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 توسط آقای عسکری رییس محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی ا... مجیدکالم ی ازآیات الوتت/  11:50شروع جلسه:    

 :خالصه مذاکرات

 ییمحترم ادارات آموزش وپرورش استثنا یتشکر از حضور همکاران سازمان و روسا ( ضمن عرض سالم، احترام ویبرق یجلسه )آقا ریدب ،در ابتدا

رمقدم خی، اعیاد و ایام ماه مبارک رجب و آرزوی استفاده از فیوضات این ماهتبریک  ،بودندکنفرانس در جلسه حاضر دئویو قیها که از طراستان

ار دستور ک ،ها به صورت حضوری در جلسه حاضر بودندنامهها که به واسطۀ امضا و تبادل تفاهماستان روسای ادارات استثناییسه نفر از به 

 جلسه را عنوان نمودند.

 هاوضعیت آموزش در مدارس پس از ابالغ بخشنامه آموزش حضوری)اطلس یادگیری( توسط مسئولین قطبدستور اول جلسه: گزارش 

  :(1)قطبعراقیآقای عظیم

های برنامهها/ اجرای درصد/ رعایت کامل پروتکل 01تا  00آموزان درصد، دانش 011تا  01درصد(، معلمین  011ارائه آمار از وضعیت حضور کادر مدرسه)

آموزان از فضای مجازی به دالیل ارتباط مناسب انجمن اولیا با مدرسه/ عدم استفاده دانشوجود ها انجام شده/ خانواده/ تولیدمحتوا در تمامی استانآموزش 

 شرایط کرونا.ها در خصوص برخی از معلمان بازنشسته در سامانه شاد/ نگرانی خانوادههویت ها/ عدم احراز ترین چالش استانمختلف به عنوان اصلی

 (:2مقدم)قطبآقای محرابی
درصد/ 77/ تحویل درسنامه ) تردید آقای دکتر حسینی در خصوص این عدد(درصد عدم دسترسی به اینترنت 27آموزان/ درصد حضور دانش 60الی  4

های توضیحاتی در خصوص دبیرخانه سنجش صالحیتدرصد و .../ ارائه  3استفاده از تلویزیون  درصد/ 63ها آموزش به کمک خانوادهدرصد/  00خودآموز 

ز مستقر در اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی، قابل قبول بودن اقدامات آن علیرغم آغاز به فعالیت با دوماه تاخیر و درخواست اای حرفه

اصالح و تصویب ساختار به عنوان کاری زیربنایی برای رفع مشکالت ها برای جدّی گرفتن این موضوع/ سامانه ابالغ و پیگیری مدیران آموزش و پرورش استان

 العاده شغل، در صف رسیدگیها/ در خصوص افزایش فوقمانده از طرف استاندر سنوات آینده/ حل مشکالت ابالغ در هفته گذشته و نیاز به اعالم موارد باقی

از  7/0مجلس صادر شد/ در مورد سنوات ارفاقی الیحه تحویل دولت شده است/ در مورد  در هیات دولت قرار دارد و در این مورد پاسخ خوب و صریحی از

میلیونی برای  06برای سنوات ارفاقی پرداخت شده است/ باتوجه به پرداخت  ،ها با جابجاییمیلیارد پرداخت شده ولی در برخی از استان 032میلیارد،  011

طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  تیکر تامین اعتبار شده است ولی باید ازنوت 741در مورد خرید  ها سریعا اقدام کنند/خرید تجهیزات، استان

 درصد تخفیف اعمال شود. 41شده خرید شود تا شرکت معرفی و

 (:3آقای هداوند)قطب 
درصد، متوسطه  66.70ای حرفهدرصد، پیش 60.0دوم پایه درصد،  41اول پایه درصد،  60دبستانی ها/ پیشدرصدی در تمامی پایه 73.06حضور میانگین 

 دهشتیکر تاکید بر خرید توسط شرکت معرفیها/ در خصوص نوتدرصد/ معرفی تعدادی از اقدامات استان 67درصد و در کل  03.0، کاردانش 60.32ای حرفه

 (: 4آقای برقی)قطب
نفر  4700کالس،  4620، 4آموز در قطب دانش 70210ها به دلیل ارسال اطالعات/ سای استانخیرمقدم به آقای الماسی بابت حضور در جلسه/ تشکر از رو

 72ای حرفهدرصد، پیش 40دوم پایه درصد،  41اول پایه درصد،  60دبستانی پیش نفر نیروی توانبخشی، میزان حضور به صورت میانگین؛ 760آموزگار، 

ه دورآموزان حضور بیشتر دانشها در میزان حضور/ درصد/ تاثیر وضعیت کرونایی استان 66درصد و در کل  0، کاردانشدرصد73ای درصد، متوسطه حرفه

 :مکان برگزاری جلسه

 کنفرانسسالن 

 شنبهدوزمان برگزاری جلسه: روز 

 41:50  الي    41ا ز ساعت     
 مورد 3بات : عداد مصوّت

 دستور کار جلسه

 اخبار و تذکرات -1

 ابالغ بخشنامه آموزش حضوری)اطلس يادگیری(گزارش وضعیت آموزش در مدارس پس از  -1

 های مديريت توانبخشي سازمانگزارش فعالیت -9

 ايالماستان  ييگزارش اداره آموزش و پرورش استثنا -1

 1911گزارش وضعیت شاخص های عمومي سازمان در سال  -0
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ها شامل؛ نداشتن ترین چالشتماس با مدارس در ماه گذشته و بررسی وضعیت آموزش در مدارس/ مهم 01/ در مقایسه با سایرین اناشنو ابتدایی و گروه 

ای هآموزشی، نظارت مستمر بر فرآیند آموزش، تشکیل گروه ها، تولید و توزیع پیکها شامل؛ ارائه درسنامهاقدامات استانگوشی، مشکالت والدین و ... و 

 های تخصصی و ...مجازی، برگزاری نشست

 ی:نیدکتر حسآقای 

شنبه و 0استانی، سفر به اردبیل در روز تقدیر و تشکر از همکاران و خیرمقدم به روسای ادارات استثنایی حاضر در جلسه/ در ادامه سفرهای 

نیاز به اصالح است که مغفول مانده است/  ،/ در خصوص گزارشات، هدف دوم و اصلیهفته آینده حضور در چهارمحال و بختیاری در روز شنبه

 مداخله، پیگیری و گفتگو برای حل مشکالت، به طورمثال چرا حضور در سیستان و بلوچستان پایین است؟

 توانبخشی سازمان(مدیر )دلوچیآقای  

 (های مدیریت توانبخشیفعالیتگزارش ین دستورجلسه با موضوع دوم)ارائه 
 گزارش آقای دلوچی در قالب عناوین زیر ارائه گردید:

 تدوین پروتکل گفتاردرمانی -

 تالیف کتب مختلف -

 تدوین استانداردهای مختلف -

 ایجاد سامانه جامع توانبخشی، مشاوره و مددکاری شده برایها و اقدامات انجامریزیبرنامه -

 آموزان طیف اتیسمبررسی میدانی وضعیت موجود استانداردهای مدارس دانش  -

 موزشی در قالب ضمن خدمت یا کارگاه آموزشیآهای برگزاری دوره -

 تولید و بارگذاری محتواهای توانبخشی در شبکه شاد -

 01140قالب برنامه ارسال دستورالعمل و ابالغ اعتبار در  -

 آمار خدمات توانبخشی ارائه شده به دانش آموزان) درون و بیرون مدرسه( -

 13-11ارائه آمار اعتبار و هزینه های توانبخشی در سال تحصیلی  -

 آمار جلسات خدمات توانبخشی ارائه شده -

 های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی در هر موردمشکالت و چالش -

 اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی(: خانم با اطمینان)رییس

های دیگر نیز نیازمند این خدمات که دورهشده در خصوص ارائه خدمات توانبخشی، مختص دوره ابتدایی بود در صورتیدستورالعمل ابالغ

 باشند.می

  عراقی:آقای عظیم

بدتر شدن شرایط که در خصوص مورد دوم، توانبخشی به صورت مستمر هدف از کاردرمانی یا اصالح مشکل بوجود آمده است و یا پیشگیری از 

 تر هستند.ها ارجحباشد، اگرچه ابتداییمورد نیاز می

 :ینیدکتر حسآقای 

ه و تالیف کتب، تدوین استاندارد اتاق شنوایی/ مدرس گفتاردرمانی ها/ تدوین پروتکلترین گزارشتشکر از آقای دلوچی برای ارائه یکی از واضح

انطباقی اتیسم/ سامانه توانبخشی، ایجاد مراکز جامع خدمات تشخیصی، توانبخشی و مشاوره که در گزارش نبود/ ایجاد مرکز مدرسه در تفاهم 

ازی دارند/ سالیی در توانبخشی که نیاز به برجستهی در قزوین/ مداخلۀ بهنگام طساز چندحسّبا بهزیستی/ ایجاد مراکز جدید مانند اتاق شبیه

های توجه بود/ چالشهم جالب 17درصدی/ مقایسه رشد از سال  01میلیارد تومان و رشد  04افزایش خدمات درون و بیرون مدرسه تا مبلغ 

علیرغم  ،در خصوص خدمات حمایتیرفته است/گیری و پیگیری شود و البته در برخی از موارد اقداماتی صورت گها باید بررسی، تصمیمحلو راه

که میلیارد اختصاص یافته، در صورتی 7مانده تا پایان سال تنها میلیارد تومان و زمان باقی 2ارسال دستورالعمل در تیرماه، افزایش اعتبار تا 

  ماه خاتمه یابد.قرار بود تا بهمن
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 (ایالمی) رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی موسوآقای 
 (های اداره آموزش و پرورش استثنایی استاندستور جلسه با موضوع گزارش فعالیتن سومی) ارائه 

 ی در قالب عناوین زیر ارائه گردید.موسوگزارش آقای 

آموزان استان به معرفی استان/ معرفی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان و تقدیر از زحمات ایشان/ آمار نیروی انسانی استان / آمار دانش

 /های در دست ساختهای مشورتی/ اشاره به پروژهپارلمانتحصیلی و.../ ارائه آمار مراکز آموزشی به تفکیک نوع/ تفکیک دوره، جنسیت، سال

 دقیقه 0111 بالغ بر ویلچر برقی/ اقدامات در راستای اجتماعی شدن آموزش و پرورش استثنایی و اهدای ای/های متوسطه حرفهمعرفی رشته

آموزان استان در قالب اطلس یادگیری و وضعیت استان در اشاره به وضعیت آموزش دانشیاری/ زنده در سیمای استان/ طرح مدرسه برنامه

 / دشدهلی سازمان/ محتوای تولیهای مختلف به تفکیک سه بسته تحوّهای استان ذیل برنامهآموز/ فعالیتبه تفکیک معلم و دانش ،شبکه شاد

های ها و دورهبرگزاری کارگاهآمار و اطالعات  /های فرهنگی، هنری و ورزشیمعرفی فعالیتیزان استفاده از اعتبارات برنامه خدمات حمایتی/ م

 برشمردن برخی از مشکالت های توانبخشی/ مراکز مشکالت ویژه یادگیری// خدمات و فعالیتها و موضوعات مختلفبه تفکیک حوزه یآموزش

  .استان رویپیش

 تشکر از آقای موسوی به واسطۀ انعکاس زحمات همکاران استان.: آقای برقی

 آقای دکتر حسینی:

ایشان/ اشاره به مطالب  هایها یا استماع گزارشموسوی و همکاران/ گرفتن انرژی به هنگام حضور در استان تشکر از آقایسالم و خداقوت و 

و حضور بسیار باال در شبکه شاد با توجه به شرایط خاص موجود در این استان که خیلی عالی  یادگیرینواز در گزارش ازجمله: اطلس چشم

درصد تحقق برنامه سنجش در  13.61پروژه خیّرساز/  0است/ تجهیزات و تغییرات بسیار خوبی در فضاهای مدارس ایجاد شده است/ اجرای 

 ها و گزارشات نشان از ایجادانسانی باتوجه به جایگاه آن در توسعه خوب است/ در استان ه است/ اقدامات درخصوص نیرویاین شرایط قابل توجّ

-ه به اهمیت تحقق شاخصآموزان و اولیا/ توجّآموزش و توانمندسازی اولیا/ پارلمان مجازی دانشدارد/ وجود شدن سازمان تحوّلی در اجتماعی

مدرسه برای ایالم است  4مدرسه هدف  761آموزی و تلفیقی و پوشش معلم رابط/ از از جمله پوشش دانش  0611شده برای سال های تنظیم

 لاندازی شده ولی حداقمورد سهم ایالم است/ مرکز مشاوره یکی راه 0متری،  711های ها اقدام گردد/ از سالنکه باید برای تامین زمین آن

باشد/ آرزوی توفیق برای آقای موسوی میلیارد اعتبار مورد نیاز می 0و بالغ بر  قلم 0100باشد/ در نهضت مشارکتی یک مورد دیگر مورد نیاز می

نامه با استاندار البرز در حضور وزیر محترم در هفته گذشته/ عقد تفاهم زاری جلسه با معاونین سپاه،در خصوص طرح هدایت، برگو همکاران/ 

-آذربایجان شرقی به بهانه حضور روسای ادارات استثنایی برای مبادله تفاهمارائه آمار طرح در خصوص سه استان مرکزی، خراسان جنوبی و 

    شنبه درخصوص نهایی شدن تبلیغات طرح.4ها/ اعالم جلسه روز نامه

 (بینا و نابیناکارشناس آموزش دانش آموزان کم)خانم نگهبان

 یهای آموزشفیلمبرداری و محتوای شده، مدت زمان فیلمانجامساعت فعالیت  -در این بخش خانم نگهبان درخصوص فرآیند تهیه، میزان نفر

 رونمایی شد.های مربوطه و فیلمهای فشرده آماده شده، توضیحاتی را ارائه نمودند و پس از آن از لوح

س بود، پ ی مذکور رسیدههاهای مرکزی، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی که به امضای استانداران استاناستان نامهتفاهم ،جلسهدر پایان 

  از امضا توسط آقای دکتر حسینی به عنوان نماینده مقام عالی وزارت در طرح هدایت، مبادله گردید.

به جلسه  1331به دلیل کمبود زمان، ارائه دستور جلسه با عنوان گزارش وضعیت شاخص های عمومی سازمان در سال  -

 آتی موکول گردید.

 پایان پذیرفت. 50:61جلسه ساعت 
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 مصوبات جلسه:

 مهلت اقدام  مسئول پیگیری  عنوان مصوبه رديف

 پایان سال جاری آقای برقی+ شورای معاونین ریزی گردد.برنامه "سابت"جلسات حضوری با روسای ادارات استثنایی و در قالب طرح  1

2 
های های طرح حمایتی، اعتبار به استاندر صورت عدم ارسال پرونده

 متقاضی دیگر تخصیص یابد.

 معاونت تشخیص+

 ادارات استانی 
 پایان هفته جاری

 0411پایان شهریور رییس اداره آ.پ استثنایی ایالم   اندازی یک مرکز اختالالت یادگیری در استان ایالم پیگیری شود.راه 3

 اعضای جلسه :

 محل امضاء سمت نام و نام خانوادگي رديف

  معاون وزیر و رئیس سازمان حسینیقای دکتر آ 1

  مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل آقای برقی 1

  و توانبخشی ریزی آموزشیمعاون برنامه آقای هداوند 9

  و پرورشیبدنی تربیت، معاون تشخیص، پیشگیری آقای عظیم عراقی 1

  مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی مقدمآقای محرابی 0

  سازمان سیمشاور رئ آقای نوری 6

  برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمانمشاور  نژادآقای یعقوب 7

 غایب بخشینیب هایمسئول مشارکت خانم توکلی 1
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