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  تعاليبسمه 

 مقدمه 

اندداز اردران   های آموزشی در جهان، و در راستای تحقق اسناد راهبردی همچون سند چشمهمسو با تغییرات نظام       

تمامی ابعاد آن که  استنورنی  هایها و رورهنیازمند چرخش ، نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ارران4141

 بخش به منظور تسهیل اطمینان انتقال تجارب کارآمد و موثر، اقدامات از رکی ارن مسیر،در . نماردمی متحولنیز را 

بدر اردن   باشدد.  مدی شدد    بیندی پیش اهداف تحقق جهت در جاری آموزش و پرورش هایفعالیت و هااجرای برنامه

و انتقدال تجدارب    تعامدل ، فرارندد  جانبده ، در تالش است با رورکدردی چند سازمان آموزش و پرورش استثناری اساس

 طراحی و اجرا نمارد. را آموزشی در مسیر ساماندهی شد  و موثر 

 "برنامده  ،هدای مددرررت و سدازماندهی   راهبرد کارآمد در زمینه انتقال تجاربمندی از با توجه به نیاز مدرران به بهر  

 دررانمنددی مد  بهر و با هدف  ورمحتهای مهار تاکید بر فعالیتطرح با ارن د. شورا تدورن و اجرا می  "همتانظارت 

  د.آربه اجرا در میکیفیت از تجربیات رکدرگر و ارتقای سطح 

بازدرددهای  محور اسدت کده در آن مددرر مدرسده اسدتثناری      مدرسهرندی افرنظارت همتا  برنامه به عبارت درگر،       

رل و اصالح فرارندهای ناکارآمد ، تعدایهای حرفهها و قابلیتبا هدف ارتقای صالحیتاز سارر مدارس، مستمری را 

انجام می دهد. نتارج اردن بازدرددها بده    های مدرررتی خود تجربیات و روشو انتقال  در فرارند ادار  مدرسه کم بهر و

و  شدود گذاشدته مدی  مدرران مدارس و مراکز استثناری بده اشدترا     با سارر ،های موجود در مدرسهمنظور رفع چالش

   شود. جام میتبادل تجربه ان
 

 :اسناد باالدستي

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 : تنوع بخشی به محیط های رادگیری و فر ارند تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 6هدف عملیاتی شمار  

 مدرسه درسطح پرورش و آموزش و منابع اطالعات واحد سازیغنی و توسعه ارجاد،  :6-4 راهکار
 و پرورش کودکان استثنایي اساسنامه سازمان آموزش 

اسدتثناری و همچندین مسدنومن مراکدز و      آمدوزان و داندش  ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکدان : 44شمار   وظیفه

 ی. استثنار ها و آموزش و راهنماری آنان در جهت حل مشکالت و مسائل مربوط به آموزش و پرورشآموزشگا 
  و پرورش استثنایي  سیاست هاي راهبردي سازمان آموزش 8بند 

 های جذب، نگهداشت، سازماندهی و سنجشتقای کیفیت منابع انسانی در حوز ار
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 نظارت همتا برنامه کیفي و کمي اهداف

  رفع نقاط ضعفو  تجارب موفق سارر مدارس و تقورت نقاط قوت ،استفاد  از نظرات. 

 ن از سارر مدارس استثناری.زمینه سازی مناسب برای بازدردهای علمی، نظارتی و بالینی مدررا 

 مدارس از تجربیات مشتر .  ساررمندی رسانی برای بهر های موفق و اطالعمستندسازی تجربه 

 ارتبداطی  سدامانه  رد   در کده  ایگونده  بده  اسدتان  و منطقده  سدطح  در مددارس  مددرران  تعداملی  شدبکه  جادرا 

 .گردد فراهم ادارات با و رکدرگر با  مراکز و مدارس مدرران تعامل امکان سهولت به مناسب

 مقبولیت و تجربه دانش، از آنان مدارس که مدررانی از متشکل پیشکسوت، آموزشگاهی مدرران تیم تشکیل 

 بهبدود  جهدت  در هدا  آن توسدط  گرداندی  تجربده  زمینده  ارجاد و استانی ای، منطقه سطوح در ،برخوردارند بام

 .یآموزشگاه ترررمد

 خدا   هدای  قابلیدت  و هدا ورژگدی  کامدل  تحلیل با آموزشی مراکز و رسمدا مدرران اطالعات بان  تدورن 

 از اسدتفاد   و فراخدوان  و شناسداری  امکدان  مدرسده  در ای عرصده  و موضوع هر برای که ای گونه به مدرران،

 .گردد فراهم توانمند مدرران

 مصداحبه  ،برتر اربتج های جشنوار  قالب در ارائه و استانی و ای منطقه سطح در مدرران برتر تجارب نرتدو 

 .نشررات و تخصصی های

 پذرریمشارکت جوری وگردانی، مشارکتتجربههای مشارکت، توسعه گفتمان تقورت زمینه. 

    هدای  ی آموزشدی، نیدروی انسدانی و فعالیدت    عرصده سدازمانده  و موفدق در مشارکت مدرران صداحب تجربده

  .پرورشی

  ظارت همتا ن برنامهها در اناست استثناری درصد مدارس 44مشارکت. 

 

 نظارت همتا برنامههاي اجراي ارگروه ک

ارتقا و بهبود فرارند مدرررت مدارس استثناری و انتقدال تجدارب مددرران موفدق جهدت رفدع        ،هدف تشکیل کارگرو  

اجراردی اسدتان بدا     وبرنامده رردزی سدتاد    هدای  کارگرو  ،به منظور اجرای بهینه ارن برنامهباشد.  می موجودهای  چالش

های مردمی و امور  در حوز  مشارکت کارگرو  ارن دبیرخانهزرر تشکیل می شود.  حوظارف مشخص به شر و اءاعض

 گردد.میمستقرسازمان  خیررن

 

 ریزي ستاداعضاي کارگروه برنامه 

 معاون برنامه ررزی آموزشی و توانبخشی )رریس کارگرو ( -

 رند  آن حوز ، روابط عمومی و روابط بین الملل / نمامدرر حوز  رراست -
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 نمارند  ادار  کل توسعه مدرررت و پشتیبانی -

 مدرر آموزش/ نمارند  آن حوز  -

 / نمارند  آن حوز مدرر توانبخشی و مشاور   -

   / نمارند  آن حوز مدرر فرهنگی و تربیت بدنی -

 / نمارند  آن حوز پیشگیریتشخیص و  ،بهداشتمدرر  -

 دبیر کارگرو ()دبیر شورای راهبری توسعه مشارکت ها -

 ریزي ستادکارگروه برنامهوظایف 

 هاات آموزش و پرورش استثناری استانبه ادار تدورن و ابالغ دستورالعمل -

هدای عملکدرد اسدتانی در دبیرخانده نظدارت همتدا در سدازمان        و گدزارش بررسی راهکارهای پیشنهادی  -

 آموزش و پرورش استثناری
 

 

  اجرایي استان کارگروهاعضاي: 

 عاون ادار  آموزش و پرورش استثناری استان / مرئیس -

 مسوول آموزش و توان بخشیکارشناس  -

  ی گرو  های مربوطهکارشناسان آموزش -

 نمارند  مدرران مدارس استثناری استاندو نفر به عنوان  -

 اجرایي استان کارگروهظایف و: 

اسددتان  ناریاسددتث آموزشددی مراکددزمدددارس و  طددرح نظددارت همتددا بدده دسددتورالعمل ابددالغدررافددت و  -

 (و مراکز درصد مدارس44)

 تیم نظارتشناساری و انتخاب مدرران با تجربه و خالق و تشکیل  -

 نظارت همتا  برنامهتهیه و تدورن تقورم اجراری در خصو  اجرای  -

 و مراکز مدارس مدرران ورژ  آموزشی –توجیهی جلسات برگزاری -

 یل کاربرگ پیوستانجام بازدرد و تجربه گردانی توسط ناظررن همتا و تکم -

 مزم های راهنماری ارائه و اجرا حسن بر نظارت -

 نظارت همتا   برنامهتشورق مدرران به شرکت در اجرای  -

 رس و مراکز استثناریاپیشنهادی در شورای مد هایبررسی راهکار -
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ارسال گزارش عملکرد به دبیرخانه نظارت همتا  و ارائه راهکارهای پیشنهادی، نهاری گزارش تدورن -

  در سازمان آموزش و پرورش استثناری
 

 

 طرح نظارت همتا فرایند اجرایي

 بازه زمانی فعاليت رديف

 آبان ما  درصد مدارس و مراکز(44استان ) استثناری آموزشی مدارس و مراکز نظارت همتا به برنامه دستورالعمل دررافت و ابالغ 4

 آبان ما   تیم نظارت شناساری و انتخاب مدرران با تجربه و خالق و تشکیل 2

 آبان ما   نظارت همتا  برنامهتهیه و تدورن تقورم اجراری در خصو  اجرای  3

 ما بان آ و مراکز مدارس مدرران ورژ  آموزشی –توجیهی جلسات برگزاری 1

 اسفندما آبان تا  و تکمیل کاربرگ پیوست انجام بازدرد و تجربه گردانی توسط ناظررن همتا 5

 آبان تا اسفندما  ظرات و پیشنهادات بازدردکنندگان و اجرای راهکارهای پیشنهادی، توسط مدرران مدارس هدفبررسی ن 6

 آبان تا اسفندما  ارسال گزارش اقدامات اصالحی انجام شد  به کارگرو  اجراری استان توسط مدرران مدارس بازدرد شد  7

 آبان تا اسفندما  اجراری شدن راهکارهای پیشنهادی توسط کارگرو  اجراری استانبررسی اقدامات مدرران مدارس هدف و تعیین میزان  8

 آذرما  مزم های راهنماری هارائ و اجرا حسن بر نظارت 9

 طول سال نظارت همتا   برنامهتشورق مدرران به شرکت در اجرای  44

 لطول سا و مراکز استثناری ارسبررسی راهکارهای پیشنهادی در شورای مد 44

42 
راهکارهای پیشنهادی و ارسال گزارش عملکرد به دبیرخانه نظارت همتا در سازمان آموزش ، ارائه نهاری تدورن گزارش

 و پرورش استثناری 

 

 اسفندما 

 

 :برنامهگستره 

با  آموزانمدارس استثناری، مراکز مشکالت ورژ  رادگیری و مراکز مشاور  خانواد  دانشتمامی   ،گستر  ارن برنامه

 باشد.می نیازهای ورژ 
 

 نحوه ارزشیابي:

  های بازدردهای ارسالی به دبیرخانه طرحگزارشتعداد 

  ارائه شد .بازخوردهای  مندی مدارس ازمیزان بهر تحلیل نظرات و پیشنهادات بازدرد کنندگان و بررسی 
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  پیوست

 گرداني در فرایند نظارت همتاتجربههاي خصشا کاربرگ

 تان / شهرستان  ...........................نام اس  

        ........................مورد بازدید: ............ /مرکزنام مدرسه  

   مختلط   دخترانه    پسرانهجنسیت دانش آموزان: 

   ايحرفهمتوسطه   متوسطه دوم   ايحرفهپیش  متوسطه اول   ابتدایي   دبستانيپیشدوره تحصیلي: 

    الف( بازدید از مدرسه :                                                      دوره  :
 .........    سابقه مدیریت رشته تحصیلي.................... وادگي مدیر  ...........................................  مدرك ونام و نام خان  

 :موفق و برجسته مشاهده شده تجاربالف( 

 

 

 

 

 

 

 : هاي مشاهده شدهب( چالش

 

 

 

 

 

 

 ج( پیشنهادات و راهبردهاي ارائه شده: 

 

 

 

 

 

 اظرنام و نام خانوادگی ن

 تاررخ و امضا

 بررسي کارگروه استاني:ثبت نتایج تحلیل و د( 

 

 

 
 "د" توسط كارگروه استاني تكميل شود.توضیح: بند 

 امضا نام خانوادگي اعضاي کارگروه استاننام و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


