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   :مقدمه

در راستای بهره گیری از تجارب و نظرات و پیشنهادات پیشکسوتان وفعاالن عرصه تعلیم وتربیت در آموزش و 

آموزش و پرورش استثنایی استان ها از  و معاونین ادارات مه ریزی دقیق از تمامی روساپرورش  استثنایی کشور با برنا

طی برگزاری همایشی دعوت بعمل آید و در  ،تا کنون زمان را راه اندازی دفاتر و ادارات آمورش و پرورش استثنایی

این راستا گنجینه های تجارب مدیریتی تدوین و رونمایی گردد و نیز طرح  مدیر مشاور در راستای بهره گیری از 

تجارب ارزنده پیشکسوتان و فعاالن آموزش و پرورش استثنایی در سطوح مدیریتی استانی و ستادی اجرایی 

 سند تحول بنیادین می باشد. 9و  8هکارهای  گردد.این طرح مبتنی بر را

 اسناد باالدستی:

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:

کشور  یو مدرسه و معلمان و دانش آموزان در رشد و تعال یعموم یرسم تیو ترب میمشارکت نظام تعل شیافزا  -8

ی اجتماع ،یفرهنگ ،یانسان هیبه عنوان نهاد مولد سرما یو مل یدر سطح محل یاجتماع ،یفرهنگ ،ینید یدر عرصه ها

 یو معنو

در  یعموم یرسم تیو ترب مینظام تعل نیحضور فعال و مؤثر مسئول یبرا یقانون یفراهم آوردن سازوکارها -4-8

 کشور داریهمه جانبه و پا شرفتیو پ یاز ارکان تعال یکیبه عنوان  یساز فرادست میگذار و تصم استیس ینهادها

 

 :سیاست های راهبردی سازمان

 جذب ، نگهداشت و ارتقاء صالحیت های معلمی نیروی انسانی 

 توسعه مشارکت در همه ابعاد درون و برون  سازمانی 

 جامعه پذیری و اجتماعی شدن سازمان 

 ارتقاء کیفیت خدمات ارئه شده در همه ابعاد آموزش ، پرورشی توان بخشی 
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 :استثنایی وظایف اداره آموزش و پرورش

آموزش و  سابق اداراتمعاونان استثنایی استان ها نسبت به شناسایی مدیران و  آموزش و پرورش روسای ادارات -1

 اقدام می نمایند. استثنایی پرورش

ادارات آموزش و پرورش استثنایی پس از شناسایی ، زندگینامه شخصی و مدیریتی فرد را در آموزش و پرورش  -2

قرار داده و نسبت به ثبت تجربیات موفق مدیران استثنایی استانی و منطقه ای از طریق روش های جمع مورد بررسی 

 آوری اطالعات)مصاحبه، پرسشنامه و....( اقدام می نمایند.

ثبت  کاربرگجمع بندی تجارب مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی استان از طریق  -3

 رد.انجام می گیتجربیات)پیوست( 

 چاپ کتاب گنجینه مدیریتی آموزش و پرورش استثنایی استان. -4

 ان آموزش و پرورش استثنایی کشورسازم ارسال کتاب به حوزه ستادی -5

استفاده از تجارب مفید و ارزشمند و همچنین شرکت مدیران صاحب تجربه سابق آموزش و پرورش استثنایی در  -6

 گیری.جلسات مدیریتی و فرآیندهای تصمیم 

 

 بازه زمانی فرایندها و مراحل اجرایی ردیف

 مهرماه تدوین دستورالعمل 1

 مهرماه تنظیم چارچوب ثبت تجربیات برتر مدیریتی 2

 آبان ماه تهیه بانک اطالعات مدیران سابق آموزش و پرورش استثنایی در سطح ستاد و استان ها 3

 آبان ماه مدیران سابقارسال فرم ثبت تجربیات برتر مدیریتی جهت  4

5 
های آموزشی، توانبخشی، پرورشی،  )انجام مصاحبه جهت تشکیل کارگروهتشکیل کارگروه های مدیریت پیشکسوتان

 ورزشی، اداری مالی و ...(
 آذر ماه

 دی ماه وری فرم های تکمیل شده تجارب برتر مدیریتی در سطح ستاد و استان هاجمع آ 6

 بهمن ماه بر اساس موضوعات مدیریتی آموزش و پرورش استثنایی دسته بندی آثار ارسالی 7

 اسفند ماه تشکیل کارگروه بررسی کتب گنجینه ها و تجارب مدیریتی ارسالی استان ها در ستاد 8

 برگزاری همایش استانی تقدیر از مدیران سابق 9
فروردین ماه سال 

 بعد

 طول سال حضور و مشارکت مدیران سابق در جلسات مدیریتی و تصمیم گیری استانی کید به مدیران استانی مبنی بر بهره مندی ازتأ 11
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 *نتیجه مورد انتظار:

 ارتقاء منزلت مدیران سابق آموزش و پرورش استثنایی -

 بهره مندی از تجارب کاربردی مدیران سابق در فرایند های تصمیم گیری  -

 و حمایتی سازمان  تشخیصیی، بخش توانپژوهشی، پرورشی،  ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، -

 ها گیری یمتصمی از ظرفیت خرد جمعی در مند بهرهو  نظر تبادلکمک به مدیریت دانش،  -

 های منابع انسانی  یتوانمندی به ده جهت -

 یزی و اجرار برنامهگذاری،  یاستسو نتایج تعامالت صورت گرفته در  ها آموختهاستفاده از درس  -

 های آموزشی و پرورشی یطمحها در  یدهایت از جریان و حماها، ایجاد پویایی  یشهاندارج نهادن به  -

در جلسات ، ها در سطوح ملی و استانی ای در قالب کارگروه حضور مدیران سابق به عنوان عضو مشاوره -

 ها گیری در سطح ستاد و استانبرنامه ریزی و تصمیم

 

 *شاخص پایش:

 ثبت تجارب برتر مدیریتی چارچوب برایتنظیم  -

راه اندازی دفاتر و موزش و پرورش استثنایی ستادی و استانی پس از شناسایی مدیران و معاونان سابق آ -

 ادارات آموزش و پرورش استثنایی

 چاپ کتاب گنجینه ها و تجارب مدیریتی استانی -

 ان ها شرکت مدیران سابق آموزش و پرورش استثنایی در جلسات مدیریتی ستاد و است -
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 طرح گنجینه مدیریتی  عکس   

 آموزش و پرورش استثنایی معاونانفرم ثبت تجارب مدیران و 

  استان..............................
 

 فردی ارائه دهنده مشخصات

 نام و نام خانوادگی :      

 نام محل خدمت: 

 پست سازمانی  :   

  تحصیالت:

آخرین مدرک  میزان سابقه کاری پست سازمانی  نام خانوادگی  نام

 تحصیلی

پست سازمانی در هنگام وقوع 

 تجربه

      

      

 مشخصات کلی تجربه

 عنوان تجربه: 

 تاریخ ارائه تجربه :                                                                            مکان وقوع تجربه: 

 زمان رویداد تجربه:                                                                          نام مدیر وقت : 

 :ده در این تجربهمشخصات عمومی افراد کلیدی مشارکت کنن
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 موضوع تجربه : 

  چکیده تجربه :

 :  کلمات کلیدی مربوط به تجربه ثبت شده

 شرایط حاکم بر وقوع تجربه : 

 در این بخش توضیحاتی را که در درک هر چه بهتر تجربه ، راهگشا خواهد بود را ارائه فرمایید .

  

 موقعیت سازمانی افراد صاحب تجربه در زمان کسب تجربه :   - 1

 شرایط محیط داخلی سازمان در زمان وقوع تجربه :  -2

 :الف( نقاط قوت 

 :ب( نقاط ضعف 

 شرایط محیط خارجی سازمان/اداره  در زمان وقوع تجربه .  -3

 الف( فرصت های محیطی 

 ب( تهدیدات محیطی 

 شرایط زمانی وقوع تجربه :توضیح تفصیلی از   -4

 توضیح تفصیلی از شرایط مکانی وقوع تجربه:   -5

 

 بیان تفصیلی تجربه :

 :  مقدمه   1

 فرآیند وقوع تجربه    -2

 دستاورد ها : -3

 توجیه علل موفقیت / عدم موفقیت تجربه و نتیجه گیری -4
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 مولفه های اختصاصی تجربه 

 انواع روش ها ، تکنیک ها و ابزار هایی که در این تجربه به کار گرفته شده است:   - 1

 مهمترین تصمیمات اخذ شده در این تجربه :   -2

 خالصه ای از روش هایی که در تصمیم گیری ها به کار برده شده است :  -3

 خالصه ای از ابتکارات ، خالقیت ها و نوآوری های صورت گرفته :   -4

خالصه ای از شرایط فرهنگی ، محیطی و سایر متغیر های سازمانی که در موفقیت یا شکست تجربه تاثیر گذار   -5

  بوده اند: 

خالصه ای از انواع محدودیت ها و موانع موجود و انواع روش هایی که برای غلبه بر موانع و محدودیت ها   -6

  استفاده شده است: 

 شده در این تجربه :صرفه جویی های انجام   -7

 توصیه هایی برای استفاده از این تجربه در شرایط مشابه  -8


