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 مقدمه  

اههاا  سهنا تلهو     دستيابي بهه  براي ريزان تا معلمان، كارشناسان و برنامهي است هاي آموزشي فرصتگروه

ههاي  روش ردههاي القیيهت و نهوآوري    و پهرورش اسهتانايي بها اي هاد زمينهه     هاي سازمان آموزش بنيادين و سياست

-دانه  تعلهي  و تربيهت    ۀتوسهع موجبها    ،استقرار نظام كارآماساني و هاي اناستفاده بهينه از منابع و سرمايهتاريس، 

در مربيهان   و جايگاه بهراي ماهاركت مهومر معلمهان     ترينمناسب اين موضوع ا.نرا فراه  آور آموزان با نيازهاي ويژه

ت بهاني  بخاي، تربيي آموزشي، پرورشي، توانهادر حوزه راهكارهاي مناسب هارائماكق  و  ،هاشناسايههي چال 

 .باشاو بهااشت مي

شماره  يآموزشهاي گروه در راستاي اجرايي نمودن دستورالعملسازمان آموزش و پرورش استانايي كاور 

ههاي  گهروه  4111-4111 تلصيلي هاي سا در برنامه گذشتههاي هماننا سا در نظر دارد  41/1/4114 مورخ 17284

ههاي م هري بها اسهتفاده از     ا  آموزش و پرورش استانايي استانت ادارالانه به مركزيدبير 12با مااركت  را چناگانه

ههاي  ههاي تعيهين شهاه بها زمانبنهاي     بهر اسهاش شهاال    ها بررسي و و ارتباطا  م ازي با ساير استان امكانا  دااللي

 به عمل آورد.در اين الصوص ، ایااما  الزم را ماخ 
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 های آموزشیشورای راهبری گروه 

تربيهت   ،بخايتوان ،پرورشي ،هاي آموزشيگروه ،يزيربرنامه و گذاريسياست ،ورااين ش تاكيل از ها 

 گردد.مي مستقربخاي سازمان ريزي آموزشي و توانعاونت برنامهباشا. دبيرالانه اين شورا در مميبهااشت  باني و

  ءاعضا 

  رئيس شورا( رئيس سازمان( 

  ا( بخاي )دبيرشورريزي آموزشي و توانبرنامهمعاون 

 بانيمعاون تاخي ، پياگيري و تربيت 

  ماير كل يا  نمايناه اداره كل توسعه مايريت و پاتيباني 

 ريزي آموزشيماير برنامه 

 بخاي و مااورهماير توان 

  ماير فرهنگي و تربيت باني 

 ماير تاخي  و بهااشت 

 وظایف 

 ها در تاوين ملورها و شاال  ،يملّبرنامه درسي  رويكردتوجه به  (4

 بخاهي ش در طراحي، توليا و اعتبارها و ماارمااركت فعا  ادارا  آموزش و پرورش استانايي استان جلب (2

 بخاي و مااورههاي درسي و تربيتي، توانبرنامه

 اي و كاوري منطقهبخاي، بين طهاي استاني به منظور بریراري ارتباانتخاب دبيرالانه (1

هها، كهاه  تمركهز و    بسهته تلهولي توسهعه ماهاركت     بهر اسهاش  ها موضوعا  و شاال  ،هامايابقغ الط (1

 هاي استانياجتماعي شان سازمان با اي اد دبيرالانه

  تواي ارساليدر راستاي تاييا يا اصقح مل ها  دبيرالانهارائه بازالورد به  (5
 

 فرایند اجرایی

هها، كهاه  تمركهز و اجتمهاعي شهان      ش و پرورش استانايي براساش بسته تلولي توسعه ماهاركت سازمان آموز      

هها اعهقم   استان هايدبيرالانهموردنظر را به هاي و شاال  موضوعا  4111-4111هاي مصوب سا  برنامه سازمان و

 تلصيلي توسط شوراي راهبري انتخابهاي هاي تلت پوش  و دورهاساش گروه هاي استاني بردبيرالانهنمايا. مي

 نماينا.فعاليت ميو 
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  بينهار و ... ( به صور  ويايو كنفهرانس، و م ازيغيرحضوري )حضوري يا جلسا  موظفنا با تاكيل  هادبيرالانه      

را در هها  هاي آموزشي ساير اسهتان نظرا  گروهم ازي  استفاده از فضايو  يارتباطا  درون و برون سازمان بریراري

 ،هها ان ام اصقحا  كارشناسهي بها همهاهنگي سهاير اسهتان      وبازنگري  ، پس از بررسي وموضوع تعيين شاه دريافت 

 اعقم نماينا.  سازمان بخايريزي آموزشي و توانت برنامهمعاون به را... ي نهايي و/ ملتوانهايي گزارش
 

 دبیرخانه استانی 

 تشکیل می گردد: زیربا حضور اعضاء  نیّمعدبیرخانه استانی براساس وظایف 
 

  آموزش و پرورش استانايي استان )رئيس دبيرالانه( اداره رئيس -

 ي()دبير اجراياستان اداره آموزش و پرورش استانايي آموزش معاون -

 اداره آموزش و پرورش استانايي استانن كارشناش مسئوال -

تربيت باني و  پرورشي، مااوره، بخاي،)آموزش،توانبه تناسب موضوع جلسه هاي مربوطهكارشناش گروه -

 بهااشت(

 سه نفر از معلمان و مربيان متخص  و با ت ربه مرتبط با موضوع -

 وظایف 

 هاي بهااشتي يا م ازيرعايت پروتكلري با به صور  حضوتاكيل جلسا  دبيرالانه استاني  (4

ها به درون استاني و ساير استانهاي ارتباطا  تخصصي با ظرفيتبه منظور اي اد  و سازماناهي ريزيبرنامه (2

 منظور اجرايي نمودن موضوعا  ماخ  شاه براي دبيرالانه 

ضور نمايناه يا مسئو  واحا حي و چگونگي اجراي فعاليت مربوط با تاكيل جلسه م ازي به منظور هماهنگ (1

 مربوطه در سازمان 

 هاي ماخ  شاه ي، در ان ام ماموريتتوجه به رويكرد برنامه درسي ملّ (1

 رعايت تقوي  اجرايي دستورالعمل  (5

 صليح آن فراينا اجرايي نظار  بر  (6

 تواي ارساليدر راستاي تاييا يا اصقح مل هاو ارائه بازالورد به استان هادريافت گزارش از ساير استان (8

 به سازمان  گزارش نهايي و ارسا  هابناي گزارش ارسالي از سوي استانجمع (7

 .ا  گزارش استاني از سوي دبيرالانهدر ارسها ميزان همكاري و يا عام همكاري استان اعقم (1

داري آن به سازمان الود از ارسا  ها فقط به دبيرالانه مربوط ان ام شود وارسا  مطالب توسط استان نکته :

و از ارسا  موارد نماينا ا  هاي استان نيز گزارش الود را به صور  اتوماسيوني ارسدبيرالانه .گردد

 ، غيرضروري الودداري شود.تكراري
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 در سطح استان  فرایند اجرایی
 

 مسوول پیگیری فعالیت ردیف

 رئيس/ معاون اداره ها ابقغ دستورالعمل  به ساير استان 1

 رئيس/ معاون اداره دبيرالانهتاكيل كارگروه  2

3 
ها و اجراي استان ساير ريزي در جهت ارتباط باامهبرن

 برنامه 
 هاي مربوطهكارشناش مسئو /كارشناش گروه

 هاي مربوطهكارشناش مسئو /كارشناش گروه ها دريافت گزارش از استان 4

 اداره معاون/ رئيس ها جهت اصقح كاربازالورد به استان 5

 هاي مربوطهكارشناش مسئو /كارشناش گروه هافت گزارش نهايي از استاندريا 6

 رئيس/ معاون اداره بناي و ارسا  گزارش نهايي به سازمانجمع 7

 

 زیر به شرحآموزشی، توان بخشی ،تربیت بدنی، پرورشی و بهداشت های  هگروه عملیاتی این دستورالعمل در طیح

 است:

 ذهني و چنا معلوليتيتوانآموزان ك درسي دان زي آموزشي و ريگروه برنامه 

 بينايي( /حركتي) با آسيب شنوايي-آموزان حسيدرسي دان  ريزي آموزشي وگروه برنامه 

 با االتق  طيف اتيس  آموزاندان  و درسي ريزي آموزشيگروه برنامه 

 حركتي –آموزان معلو  جسميريزي آموزشي و درسي دان برنامه گروه 

 فراگير-ش و پرورش تلفيقيگروه آموز  

 ايدوره دوم متوسطه حرفه اي وو درسي دوره او  متوسطه پي  حرفهريزي آموزشي گروه برنامه 

 ماكق  ويژه يادگيري و رفتاريبا آموزان دان ريزي گروه برنامه 

 گروه مااوره و مادكاري اجتماعي 

 ارتوپا فني(  -سنجبينايي -زيوتراپفي -شناششنوايي-كاردرمانگر -درمانگربخاي)گفتارگروه توان 

 گروه پياگيري و بهااشت 

  گروه فرهنگي و پرورشي 

  تربيت بانيگروه 
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 نیذهتوانکم آموزاندانش ریزی درسی و آموزشیهای آموزشی گروه برنامهگروههای و شاخص جدول موضوع

 استان شاخص موضوع دوره  گروه 

ی
هن

 ذ
ن

وا
م ت

ک
 

ی
دای

ابت
 

اا  و ساالتار دفاتر تلليل ملتوا، اه

شناسي ارزشيابي كقسي با رويكرد آسيب

 دفاتر موجود و ارائه راه حل پيانهادي

  هانظرا  و پيانهاد به استاناحصاء 

  اههاا  و  ، سه بعها ملتهوا   ازبررسي دفاتر

 ساالتار

 هها در تهاوين دفهاتر   وجه به نظرا  استانت 

 جايا

 ارائه نمونه دفاتر ارزشيابي پيانهادي 

 ن غربيآذرباي ا

تهيه بسته آموزشي رياضي كاركردي با 

گيري از مفاهي  كتب درسي ها  بهره

 هاي زناگي روزمرهرياضي در مویعيت

     توجه به مفاهي  كتهب درسهي رياضهي در

 تاوين بسته آموزشي

      توجه بهه نيازههاي كهاركردي در زنهاگي

 آموزانروزمره دان 

 هاي ر مویعيتهاي القیانه دطراحي روش

 تركيبي/ نماي  /یالب داستان عملي در

    توجههه بههه سههطح رشهها شههناالتي و زبههاني

تههوان ذهنههي در طراحههي   كودكههان كهه  

 هاي عمليمویعيت

 گيقن

 

 معلولیتیچند   آموزاندانش ریزی درسی و آموزشیهای آموزشی گروه برنامهگروه هایو شاخص جدول موضوع
 

 استان شاخص موضوع دوره  گروه 

ی
لیت

لو
مع

د 
چن

 

دا
ابت

ی 
ی

 

هاي ارتباطي و طراحي راهبردها و روش

 آموزشي 

 ناشنوا -آموزان نابينادان 

  آمهوزان  ارائه تعريف جامع و روشن از دان

 ناشنوا بر اساش منابع علمي _نابينا

  بریراري ارتباط تاوين راهبردهاي 

  الهاص بهه    ههاي آموزش تاوين راهبردهاي

 آموزان دان 

 گلستان

 

طي  و آموزشي براي طراحي وسايل ارتبا

دياه آسيب–آموزان ك  توان ذهنيدان 

بينايي با توجه به پروتكل مااالق  

 آموزشي و ارتباطي 

     وسيله ساده و القیانه كه  هزينهه و متناسهب

  با اهاا  منارج در پروتكل

 آموزانهاي دان توجه به شرايط و ويژگي 

  اسههتفاده از  تههاوين اهههاا  و دسههتورالعمل

 يوسيله پيانهاد

 

  آذرباي ان شریي
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آموزان با آسیب شنواییریزی درسی و آموزشی دانشهای آموزشی گروه برنامهگروه هایو شاخص موضوعجدول   

 استان شاخص موضوع دوره گروه

ی
وای

شن
ه 

ید
 د

ب
سی

آ
 

ن
ستا

دب
ش 

پی
 

بررسي ملتواي واحا كار 

و ارائه  2و  4آمادگي 

 نظرا  و پيانهادا 

  موضوع هومي در باره هاي مفآگاهيتوجه به 

  هاي زناگيتوجه به اي اد گسترش مهار  

  بهر اسهاش سهن و     هاي ارائه شاهمهار كاربردي بودن

 ها ويژگي

  هاي زبهاني )شهنيان و صهلبت    افزاي  مهار توجه به

 كردن(

 اجتماعي، بومياها، هن ارها و انتظاررعايت ارزش  - 

 ها در تاوين مهار  مللي

   بها توجهه بهه شهرايط و امكانها       كاربردي بودن ملتهوا

 موجود در فضاي آموزش

  نيازهاي الوانان دستيابي به پي تاوين ملتوا در جهت

 و نوشتن

 یزوين

 

ول
ه ا

ط
وس

مت
 

بررسي و بازنگري 

ي پيانهادي هاسرفصل

-جهت ارتقا مهار  زبان

 آموزي دوره او  متوسطه

  هاي زبانيتوجه به پرورش و تقويت مهار 

 ان فارسي شامل ساالت واژه و جملهه  توجه به دستور زب

 بر اساش یواعا زباني

  همسويي با كتب فارسي  و نگارش دوره او  متوسطه 

   آموزي دوره ابتااييتوجه به اهاا  كتب زبان 

 هايستانشهر

 تهران 

وم
 د

طه
وس

مت
 

براي  نياز سن ي شغلي

آموزان با آسيب دان 

شنوايي دوره دوم متوسطه 

اساش بازار كار  بر

 مللي(-تان)بومياس

 د تعهاا ليل وضع موجود و گذشته بازار كار از حيث تل

، سهه  بخه    شاغلين در ايهن شهغل برحسهب جنسهيت    

عنهوان  به)بكارگيري شاغلين در اين شغل  الصوصي در

نمونههه در بخهه  كاههاورزي، سههاالتمان و... چنهها نفههر  

 باشنا(  ميماغو

 - پيانهادي تعريف شغل 

   ه بنهاي بهين المللهي    توجه به جايگاه شغل در سهنا طبقه

ايههران،  ، مركهز آمههار ISCO2008) ل و حههر ماهاغ 

 اي، كارالان ا ، اصنا (سازمان آموزش فني و حرفه

  ارزش جايگاه ایتصادي شغل در جامعه 

  حركتههي و -الزامهها  ورود بههه شههغل ) الزامهها  حسههي

 رفتاري، شناالتي و ...(-هي اني

 تاوين ضوابط و مقحظا  اي اد و توسعه شغل 

 ههاي شهغل،   راتب، سطوح و درجها  آمهوزش  تاوين م

 هاي شغليمان مورد نياز جهت آموزش شايستگيز

 كرمانااه
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بینایی آسیب  آموزان باسی و آموزشی دانشریزی درهای آموزشی گروه برنامهگروه هایو شاخص موضوع جدول  

 استان شاخص موضوع دوره ها گروه

 
ی

نای
 بی

ده
دی

ب 
سی

آ
 

 ابتدایی

اهنماي معل  كتاب اوين رت

، پن   و هاي چهارمهنر پايه

 شا  

  موضوع هاي مفهومي دربارهافزاي  آگاهيتوجه به 

  هاي زناگياي اد گسترش مهار توجه به 

 هاي ارائه شاهگيري نوآموز از مهار توانايي بهره 

  هاي زباني )شنيان و صلبت كردن(افزاي  مهار 

 جتماعي، بهومي ها، هن ارها و انتظار  ايت ارزشرعا- 

 مللي

      رايط و امكانها   كاربردي بودن ملتهوا بها توجهه بهه شه

 فضاي آموزشموجود در 

 ورزيجهت اي اد مهار  دست وين ملتوا درتا 

  ادامه و ه  راستا با كتب هنر پايه او  تاوين ملتواها در

 سوم  تا

 هرمزگان 

متوسطه 

 دوم

ها و امربخاي بررسي چال 

اي اد رشته موسيقي در 

 ارش نابيناما

 و  ررسهي كيفيهت كتههب درسهي ملتهواه و اسههتانااردها    ب

 آسيب بينايي آموزان بادان  سازي آن ويژهمناسب

  مراحل اجرايي بررسي  و استخراج ماكق  موجود در

آمهوزان بها آسهيب بينهايي اعه  از      اين رشته ويژه دانه  

 نيروي آموزشي، ت هيزا  و.....

 ارتقهها كيفيههت  ارائههه راهكارهههاي كههاربردي در زمينههه

 آموزش

       ارائههه گههزارش در مههاارش م ههري ايههن رشههته در

يقي و ایهااما  ان هام   الصوص تعامل با هنرستان موس

 اياان شاه در جهت همسويي با

 شهر تهران 

 

آموزان مشکالت ویژه یادگیری ریزی درسی و آموزشی دانشهای آموزشی گروه برنامهجدول موضوعات گروه  

 دبیرخانه  شاخص عنوان موضوع دوره  گروه 

ی
یر

دگ
 یا

ژه
وی

ت 
ال

شک
م

 

ی
دای

ابت
 

تاوين برنامه ارزيابي و مااالله آموزشي و 

آموزان با ماكق  ويژه بخاي دان توان

يادگيري با نق  رياضي)پروتكل ارزيابي 

 و مااالله رياضي(

   تاوين مباني نظري 

 هاي مربوط به ارزيابي و تعيين سطحطراحي فعاليت 

   ههها و ارائههه هههاي مربههوط بههه ماااللههه ي فعاليههتطراحهه

 هاي پيانهادي در حوزه رياضيراهكارها و  فعاليت

 الراسان شمالي

هاي چهار جلهاي آموزشهي   بررسي كتاب

بخاههي نوآمههوزان بهها ماههكق     و تههوان

عمومي يهادگيري )ديرآمهوز( دوره پهي     

 دبستاني

 بررسي تناسب ملتواي آموزشي با توانمناي نوآموزان 

 سي و تلليل ملورهاي ارائه شاهبرر 

 هاي پايهها، آزمون تعيين سطح مهار بررسي كاربرگ 

 ارائه راهكارهاي پيانهادي متناسب با شرايط نوآموزان 

 اردبيل
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  آموزان با اختالل طیف اتیسمریزی درسی و آموزشی دانشهای آموزشی گروه برنامهگروه هایو شاخص موضوعجدول 
 

 استان اخصش موضوع دوره گروه

م 
یس

 ات
ف

طی
ل 

ال
خت

 

ی
دای

ابت
 

 

راهنماي تاريس/ مكمل تصويري كتاب 

 فارسي پايه او ) سه جلا ملتواي ك  توان(

 

 آن آموزشي اهاا  و كتاب كلي رويكرد به توجه 

 درسي ملتواي ساالتار حفظ 

 عملياتي صور  به تعاملي و ارتباطي هايروش تاوين  

 ملتهوا،   بهه  توجهه  بها  تهاريس  راهنماي بودن كاربردي

 موجود و امكانا  شرايط

 ساده صور  به ملتوا با همسو ابزارها، و راهبردها ارائه 

  دسترش در و

 دستوركار از پيروي لزومTEACCH (پهايين،  به باال از 

 تاريس نلوه ها،برنامه ساالت در....(  و راست به چپ

 آموزاندان  حسي هايملاوديت گرفتن نظر در لزوم 

 اتيس  فطي االتق  داراي

 نظر در و باال موارد به توجه با تاريس راهنماي تاوين 

 او  دروش پايه اهاا  گرفتن

 البرز

راهنماي تاريس/ مكمل تصويري كتاب علوم 

 پايه او 

 )سه جلا ملتواي ك  توان(

 كرمان

راهنماي تاريس/مكمل تصويري كتاب فارسي 

 ) ملتواي عادي( پايه او 

 

 الراسان رضوي

 

 حرکتی–آموزان جسمیریزی درسی و آموزشی دانشهای آموزشی گروه برنامهگروه هایخص و شا موضوعجدول 

 دبیرخانه هاشاخص عنوان موضوع دوره  گروه 

ی 
سم

ج
– 

ی
کت

حر
 

ی
دای

ابت
 

تاوين مكمل راهنماي معل  

 درش فارسي پايه شا 

 آن آموزشي اهاا  و كتاب، راهنماي معل  كلي رويكرد به توجه 

 درسي ملتواي التارسا حفظ 

 عملياتي صور  به تعاملي و ارتباطي هايروش تاوين  

 و  ملتوا، شرايط به توجه با تاريس راهنماي بودن كاربردي

 موجود امكانا 

 در و ساده صور  به ملتوا با همسو ابزارها، و راهبردها ارائه 

  دسترش

 آموزاندان  جسمي هايملاوديت گرفتن نظر در لزوم  

 دروش پايه شا   اهاا  به توجه با معل  راهنمايمكمل  تاوين

 ابتاايي

چهارملا  

 بختياري

ره
دو

ی 
ام

تم
 ها

بررسي و ارائهه راهكارههاي   

-مناسب در آموزش و شيوه

آموزان هاي ارزشيابي دان 

 حركتي باون كقم-جسمي

 طراحي راهبردهاي بریراري ارتباط 

  طراحي ابزارهاي آموزشي بریراري ارتباط 

 ردهاي آموزشهي الهاص در كهقش درش بهه دانه      طراحي راهب-

 آموزان باون كقم 

  آموز ارائه نلوه ارزشيابي با توجه به شرايط دان 

  يزد

 



 

 

9 

  فراگیر -تلفیقی  گروه برنامه ریزی درسی در آموزش هایو شاخص موضوعجدول 

 دبیرخانه شاخص  موضوع دوره  گروه

ی 
یق

تلف
- 

یر
اگ

فر
 

ی
دای

ابت
 

هاي راهكار تاوين ملتواي

 در يافته انطباق  و عملياتي

 فراگير - تلفيقي هايآموزش

 ويژه نيازهاي با آموزان دان

 براي معلمان پذيرا

 

 بها  دانه  آمهوزان   نياز اساش بر آموزشي هاياولويت تعيين 

 فراگير)همه گروه ها(– تلفيقي هايآموزش در ويژه نيازهاي

 ي /مسهتق  تهاريس،  شهامل  يافتهه  انطبهاق  ههاي  مها  به توجه 

 تعهامق   از اسهتفاده  بها  اي/ ماهاوره  / انفهرادي  ماهاركتي 

 ويژه نيازهاي با آموزاندان  حااكاري

 ت هارب موفه      گردآوري و تاوين راهكارهاي آموزشي و

 معلمان پذيرا 

سيسهههههههتان و 

 بلوچستان 

 

ایتوسطه حرفهوره دوم مآموزان دشریزی درسی و آموزشی دانهای آموزشی گروه برنامهجدول موضوعات گروه  

 استان شاخص عنوان دوره گروه 

ی
ه ا

رف
 ح

طه
وس

مت
ی 
ه ا

رف
 ح

ش
 پی

طه
وس

مت
 

بررسهههي تناسهههب ملتهههوا و سهههاعت   

آموزشههي در نظههر گرفتههه شههاه فصههل  

هههاي  كههار و فنههاوري  پوشههاک كتههاب

هاي هفت  تا نه  دوره او  متوسطه پايه

-اي  با  توانمناي و ويژگيپي  حرفه

 ي ويژهآموزان با نيازهاهاي دان 

   بررسههي تناسههب ملتههواي آموزشههي موجههود بهها

 آموزانتوانمناي دان 

   بررسههي تناسههب ملتههواي آموزشههي موجههود بهها

 ساعا  االتصاص يافته در هفته

 هها (  هاي ارائه شاه ) فعاليهت ورزيتناسب دست

هاي مهارتي گروه پوشهاک  جهت ورود به رشته

 دوره دوم متوسطه حرفه اي 

  جههه بههه شههرايط و كههاربردي بههودن ملتههوا بهها تو

 امكانا  موجود در فضاي آموزشي

 - رعايت توالي در ارئه ملتواي آموزشي 

 لرستان

بررسي ملتواي كتهاب جايهاالتاليف   

هاي هفت  ضميمه ديني اهل تسنن پايه

             تههها نهههه  دوره او  متوسهههطه پهههي    

 ايحرفه

   بررسههي تناسههب ملتههواي آموزشههي موجههود بهها

 آموزانتوانمناي دان 

   ههاي مهذهبي   تناسب ملتوا بها هن ارهها و ارزش

 اهل تسنن

   بررسههي تناسههب ملتههواي آموزشههي موجههود بهها

 ساعا  االتصاص يافته در هفته

   كههاربردي بههودن ملتههوا بهها توجههه بههه شههرايط و

 امكانا  موجود در فضاي آموزشي

 - رعايت توالي در ارئه ملتواي آموزشي 

 كردستان
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ی
ه ا

رف
 ح

طه
وس

مت
 

ی
ه ا

رف
 ح

طه
وس

مت
 

تاوين سرف  ههاي پياهنهادي درش   

انتخههههابي ماههههاغل سههههاده دوره دوم 

متوسههطه حرفههه اي بهها رويكههرد بههومي  

 مللي 

      در نظر گرفتن سهن، جنسهيت و توانهايي دانه-

 آموزان

 ها، هن ارها، انتظهارا  اجتمهاعي،   رعايت ارزش

 بومي و مللي

   كههاربردي بههودن ملتههوا بهها توجههه بههه شههرايط و

 هامكانا  موجود در فضاي مارس

   رعايههت تناسههب ملتههواي پياههنهادي بهها سههاعا

 ساعت در هفته( 1االتصاص يافته ) 

        انتخاب ماهاغل سهاده بها وظهايف شهغلي كه  و

 ساده در ملتواي پيانهادي 

 -    تهيه ملتوا به تفكيک پايه ) دهه  ، يهازده  و

دوازده  ( بها رعايهت تهوالي و ارتبهاط طهولي و      

 عرضي

الراسان 

 جنوبي

ليف كسهب و  بررسي كتهب جايهاالتا  

دوره دوم متوسهههطه  2كهههار و یهههوانين 

 ايحرفه

   بررسههي تناسههب ملتههواي آموزشههي موجههود بهها

 آموزانتوانمناي دان 

   بررسههي تناسههب ملتههواي آموزشههي موجههود بهها

 ساعا  االتصاص يافته در هفته

 هاي وایعي كار كاربردي بودن ملتوا با مليط 

   كههاربردي بههودن ملتههوا بهها توجههه بههه شههرايط و

 وجود در فضاي آموزشيامكانا  م

  تناسب تصاوير كتاب با ملتواي آموزشي 

 - رعايت توالي در ارئه ملتواي آموزشي 

 اصفهان

 

مشاوره و مددکاریهای کارشناسی و شاخص یآموزش یهاجدول موضوعات گروه   

 دبیرخانه هاشاخص عنوان موضوع دوره  گروه 

ی 
ار

دک
مد

و 
ه 

ور
شا

م
 

ها
ه 

پای
ی 

ام
تم

 

هاي ما  مهار  بخايبررسي و اعتبار

آموزش ) با عنوان  فرزناپروري

 والاين( به كودكان رفتار  مايريت

    ههاي فرزتهاپروري بهر    توجه به راهبردهاي ما  آموزشهي مههار

 هاي آموزش مايريت رفتار كودک اساش ما 

    آموزش اصو  فرزناپروري و مهار  مايريت رفتار كودكهان بهه

هكارههاي آمهوزش مهايريت    كهارگيري راهبردهها و را  والاين ) به

آمهوزان داراي  رفتار و اي اد مهار  تغيير رفتار در والهاين دانه   

 نيازهاي ويژه (

 هاي ارائهه  بناي و ارزشيابي ) بررسي ميزان امربخاي آموزشجمع

 آموزان با نيازهاي ويژه.(شاه براي والاين دان 

 بوشهر
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بخشیتوانهای کارشناسی و شاخص یآموزش یهاجدول موضوعات گروه  

دبیرخا

 نه
 گروه دوره موضوع شاخص

 مركزي

 بررسي كاربرگ ارزيابي تاخيصي 

  درمهان ) در سهطح    ارائه پيانهادا  در الصوص چگونگي طراحي برنامهه

  (  مقاماتي و پيارفته -عمومي 

 هاي ارزيابي مانويه درمانبررسي كاربرگ 

  ارائه پيانهادا  در الصوص طراحي اجراي برنامه در منز 

 ئه پيانهادا  در الصوص طراحي اجراي برنامه در كقش ارا 

 -        ارائههه پياههنهادا  تكميلههي در الصههوص ارتقههاء ملتههواي پروتكههل

 گفتاردرماني 

بررسي نسخه آزماياي 

پروتكل گفتاردرماني 

ها ارسالي از سوي سازمان
ه 

پای
م 

ما
ت

 

ی
خش

انب
تو

 

 الوزستان

 ان ام مطالعا  تطبيقي 

 نظري و عملي هاي  ارايه پيانهادا  در حوزهTelepractice 

 ارائه راهبردهاي منطب  با شرايط آموزش و پرورش استانايي ايران 

بررسي راهكارها و شيوه 

هاي تمرين از راه دور در 

 توان بخاي

 (Telepractice) 

ها
ه 

پای
م 

ما
ت

 

 فارش

    ارائه كاربرگ هاي پيانهادي در زمينه ارزيابي تاخيصي، طهرح درمهان و

 فراينا درمان 

 ائه پيانهادا  در الصوص طراحي اجراي برنامه در منز ار 

  ارائه پيانهادا  در الصوص طراحي اجراي برنامه در كقش 

هاي ارائه سرفصل

پيانهادي به منظور تاوين 

-ملتواي پروتكل شنوايي

 شناسي

 

 

 بهداشت یآموزش یهاجدول موضوعات گروه

 گروه  دوره موضوع شاخص دبیرخانه

 ی 

 آمهوزان بها توجهه بهه     هاي آموزشهي بهر اسهاش نيهاز دانه      تعيين اولويت

 گستردگي آموزش بهااشت فردي 

 هاي مختلهف بهااشهت فهردي در یالهب     تاوين برنامه آموزشي در حوزه

هاي ماتمل هاي تصويري / برگزاري مسابقه/تهيه دفترکداستان / كليپ

 هاي نوشتاري  بر تصاوير و بازي

  بهااشت فردي با توجهه بهه گهروه و     هايكاربردي و عملي بودن مهار

آموزان به طور ماا   استفاده از زبان اشاره / الهط بريهل و   نياز ويژه دان 

 . ... 

توليا ملتوا در راستاي ارتقاي 

-سطح بهااشت فردي دان 

 آموزان با نياز ويژه

ل
او

ه 
ور

 د
ی

دای
ابت

 

ت
اش

هد
ب

 

  آموزان معرفي غذاي ساده، مفيا و مضر با توجه به نياز ويژه دان 

 ها در یالب بازي / نماي / داستان/ دفترکتاوين فعاليت 

  آموزانتوجه به نكا  ايمني و بهااشت فردي دان 

توليا ملتوا در راستاي ارتقاي 

-سطح بهااشت تغذيه دان 

ه  آموز با نياز ويژه
ور

 د
ی

دای
ابت

وم
د
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 و تربیت بدنی پرورشی یآموزش یها جدول موضوعات گروه

 گروه دوره موضوع شاخص دبیرخانه

 هماان

 آموزان با نيازهاي ويژههاي مختلف دان تاوين ملتواي متناسب با گروه 

      ههاي پرورشهي   تاوين و بازنگري ملتوا متناسهب بها تقهوي  اجرايهي فعاليهت

 سازمان

هههاي پرورشههي دفتههر مبههت فعاليههت

 ويژه ماارش با نيازهاي ويژه

ره
دو

ه 
هم

 ها

ی
رش

رو
پ

 

 سمنان

 

 آموزان با نيازهاي ويژه هاي مختلف دان اي متناسب با گروهتاوين ملتو 

 رسهما  االتيارا  بخاي از  و تفويض ان آموزدان   مااركت توسعه  

 آموزان با نيازهايسازي طرح ماام ويژه دان مناسب 

  آموزيهاي دان آموزان داوطلب در تاكلترغيب حااكاري دان 

   پههذيري در ابعههاد  مسههلوليت تههاوين راهكارهههاي پياههنهادي جهههت ارائههه

 آموزاناالقیي، زيستي و ... در دان –اجتماعي، فرهنگي

ههههاي آمهههوزش مههههار  شهههيوه 

 اجتماعي 

آموز يهک نقه ، يهک    )هر دان 

  تاكَل( 

كهكيلويه و 

 بوير احما

 تواني ذهني آموزان با ك هاي دان تاوين ملتواي متناسب با ويژگي 

 2- دیابليت بارگزاري در شبكه شا 

ههاي  تاوين ارزشيابي ويژه فعاليت

 ساعت پرورشي در فضاي 

 زن ان

 مهار  الودآگاهي 

 توانايي اي اد مهار  همالي 

 توانايي بریراري مهار  ارتباط ملمر 

 مهار  مايريت هي ان 

 مهار  حل مسئله 

ههاي  ادامه تاوين ملتواي مهار 

-زناگي جهت آموزش در پايگاه

 هاي تابستاني

 مازناران

 هاي  تاريس پيانهادي عملي با همكاري اوليا و معلمان  درش ن روشتاوي

 :تربيت باني در دوره ابتاايي در زمان

  ،آلودگي هوا 

   سرما 

  كرونا شيوع ويروش 

روش پياهههنهادي تهههاريس درش 

تربيت باني در شرايط بلران ويژه 

دانهه  آمههوزان كهه  تههوان ذهنههي  

ی دوره ابتاايي 
دای

ابت
ه 

ور
د

 

ی
دن

ت ب
ربی

ت
 

 مايق
 و  ت هيزا  اتاق ورزش ويهژه دانه    تاوين استانااردهاي وضعيت فضاها-

 ذهنيتوانآموزان ك 

د اتههاق تههاوين ملتههواي اسههتاناار 

-ورزش ويژه دانه  آمهوزان كه    

 توان ذهني دوره ابتاايي

یه
 پا

ام
تم

 ها

 

 

 


