9
استلزامات )حقوقی، 

□  تدوین دستورالعمل ها  اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد

□  گزارش های آماری از مشارکت دانش آموزان
ح ها □  بازدید و نظارت بر اجرای طر

ح ها □  میزان مشارکت دانش آموزان در هر یک از طر

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

و  تربیتی  برنامـــه های  در  مــؤثر دانش آمـــوزان  و  فعـــال  مـــشارکت   □
فعالیت های پرورشی مدارس

شناسنامه برنامه سوم: توسعه مشارکت دانش آموزان

ف
هدفگذاری 2-8نام استانردی

)سنجه(  درصد
هدفگذاری 8-3
)سنجه(  درصد

هدفگذاری 8-4
)سنجه(  درصد

705010استاندارد  ستاد
705010آذربایجان شرقی1
705010آذربایجان غربی2
705010اردبیل3
705010اصفهان4
705010البرز5
705010ایالم6
705010بوشهر7
705010چهارمحال و بختیاری8
705010خراسان شمالی9
705010خراسان رضوی10
705010خراسان جنوبی11
705010خوزستان12

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

شناسنامه برنامه سوم: توسعه مشارکت دانش آموزان
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705010زنجان13
705010سمنان14
705010سیستان و بلوچستان15
705010شهر تهران16
705010شهرستان های تهران17
705010فارس18
705010قزوین19
705010قم20
705010کردستان21
705010کرمان22
705010کرمانشاه23
705010کهگیلویه و بویراحمد24
705010گلستان25
705010گیالن26
705010لرستان27
705010مازندران28
705010مرکزی29
705010همدان30
705010هرمزگان31
705010یزد32

ف
هدفگذاری 2-8نام استانردی

)سنجه(  درصد
هدفگذاری 8-3
)سنجه(  درصد

هدفگذاری 8-4
)سنجه(  درصد

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

شناسنامه برنامه سوم: توسعه مشارکت دانش آموزان
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فعالیت 1

برنامه چهارم: توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشکل های مردمی

فعالیت 5

فعالیت 3

فعالیت 2

فعالیت 4

گنجینه های مدیریتی   □

کیفی سازمان های مردم نهاد کمی و  □  توسعه 

ح حامی □  طر

□  باشگاه بازنشستگان

□  100 دبیرخانه، 100 مدرسه

فعالیت 1( ݡگنجینه های مدیریتی
گی ها و اهداف ویژ

گیری  کاربردی مدیران سابق در فرآیند های تصمیم  ▪ بهره مندی از تجارب 
در  جـمـــعی  خــرد  ظرفــیت  از  بهــره مـــنـدی  و  تـبادل نــظـــر  دانــش،  مــدیریــت  به  کمـــک   ▪

تصمیم گیری ها
ســیاست گـــذاری،  در  گرفــته  صــورت  تعـامــالت  نتایــج  و  آمـــوخته ها  درس  از  استفاده   ▪

برنامه ریزی و اجرا
▪ جهت دهی به توانمندی های منابع انسانی 

کارگروه ها، جلسات برنامه ریزی  ▪ حضور مدیران سابق به عنوان عضو مشاوره ای در قالب 
و تصمیم گیری در سطح ستاد و استان ها

محیط های  در  ایده ها  جریان  از  حمایت  و  پویایی  ایجاد  اندیشه ها،  به  نهادن  ج  ار  ▪
آموزشی و پرورشی

نتیجه مورد انتظار 

▪ ارتقاء منزلت مدیران سابق آموزش و پرورش استثنایی
▪ ارتقاءکیفیت خدمات آموزشی، پرورشی، توان بخشی، تشخیصی و حمایتی سازمان 

توسعه مشارکت پیشكسوتان در تصمیم گیری ها  ▪
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هدف عملیاتی

فــرآیند هــای  در  اســتثنایی  پرورش  و  آمــوزش  مــدیران سابــق  80 درصـــدی  مــشارکت   □
تصمیم گیری و تبادل تجربیات 

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

ســـتاد  مــدیریتی  جـــلسات  در  اســـتثنایی  پرورش  و  آمـــوزش  سابــق  مـــدیران  مــشارکت   ▪
و اسـتان ها 

▪ میزان بهره مندی از تجارب برتر مدیریتی

فعالیت 2( باشݡگاه بازنشستگان
گی ها و اهداف ویژ

از  موجود  فضای  مناسب ترین  در  شهرستان/منطقه  هر  پیشكسوتان  باشگاه  استقرار   ▪
لحاظ امكانات رفاهی و در محیطی شادی آور

▪ اختصاص بخشی از فضاهای آموزشی به پیشكسوتان
ورزشی ،  فرهنگی ،  بخش های  گرفتن  نظر  در  با  پیشكسوتان  باشگاه  ساختار  تعیین   ▪

تفریحی، اجتماعی و علمی
▪ برگزاری فعالیت های متنوع جهت پیشكسوتان و خانواده های آن ها در طول سال

نتیجه مورد انتظار 

▪ ارتقاء منزلت پیشكسوتان آموزش و پرورش استثنایی
▪ مشارکت پیشكسوتان در اجرای فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ...
کثری پیشكسوتان آموزش و پرورش استثنایی در باشگاه ▪ عضویت حدا

هدف عملیاتی

□ مشارکت 50 درصدی بازشستگان آموزش و پرورش استثنایی در اجرای فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی و ... 
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شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ تعداد باشگاه های ایجاد شده در هر استان
▪ میزان حضور پیشكسوتان در باشگاه ها و استقبال از فعالیت ها

▪ میزان مشارکت پیشكسوتان در مدیریت و اجرای فعالیت ها
▪ میزان بهره مندی پیشكسوتان از برنامه های باشگاه

ح حامی فعالیت 3( طر
گی ها و اهداف  ویژ

چند  یا  یک  از  شهرستان  هر  در  و  استان  هر  در  حامی  دستگاه های  از  یک  هر  حمایت   ▪
استثنایی مدرسه 

نتیجه مورد انتظار 

▪ انعقاد تفاهم نامه با دستگاه ها و سازمان ها 
▪ مشارکت دستگاه ها و سازمان ها در زمینه های آموزشی، توان بخشی

▪ مشارکت دستگاه ها و سازمان ها در امور تربیت بدنی و سالمت، پرورشی و فرهنگی
▪ مشارکت دستگاه ها و سازمان ها در پروژه های عمرانی ، رفاهی و مالی

هدف عملیاتی

□  مشارکت 10 درصدی دستگاه های حامی از یک یا چند مدرسه استثنایی در زمینه های 
آموزشی، توان بخشی، امور تربیت بدنی، سالمت، پرورشی، فرهنگی، پروژه های عمرانی، 

رفاهی و مالی

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ تعداد جلسات برگزار شده آموزش و پرورش استثنایی با سایر دستگاه ها 
▪ تعداد مدارس تحت پوشش دستگاه حامی

▪ میزان حمایت های انجام شده از مدارس تحت پوشش
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فعالیت 4( 100 دبیرخانه، 100 مدرسه
گی ها و اهداف   ویژ

کل از قبیل محیط زیست، تربیت بدنی و ...  ▪ راه اندازی دبیرخانه های مشترک با ادارت 
▪ ایجاد حس مسئولیت در مدیران مدارس در راستای ایجاد ظرفیت های مشترک با سایر 

دستگاه ها
▪ بهره مندی از ظرفیت های اجرائی بیرون از آموزش و پرورش 

سایر  با  استثنایی  پرورش  و  آموزش  متقابل  همكاری  و  همگرایی  مشترک،  درک  ایجاد   ▪
دستگاه ها 

▪ شناسایی مشكالت در سطح مدارس و تالش در راستای رفع آنها
و  آموزش  اهــداف ســایر دستگاه ها در  پیشــبرد  مـــدارس جهت  شناسایی ظرفیت های   ▪

پرورش

نتیجه مورد انتظار 

▪ توسعه و تعمیق فرهنگ مشارکت در آموزش  و پرورش 
از  دستگاه ها  سایر  و  استثنایی  پرورش  و  آموزش  ادارات  بین  تعامالت  در  روان سازی   ▪

طریق دبیرخانه های ایجاد شده در مدارس
▪ اصالحات در برخی از اقدامات آموزش و پرورش جهت تعامل با سایر نهادها

▪ تحقق نظام مدرسه محوری 
▪ معرفی الگو های برتر مشارکت در آموزش و پرورش با هدف تشویق و ترغیب دیگران 

هدف عملیاتی

ح  100 دبیرخانه، 100 مدرسه در آموزش و پرورش استثنایی □  ایجاد 100 درصدی طر

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

کشور ▪ استقرار دبیرخانه ها در 100 مدرسه استثنایی 
▪ میزان بهره مندی آموزش و پرورش استثنایی از خدمات سایر دستگاه ها 



بســـته هــای تحــولـــݡی و برنامــه های سال 1399 130

کیفی سازمانهای مردم نهاد کمی و  فعالیت 5( توسعه 
گی ها و اهداف ویژ

در  که  است  خیرخواهانه  و  معنوی  دینی،  فعالیتی  نهاد،  مردم  سازمان های   فعالیت های 
از  اجتماعی  تشكل های  می کند.  پیدا  بروز  و  ظهور  جامعه  نیاز  مورد  و  تخصصی  قالب های 
را  انجام و مردم  اندیشه عام المنفعه  با  را  که فعالیت تخصصی  افرادی شكل می گیرد  طریق 
نیز در این اقدامات تعاون گرایانه مشارکت می دهند. ایجاد و توسعه تشكل های غیر دولتی 
اجتماع  سازندگی  در  مردم  مشارکت  طریق  این  از  و  شده  اجتماعی  سرمایه  افزایش  موجب 
هدف  شش  زمینه  این  در  می شود.  قانون مند  و  شده  تعریف  مستمر،  مند،  نظام  خویش، 
ح  که بدین شر گردیده  کیفی سازمان های یاد شده تبیین  کمی و  راهبردی به منظور توسعه 

می باشد:

کمی و افزایش تعداد تشكل های مردم نهاد ▪ توسعه 
کیفی و عملكرد تخصصی در حوزه های مورد نیاز دانش آموزان  ▪ گسترش موضوعی و توسعه 

با نیازهای ویژه
کند.  اقــشار تسری پیدا  فــعـالیت ها به هــمه  کــه این گونه  توسعه قــشری؛ بدین مــعنی   ▪

که تبدیل به مشارکت عمومی شود. گونه ای  به 
کوچک و روستاها  این گونه فعالیت ها در شهرهای  که  توسعه جغرافیایی؛ بدین معنی   ▪

گسترش یابد. نیز 
آمــوزش  و  شــده  یاد  تشـكل هــای  مورد  در  عمومی  آمــوزش های  ارائه  و  توانمــندســازی   ▪

تخصصی در خصوص حوزه فعالیت آن ها
و  دولتی  دستگاه های  با  آنان  تعامل  نحوه  و  غیر دولتی  تشكل های  نظام نامه  تدوین   ▪
عمومی، شبكه سازی و در یک حوزه قرار دادن تشكل های مشابه برای هم افزایی به منظور 

ایجاد تسهیل در دست یابی آنان به اهداف تخصصی از طریق تعامل تشكل های مشابه.

کردن بخشی از  که دارای ظرفیت و قابلیت برطرف  یكی از مهمترین تشكل های غیر دولتی 
که  کشور است  مشكالت دانش آموزان با نیازهای ویژه می باشد، جامعه خیرین مدرسه ساز 
به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل امور مربوط به پروژه های خیر ساز دانش آموزان مذکور، 
گردیده  کارگروه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنایی تحت نظارت جامعه فوق الذکر تشكیل 

گردید.  که در این خصوص شش سیاست و برنامه راهبردی دنبال خواهد  است 
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 نتیجه مورد انتظار

▪ گسترش عدالت آموزشی
نیازمـــندی های  رفع  راســـتای  در  نهــاد  مـــردم  سـازمــان هــای  با  مــؤثر  و  مــثبت  تعامــل   ▪

دانش آموزان و مدارس استثنایی
▪ برخورداری تمامی دانش آمــوزان با نیازهای ویژه )به خصوص در مــناطق و روســـتاهای 

دور افتاده( از حمایت ها و خدمات سازمان های مردم نهاد
پــرورشی، توان بخشی و ورزشی دانش آموزان  آمـوزشی،  فــضاهای  کیفی  کمی و  توســعه   ▪

با نیازهای ویژه
گاهی، دانش و ارتقای نگرش اعضای سازمان های مردم نهاد به منظور ارتقای  ▪ افزایش آ

کیفیت خدمات قابل ارائه
▪ ایجـاد سـاخــتار و تدوین نظام نامــه تشــكل های مــردم نهـاد در راســتای برقـراری تعامــل 

نظام مند و مؤثر
کارگروه های سه گانه خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار و تسهیل خدمات ▪ ایجاد و تشكیل 

▪ تجهیز مدارس به وسایل و امكانات تخصصی مورد نیاز
▪ مشارکت خیرین در رفع نیازمندی های مدارس

هدف عملیاتی

□  مـــشارکت 20 درصـــدی خـــیرین و ســازمــان هــای مــردم نهـــاد در فـــعالیت مـربوط بــه 
دانش آموزان با نیازهای ویژه

شاخص پایش و ارزیابی فعالیت

▪ تعداد سازمان های مردم نهاد حامی آموزش و پرورش استثنایی
) در  استثنایی  و مدارس  ویژه  نیازهای  با  گرفتن دانش آموزان  قرار  میزان تحت پوشش   ▪

مناطق محروم و روستاها(
▪ تعداد مدارس تجهیز شده

کالس های احداث شده ▪ تعداد 
▪ تعــداد شـــبكه های ایجــاد شــده به مــنظور برقــراری تعامــل نظام مــند با سـازمــان هــای 

مردم نهاد مشابه
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

هدف عملیاتی 18: تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی 
عمومی با رویكرد تعالی بخش، پویا و بالنده 

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

و  نخبگان  تجربه  و  دانش   از  بهینه  استفاده   :18-4 راهکار 
پیشكسوتان آموزش و پرورش

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشكل های مردمی بــرنامـــه 3

راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  معاونت  درون سازمانی:   □
سازمان، اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص، 
پیشگیری، امور پرورشی و تربیت بدنی و ادارات آموزش و پرورش 

استثنایی استان ها
مشارکت های  و  غیردولتی  مــدارس  سازمان  درون دستگاهی:   □
تجــهـیز  و  نوســازی  سـازمــان  و  پرورش  و  آمــوزش  وزارت  مــردمی 

کشور        مدارس 
□ برون سازمانی: بازنشستگان، دستگاه های دولتی و غیردولتی، 
و مدارس  بین الملل  امور  مرکز  و  کشور  جامعه خیرین مدرسه ساز 

کشور ج  خار

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار
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زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

طول سال100درصدگنجینه های مدیریتی

طول سال50درصدباشگاه بازنشستگان

ح حامی طول سال10درصدطر

ح 100 دبیرخانه، 100 مدرسه طول سال100درصدطر

طول سال20درصدتوسعه کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

تیر ماهتدوین دستورالعمل و ارسال به استان ها )گنجینه های مدیریتی (

تهــیه بانک اطالعات مــدیران سابــق آموزش و پرورش استثنایی و ثبت 
تجربیات برتر مدیریتی

مرداد ماه

و  حضور  از  بهره مندی  منظور  به  پیشكسوتان  مدیریت  کارگروه  تشكیل 
مشارکت مدیران سابق در جلسات مدیریتی و تصمیم گیری استانی

شهریور تا
اسفند ماه

پرورش  و  آموزش  بر اساس موضوعات مدیریتی  ارسالی  آثار  دســته بندی 
استثنایی

مهر تا آذر ماه

بهمن ماهبرگزاری همایش استانی تقدیر از مدیران سابق

گزارش عملكرد به سازمان بهمن ماهارسال 

تیر ماهتدوین دستورالعمل و ارسال به استان ها )باشگاه بازنشستگان(

ارسال فراخوان و دعوت از پیشكسوتان جهت پذیرش مسئولیت باشگاه 
و بخش های مختلف فعالیت ها

مرداد ماه

و تجهیزات الزم  امكانات  و  فیزیكی  با ظرفیت فضای  شناسایی مدارس 
جهت استقرار باشگاه پیشكسوتان در هر منطقه/شهرستان 

مرداد ماه

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد
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8-2

8-3

8-4

8-5
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

توسط  باشگاه  بخش های  از  یک  هر  برنامه های  و  فعالیت  زمان  تعیین 
مسئوالن باشگاه

شهریور ماه

منطقه  شهرستان/  پیشكسوتان  از  دعوت  و  باشگاه  افتتاحیه  برگزاری 
جهت شرکت در مراسم 

شهریور ماه

برگزاری  و    ... و  تفریحی  اجتماعی،  هنری،  فرهنگی،  برنامه های  اجرای 
نمایشگاه از آثار و تولیدات بازنشستگان

شهریور تا
اسفند ماه

بهمن ماهبرگزاری جشنواره و تقدیر از بازنشستگان فعال

گزارش عملكرد به سازمان بهمن ماهارسال 

ح حامی( تیر ماهتدوین دستورالعمل و ارسال به استان ها )طر

در  استان ها  استثنایی  پرورش  و  آموزش  مدیران  توسط  موضوع  ح  طر
شورای آموزش و پرورش استان

مرداد ماه

شهریور ماهتعیین یک یا چند مدرسه جهت ارتباط با هر دستگاه در سطح شهرستان

شهریور ماهبرگزاری جلسات مدیران مدارس و تبیین دستورالعمل

سایر  با  استان  هر  استثنایی  پرورش  و  آموزش  مشترک  کارگروه  تعیین 
ح  دستگاه ها و تعیین مصادیق مشارکت و حمایت در قالب اجرای این طر

ح با حضور مدیران مدارس تحت حمایت طر
شهریور ماه

با  استان ها  استثنایی  پرورش  و  آموزش  مدیران  تفاهم نامه های  انعقاد 
دستگاه های حامی

مهر ماه

گزارش  ارزیابی و نظارت در دوره های سه ماهه از اجرای تفاهم نامه و ارایه 
آن در جلسات شورای آموزش و پرورش استانی 

مهر تا اسفند ماه

ح حامی بهمن ماهبرگزاری همایش ساالنه تقدیر از دستگاه های فعال در طر

گزارش عملكرد به سازمان اسفندارسال 

شناسنامه برنامه چهارم: توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشکل های مردمی
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بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

دبیرخــانه،   100 ح  )طـــر اســــتان ها  به  ارســال  و  دســتورالعمـــل  تــدویــــن 
100 مدرسه(

مرداد ماه

کشور ارتباط به دبیرخانه مرتبط به یک  شناسایی و تعیین 100 مدرسه در 
دستگاه توسط ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها

شهریورماه

تعیین  و  وظایف  ح  شر تبیین  و  مدرسه  در  دبیرخانه  مسئوالن  تعیین 
تقویم اجرایی

شهریور ماه

مهر تا اسفند ماهبرگزاری نشست های مشترک بین دبیرخانه های مدارس و دستگاه ها

سایر  با  مشترک  جلسات  در  دستگاه ها  سایر  با  همكاری  مصادیق  ح  طر
دستگاه ها

مهر تا اسفند ماه

در  عملیاتی  راهكارهای  تعیین  و  دبیرخانه  هر  تجربیات  مستند سازی 
خصوص اجرای تفاهم نامه ها

مهر تا اسفند ماه

گردانی و تغییر نگرش بین مدیران دستگاه ها  کارگاه های تجربه  برگزاری 
و نــهــادها

مهر تا اسفند ماه

اسفند ماهتقدیر از دستگاه های فعال، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان 

گزارش عملكرد به سازمان اسفند ماهارسال 

استثنایی  پرورش  و  آموزش  ادارات  به  ارسال  و  دستورالعمل  تدوین 
کیفی سازمان های مردم نهاد (  کمی و  استان  ها ) توسعه 

مرداد ماه

مرداد ماهبرگزاری جلسه توجیهی با حضور مدیران مدارس و تبیین فعالیت

مرداد ماهشناسایی و جذب مشارکت سازمان های مردم نهاد

کمی سازمان های مردم نهاد حامی دانش آموزان با نیازهای ویژه طول سالتوسعه 

کیفی سازمان های مردم نهاد )موضوعی، قشری، جغرافیایی( طول سالتوسعه 
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9
استلزامات )حقوقی، 

□  تدوین دستورالعمل ها  اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
ح □  گزارش های آماری و اجرایی طر
ح ها □  بازدید و نظارت بر اجرای طر

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

□  استفاده بهینه از دانش  و تجربه نخبگان و پیشكسوتان آموزش 
و پرورش

□  تعامل و بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها

شناسنامه برنامه چهارم: توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشکل های مردمی

بازه زمانیفرایندها و مراحل اجرایی

توانمــند ســازی تشــكل های مــردم نهاد مــرتبط با حـوزه آمـوزش و پـــرورش 
اسـتثنایی

طول سال

شهریور ماهتدوین نظام نامه و شبكه سازی

شهریور ماهگردآوری اطالعات خیرین و تدوین بانک اطالعاتی

کارگروه خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار و تسهیل خدمات شهریور ماهتشكیل 

برگــزاری نشــست با اعـــضای هــیأت مــدیره ســازمـان های مردم نهاد و نیز 
کارگروه خیرین مدرسه ساز 

طول سال

طول سالشناسایی مدارس الزم التوجه

طول سالاجرای مصوبات نشست ها و جلسات برگزار شده 

گزارشات ســه ماهــه به ســازمــان آموزش  جمــع بندی فــعالیت ها و ارسال 
و پرورش استثنایی

طول سال

   8
-5
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پـــنــ

ــــــــــل
صـــ

ــــــــــ
فــ
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آمــوزش  مــختلف  گـــروه های  کــتاب های درسی در  مــناسب ســازی   :1 □ فعالیت 
استثنایی

گروه های مختلف آموزش استثنایی کــتاب درسی  □ فعالیت 2: تألیف 
کـــــیت های آمـــوزشی ویژه دانش آمــــوزان با  □ فعالیت 3: تولید درس افـــزارهـــا و 

نیازهای ویژه

کز راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای  □ فعالیت 1: توسعه مرا
ویـــژه

کز  □ فعالیت 2: تعـــداد دانش آمــوزان دریافت کننده خدمــات مــشــــاوره ای از مــرا
راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه

ج از مدرسه )دوره ابتدایی( □ فعالیت 3: ارائه خدمات توان بخشی داخل و خار

برنامه اول

تولید بسته های یادگیری و توان بخشی نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه یادگیری مبتنی 
بر برنامه درسی ملی

برنامه دوم

با مــشارکت نهــادهای  کــز راهــنمایی و مــشاوره خانواده  کــیفیت خـدمــات مــرا ارتقــاء  توســعــه و 
کــشور تخـصصی 

ح زیر می باشد: کلی برنامه های استمراری به شر نمای 
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□ فعالیت 1: نوآموزان ارزیابی شده در سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
بدو ورود به دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی

□ فعالیت 2: نوآموزان ارزیابی شده در سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
پیش دبستان

□ فعالیت 1: جــشنواره مــهارت های حرفـــه ای دانش آموزان پایــه دوازدهــم دوره 
دوم متوسطه حرفه ای

□ فعالیت 2: دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی
ح سودای بندگی(  □ فعالیت 3: میزان یادگیری نماز دانش آموزان پایه ششم ) طر

کل دانش آموزان پایه ششم مدارس ویژه به 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  پذیرش شــده  استثنایی  دانش آمــوزان   :4 فعالیت   □

آموزش عالی

برنامه سوم

کودکان  کارهای تأمین منابع مالی برنامه ارزیابی سالمت جسمانی و روانی  بازنگری و اصالح ساز و 
در بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی

برنامه چهارم

ساحت های  در  متوسطه  و  ابتدایی  پیش دبستانی،  دوره  در  استعدادیابی  جامع  برنامه  تدوین 
کشف استعدادهای دانش آموزان شش گانه تربیتی برای 
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گیر □ فعالیت 1: پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی آموزش تلفیقی ـــ  فرا
□ فعالیت 2: تعداد دانش آموزان بهره مند از خدمات آموزشی معلم رابط

□ فعالیت 3: پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی مدارس ویژه
کودکان و دانش آموزان اختالل طیف اتیسم □ فعالیت 4: پوشش تحصیلی 

برنامه پنجم

ســیاست های  اتخـاذ  و  عمــومی  آمــوزش  دوره  تحصیلی  کامــل  پوشش  تحقــق  نظام  نامه  تدوین 
تشویقی و تنبیهی برای دانش آموزان و اولیای آنان با همكاری سایر عوامل سهیم و مؤثر
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

پرورش تربیت یافتگان هدف عملیاتی 1: 
مربوط  عــملیاتی  هدف 

به برنامـــه
1

راهکار 1-1 د : بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی 
و تربیتی در راستای اهداف 

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

و دانش آموزان  نوآموزان  توان بخشی  و  یادگیری  تولید بسته های 
با نیازهای ویژه یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملی

بــرنامـــه 3

زیر نظام  برنامه درسی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  معاونت  درون سازمانی:   □
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی و ادارات آموزش و  سازمان، اداره 

پرورش استثنایی استان ها 
□ درون دستگاهی: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی         

□ برون سازمانی: سازمان فنی و حرفه ای

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار
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سطح اجرا 7

* * * * * * * *

با  دانش آموزان  و  نوآموزان  تـوان بخشی  و  یادگــیری  بسـته های  تولید  اول:  برنامه  شناسنامه 
نیازهای ویژه یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملی
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زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

درســـی  ݡکــتاب هـــای  مـــناسب ســازی 
گروه های مختلف آموزش استثنایی در 

طول سال105عنوان

گـروه های مـختلف  کـتاب درسی  تألیــف  
آموزش استثنایی

طول سال17عنوان

کیت های آمـوزشی  تولیـد درس افـزارها و 
ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه

لوح فشرده 
طول سال6/ قلم

9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(
کارگروه های تألیف □  تشكیل 

10
شاخص های

□  اعتبار بخشی به محتواهای تألیف شده و درس افزارهاارزیابی  عملكرد

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

□  بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی 
در راستای اهداف

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-1

8-2

8-3

با  دانش آموزان  و  نوآموزان  تـوان بخشی  و  یادگــیری  بسـته های  تولید  اول:  برنامه  شناسنامه 
نیازهای ویژه یادگیری مبتنی بر برنامه درسی ملی



143 فصل پنجـم: برنامه های استمراری

چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

افــزایــش  به  کــمــک  و  بنیان خـانـواده  تقـویت   :4 هدف عملیاتی 
تربیتی  ایفای نقـش  مــهارت های خـانواده در  توانایی ها و  ســطــح 

متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی

مربوط  عــملیاتی  هدف 
به برنامـــه

1

فعالیت های  مــیزان مشارکت خانواده ها در  افزایش   : 4-4 راهکار 
اثر بخش،  آموزشی  دوره های  برگزاری  مدرسه،  تربیتی  و  آموزشی 
آسیب زا  و  آسیب پذیر  خانواده های  به  مشاوره ای  خدمات  ارایه 

برای همسوسازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه  

شــمـــاره و مــــتـن راهـــكار 
سند تحول

2

کز راهنمایی و مشاوره خانواده  کیفیت خدمات مرا توسعه و ارتقاء 
تعیین  جامع،  ) نیازسنجی  کشور  تخصصی  نهادهای  مشارکت  با 
سطح توانایی ها و مهارت های خانواده، بهسازی خدمات مشاوره 

در خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا(

بــرنامـــه 3

زیر نظام راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  معاونت  درون سازمانی:   □
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی و ادارات آموزش و  سازمان، اداره 

پرورش استثنایی استان ها 
□ درون دستگاهی: دفتر انجمن اولیا و مربیان         

□ برون سازمانی: سازمان بهزیستی

واحــــدهای  و  حــوزه هــا 
همكار
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* * * * * * * *

کز راهنمایی و مشاوره خانواده با  کیفیت خدمات مرا شناسنامه برنامه دوم: توسعه و ارتقاء 
کشور مشارکت نهادهای تخصصی 



بســـته هــای تحــولـــݡی و برنامــه های سال 1399 144

زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

مــشـــاوره  و  راهــنمــایی  کز  مــرا توســعــه 
طول سال17مرکز*خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه

دریافـت کــننده  دانش آمـــوزان  مـــیزان 
راهنمایی  کز  مرا از  مشاوره ای  خدمات 
با  دانش آمـــــوزان  خــانــواده  مـــشاوره  و 

نیازهــای ویژه
طول سال5درصد*

میزان ارائه خدمات توان بخشی داخل 
ج از مدرسه طول سال45درصد*و خار

9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
گزارش از استان ها □  دریافت 

□  بازدید از استان ها و ارزیابی عملكرد استان ها

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

□  افزایش میزان مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی 
خانواده های  به  مشاوره ای  خدمات  ارایه  ـــ  مدرسه  تربیتی  و 

آسیب پذیر و آسیب زا 

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-1

8-2

8-3

کز راهنمایی و مشاوره خانواده با  کیفیت خدمات مرا شناسنامه برنامه دوم: توسعه و ارتقاء 
کشور مشارکت نهادهای تخصصی 



145 فصل پنجـم: برنامه های استمراری

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه( مرکز
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

هدفگذاری 8-3
)سنجه(  درصد

17545استاندارد  ستاد
45-1آذربایجان شرقی1
45-1آذربایجان غربی2
45-1اردبیل3
545-اصفهان4
45-1البرز5
45-1ایالم6
545-بوشهر7
545-چهارمحال و بختیاری8
545-خراسان شمالی9
545-خراسان رضوی10
45-1خراسان جنوبی11
545-خوزستان12
545-زنجان13
545-سمنان14
45-1سیستان و بلوچستان15
545-شهر تهران16
545-شهرستان های تهران17
545-فارس18
545-قزوین19
45-1قم20

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

کز راهنمایی و مشاوره خانواده با  کیفیت خدمات مرا شناسنامه برنامه دوم: توسعه و ارتقاء 
کشور مشارکت نهادهای تخصصی 
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45-1کردستان21
545-کرمان22
545-کرمانشاه23
45-1کهگیلویه و بویراحمد24
45-1گلستان25
45-1گیالن26
45-1لرستان27
45-1مازندران28
45-1مرکزی29
45-1همدان30
45-1هرمزگان31
545-یزد32

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه( مرکز
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

هدفگذاری 8-3
)سنجه(  درصد

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

کز راهنمایی و مشاوره خانواده با  کیفیت خدمات مرا شناسنامه برنامه دوم: توسعه و ارتقاء 
کشور مشارکت نهادهای تخصصی 
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

از  برخــورداری  در  عــدالت  بســط  و  تأمــین   :5 عــملیاتی  هــدف 
تفاوت ها  به  با توجه  کیفیت مناسب  با تربیت  و  تعلیم  فرصـت های 

گی های دختران و پسران در مناطق مختلف و ویژ

هدف عــملیاتی مربوط 
به برنامـــه

1

5 : اولویت بخـــشی به تأمین و تـخصیص مــنابع، تربیت  راهکار 4- 
توانمندسازی  رشــد،  برای  برنامــه  تدوین  کارآمد،  انسانی  نیــروی 
مــــعنوی  و  مــادی  حمــایت  و  تحــصـــیل  ادامه  مــهارت آمـــوزی،  و 

دانش آموزان مناطق محروم و مرزی

راهـــكار  مـتـن  و  شــماره 
سند تحول

2

ارزیابی  برنامه  مالی  منابع  تأمین  کارهای  و  ساز  اصالح  و  بازنگری 
در  دبستان  به  ورود  بدو  در  کودکان  روانی  و  جـسمــانی  سـالمت 

مناطق محروم و مرزی 
بــرنامـــه 3

تأمین و تخصیص منابع مالی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش وپرورش استثنائی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  معاونت  درون سازمانی:   □
کل توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت تشخیص،  سازمان، اداره 
آموزش و پرورش  ادارات  و  تربیت بدنی  و  امور پرورشی  پیشگیری، 

استثنایی استان ها  
□ درون دستگاهی: معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش         
□ برون سازمانی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه ها

حــوزه هــا و واحــــدهای 
همكار
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* * * * *

ارزیابی  برنامه  مالی  منابع  تأمین  کارهای  و  ساز  اصالح  و  بازنگری  سوم:  برنامه  شناسنامه 
کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی سالمت جسمانی و روانی 



بســـته هــای تحــولـــݡی و برنامــه های سال 1399 148

زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

در  شــــــده  ارزیابی  نــوآمـــــوزان  مـــیـــزان 
آمادگی  و  جسمانی  سـالمـــت  ســنجش 
دانش آمـــوزان  به  ورود  بدو  تحصـــیلی 

ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی
طول سال99درصد*

میزان نوآموزان ارزیابی شده در سنجش 
تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت 

پیش دبستان
طول سال55درصد*

9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
□  گزارشات آماری از سامانه سناد و سنجش سالمت

□  نظارت و ارزیابی عملكرد اجرای برنامه سنجش در استان ها

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

□  اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع

دانش آموزان  معنوی  و  مادی  حمایت  و  تحصیل  ادامه    □
مناطق محروم و مرزی

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-1

8-2

ارزیابی  برنامه  مالی  منابع  تأمین  کارهای  و  ساز  اصالح  و  بازنگری  سوم:  برنامه  شناسنامه 
کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی سالمت جسمانی و روانی 



149 فصل پنجـم: برنامه های استمراری

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه( درصد
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

9955استاندارد  ستاد
99.856آذربایجان شرقی1
10056آذربایجان غربی2
10055اردبیل3
99.558اصفهان4
9855البرز5
10055ایالم6
9955بوشهر7
10055چهارمحال و بختیاری8
10055خراسان شمالی9
9960خراسان رضوی10
10045خراسان جنوبی11
9756خوزستان12
10056زنجان13
99.655سمنان14
8845سیستان و بلوچستان15
99.158شهر تهران16
9957شهرستانهای تهران17
99.656فارس18
9855قزوین19
99.455قم20

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

ارزیابی  برنامه  مالی  منابع  تأمین  کارهای  و  ساز  اصالح  و  بازنگری  سوم:  برنامه  شناسنامه 
کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی سالمت جسمانی و روانی 
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99.555کردستان21
9855کرمان22
99.655کرمانشاه23
10055کهگیلویه و بویراحمد24
9955گلستان25
99.755گیالن26
10055لرستان27
99.456مازندران28
99.855مرکزی29
10056همدان30
99.355هرمزگان31
99.655یزد32

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه( درصد
هدفگذاری 8-2
)سنجه(  درصد

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

ارزیابی  برنامه  مالی  منابع  تأمین  کارهای  و  ساز  اصالح  و  بازنگری  سوم:  برنامه  شناسنامه 
کودکان در بدو ورود به دبستان در مناطق محروم و مرزی سالمت جسمانی و روانی 



151 فصل پنجـم: برنامه های استمراری

چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

و  رویه ها  و  ساختارها  بازمهندسی  و  بازنگری   :21 عــملیاتی  هدف 
روش ها

هدف عــملیاتی مربوط 
به برنامـــه

1

و  تحصــیلی  هــدایت  جامـع  نظام  استقرار  و  طراحی   :21-3 راهکار 
اســتعدادیابی به  منظور هــدایت دانش آمــوزان به  ســوی رشــته ها، 
با  مـــتناسب  کــشور  آینــده  و  نیاز حال  مـــورد  مـــهارت های  و  ِحــَرف 

استعدادها، عالقه مندى توانایی هاى آنان

راهـــكار  مـتـن  و  شــماره 
سند تحول

2

پیش دبســــتانی،  دوره  در  اســـتعــدادیابــی  جامــع  برنامـــه  تدویـــن 
کـــشف  ابتدایی و متوسطه در ساحـــت های شش گانه تربیتی برای 

استعدادهای دانش آموزان
بــرنامـــه 3

راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش  و پرورش استثنائی واحد مسئول در حوزه 5

توان بخــشی  و  آمــوزشی  برنامــه ریــزی  مــعاونت  درون سازمانی:   □
تربیت  و  پرورشی  امور  پیشگیری،  تشخیص،  معاونت  ســازمــان ، 
و  آموزش  ادارات  و  پشتیبانی  و  مــدیریت  توسـعــه  کل  اداره  بدنی، 

پرورش استثنایی استان ها 
معــاونت  و  سالمــت  و  بدنی  تربیت  مــعاونت  درون دستگاهی:   □

پرورشی و فرهنگی         
و  مــعلولیــن  و  جانبازان  ورزش های  فــدراسیون  برون سازمانی:   □

کشور سازمان سنجش آموزش 

حــوزه هــا و واحــــدهای 
همكار
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* * * * * * * *

شناسنامه برنامه چهارم: تدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش دبستانی، ابتدایی 
کشف استعدادهای دانش آموزان و متوسطه در ساحت های شش گانه تربیتی برای 
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زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

حـــرفـــــه ای   مــــهــارت هـــای  جـــشــنواره 
پایه دوازدهــم دوره دوم  دانش آموزان 

کشوری ( مـتوسطه حرفه ای ) قطبی یا 
طول سال64دانش آموز*

در  کننده  شرکت  دانش آمــوزان  مـــیزان 
طول سال10درصد*مسابقات ورزشی 

مــیزان  یادگیری نماز دانش آمـوزان پایه 
کــل  به  بندگی(  ســودای  ح  ) طر شـشـم 

دانش آموزان پایه ششم مدارس ویژه
طول سال70درصد*

پذیرش  استثنایی  دانش آموزان  تعـداد 
 شده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی
طول سال300دانش آموز*

9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
گزارش از استان ها □  دریافت 

□  بازدید از استان ها و ارزیابی نظارت بر عملكرد استان ها

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

به  ســوی  دانش آمـــوزان  هــدایت  مــنظور  بـه   اســتعدادیابی   □
رشته ها، ِحَرف و مهارت های مورد نیاز

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-1

8-2

8-3

8-4

شناسنامه برنامه چهارم: تدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش دبستانی، ابتدایی 
کشف استعدادهای دانش آموزان و متوسطه در ساحت های شش گانه تربیتی برای 
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ف
هدفگذاری 2-8نام استانردی

)سنجه( درصد
هدفگذاری 8-3
)سنجه(  درصد

1070استاندارد  ستاد
1070آذربایجان شرقی1
1070آذربایجان غربی2
1070اردبیل3
1070اصفهان4
1070البرز5
1070ایالم6
1070بوشهر7
1070چهارمحال و بختیاری8
1070خراسان شمالی9
1070خراسان رضوی10
1070خراسان جنوبی11
1070خوزستان12
1070زنجان13
1070سمنان14
1070سیستان و بلوچستان15
1070شهر تهران16
1070شهرستانهای تهران17
1070فارس18
1070قزوین19
1070قم20

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

شناسنامه برنامه چهارم: تدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش دبستانی، ابتدایی 
کشف استعدادهای دانش آموزان و متوسطه در ساحت های شش گانه تربیتی برای 
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1070کردستان21
1070کرمان22
1070کرمانشاه23
1070کهگیلویه و بویراحمد24
1070گلستان25
1070گیالن26
1070لرستان27
1070مازندران28
1070مرکزی29
1070همدان30
1070هرمزگان31
1070یزد32

ف
هدفگذاری 2-8نام استانردی

)سنجه( درصد
هدفگذاری 8-3
)سنجه(  درصد

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

شناسنامه برنامه چهارم: تدوین برنامه جامع استعدادیابی در دوره پیش دبستانی، ابتدایی 
کشف استعدادهای دانش آموزان و متوسطه در ساحت های شش گانه تربیتی برای 
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چارچوب و شناسنامه برنامه

ح شر عنوان ردیف

از  برخـــــورداری  در  عـــدالـــت  بســط  و  تأمـــین   :5 عمـلیاتی  هــدف 
کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و  فرصت های تعلیم و تربیت با

کشور گی های دختران و پسران و مناطق مختلف  ویژ

هدف عــملیاتی مربوط 
به برنامـــه

1

کامل  برنامــه ریزی و تمــهید مقدمات برای پوشــش  راهکار 5-2 : 
تمــامی  در  مــناسب  کـیفــیت  از  برخوردار  و  عمومی  آمـــوزش  دوره 

کشور مــناطق 

راهـــكار  مـتـن  و  شــماره 
سند تحول

2

آمـــوزش  دوره  تحصیلی  کامـــل  پوشش  تحقق  نظام  نامـــه  تدویـــن 
عمومی و اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی برای دانش آموزان 

و اولیای آنان با همكاری سایر عوامل سهیم و مؤثر
بــرنامـــه 3

راهبری و مدیریت تربیتی زیر نظام مربوط 4

سازمان آموزش وپرورش استثنائی واحد مسئول در حوزه 5

□ درون سازمانی: مــعاونت برنامــه ریــزی آمــوزشی و توان بخــشــی 
تربیت  و  پرورشی  امور  پیشگیری،  تشخیص،  مــعاونت  سازمان ، 
و  آمـوزش  ادارات  و  پشتیبانی  و  مــدیریت  توسعه  کــل  اداره  بدنی، 

پرورش استثنایی استان ها 
□  درون دستگاهی: معاونت آموزش ابتدایی و معاونت متوسطه         
سازمان  و  کـشور  آمــوزش  سنجش  سازمــان  بــرون سازمـــانــی:   □

بهزیستی

حــوزه هــا و واحــــدهای 
همكار

6

ی
ه ا

حرف
طه 

وس
مت

وم 
د

طه
وس

مت
وم 

د

ی
ه ا

حرف
ش 

 پی
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نی
ستا

ش دب
پی

قه
نط

م

ان
ست

ا

اد
ست

سطح اجرا 7

* * * * * * * *

آمـــوزش  تدوین نظام  نامـــه تحقـــق پوشــش ݡکامـــل تحصیلی دوره  شناسنامه برنامه پنجـم: 
عمومی ...
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زمان اجراردیف

سنجهاقتضائــݡیالزامی8
عملکرد

مقدار
)کمیت(

)فصل
/ماه(

پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی 
گیر ـــ فرا طول سال75000دانش آموز*آموزش تلفیقی 

تعداد دانش آموزان بهره مند از خدمات 
طول سال8500دانش آموز*آموزشی معلم رابط

پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی 
طول سال82500دانش آموز*مدارس ویژه

و  کــــودکـــــــان  تحـــصیـــــلی  پــــــوشــــــش 
طول سال2700دانش آموز*دانش آموزان اختالل طیف اتیسم

9
استلزامات )حقوقی، 

اجرایی، نیروی انسانی و ...(

10
شاخص های

ارزیابی  عملكرد
□  گزارشـات آماری از سامـانه ســناد و سامانه مــشكالت ویـــژه 

یادگـــیری

11

کــلیدی و مؤثر  نتایج 
برنامه در تحقق راهكار 

سند تحول

کامـــل دوره  □ برنامــه ریــزی و تمــهید مــقدمات برای پوشــش 
آموزش عمومی

عـــناویــــن
)فعالیت های ذیل برنامه

کید بر خالقیت و نوآوری( با تأ

هدف کمی )معین (نوع فعالیت

ت
الی

 فع
کد

8-1

8-2

8-3

8-4

آمـــوزش  تدوین نظام  نامـــه تحقـــق پوشــش ݡکامـــل تحصیلی دوره  شناسنامه برنامه پنجـم: 
عمومی ...
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ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه( دانش آموز
هدفگذاری 8-2
)سنجه( دانش آموز

هدفگذاری 8-3
)سنجه( دانش آموز

هدفگذاری 8-4
)سنجه( دانش آموز

750008500825002700استاندارد  ستاد
373575414569آذربایجان شرقی1
3647239267080آذربایجان غربی2
114772161418اردبیل3
46362805123136اصفهان4
2011279201381البرز5
6364564520ایالم6
774108126742بوشهر7
1222110127814چهارمحال و بختیاری8
1743346146239خراسان شمالی9
940912348485332خراسان رضوی10
1543137155627خراسان جنوبی11
37314974777217خوزستان12
2013108107125زنجان13
79818577410سمنان14
9229731437سیستان و بلوچستان15
19654035615595شهر تهران16
29832824062120شهرستانهای تهران17
6078931567596فارس18
1477499112640قزوین19
1292270165961قم20

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

آمـــوزش  تدوین نظام  نامـــه تحقـــق پوشــش ݡکامـــل تحصیلی دوره  شناسنامه برنامه پنجـم: 
عمومی ...
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2290296141890کردستان21
3114249412447کرمان22
1946160161872کرمانشاه23
8029398511کهگیلویه و بویراحمد24
1464406197953گلستان25
133097241173گیالن26
2513158185727لرستان27
2591782861114مازندران28
1085181121432مرکزی29
2688134164231همدان30
1929317282681هرمزگان31
1486134140540یزد32

ف
هدفگذاری 1-8نام استانردی

)سنجه( دانش آموز
هدفگذاری 8-2
)سنجه( دانش آموز

هدفگذاری 8-3
)سنجه( دانش آموز

هدفگذاری 8-4
)سنجه( دانش آموز

نام حوزه: سازمان آموزش  و پرورش استثنائی

آمـــوزش  تدوین نظام  نامـــه تحقـــق پوشــش ݡکامـــل تحصیلی دوره  شناسنامه برنامه پنجـم: 
عمومی ...



پایــشوارزیابـــــݡیبرنامه

شـــــم
ــــــــــلشـــ

صـــ
ــــــــــ

فــ
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آنها  همه  هدف  لیكن  دارد  وجود  مختلف  اصطالحات  و  واژه ها  ارزیابی،  و  نظارت  امر  در 
که عملكردها را اندازه گیری می کند و هنگامی  که درست  یكی است. نظارت، فرآیندی است 
شد.  خواهند  بهره مند  آن  از  هدف  جامعه  و  مدیران  و  سرپرستان  کارکنان،  شود  انجام 
یا  مدیر  فرد  عملكرد  ضعف  و  قوت  نقاط  نظام مند  بررسی  کارآمد،  نظارت  دیگر  عبارت  به 

سازمان، در حدود وظایف و اهداف آن تعریف می شود.
معیارهای  تعیین  دارد،  وجود  کنترل  و  نظارت  برنامه های  در  که  مسائلی  مهمترین  از 
کدام فواید و مضرات  کار سنجش آن است. روش های تعیین معیار، هر  شایستگی و ساز و 
کارایی و اثربخشی را  خاص خود را دارد و هیچ یک به تنهایی نمی تواند حد قابل قبولی از 

نشان دهد. 
برنامه ریزی  سازمانی،  اهداف  به  رسیدن  و  کارها  انجام  برای  مدیریت  سازمان ها،  در 

انجام می شود و این برنامه ها را در قالب سازماندهی و رهبری مؤثر به انجام می رساند.
میزان  و  برنامه  انجام  صحت  از  که  است  این  نیازمند  سازمان  مدیریت  بین،  این  در 
از انجام  کند. هدف  رسیدن به اهداف خود در قبال انجام این برنامه ها اطمینان حاصل 
به  میزان  چه  به  سازمان  که  است  امر  این  کردن  مشخص  سازمان ها،  در  کنترل  و  نظارت 

اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است.
به منظور  نظام مند  و  کنترل تالشی است سیستماتیک  و  نظارت  کلر،  ما رابرت  از دیدگاه 
که  کردن این  انـدازه گـیری عملكرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و مشخص 
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اقدامات اصالحی  انجام  نیاز،  و در صورت  نه  یا  دارد  کار وجود  انجام  انحرافاتی در طی  آیا 
به  رسیدن  جهت  در  کارایی  کثر  حدا با  سازمان  منابع  که  این  از  اطمینان  حصول  جهت 

گرفته می شود. کار  اهداف سازمان به 
کنترل و  به هــر حال هــر چــه وسعت فعالیت های یک سازمان بیـش تر باشــد، روش های 

کامل تر و به روزتر می گردد.  نظارت نیز 
نظارت و ارزیابی با بررسی مداوم و مستمر فعالیت های حوزه مورد نظر در بعد برنامه ای 
مقایسه  از  حاصل  شكاف  کردن  کم  منظور  به  شده  تعیین  هدف گذاری های  به  توجه  با 
بهبود  بر  کید  تأ با  که  می گیرد  صورت  کردن  اثربخش  منظور  به  استانداردها  با  جاری  امور 
و  عملكرد  ارزیابی  در  سلیقه  شدن  وارد  عدم  فعالیت ها،  قراردادن  پوشش  تحت  مستمر، 
دادن  قرار  پوشش  تحت  و  عملكردها  درست  مقایسه  با  سالم  رقابت  جهت  فرصت  ایجاد 

که منجر به بهره وری می شود، می باشد. کارایی و اثربخشی 

تا  ستاد  از  برنامه ها  شدن  اجرایی  در  استان ها  عملكرد  و  ارزیابی  راستای  در  سازمان 
استان  هر  برای  امكانات  و  شرایط  به  توجه  با  شاخص   20 در  را  هدف گذاری هایی  مدرسه 
هدف های  به  باید   ، برنامه ها  اجرای  مستمر  پیگیری  با  استان ها  که  است  کرده  مشخص 
زمان  و  مربوط  دستورالعمل های  طبق  نهایت  در  یابند.  دست  سال  پایان  در  شده  تعیین 
مورد  استثنایی  پرورش  و  آموزش  حوزه  اختصاصی  شاخص های  عنوان  به  شده  تعیین 

ارزیابی قرار می گیرند.
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توضیحات سنجه عنوان شاخص ردیف

گـــیر  آمار دانش آمـوزان تلفــیقی و فــرا
آمـــــــار  و  ســناد(  از  دریافـــتـی  )آمــــــار 
دانش آموزان دریافت کننده خدمات 
یادگــیری  ویــــژه  مشكالت  کز  مـــرا در 
) آمــار دریافتی از ســامــانه مــشكالت 

ویژه یادگیری(

دانش آموز پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی 
گیر  آموزش تلفیقی و فرا 1

خدمات  که  دانش آموزانی  تعداد 
در  و  کــرده اند  دریافت  رابــط  مـــعلم 
مــــوعــد مقرر مــعلمان رابط در سناد 

ثبت شده باشند.

دانش آموز از خدمات  تعداد دانــش آمـوزان بهره مند 
آموزشی معلم رابط 2

تعداد دانش آموزان مدارس استثنایی 
) آمــار دریافتی از سناد( دانش آموز پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی 

مـــدارس ویژه 3

ارزیابــی  کــه  درصــــد دانش آمـــــوزانی 
اول  پایه  مـهـــر 1399 در  و  شـــده انــد 
از  دریافتی  )آمـــار  شــده اند.  ثبت نام 

سامانه سنجش(

درصد

ســنـجـــش  در  شـــده  ارزیابی  نوآمـــــوزان 
سالمـت جسمـــانی و آمــــادگــی تحصیلی 
ثبت نام شده  دانش آمــوزان  به  ورود  بدو 

در پایه اول ابتدایی

4

دبستان  پیش  نوآمـــوزان  درصــد 
از  دریافتی  )آمار  شـــده  ارزیابی 

سامانه سنجش(
درصد

ســــنجـــش  در  شــــده  ارزیابی  نوآمــــوزان 
ســـالمت جـسمـانی و آمادگــی تحــصیلی 

پیش دبستان
5

آن  به   1399 سال  پایان  در  باید  استان ها  که  اختصاصی  شاخص های  زیر  جدول  در 
پاسخگو باشند، ارایه شده است.

با توجــه به مـــستنداتی  الزم به ذکــر اســت شـاخــص های ســتادی اخــتصاصی ســازمــان 
دســـتیابی  برای  اســـتان ها  پس  می گـــردد.  مــحاسبه  می شــود،  دریافت  اســـتان ها  از  کـــه 
فعالیت  جدیت  با  مذکور  برنامه های  اجرای  در  و  بوده  سهیم  ستادی  هدف گذاری های  به 

نمایند.
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توضیحات سنجه عنوان شاخص ردیف

طــیف  اخـتالل  دانش آموزان  تعـــداد 
با  و  کـــم تــوانــــی ذهــــــنی  با  اتیســـــم 
عــادی مــدارس استثنایی  هـوشـبهر 

) آمار دریافتی از سناد(

دانش آموز پــــوشش تحصیلی کودکان و دانش آموزان 
طــیـف اتیـســم 6

تعداد نوآموزان پیش دبستان مدارس 
اســتثنایی ) آمــار دریافــتی از ســناد(  نوآموز

پوشـــش تحــــصیلی  دوره پیش دبســتان 
اجرای  با  ویـــــژه  نیــازهــــای  با  نــــوآموزان 
برنامــه تشخیصی، آموزشی، توان بخشی 

و حمایتی مداخالت به هـــنگام طالیی

7

پیــش دبســـــتان  نوآمــــوزان  درصـــــد 
کننده خدمات  توان بخشی دریافت  درصد دبســــــــتان  پیــــش  کــــودکـــان  مــــــــــیــــزان 

دریافـت کــننده خـدمــات توان بخــشی  8

دانـــش آمـــــــــوزان  درصـــــــد  مـــــــیزان 
شــرکت کـــننده در مــسابقات ورزشی 

طــبق دسـتورالعمل 
درصد در  شـــرکت کــــننده  دانش آمـــوزان  مـــــیزان 

مسابقات ورزشی 9

شــشـــم   پایه  دانش آمـــــوزان  درصـــد 
که خواندن نماز  مـــدارس اسـتثنایی 

گــرفته اند. را یاد 
درصد

پایه  دانش آمــوزان  نمــاز  یادگیری  مـــیزان 
کـــل  بـه  بندگی(  ســـودای  ح  )طر شـشـــم 

دانش آمــوزان پایه ششم مدارس ویژه
10

کــز ایجاد شــده تعــداد مــرا مرکز کز راهنمایی و مشاوره خانواده  توسعه مرا
دانش آموزان با نیازهای ویژه 11

کــننده در  درصــد معلمان مــشارکت 
جشنواره الگوهای برتر تدریس درصد مـشارکت معلمان در جشنواره الگوهای 

برتر تــدریـس 12

تولید شــده به سـازمـان  ارایه بســته 
ســازمــان  توســط  بســته  )مــحتوای 

تعیین می شود.(
بسته

بسته های  تدوین  در  معلمان  مــشارکت 
آمــوزشی  گــروه های  آموزشی در ساخــتار 

معلمان در استان ها
13

پذیــــــرا  آمـــــوزشـــی  واحـــــــد  تـعـــــداد 
مناسب سازی شده

واحد 
آموزشی

مدرسه انطباقی پذیرا ) الگو ( دانش آموزان 
گیر تلفیقی و فرا 14
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توضیحات سنجه عنوان شاخص ردیف

تعــداد واحد آمـــوزشی خاص اتیســـم 
مناسب سازی شده

واحد 
آموزشی

مــدرسه انطباقی دانش آمــوزان با اختالل 
طیف اتیسم 15

در  شــرکـــت کـــننده  مـــعلمان  تعـــداد 
گواهینامه  کارگاه ها و دریافت کننده  نفر نهضت آموزش زبان اشاره 16

در  شــرکت کــننده  مـــعـلمــان  تعـــداد 
گواهینامه  کارگاه ها و دریافت کننده  نفر نهضت آموزش خط بریل 17

گــروه دانش آموزان  درصـــد مــعلمان 
در  شـــرکت کـــننده  ذهـــنی  کــــم توان 

گواهینامه  کارگاه ها و دریافت کننده 
درصد آمـــوزش مـــعلمان مــبتنی بر مــهارت هـای 

چندگانه 18

درصـــد دانش آمـــوزان دریافـت کـننده 
ابتدایی  توان بخشی دوره  خـدمــات 

مدارس استثنایی
درصد ج  ارائه خدمات توان بخشی داخل و خار

از مدرسه 19

درصــد مـــعـــلمان شــرکــت کـننده  در 
فــــرهــــنگـــیان  مــــجـــازی  پــارلـمـــان 

استثنایی
درصد مــجازی  پارلمــان  مـــعلمان در  مـــشارکت 

فرهنگیان استثنایی 20
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