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 سمه تعالياب
 

 مقدمه

 در ها،فعالیت تمام در مشارکت با تواند می که باشد میآن سازمان  انسانی نیروی ،سازمانی هر یسرمایه ترینمهم امروزه

 .باشد موثر سازمانی اهداف و آرمان به رسیدن در و بیافزاید سازمان توان به رسمی غیر یا و رسمی قالب

 هایظرفیت از حداکثری استفاده و سازیدتوانمن نام به نوین ابزاری از استفاده با تواند می سازمان هر انسانی نیروی  

 تعالی سمت به حرکت جهت در ار مدیران موثر، و هوشمندانه  جویی مشارکت نام به قدرتمند ابزاری همچنین و موجود

 نیروهای تمامی مشارکت از استفاده، جهت دستیابی به اهداف سازمانی راه ترینکوتاه یا راه بهترین لذا .دهد سوق سازمانی

 در ها،آن در انگیزش ایجاد و کارکنان از خالق انرژی کسب هدف با ها گروه ایجاد طریق از (کارکنان مشارکتی)انسان

 .است و به عبارتی تعالی آن سازمان سازمان یک وضعیت بهبود جهت

 خود نیز مهم این که است سازمانی پایدار یتوسعه جهت شرایط نمودن فراهم سازمانی، تعالی سوی به حرکت یهالزم  

 .دهد نمی رخ سازمانی همبستگی نیز سازمانی مشارکت بدون طرفی از و باشد می سازمانی همبستگی ایجاد به منوط

 از نه و ابزاری مشارکت نوع از نه سازمان یک تأثیرگذار هایحوزه تمامی در کارکنان مشارکت که داشت توجه باید  

 و همبسته پویا، جامع، فرآیند از است عبارت که است ای توسعه مشارکت نوع از بلکه تبعی، و شده تحمیل مشارکت نوع

 کارکنان مشارکت عبارتی به .باشد می سازمانی هایفعالیت سازماندهی در افراد یهمه مشارکت خواهان که بعدی چند

 .است سازمان یک موفقیت و بقا در اساسی عاملی ،راهبردی هایریزیبرنامه و اهداف جهت در سازمان یک

 با آموزاندانش به تخصصی آموزش ارکان ترینمهم عنوان به استثنایی پرورش و آموزش سازمان راستا همین در   

 را متعالی سازمان سوی به حرکت و سازمانی مشارکت اصلی بستر عنوان به الزم توان باید ،کشور سطح در ویژه نیازهای

 آگاه سازی، حساس به نیاز مشارکت برای که است آن انسانی نیروی مهم، این به نیل شاخص مهمترین که آورد دست به

 .دارد بازخورد دادن و سازیفعال سازی،

 و ضرورت مسئله بیان

 از بسیاری تخصصی و عمومی هایمهارت و هاتوانمندی تجارب، آگاهی، از مندیبهره قالب در سازمانی مشارکت  

 سطح ارتقا در موثر عوامل از یکی استثنایی پرورش و آموزش سازمان جمله از سازمانی هر یبازنشسته و شاغل کارکنان

 بر پیوسته اندیشند، می خود مسئولیت ی حیطه در سازمانی تعالی به که مدیرانی و باشد می سازمانی راهبرد های و اهداف

 .ورزند می تأکید آن

 ایرشتها فر و ایرشته هایمهارت تنوع شاهد کشور، سطح استثنایی مدارس در آمده عمل به هایبررسی به توجه با  

 و ورزشی اطالعات، فناوریر، هن مهندسی، پزشکی، جمله از استثنایی، پرورش و آموزش در شاغل هاینیرو از بسیاری
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 هایمهارت و هاتوانمندی تجارب، دانش، بر تکیه با "طرح طبقه بندی تخصصی معلمان" اساس همین بر .هستیم ...

 قرار توجه مورد استثنایی پرورش و آموزش سازمان در ضرورت یک عنوان به و اساسی راهبرد یک ،تخصصی و عمومی

 .است گرفته

 استثنایی پرورش و آموزش در شاغل نیروهای هایخالقیت و هااندیشه ها،مهارت از استفاده بر تکیه با که طرح این  

 پژوهشی، بخشی،توان آموزشی، ایه زمینه و هارشته در موجود انسانی هایونیر مشارکت یتوسعه مبنای بر و کشور

 و آموزش وزارت راهبردی هایسیاست با منطبق و بنیادین تحول سند مبتنی بر باشد، می اجرایی و اداری ی،فرهنگ

 .است پرورش

 اهداف

 .استثنایی پرورش و آموزش کارکنان هایتخصص از اطالعاتی بانک ایجاد •

 .پذیری مشارکت و ییجو مشارکت گفتمان توسعه مشارکت، های زمینه تقویت •

  نوآوری کاربرد و ها خالقیت بروز و ابداع به استثنایی پرورش و آموزش در شاغل کارکنان هدایت و تشویق •

  .استثنایی پرورش و آموزش سازمان اهداف راستای در همکاران تخصص از مندیبهره •

 تصمیم جامعه تخصص و دانش از (ستادی یحوزه مدیران و ریزانبرنامه شامل) رگی تصمیم جامعه مندیبهره •

 .(صف یازنشسته و شاغل هایونیر شامل) ساز

 گیریبهره و کشف و فرصت به تهدیدات این تبدیل و استثنایی پرورش و آموزش به مربوط تهدیدات شناسایی •

 .هافرصت از

 .تالش طریق از سازمان حمایتی و تشخیصی ،پرورشی پژوهشی، بخشی،توان آموزشی، خدمات کیفیت ارتقای •

 .بازنشسته و شاغل انسانی نیروی ظرفیت از گیری بهره جهت در یافته سازمان

 

 معرفي و الزامات طرح

 گروه ،بر ملتمش شاغل و بازنشسته سازمان آموزش و پرورش استثنایی معلمان گانهده  ایحرفه هایهگرو برنامه، این در  

 ورزشکار، معلمان پژوهشگر، معلمان نویسنده، معلمان هنرمند، معلمان بخشی،توان معلمان مددکار، و مشاور معلمان

 ،باشد می و معلمان نیکوکار کارآفرین و مبتکر معلمان ،مسئول معلمان سالمت، مراقب و پزشک معلمان مهندس، معلمان

 :به شرح ذیل می باشد شرایط عضویت در هر یک از گروه های ده گانه  که

 روان رشته در باالتر یا لیسانس تحصیلی مدرک دارای :مددکار و مشاور معلمانشناسی (گرایش تمامها) و 

 .مشاوره و شناسیروان نظام سازمان در عضویتو یا  اریکمدد یا مشاوره ابالغ بودن دارا و مددکاری
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 توان معلمان گروهرشته در باالتر یا لیسانس تحصیلی مدارک دارای  :بخشکاردرمانی،) بخشی توان های 

 .باشند و...( یسنج بینایی سنجی، شنوایی فیزوتراپی، گفتاردرمانی،

 زمینه دارا بودن تخصص و مهارت در :هنرمند معلمان گروهو فیلمبرداری عکاسی، نقاشی، خطاطی،) هنری های 

 .باشد رسیده استثنایی پرورش و آموزش اداره تأیید به که  و...( موسیقی بازیگری، کارگردانی،

 پایان)باشد شده چاپ اثر دارای نویسندگی و پژوهش زمینه در که معلمانی ر:پژوهشگ و نویسنده معلمان گروه 

( و یا در شودنمی گرفته قرار مالک بخش این در وهشیژپ اثر عنوان بهیا دکتری  ارشد کارشناسی مقطع نامه

استثنایی رسیده کانون نویسندگان عضویت داشته باشد و یا مهارت مورد ادعا به تأیید اداره آموزش و پرورش 

 باشد.

 .باشد می استان استثنایی پرورش و آموزش یاداره تأیید و ها نیرو سوابق اساس بر ،الزم مهارت داشتن تشخیص 

 داشته باشند یا  ورزشی های رشته از یکی در حداقل کافی تخصص و مهارتمعلمانی که  ر:ورزشکا معلمان گروه

 استانی، مسابقات در مقام باشند و یا دارای بدنی تربیت رشته با مرتبط باال به لیسانس تحصیلی مدرکدارای 

 باشند. جهانی و کشوری

 .باشدمی استان استثنایی پرورش و آموزش یاداره تأیید با هاونیر سوابق اساس بر الزم مهارت داشتن تشخیص

 باالتر یا لیسانس تحصیلی مدرک دارای مهندسی_فنی های رشته از یکی در که معلمانی: مهندس معلمان گروه 

 و یا در کانون ها، انجمن های مرتبط و یا نظام مهندسی عضویت داشته باشند. باشند

 .باشد کارگزینی حکم در مهندسی_فنی رشته عنوان درج ، تشخیص مالک

 تمام) بهداشت و (تخصص یا دکتری)پزشکی های رشته در که معلمانی  :سالمت مراقب و پزشک معلمان گروه 

 .باشند تحصیلی مدرک دارای( هاگرایش

 .بگیرند قرار گروه این در توانندمی صادره ابالغ اساس بر مدارس بهداشت و سالمت مراقب نیروهای

 مدارس معاونین و مدیران، استثنایی پرورش و آموزش ادارات در شاغل کارکنان تمامی :مسئول معلمان گروه 

 امتیاز دارای مسئولیت حق عنوان با ایشان گزینی کار حکم در که هاییونیر، همچنین کشور سراسر استثنایی

 معلمان مسئول باشند.  توانند عضو گروه باشند، می یا در کارشناسی زیر مجموعه رئیس اداره می باشند می مکتسب

شرایط احراز  اساس بر توانندمی به انتخاب خود مدارس معاونین و مدیران و اداری نیروهای که است ذکر به الزم

عضویت در  ،این صورت )که درباشند داشته عضویت مسئول معلمان گروه جز به دیگری هایگروه در ،ذکر شده

 .گروه معلمان مسئول ملغی می گردد(



 
 

  
 4 

 

 و سوابق اساس بر و استان استثنایی پرورش و آموزش اداره تشخیص به که معلمانی  :کارآفرین و مبتکر معلمان گروه 

های مرتبط با و یا در زمینه باشند مهارت و تجربه دارای کارآفرینی یا و خالقانه امور و هافعالیت زمینه در مدارک

 آموزش دارای گواهی ثبت اختراع و یا ابتکار باشند. 

 بوده و صرفا به انجام امور خیر در حیطه آموزش و پرورش استثنایی عالقه مند  که یمعلمان :گروه معلمان نیکوکار

 آموزش و پرورش استثنایی(.  نمایند)به تشخیص اداره این زمینه فعالیت میدر 

 

 اجرا رآیندف

 یاستفاده هدف با که است آن بر سعی ها، گروه و ها تخصص تنوع و کشور سطح در طرح این گستردگی به توجه با  

 کار به مقتضی شرایط در شده تعریف اهداف اساس بر کاری هایتیم انواع ،موجود های ظرفیت تمامی از حداکثری

 .گرفته شود

 یمت ،پروژه های تیم ه گروهب را استثنایی پرورش و آموزش در شاغل های نیرو استانی، و کشوری سطح در برنامه این  

 .دنمای می تقسیم فرآیند بهبود تیم و ای هوظیف چند های

شده   افراد واجد شرایط تعریف تمامیاز  متشکل  گانهده تخصصی های گروه از است عبارت  :پروژه های تیم •

 وظایف شرح اساس بر تخصصی یهحیط در را پیشنهاد یا و محصول یا محتوا تولید یوظیفه که (استان سطح در)

 .دارد شده ارائه

 :توجه قابل نکات

استثنایی برای ه به مدت یک سال در تیم حضور دارند و از سوی رئیس اداره آموزش و پرورش پروژ تیم اعضای (1

  گردد.ایشان ابالغ صادر می

 .دهد تشکیل پروژه تیم11  تا 1 تواندمی استان هر (2

 تخصصی ارجاعات یا و گروه هر با مرتبط تخصصی اجرای و پیشنهاد ارائه سطح دو در استان هر در پروژه تیم (3

 .کند آفرینی نقش تواند می استان آن ایوظیفه چند تیم با مرتبط

 چند تیم در (انتخابات برگزاریبا  یا توافقی) تیم آن از نمایندگی به استان ره در پروژه تیم اعضای از نفر یک (4

 .داشت خواهد حضور استان ایوظیفه

اخبار و اطالعات و اقدامات از  تمامیهر تیم پروژه در شبکه شاد یا فضای مجازی دارای گروه تخصصی است که  (5

 گیرد.این طریق در اختیار ایشان قرار می
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 هایتخصص با ) گانه ده هایگروه نمایندگان و رددگمی تشکیل استانی هایفعالیت صختم  :ایوظیفه چند تیم •

 پیشنهاد یا هدف رساندن انجام به برای هم کنار در و گروه یک قالب در (دستورالعمل در شده تعریف گوناگون

 .رسانند می انجام به را پروژه یک استان، سطح در مشخص

 .باشد می نفر 11 حداکثر و نفر  3 حداقل استان سطح در ایوظیفه چند تیم یک اعضای تعداد (1

 سازماندهی های پروژه()تیم گانه ده هایگروه از یکی عضوباید  استان هر ایهوظیف چند تیم اعضای (2

 ند.باش شده

 ایگونه به باشد نوآورانه و خالقانه باید استان سطح در ایوظیفه چند تیم یک در شده انجام هایفعالیت (3

 باالتری کیفی درجات به نهایی محصول کهاین یا و باشد نشده ارائه یا قبال شده ارائه نهایی محصول که

 .باشد رسیده قبل محصول به نسبت

 به و پوشانده عمل جامعه راهای پروژه  تیم پیشنهادات تواندمی ایوظیفه چند تیم هایفعالیت حیطه (4

 را تیم این توسط شده اجرا هایطرح است موظف استان، در ایوظیفه چند تیم نماینده و برساند فعلیت

 .دهد قرار فرآیند بهبود تیم اختیار در و یا یک فعالیت اثرگذار خالقانه فعالیت یک عنوان به

از میان خود یک نماینده جهت ارتباط با تیم بهبود فرآیند و شرکت در  بایداعضای تیم چند وظیفه ای  (5

 آموزش و پرورش انتخاب نمایند. ) برگزاری انتخابات و معرفی به رئیس اداره در سطح سازمان  جلسات

 .استثنایی(

 پرورش و آموزش سازمان مختلف واحدهای از خالق، و مجرب افراد نفر ۷ از متشکل :فرآیند بهبود تیم •

 با مرتبط نظری پیشنهادات یا و عملی اقدامات بندی عجم هدف با که باشدمی سازمانی مختلف سطوح با استثنایی

 .گرددمی تشکیل سازمانی وریبهره افزایش هدف با استان هر ایهوظیف چند هایتیم

 :توجه قابل نکات

 .شوند می منصوب یکسال مدت به سازمان ریاست سوی از فرآیند بهبود تیم اعضای (1

 میان از گیری رای اساس بر را دبیر یک و رئیس یک باید سازمان سطح در فرآیند بهبود تیم اعضای (2

 .نمایند انتخاب خود

 :فرآیند بهبود تیم ظایفو

  ها استان سطح در ایوظیفه چند های تیم به سازمان های برنامه و ها سیاست انتقال یا ارسال (1

 اهداف اساس بر گروه راهبری و مجازی فضای در هااستان ایوظیفه چند هایتیم نمایندگان گروه تشکیل (2

 مشخص
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 و پیشنهادات نظرات، انتقال و دریافت و مجازی فضای طریق از ایوظیفه چند هایتیم روسای با مستمر ارتباط (3

  سازمان رئیس به گزارش ارسال و ایشان عملکردهای

  سازمان سطح در ماهانه جلسات تشکیل (4

  کنفرانس ویدئو یا حضوری صورت به ایوظیفه چند هایتیم روسای با ،بار، یک ماهشش  هر  جلسات تشکیل (5

  ایوظیفه چند و پروژه هایتیم سطوح در عضو افراد کلیه حضور با دوساالنه یا ساالنه جلسات تشکیل (6

 دریافتی هایگزارش اساس بر ها تیم از یک هر با مرتبط مشکالت تسهیل (۷

 تعریف شده جهت جبران زحمات همکارانی که با طرح مشارکت می نمایند. الزاماتپیگیری  (8

 کار انجام ینحوه و هاگروه تشکیل به مربوط مالحظات

 .باشد عضو گرامی بازنشستگان تیم اعضای از نفر 1 باید الزاماً پروژه هایمتی در (1

 جهت ،"طبقه بندی تخصصی معلمان "طرح در توانندمی استثنایی پرورش و آموزش در شاغل افراد تمامی (2

 .شوند پروژه تیم عضو احراز شرایط اساس بر و نمایند آمادگی اعالم پروژه های تیم در عضویت

نفره  را متشکل از  ای سه امور مرتبط با این طرح کمیته استثنایی استان جهت انجام آموزش و پرورش ادارات (3

کارشناسان اداری تشکیل و امور مربوطه را تا حصول نتیجه پیگیری معاون هر اداره به همراه دو نفر دیگر از 

 د.ننمایمی

 تیم عضویت به نفر یک انتخابات برگزاری یا توافق اساس بر پروژه تیم هر از گانه، ده هایتیم تشکیل از پس (4

 .آیدمی در وظیفه چند

 یا رئیس حضور با فرآیند بهبود تیم به استان نماینده معرفی جهت ایوظیفه چند هایتیم با مرتبط انتخابات (5

 معرفی فرآیند بهبود تیم به ایجلسه صورت طی منتخب فرد و برگزار استثنایی پرورش و آموزش اداره معاون

 .گردد

 گروه همان مشورتی مجمع شاد شبکه در خود برای ( در سطح استانایوظیفه چند یا پروژه تیم) تیم یا گروه هر (6

 .داد خواهد تشکیل گروه هر مسئول شدن مشخص با را

 تشکیل در سازمان ذیل وظایف با تخصصی طبقه بندی مجمع استان هر از نماینده 32 انتخاب با مجموع در (۷

 :گردد

 حال در یا شده اجرا هایبرنامه زمینه در مجمع نظرات استماع و استان هایفعالیت ماهه 6 گزارش یارائه (الف

  اجرا

  استثنایی پرورش و آموزش سازمان سطح در اجرا قابل کالن هایحطر و پیشنهادات ها،برنامه ی ارائه (ب
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 بندی اجرای برنامه زمان

 زمان فعالیت

به ادارات آموزش و پرورش  "طبقه بندی تخصصی معلمان"ارسال دستورالعمل طرح   _1

 استثنایی استان

 نیمه اول دی ماه

 نیمه دوم دی ماه به مدارس "معلمان تخصصی بندی طبقه"ارسال دستورالعمل طرح _2

معرفی افراد واجد شرایط از سوی مدارس جهت عضویت در تیم های پروژه به همراه  _3

 مستندات کمیته پیگیری و نظارت انسانی 

 نیمه اول بهمن

 نیمه دوم بهمن ماه های پروژه از سوی رئیس اداره آموزش و پرورشصدور ابالغ افراد تیم _4

( و آغاز به کار مجاز در شبکه شاد)فضای مجازی گروه های مدیریت پروژهتشکیل  _5

 این گروه ها

 نیمه دوم بهمن ماه

 اسفند ماه  دومنیمه  بر اساس شرح وظایف تیم چند وظیفه ای و آغاز به کار اعضای  انتخابات _6

 ماه تیرنیمه اول   نماینده استان جهت حضور در مجمع مدیریت مشارکتی سازمان و معرفی انتخاب _۷

 نیمه اول شهریورماه تشکیل جلسه مجمع مدیریت طبقه بندی تخصصی معلمان در سازمان _8

 

 


