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 بسمه تعالی
 

 

 دمه  مق

ریزي و اجرا امکان دستیابی به اجرایی در فرایندهاي برنامههاي بدون توجه و حمایت سایر دستگاهآموزش و پرورش 

باشد. این ها میها نیازمند حمایت سایر دستگاهپرورش در همه زمینهاشت. آموزش و اهداف خود را نخواهد د

آماري آموزش  هکه بیشترین جامعجایی ناجرایی داشته باشد. از آ قابلیت موضوع از سطح ستادي تا مدرسه می تواند

رایی کشور می هاي اجبیشترین حمایت سایر دستگاه ،باشندمی و معلمان آموزانبه جامعه دانش و پرورش مربوط

سند تحول  2و راهکارهاي 1بر همین اساس و در راستاي اجراي اهداف باشد.متمرکز مدارس  ،هاتواند در سطح استان

توسعه "و بسته تحولی  3راهبردي سازمان آموزش و پرورش استثناییهاي  سیاست ،آموزش و پرورش بنیادین

( با نگاه ها از مدارس استثناییدستگاهحمایت )"طرح حامی"نامه  شیوه، "ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن مشارکت

هاي در این طرح هریک از دستگاه گردیده است. تدوین ،ثناییها با آموزش و پرورش استمشارکت سایر دستگاه

امید است با اجراي این طرح  یک یا چند مدرسه را مورد حمایت قرار می دهند.شهرستان، در هر استان و حامی 

اقدامات مؤثر و جدي در زمینه جلب و جذب مشارکت در همه ابعاد برون سازمانی صورت گرفته و شاهد ارتقاي 

 ویژه باشیم.  هايآموزان بانیاز ت آموزش، پرورش و توانبخشی کودکان و دانشروز افزون کیفی

 

 

 

 

 

                                                           
1
 افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی در نظام تعلیم و تربیت: 5هدف کالن شماره - 

 رسمی عمومی تیو ترب میدر  تعل ردولتییو موثر بخش عمومی  و غ میجلب مشارکت ارکان سه :  9هدف عملیاتی  - 2

 مدارس توسعه مشارکت بخش  هاي دولتی و غیردولتی در امور : 9-3راهکار 

ر همه ابعاد توسعه مشارکت در همه ابعاد درون و برون  سازمانی، جامعه پذیري و اجتماعی شدن سازمان، ارتقاء کیفیت خدمات ارئه شده د - 3

 بخشیآموزش ، پرورشی توان

 



 
 

  
 2 

 

 وظایف اداره آموزش و پرورش استثنایی:

پس از حضور در شوراي آموزش و پرورش استان و شهرستان  آموزش و پرورش استثنایی استان رئیس اداره -1

 د.نمایآموزان با نیازهاي ویژه اقدام همیت و ضرورت آموزش و پرورش دانشنسبت به بیان ا

طریق رایزنی و  هاي اجرایی را اززمینه همکاري و تعامل با دستگاه آموزش و پرورش استثنایی استان هادار -2

 د.تعامل فراهم نمای

و ضرورت  هستند، برگزار مایل به همکاري با آموزش و پرورش استثنایی ی کههایجلسات مستمر با دستگاه -3

 شود. تبیین ها در راستاي اجتماعی شدن آموزش و پرورش استثناییهمکاري و تعامل با دستگاه

 شود. بررسی و جمع بندي ،بین طرفین و همکاري هاي تعاملزمینه -4

اي به امضاي طرفین   ، تهیه و در جلسهپیوست)پیشنهادي( با رعایت ضوابط و مقررات کاربرگتفاهم نامه مطابق  -5

 برشد

 

 بازه زمانی        فرایندها و مراحل اجرایی ردیف

1 
ها در شوراي آموزش و رؤساي ادارت آموزش و پرورش استثنایی استانطرح موضوع توسط 

  هاپرورش استان و شهرستان
 اسفندماه

  فروردین  )به صورت حضوري یا مجازي(زاري جلسات مدیران مدارس و تبیین دستورالعملگبر 2

3 
)با توجه به تعداد در سطح شهرستانهر دستگاه  امدرسه جهت ارتباط بتعیین یک یا چند 

 مدارس استثنایی(
 فروردین

4 
ها در قالب اجراي ستثنایی هر استان با سایر دستگاهتعیین گارگروه مشترک آموزش و پرورش ا

 این طرح با حضور مدیران مدارس تحت حمایت طرح
 اردیبهشت

 اردیبهشت هر دستگاه از مدارس در سطح هر شهرستانتعیین مصادیق مشارکت و حمایت  5

6 
ن استانی و شهرستانی ها با مدیراآموزش و پرورش استثنایی استان رؤسايهاي نامهانعقاد تفاهم

 ها در قالب این طرح با حضور مدیران مدارس تحت حمایت طرحسایر دستگاه
 خرداد

 سه ماهه نامه در سطح استانشده تفاهم میزان پیشرفت و اجراییهاي ارزیابی تعیین دوره 7

8 
سات شوراهاي آموزش و نامه و ارایه گزارش آن در جلسه ماه از اجراي تفاهمي اارزیابی دوره

 هاپرورش استان و شهرستان
 طول سالدر

 اسفندماه هاي فعال در طرح حامیري همایش ساالنه تقدیر از دستگاهبرگزا 9
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 انتظار:یج مورد انت

    .سالمت ، پژوهشی، پرورشی و فرهنگی،تربیت بدنی ،هاي آموزشیمشارکت در زمینهتوسعه  -1

 .سازيزمینه ترویجی و تبلیغی و گفتمان مشارکت درتوسعه  -2

 .هاي عمرانی و رفاهیپروژهتکمیل  -3

 .مالی هاي پشتیبانی ومشارکت در زمینهتوسعه  -4

 آموزان بانیازهاي ویژهمدارس استثنایی و دانش تجهیزات مورد نیازافزایی و تأمین اجراي نهضت مشارکتی توان -5

 پایش: هايشاخص

 ها در قالب این طرحو پرورش استثنایی با سایر دستگاهتعداد جلسات برگزار شده آموزش  -1

 تعداد مدارس داراي دستگاه حامی -2

 هاي انجام شده از مدارس تحت پوششمیزان حمایت -3

 ها با دستگاه استانی و شهرستانیهاي نامهانعقاد تفاهم -4

 هانامهاجرایی شدن مفاد تفاهمرزیابی میزان ا -5

 هاي حمایت کننده از مدارس استثنایی تعداد دستگاه -6
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 نمونه فرم پیشنهادي تفاهم نامه

 

 تفاهـم نامه همكاري

 استثنایی استان.................................. و اداره آموزش و پرورش 

 مقدمه:

........ بههه نماینههدگی  ..........بههین ..نامههه پژوهشههی، ایههن تفههاهم  -هههاي آموزشههی  يو همکههار گسههترش و همفکههري ،ایجاد بههه منظههور 

نامیههده مههی شههود( و اداره آمههوزش و پههرورش اسههتثنایی   ....... ............................................................................ )کههه از ایههن پههس .... 

و بهه   منعقهد شهود(  ....... به نمایندگی ................................................................. )که از این پس اداره استثنایی نامیهده مهی   .......استان.....

در حل مشهکالت و   هاي موجود  استفاده از ظرفیتي تالش خویش را در جهت طرفین حد اعال ،نامهرسد. با امضاي این تفاهم امضاء می

و از هیچ کوششی در این جهت خودداري نخواهند  بکار گرفتهموضوع این تفاهم نامه  و ...  معنوي ،، پژوهشی، ماديآموزشیمعضالت 

 نمود. 

 نامه: تفاهم موضوع -1ماده 

.............................. 

 :تعهدات اداره استثنایی -2 ماده

........................................ 

 تعهدات دستگاه ................... -3ماده 

.................................... 

 روش اجرایی -4ماده 

 نمایند.خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی می  همکاران طرفین یکی از  -الف 

 هاي الزم را معمول می دارند.ریزي و هماهنگیماهیانه مشترک داشته و برنامهنمایندگان طرفین جلسات  -ب

ربط قرار گرفته و نتیجه به طرف مقابل اعالم هاي حاصل بین نمایندگان، صورتجلسه شده و مورد بررسی واحدهاي ذيتوافق تمامی -پ

 می شود.

 افق قرارداد مستقلی منعقد می شود.براي هر فعالیت مورد تو -ت

 تعهدات مالی تنها به تبع امضاي قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالی براي طرفین ایجاد نخواهد کرد. -ث

 

لوگو دستگاه 

 اجرایی
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  نامه: تفاهم مدت -5ماده 

 مدت تفاهم نامه از زمان امضاء براي .............. سال تعیین می شود، و با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت

 رضایت طرفین قابل تمدید می باشد. 

 سایر موارد -6ماده 

تمامی استثنایی ایجاد ننموده و  آموزش و پرورش .. و اداره...............گونه تعهد مالی خاصی را براي ....نامه هیچامضاء این تفاهم -الف

 بررسی و توافق می شود. ، ها حسب موردهزینه

 نامه: امضاي تفاهم: 7ماده 

ست در باشد. امید ارسیده و از تاریخ امضاء معتبر میماده در تاریخ ............................. به امضاء طرفین  7نسخه و  2نامه در این تفاهم

آموزان بانیازهاي  براي تعلیم و تربیت کودکان و دانش ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکري و همکاري متقابل، نتایج ارزشمندي

 حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.  ویژه،

 

                                     نماینده ........

 نام و نـام خانوادگی:

 امضـاء:

 نماینده اداره استثنایی 

 نام و نـام خانوادگی:

 امضـاء:

 

 

 


