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 مقدمه:

 انکار ناپذیر یتضرور، ی آموزشینظام هادر موضوع جلب مشارکت فکری و اجرایی اولیا درعصر حاضر     

 هاز این رو ب. وقوع نمی پیوندده تربیت مطلوب بدون همراهی و همسازی دو نهاد خانواده و مدرسه بزیرا  ،است

از وظایف  31و بند سند تحول بنیادین  (4- 4)راهکاراهداف نظام تعلیم و تربیت و عملیاتی نمودن منظور تحقق 

انش د اولیا و مربیان، تشکیل پارلمان مشورتی پرورش استثناییسازمان آموزش و اساسنامه  از اهداف  4و بند 

 .می باشدی در جهت فراهم سازی مشارکت اولیا در فرایند تعلیم و تربیت ماگآموزان استثنایی،

فنی آنان در مدارس  تخصصی و علمی، های فکری،استفاده از ظرفیت مشارکت اولیا و ،برنامه محور عمده این      

موزش و ور آمداوم با اولیا است که از گذر آن تعالی کمی و کیفی ام ایجاد یک ارتباط هدف مند، مستحکم و و

رزندان فاولیا در قبال سرنوشت تحصیلی و تربیتی احساس مسئولیت  ، زیرا باشیمدانش آموزان را شاهد پرورش 

خشی ب عالیت های آموزشی، تربیتی و توانارتقاء فو  امکانات مادی، معنوی و علمی الزم  دادن خود برای سوق

 نقش والدین را در حمایت و نظارت بر آموزش و پرورش فرزندان استثنایی زمینه را مساعد و مدارسبه سوی 

بخشی  عنوانه در اولیا و مربیان ب و ارتقای روحیه تعاون رامشارکت تثبیت خواهد کرد و سهمی از فرهنگ خود 

 بخشید.از جامعه تحقق خواهد 
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 تعاریف  -1

 :)پارلمان مشورتی( آموزان استثناییدانشاولیا و مربیان  کشوری انجمن(1-3

 قق اهداف تح جهت  در که ساااای انجمن های اولیا و مربیان اساااتانی اسااات       وو رنمایندگان     از ت منتخبیاهی 

ش آ ش پر، یموز شی  توان و یور ستثنایی دانش بخ شارکت  از مندیبهره با آموزان ا در اولیا جانبه  همه همیاریو  م

 .می نماینداقدام  ،این شیوه نامهجهت تحقق اهداف 

 

 :انجمن اولیا و مربیان استانی (  2-1  

مشارکت  از هره مندیباست که با  یک استان استثناییاز روسای انجمن های اولیا و مربیان مدارس هیات منتخبی    

ه ب اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، همکاری با آموزان استثنایی واولیای دانش همیاری همه جانبه و

 استثنایی، آموزاندانش در راستای پیشبرد اهداف آموزش و پرورشعرضه خدمات  گردآوری، برنامه ریزی و

 د.ناقدام می نمای

 انجمن اولیا و مربیان مدرسه  ( 3-1   

اف ه تحقق اهدکه با تفاهم و صمیمیت در زمیناست دانش آموزان و مربیان هر مدرسه  هیات منتخبی از اولیای

انجمن اولیا  .های آموزشی فعالیت و همکاری می نمایندهای اولیا و مربیان واحدنامه انجمنطبق آیین برو انجمن  

الی وازدهمین جلسه شورای عدمصوبه و مربیان مدارس استثنایی برطبق آیین نامه انجمن اولیا و مربیان مدارس )

و موارد مندرج در دفتر راهنمای انجمن اولیا و مربیان ویژه مدارس استثنایی سال تحصیلی   (انجمن اولیا و مربیان 

ل تشکیو طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی  3111 -3411

 .می گردد
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 آموزان استثنایی مراحل زیر انجام می شود: کشوری اولیا و مربیان دانشبه منظور تشکیل انجمن  -2

 "انراهنمای فعالیت های انجمن اولیا و مربی"پیگیری، تشکیل و فعالیت انجمن اولیا و مربیان مدرسه طبق ( 2-3

  ویژه مدارس استثنایی.

 نامهوظایف و شرایط این شیوه( تشکیل و فعالیت انجمن اولیا و مربیان استانی بر اساس اهداف، 2-2

استانی به سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای تشکیل انجمن های معرفی افراد منتخب انجمن (1-2

 کشوری.

 استانی:  انجمن اولیا و مربیان اهداف -3      

ستثنایی از           (3-1 شی دانش آموزان ا شی و توان بخ شی، پرور سطح کیفی امور آموز لب طریق جارتقا 

رورش پ و آموزش پیشبرد اهداف دولتی و غیردولتی درو تعامل با سازمان های مشارکت همه جانبه اولیا 

 .استثنایی

های راسمممتای مرموري  گیری درريزی و تصممممی برنامه دانش آموزان در یافزايش نقش اولیا( 2-1

 .انجمن

تکمیل برنامه ها و امکانات آموزشی، افزایش مشارکت های مردمی در جهت تأمین، تدارک و ( 1-1

 ی مورد نیاز دانش آموزان استثنایی.پرورشی و توان بخشی و بهداشت

الع رسانی  از طریق اط دانش آموزان استثنایی به کودکان و تغییر نگرش مثبت جامعه نسبت ایجاد (4-1

 .وآگاهی بخشی مناسب

 .و مربیان مدارس استثنایی استان های انجمن های اولیانظارت بر حسن انجام فعالیت (5-1

 

 ی:استان انجمنی ترکیب اعضا  -4

صلی منتخب   ( 3-4 ضای ا ستانی  اولیای دانش آموزان انجمن اع ستان  ا  7ند )طبق ببا توجه به درجه بندی ا

 . این شیوه نامه(

 رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان ( 2-4

 بخشی.ول تشخیص، پرورشی و توان وکارشناس مس(1-4

 های مردمیو مشارکت مالی اداری،کارشناس (4-4

  )کارشناس انجمن اولیا و مربیان ( اریکمدد و مشاوره کارشناس(5-4

 .استانمدارس استثنایی یک نفر نماینده معلمان ( 6-4

 .استان دارسم استثنایی مدیران نماینده نفر یک( 7-4
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صره  صورت لزوم از     : 1تب ستانی می تواند در  صان، معتمدان،     انجمن ا ص شاوران، متخ مدیران، معلمان، مربیان، م

پزشااکان، روحانیون، اساااتید دانشااگاه و یا صاااحب نظران در رشااته های آموزشاای، پرورشاای وتوان بخشاای و 

 اعضای علی البدل برای مشورت و تبادل نظر برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

 .دنعنوان دبیر انتخاب می نمایه در اولین جلسه یک نفر را از بین خود ب انجمناعضای   :2تبصره 

صره   ین که مغایر با قوان در صورتی )ی اکثریت اعضای اصلی حاضر در جلسه      مصوبات جلسات انجمن با رأ   :3تب

 معتبر و قابل اجرا است.  (نباشد

 وظایف انجمن اولیا و مربیان استانی: -5   

نظارت در جهت تحقق اهداف و اجرای فعالیت های انجمن اولیا و مربیان مدارس اسااتثنایی برنامه ریزی و  (3-5

 .از طریق تشکیل جلسات مشورتی و اجرایی در حیطه های آموزشی، پرورشی، توان بخشی و بهداشتی

شنهاد    (2-5 سی پی شده  طرح و هابرر سوی مدارس و اجرایی نمودن طرح های ارایه  صو از  هماهنگی ب با های م

 .ولین مربوطهمسئ

انجمن و  تشاااکیل مجمم عمومی سااااالنه انجمن اولیا و مربیان اساااتانی، به منظور ارائه گزارش عملکرد           (1-5

 برگزاری انتخابات جدید.

 .های مرتبط استانیموفق در حوزه و اولیا و معلمان تالشگر موزان،آاز دانش  تقدیر منظوره برنامه ریزی ب (4-5

دمات امکانات و خجهت تهیه، تدارک و تکمیل  در معلمان و متخصصان عالقمند اولیا، توانمندی شناسایی (5-5

 .توان بخشی و بهداشتی،آموزشی، پرورشی

شارکت در برنامه  (6-5 ستانی     م شی و اردوهای درون و برون ا سابقات فرهنگی، علمی، ورز   ریزی و برگزاری م

 .بانیازهای ویژه برای دانش آموزان

شارکت اولیا و افراد خیر با نهادها و ادارات مرتبط و بهرهارتباط ایجاد  (7-5 مکانات تمهید ا به منظور ،گیری از م

 .تحصیل برای دانش آموزان محروم استان

به منظور توساااعه و تعمیق آموزش خانواده و افزایش آگاهی اولیا نسااابت به وظایف متقابل              ریزیبرنامه   (8-5

 .و جامعه پرورش و موزشآخانواده، 

 موزی.آمهارت و آفرینیرطرح کاسعه تو ریزی به منظوربرنامه (1-5

 .یکبار ماهدوتشکیل جلسات انجمن استانی هر (31-5
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اقدامات، نقاط قوت و ضاااعف و محدودیت های اجرای برنامه در پایان ساااال  تهیه و ارساااال گزارش از (33-5

  .تحصیلی به پارلمان کشوری

 

  تشکیل انجمن استانی:  اعضا و  انتخاب  چگونگی -6

ای از تمامی روس رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان موظف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال

عمل آورد، بدین ترتیب با تشکیل مجمم عمومی نمایندگان ه انجمن های اولیا و مربیان مدارس استثنایی دعوت ب

آنان با فواید و وظایف انجمن اولیا و مربیان استانی و توجیه مفاد این شیوه نامه نسبت به برگزاری و آشنا ساختن 

 انتخابات برای تشکیل انجمن اولیا و مربیان استانی اقدام نماید.

مربیان اسااتانی در هر سااال تحصاایلی، اعضااای انجمن قبلی موظفند به  اولیا و تا زمان انتخاب اعضااای انجمن( 3-6 

 نیاید. شده به وجودبرنامه ریزی فعالیت های جام وظایف محوله ادامه داده به نحوی برنامه ریزی کنندکه خللی دران

ر این د از روسای اولیای مدارس استثنایی استان ضروری است سوم/دوبرای برگزاری انتخابات حضور حداقل  (2-6

نندگان کشرکت رایآبا اکثریت  باشند استانی انجمن درکه حائز شرایط عضویت  صورت از میان حاضران عده ای

 .شوندمیگزیده بر استانی انجمن اعضایبه عنوان 

از روسای انجمن اولیای دانش آموزان مدارس   سوم / دوبه حد نصاب   کنندگانشرکت  که شمار صورتی  در (1-6

ست حداکثر ظرف دو هفته، دعوت عمومی را تجدید         ستان موظف ا ستثنایی ا سد، اداره آموزش پرورش ا ستان نر ا

 کرده انتخابات را با حضور عده حاضر برگزار نماید.

 انجمن استانیدبیر  ماه يك بار با دعوت كتبیدو به صورت هر  انجمنانجمن با حضور رئیس جلسات  (4-6

 .1گرددتشكیل می

 با توجه به درجه بندی استان به ترتیب ذیل تعیین می شود: تعداد اعضای انجمن استانی -7

نفر عضو  3نفر عضو اصلی، و  9نفر خواهد بود  ) 12اعضای اصلی منتخب يكدرجه در استان های  (3

 علی البدل(

 نفر عضو 3و  اصلی، عضو نفر 7) بود خواهد نفر 11اعضای اصلی منتخب  دودرجه در استان های  (2

 .البدل( علی

 عضو نفر 2 و اصلی، عضو نفر 5) بود خواهد نفر 7اعضای اصلی منتخب  سه درجه های استان در (1

 .البدل( علی

                                                           
را به صورت غیر حضوری )ویدیو کنفرانس (یا در شبکه های پیام رسان داخلی و یا به صورت حضوری با درشرایط بحرانی اعضای انجمن استانی می توانند جلسات انجمن  1

 رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی تشکیل دهند.
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 :اعضای انجمن استانیشرایط عضویت  -8

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ايران، قانون اساسی و والي  فقیه. -

 وق  مناسب و توانايی كافی برای انجام وظايف محوله. داشتن-

 مدارس همان استان. قانونی دانش آموز مشغول به تحصیل در سرپرس  ولی/ -

پرورشممی، توان بخشممی و بهداشممتی دانش آموزان  داشممتن عالقه و آگاهی نتممب  به متممائل آموزشممی، -

 .استثنايی

 .مربیان مدرسه استثنايیفعالی  در انجمن اولیا و حداقل دو سال سابقه  -

 و..( وبینار ،)صندوق پتتی، شبكه شادپیام رسان های داخلی  با نرم افزارها وآشنايی -       

  .دمربیان استثنایی مدرسه مربوطه پذیرفته می شو انجمن اولیا و رییستأیید  داوطلب و شرایط فوق با اظهار (3-8

مشغول  استان استثنايی آموزش و پرورش اداره با حك  رئیسسال انتخاب و  2انجمن برای مدت اعضاء  (2-8

 .خواهند شد فعالی به 

 کشوری: نحوه معرفی افراد برای تشکیل پارلمان مشورتی -9

دبیر انجمن موظف است هر سال از تمامی نمایندگان انجمن های اولیا و مربیان ادارات آموزش و پرورش ( 1-9

نسبت به  ،کشوری و آشنا ساختن آنان با وظایف انجمن جلسهاستثنایی استان ها دعوت به عمل آورد و با تشکیل 

 د.برگزاری انتخابات برای تشکیل انجمن اولیا و مربیان کشوری اقدام نمای

ان ادارات آموزش وپرورش از نمایندگان انجمن های اولیا و مربی 1/2انتخابات بایسااتی با  حضااورحداقل   (2-9

 استان ها صورت گیرد. استثنایی

 شوند.می منصوب سازمانسال انتخاب شده و با حکم رئیس دو اعضا انجمن برای مدت  (3-9

 

 کشوری: پارلمان مشورتی -11

آموزان و شرایط تشکیل جلسات انجمن کشوری اولیا و مربیان دانشوظایف  ،انتخاب اعضاچگونگی اعضا،  اهداف،

  .استثنایی)پارلمان مشورتی( بر اساس آیین نامه داخلی مربوطه در سازمان تنظیم شده است


