
 17 

 استان اجراي طرح اعضاي ستاد هماهنگي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 



 17 

 وظايف ستاد هماهنگي اجراي طرح استان

 

  سنجش در استان طرح  اجراي حسنبرنامه ريزي و نظارت بر -1

ی که با نظر ستاد هماهنگی اجراي طرح در استان تعیین مناطق در تمامسنجش طرح راي ــاج -1-1

 الزامی است. می شود و پس از کسب مجوز از دبیر خانه شوراي برنامه ريزي سنجش 

    جهت تکمیل وپیوست  1براي افزايش مناطق تحت پوشش استان الزم است تا کاربرگ شماره  -2-1

 ارسال گردد. ريزي سنجشبرنامهايی به دبیرخانه شوراي بررسی و تصمیم گیري نه

سنجش با نظر ستاد هماهنگی استان مشمول اين  طرح مناطق روستايی شهرهاي تحت پوشش -3-1

 گیرند.طرح قرار می

سنجش قرار نمی گیرند انجام معاينات) به جز طرح شش ايی که تحت پوطق روستادر ساير من -4-1

بهداشت و  ي( همچون سنوات گذشته توسط نیروهاي مستقر در خانه هاارزيابی آمادگی تحصیلی 

صورت خواهد و درمان ذيربط در شبکه بهداشت درمانی و بر اساس دستورالعمل  -مراکز بهداشتی 

 پذيرفت.

در خانه هاي بهداشت معاينات غربالگري توسط بهورزان انجام گرفته و فقط نوآموزانی که از  -5-1

ايی يا هر دو مشکوک به مشکل تشخیص داده شوند پس از هماهنگی با کارشناسان نظر بینايی و شنو

 سنجايی ــاس بینـمنشی ، يک نفر کارشن/ ول ـبخش توسط تیم سیار متشکل از يک نفر مسئ *هر سه

، يک نفر راننده  و پس از کسب  ژيست ( و) اديول سنج ، يک نفر کارشناس شنوايی ) اپتومتريست (

 يت پیشگیري و تشخیص سازمان مورد ارزيابی تخصصی قرار خواهند گرفت .مجوز از مدير

 تبلیغ و اطالع رسانی طرح سنجش در سطح استان  -2

                                                 

* کارشناس مسئول سنجش مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان – کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه مدارس سازمان آموزش و پرورش استان – کارشناس 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان   مسئول سالمت نوجوانان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم  



 17 

ها از  تبلیغ و اطالع رسانی طرح سنجش در سطح استان به گونه اي صورت پذيرد که خانواده – 1-2

مسئول روابط عمومی سازمان مراحل اجراي طرح در پايگاه مطلع گردند . اين وظیفه بر عهده  نحوة

 استان می باشد. استثنايی استان با هماهنگی مديريت آموزش و پرورش

می بايست از طريق درج نشانی در جرايد و اعالم  سنجش در هر استانطرح هاي  محل پايگاه  -2-2

 عموم مردم رسانده شود.هاي جمعی محلی به اطالع ساير رسانه آن از ساير 

 اه خصوصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون کسب مجوز ممنوع است.ايجاد پايگ -3-2

 نیروي انسانی، امکانات و تسهیالت و آموزش تأمین   -3

بالینی ، تشکیل دوره هاي توجیهی براي نیروهاي تجهیزات مورد نیاز براي معاينه  و تأمین پزشک -1-3

دانشگاه ها / عهده معاونت بهداشتی  برت هاي بهداشتی نیروهاي تابعه ر و نظارت بر فعالیـفوق الذک

ضمناً محل استقرار  درمانی استان خواهد بود . -دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

هماهنگی ستاد  پزشک عمومی جهت معاينه نوآموزان برحسب شرايط و امکانات منطقه اي توسط

 اجراي طرح در استان تعیین می شود.

هاي توجیهی بر عهده سازمان اغل در پايگاه سنجش و تشکیل دورهتأمین ساير نیروهاي ش -2-3

هاي برگه آموزش و پرورش استان خواهد بود. در ضمن سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور

از طريق مديريت آموزش و پرورش استثنايی  به همراه شناسنامه سالمت و چاپمورد نیاز طرح را 

 استان توزيع می نمايد.

 

: سازمان آموزش و پرورش استثنايی توزيع برگه ها و شناسنامه سالمت را بر اساس آمار نوآموزان تبصره   

 ،ده اند وم پزشکی منفک شـاه هاي علـبراي دانشکده ها و دانشگاه هايی که از دانشگبه دبستان دو ورود ـب

 ن  می نمايد.ـتأمی
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استان عالوه بر عضويت در  کارشناس مسؤول سنجش مديريت آموزش و پرورش استثنايی -3-3

 ندرجها )بر اساس ضوابط م، مسؤولیت انتخاب آزماينده سنجش استانطرح  ستاد هماهنگی اجراي

 کار مجريان طرح را باو نظارت بر هاي توجیهی و آموزشی در اين دستورالعمل( و برگزاري دوره

و کارشناس ورش استان موزش و پرتغذيه سازمان آمسئول بهداشت و هماهنگی کارشناسهمکاري و

مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  سالمت نوجوانان ، جوانان و

 .داردعهده در استان بر درمانی 

کارشناس مسئول بهداشت و تغذيه سازمان آموزش و پرورش استان عالوه بر عضويت در  -4-3

ول سنجش مديريت آموزش و پرورش ستاد هماهنگی اجراي طرح با هماهنگی کارشناس مسئ

  ، آموزش و نظارت بر عملکرد مربیان بهداشت را دارد .شناسايی  مسئولیت استثنايی استان 

مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه ها / سالمت نوجوانان ، جوانان و ول ـکارشناس مسئ -5-3

  يت در ستاد هماهنگی عالوه بر عضودانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

با هماهنگی گارشناس مسئول سنجش مديريت آموزش و پرورش استثنايی استان طرح در اجراي 

را بر عهده يريت خود لیت پزشکان و ساير نیروهاي تحت مدمسئولیت نظارت مستمر بر فعا، استان 

  دارد.

 هاي الزم با ستاد ثبت نام استان.ايجاد هماهنگی -4

بر عضويت در ستاد هماهنگی بتدايی سازمان آموزش و پرورش استان عالوه رئیس گروه آموزش ا -5

سؤولیت ايجاد هماهنگی بین متصديان، کارشناسان و مديران مدارس ابتدايی ماجراي طرح سنجش ، 

بر عهده دارد. ضمناً  هاي سنجشبه پايگاهبدو ورود به دبستان جهت ارجاع نوآموزان را استان 

  عهده دار می باشد.نیز جهت دانش آموزان با نیازهاي ويژه را مسئولیت برنامه ريزي 

آموزان شناسايی هاي الزم براي پیگیري و ارائه خدمات و تسهیالت توانبخشی به دانشايجاد هماهنگی -6

 از طريق معاونت توانبخشی اداره کل بهزيستی استان.سنجش طرح شده در 
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و همچنین گزارش کار در مراحل سنجش طرح  جنتايثبت هاي هاي آمار و پاسخنامه ارسال برگه -7

 .کشور سازمان آموزش و پرورش استثنايیمديريت پیشگیري و تشخیص تعیین شده به 

 .لزوم  ها در صورتبه موقع پايگاهو تعديل ها و تعطیل نظارت دقیق بر روند فعالیت پايگاه -8

ازمان آموزش و پرورش تسهیالت الزم جهت انجام بازديد مأمورين اعزامی س فراهم نمودن   -9

 .توسط ستاد هماهنگی طرح در استان هاي تحت پوشش از پايگاه کشور  استثنايی

پیش بینی تمهیدات اجرايی براي ارائه آموزش هاي بهداشتی الزم  جهت مراجعه کنندگان به پايگاه ها  -10

ه/دانشکده ها در طول اجراي طرح ) اولويت ها و محتواي آموزشی از طريق معاونت بهداشتی دانشگا

  .(تعیین خواهد شد

روز يکبار طبق  15، هر  يیاستثنابه سازمان آموزش و پرورش  اجراي طرح ارسال گزارش از روند   -11

 .فرم گزارش دهی 
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 تشكيالت و گردش كار

 

 

و مالی بايست پس از دريافت دستورالعمل اجرايی هاي آموزش و پرورش استان ها می روساي سازمان -1

استان و همچنین تشکیل جلسه ستاد به منظور طرح در  ت به صدور ابالغ جهت اعضاء ستاد هماهنگی نسب

 بار اقدام الزم به عمل آورند. روز يک 15بررسی روند کار حداکثر هر 

مدير  معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و -1 – 1

د در اين نجلسه فوق العاده ستاد را بدهتشکیل توانند پیشنهاد ی نیز میآموزش و پرورش استثناي

با بررسی ضرورت امر نسبت به تشکیل جلسه  بايد  صورت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان

 .اقدام نمايدستاد 

سنجش با توجه به حیطه فعالیت اعضاي ستاد و مفاد اين دستورالعمل نسبت به طرح ستاد هماهنگی 

سنجش اقدام و صورتجلسه را به  طرح ريزي و ايجاد هماهنگی هاي الزم براي اجراي بهینهمهبرنا

 نمايد.مديريت پیشگیري و تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور ارسال 

حق الزحمه اعضاء ستاد هماهنگی استان با ارسال منظم صورتجلسات و حضور نیروها برآورد و پرداخت  -2

 خواهد شد.

، وظايف هر يک از سنجش طرح ها و ايجاد هماهنگی هاي الزم در زمینه اجراي ز تعیین نیازمنديپس ا -3

هاي مزبور بايد به شکلی طراحی بندي . زمانآيدبه عمل بندي  اعضاي ستاد تعیین و براي انجام آن زمان

 د. نها براي اجراي سنجش سازماندهی شده باششوند که امکانات پايگاه

 .استدر استان بر عهده رئیس ستاد هماهنگی استان سنجش طرح ي دقیق مسؤولیت اجرا -4

سنجش در شهرستانها بر عهده مدير/ رئیس آموزش و پرورش طرح مسؤولیت اجراي دقیق  -1-4

 . استشهرستان و زير نظر ستاد هماهنگی استان 
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نظر کارشناس ها بر عهده مدير پايگاه و زير  سنجش در پايگاهطرح مسؤولیت اجراي دقیق  -2-4

 .استآموزش و پرورش استثنايی  مديريت  مسؤول سنجش

از همکاري کارشناسان ناظر می تواند استان جهت تسهیل انجام وظايف محوله سنجش ستاد هماهنگی   -5

 .گیردبهره  نیز

 :گرددمحاسبه می زير میزان کارکرد ناظرين بر اساس جدول  -1-5   

 

 محاسبهنحوه

 ناظر

روز  15به ازاء هر 

 کارکرد مفید پايگاه

روز  10به ازاء هر

 کارکرد مفید پايگاه

 جهتسازيبازديد از محل و آماده

 پايگاه( 10شروع به کار پايگاه )به ازاء هر 

 روز 1 - روز 1 ناظر بینايی

 روز 1 - روز 1 ناظر شنوايی

 روز 1 روز 1 - تحصیلیآمادگیناظر

 

الذکر محاسبه و مطابق با کارکرد آنها بر مبناي جدول فوق هايروز الزحمه ناظرين بر اساسحق : 1تبصره 

 .خواهد شد رداختپ1387سال دستورالعمل مالی سنجش 

 

 .استتحصیلی آمادگی کارشناسيک نفرو سنجشنوايی يک نفرسنج،بینايیيک نفر: شامل گروه ناظر -2-5

 ر پايگاه را نیز به عهده دارد.کارشناس ناظر آمادگی تحصیلی نظارت بر فعالیت مشاوتبصره: 

 

 فردي ،  ناظر کارشناسان ازگیري بهرهبر هعالو می تواند  استانو پرورش استثنايی مديريت آموزش  -6

سازمان را به  وي، ابالغ صدور و جهت تعیین صاحب صالحیت را به عنوان مسئول آمار سنجش استان 

 د.معرفی کناستانو پرورش آموزش
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گردند مانند ساير الزم است با آن دسته از نیروهاي آزاد که به سمت کارشناس آمار منصوب میتبصره: 

 عوامل پايگاه اولیه قرارداد منعقد گردد.

با آوري و شمارش دقیق را پس از جمع رايانه اي هاي موظف است تا پاسخنامهاستان مسئول آمار  -7

 نمايد. ارسالمديريت پیشگیري و تشخیص سازمان به  تدريجبه  ، جهت استخراج نتايجهماهنگی قبلی 

به پايگاه ها براي مراجعین  ها بايد به نحوي باشد که امکان دسترسی به آمار سازماندهی فعالیت پايگاه -8

 .باشد به سهولت فراهماستان آموزش و پرورش  مسؤولین 

موضوع را از دبیرخانه شوراي ست می بايسنجش  یدر صورت وجود هر گونه ابهام، رئیس يا دبیر اجراي -9

سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور( استعالم و  مديريت پیشگیري و تشخیص) سنجشريزي برنامه

 .نمايدشورا اقدام  نسبت به اجراي نظر، پس از کسب تکلیف 

هاي بررسی مبتنی برريزي سنجش دبیرخانه شوراي برنامهدستورالعمل هاي صادره از سوي مفاد   -10

هرگونه تغییر در آنها  بنابر اين اعتبارات مصوب و امکانات در دسترس تدوين شده است ، کارشناسانه

 ، تخلف محسوب خواهد شد.از دبیرخانه اجرايی سنجشبدون کسب مجوز 

 :است شامل موارد زير  هاارزيابی -11

آمادگی  ، ارزيابی گفتاري ابیارزي،  شنوايی، ارزيابی  ديدرنگ ارزيابی ، بینايی ارزيابی له مقدماتی : ـمرح

 . و اختالل رفتاري )اوتیسم(تحصیلی 

معاينات پزشک  تر جهت بررسی دقیق نوآموز، بر حسب مورد در صورت ضرورت و مرحله تخصصی : 

به  ( اوتیسم آمادگی تحصیلی و اختالالت رفتاري ) شنوايی ، –متخصص و انجام معاينات تخصصی بینايی 

 واهد شد.مرحله تخصصی ارجاع خ

 –کز بهداشتی مر توسط پزشک مستقر در پايگاه يا در نزديک ترينمعاينات پزشکی و ساير غربالگري ها  -12

 انجام خواهد شد .به پايگاه سنجش ( درمانی ) خانه هاي بهداشت
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هم چنین نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل اطالعات طرح شناسنامه سالمت اطالعات فردي مندرج در  -13

و سیاستگذاري  ريزيدبیرخانه شوراي برنامهتلقی شده و دسترسی به آن فقط از طريق محرمانه  سنجش

 .و میسر است سنجش  طرح

دستورالعمل بر عهده ستاد هماهنگی  بر اساس ايناستان سنجش طرح نحوه اجراي  برمسؤولیت نظارت   -14

ها فقط با کسب  ها يا گروهنهادو ساير  سازمان نمايندگانلذا بازديد افراد،  .در استان است طرحاجراي 

 مجوز از ستاد هماهنگی استان میسر خواهد بود. 

نامه باشند الزم است از سوي ستاد بايد داراي معرفی سنجشطرح کارکنان اجرايی  از آنجا که تمام -15

استان گواهی عکس دار مطابق با نمونه مشخص شده در دستورالعمل مالی براي آنان سنجش هماهنگی 

  گواهی خود را به همراه داشته باشند. فعالیتموظفند در ساعات  پايگاه سنجشکارکنان  امود. تمصادر ش

قرارداد کاري مطابق با نمونه مشخص شده در دستورالعمل سنجش طرح اجرايی  کارکنان بايد با تمام -16

 منعقد شود.سنجش مالی 

ايگاه سنجش مورد مراجعه به مهر پ می بايستنوآموزان  کارت ايمن سازي تمام، در مرحله مقدماتی  -17

 د.گردتا از مراجعه مجدد آنان به پايگاه هاي ديگر جلوگیري  شودممهور 

که به تأيید مسئول شناسنامه سالمت  ندارند پس از دريافتنوآموزانی که نیاز به ارزيابی تخصصی  -18

در مرحله  هکنوآموزانی  شوند اما ثبت نام معرفی می  به دبستان مورد تقاضايباشد  هیدپايگاه رس

و  نیازمورد  تخصصیهاي  اجراي آزمون  شوند پس ازمی داده  تشخیص مشکلمشکوک به  مقدماتی

 معرفیتکمیل شده ارزيابی تخصصی ، به واحد آموزشی ذيربط برگه  همراه به آموزشی جايگاه تعیین

ايی و شنوايی صرفاً در تخصصی آمادگی تحصیلی ، اوتیسم ، بین ارزيابیالزم به ذکر است که  خواهند شد.

ام ـانجان ـورت رايگـان به صـمراکز و کلینیک هاي وابسته به مديريت آموزش و پرورش استثنايی است

 . می پذيرد
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 روي انسانيـــني

 

اجراي دقیق آن مستلزم  و نظر به اينکه فرايند سنجش و ارزيابی فرايندي علمی و تخصصی است

ضروري است رئیس و دبیر اجرايی ستاد  است ،اي دانش و مهارت خاص گیري از نیروهاي انسانی داربهره

شرايط مندرج در اين دستورالعمل را به دقت سنجش هماهنگی استان در بکارگیري نیروهاي اجرايی 

 .رعايت نمايد

 

 شرايط مسئول پايگاه:

پايگاه اين دستورالعمل توسط ستاد هماهنگی به عنوان مندرج در دبستانی که طبق ضوابطمدير 

استان بايد تالش نمايد  طرح رايـاد هماهنگی اجـد بود. ستـخواهمسؤول پايگاه نیز  شودتعیین می

داراي مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی يا حتی المقدور کند که مديران آنها انتخاب را هايیدبستان

 علوم تربیتی باشند.

 

پايگاه را داشته باشد اما مدير دبستان  يکشرايط مطلوب  از نظر فضا تمام در صورتی که دبستانیتبصره:     

آموزش و پرورش مدير کارشناس مسئول سنجش استان با هماهنگیبه داليلی مسؤولیت پايگاه را نپذيرد ، 

استان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که شخص موجه ديگري مسؤولیت پايگاه مزبور را بر عهده استثنايی 

 گیرد.

 شود.انتخاب مديران مدارس استثنايی به عنوان مسؤول پايگاه توصیه می
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 شرايط آزماينده بينايي )مرحله مقدماتي(

 به ترتیب اولويت:

  یکارشناسی و باالتر در رشته بینايی سنجتحصیلی دارندگان مدرک  -1

 یدانشجويان نیمسال ششم و باالتر مقطع کارشناسی بینايی سنج -2

  یکاردانی بینايی سنجصیلی تحدارندگان مدرک  -3

ذراندن ـرط گـم به شـز تربیت معلّـمراکتحصیلی کاردانی آمـوزش نابینايان از دارندگان مدرک  -4

  هموفقیت آمیز دوره توجیهی مربوط

 همربیان بهداشت به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره توجیهی مربوط -5

 

 

 شرايط آزماينده شنوايي)مرحله مقدماتي(

 يت:به ترتیب اولو

 کارشناسی و باالتر در رشته شنوايی شناسی تحصیلی دارندگان مدرک  -1

 دانشجويان نیمسال ششم و باالتر مقطع کارشناسی شنوايی شناسی -2

 کاردانی شنوايی شناسی تحصیلی دارندگان مدرک -3

ذراندن ـرط گـم به شـز تربیت معلّـوايان از مراکـکاردانی آموزش ناشنتحصیلی دارندگان مدرک  -4

  هآمیز دوره توجیهی مربوط موفقیت

 همربیان بهداشت به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره توجیهی مربوط  -5     
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 شرايط آزماينده آمادگي تحصيلي)مرحله مقدماتي(

هاي روانشناسی )با گرايشهاي مختلف(، مشاوره، علوم داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته-1

 و پرورش کودکان استثنايی(تربیتی )با گرايش آموزش 

 دارندگان مدرک تحصیلی باالتر از کارشناسی در رشته هاي مذکور از اولويت برخوردارند. -1-1

  هآمیز دوره توجیهی مربوطگذراندن موفقیت -2

 

 شرايط مشاور

م ، علوه مشاور ، هاي مختلف()باگرايش هاي روانشناسیداشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته-1

 تربیتی )باگرايش آموزش و پرورش کودکان استثنايی(

دارس استثنايی مشغول به ـم تحصیلی مرتبط درمدرک  و پست مشاور افرادي است که با اولويت با -2

 باشند.میکار

 

 شرايط مربي بهداشت

 : اولويتبه ترتیب 

 وزارت آموزش و پرورش  مربیان بهداشت شاغل در -1

کاردانی در رشته هاي بهداشت عمومی ، بهداشت خانواده ،  دارندگان مدرک تحصیلی حداقل -2

 بهداشت مدارس، تغذيه و پرستاري

 

 شرايط كارشناس ناظر بينايي سنج :

 حداقل کارشناسی بینايی سنجی تحصیلی داشتن مدرک  -الف

نیروهاي شاغل و در استخدام رسمی سازمان با نظر کارشناس مسئول سنجش(  طبقاولويت در انتخاب )

 وزش و پرورش استان بوده و داشتن سابقه همکاري با طرح سنجش براي نیروهاي آزاد الزامی است.آم
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 شرايط كارشناس ناظر شنوايي شناس :

 حداقل کارشناسی شنوايی شناسیتحصیلی  داشتن مدرک  -الف

ن نیروهاي شاغل و در استخدام رسمی سازمابا نظر کارشناس مسئول سنجش( اولويت در انتخاب )طبق 

 سنجش براي نیروهاي آزاد الزامی است. طرح آموزش و پرورش استان بوده و داشتن سابقه همکاري با

 

 شرايط كارشناس ناظر آمادگي تحصيلي :

هاي مختلف(،  داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته هاي روانشناسی )با گرايش -الف

 ان استثنايی.مشاوره، علوم تربیتی با گرايش آموزش و پرورش کودک

اولويت در انتخاب با نیروهاي شاغل و در استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش استان بوده و 

 داشتن سابقه همکاري با طرح سنجش براي نیروهاي آزاد الزامی است.

 

 وظايف كارشناس ناظر بر اجراي طرح عبارت است از:

هاي سنجش هر يک از شاخه در مشارکت در انتخاب، بکارگیري و آموزش علمی آزمايندگان .1

 بینايی، شنوايی، آمادگی تحصیلی 

ها به نحوي که از خطاهاي اجرايی کاسته نظارت بر روند فعالیت نیروهاي اجرايی در پايگاه  .2

 ها بیافزايد.شده و بر بهینه شدن کیفیت ارزيابی

ف علل هاي ارزيابی شده توسط آزمايندگان با هدف کشبررسی و کنترل آمار آزمودنی .3

 ها.کاهش و يا افزايش غیر معقول آمار آزمودنی

تخصصی که  هاي ارجاع به مرحله و برگهبررسی نحوه تکمیل شناسنامه سالمت نوآموز  .4

 شود. سنجش انجام میاولیه پايگاه  شاغل در  توسط آزمايندگان
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وزش و ها به کارشناس مسئول سنجش مديريت آمارائه گزارش کتبی از روند فعالیت پايگاه .5

 پرورش استثنايی.

ه نظارت بر عملکرد یف، وظ م ، مشـاور در پايگاه حضور داردري اوتیسـهايی که براي غربالگانـدر استتبصره: 

 .ناظر آمادگی تحصیلی استبر عهده کارشناس  مشاور 

 

 شرايط منشي پايگاه

  هره توجیهی مربوطديپلم کامل متوسطه و گذراندن موفقیت آمیز دوتحصیلی داشتن حداقل مدرک -1

 را دارند در اولويت می باشند.سنجش افرادي که سابقه همکاري با طرح  -1-1

 

 شرايط خدمتگزار

 خدمتگزار از بین نیروهاي خدماتی مدرسه با انتخاب مسئول پايگاه به کار گمارده می شود.

 

 هاي شناختي )مرحله تخصصي( شرايط آزمايندگان آزمون

 آموزش و پرورش استثنايی کشور استخدام رسمی در سازمان .1

هاي مختلف( مشاوره،  گرايشهاي روانشناسی)باکارشناسی در رشته داشتن مدرک تحصیلی حداقل  .2

 علوم تربیتی )با گرايش آموزش و پرورش کودکان استثنايی(

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی   .3

يريت آموزش و پرورش سپردن تعهد کتبی مبنی بر گذراندن خدمت موظف در مرکز سنجش مد .4

 استثنايی استان

داشتن مجوز يا گواهینامه اجراي آزمون هاي تخصصی هوش از مديريت پیشگیري و تشخیص  .5

 سازمان آموزش و پرورش استثنايی 
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 شرايط كارشناس شنوايي ) مرحله تخصصي ( 

 حداقل کارشناسی شنوايی شناسیتحصیلی داشتن مدرک  .1

ی مبنی بر رعايت ضوابط و مقررات اداري وزارت آموزش و استخدام رسمی يا سپردن تعهد کتب  .2

 پرورش 

 

 شرايط كارشناس بينايي ) مرحله تخصصي ( 

 حداقل کارشناسی بینايی سنجی تحصیلی داشتن مدرک  .1

استخدام رسمی يا سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعايت ضوابط و مقررات اداري وزارت آموزش و  .2

 پرورش

 

 ي تخصصي تشخيص اوتيسم هاشرايط آزمايندگان آزمون

 استخدام رسمی در سازمان آموزش و پرورش استثنايی .1

هاي هاي روانشناسی )با گرايشداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی يا کارشناسی ارشد در رشته .2

 آموزش و پرورش کودکان استثنايی( مختلف( مشاوره، علوم تربیتی )با گرايش

 

باشند و مي به رعايت ضوابط اخالقي و موازين شرع مقدس اسالم عوامل اجرايي طرح ملزم  ديهي است تمامب 

 در صورت مشاهده هرگونه رفتاري مغاير با اين ضوابط و موازين، ادامه همكاري آنان با طرح ممنوع خواهد بود.

مسؤولیت نظارت بر رعايت اين امر بر عهده رئیس و دبیر ستاد هماهنگی اجراي طرح در استان 

 است.
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 هاي طرح سنجش پايگاهتشكيالت 

 

 باشد:ها به شرح زير می ساعت و ترکیب نیروها در پايگاه 4ساعات کاري در پايگاه 

 

 1387سال پايگاه سنجش ( : ترکیب عوامل اجرايی 1جدول شماره )

 (نوع الف)

 تعداد عنوان رديف

 نفر 1 مسئول پايگاه 1

 نفر 1 منشی 2

 نفر 1 آزماينده بینايی 3

 نفر 1 نوايیآزماينده ش 4

 نفر 3 آزماينده آمادگی تحصیلی 5

 نفر 1  مشاور 6

 نفر 2 مربی بهداشت  7

 نفر 1 خدمتگزار 8

 

 1387 لپايگاه سنجش سا ( : ترکیب عوامل اجرايی2جدول شماره )

 ) نوع ب (

 تعداد عنوان رديف

 نفر 1 منشی /مسئول 1

 نفر 1 آزماينده بینايی/ شنوايی 2

 نفر2 گی تحصیلیآزماينده آماد 3

 نفر1 مشاور 4

 نفر  1 مربی بهداشت  5

 نفر 1 خدمتگزار 6

 ه هاي مجري طرح غربالگري و تشخیص اوتیسم ضروري استه کارگیري  مشاور صرفا در پايگا:بتبصره
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 1387(: ترکِِِيب عوامل اجرايي پايگاه سنجش سال 3جدول شماره )

 ( نوع ج)

 تعداد عنوان يفرد

 نفر 1 یمسئول/ منش 1

 نفر 1 آزماينده بینايی/ شنوايی 2

 نفر2 آزماينده آمادگی تحصیلی 3

 نفر 1 مربی بهداشت  4

 نفر 1 خدمتگزار 5

هاي طرح سنجش، ستاد هماهنگی  سهولت در امر مراجعه نوآموزان و والدين آنها به پايگاهايجاد  به منظور

مرکز استان داير نمايد و ساير پايگاهها فقط در نوبت پايگاه در نوبت عصر در  2حداکثر   است مجازاستان  

 د بود.نصبح داير خواه

بکارگیري نیروها در دو نوبت صبح و عصر مجاز نخواهد بود و در صورت انجام فعالیت براي نوبت دوم حق -1-1

 اي پرداخت نخواهد شد.الزحمه

 1387( دستورالعمل مالی سنجش سال   1 بر اساس جدول شماره ) ها میزان کارکرد روزانه براي پايگاه -2-1

 .است

مرحله تخصصی حسب مورد و با توجه به امکانات استانها در درمانگاههاي تخصصی و يا مراکز سنجش  -3-1

 .شدمديريت آموزش و پرورش استثنايی اجرا خواهد 

 ول پايگاه خواهد بود.: نظارت بر نحوه فعالیت پايگاه و تأمین تسهیالت مورد نیاز بر عهده مسؤتبصره      

استان به سبب مسائلی از قبیل کاهش تعداد مراجعین،  سنجش طرح  تذکر: الزم است تا ستاد هماهنگی اجراي

ها و عدم رعايت ضوابط نسبت به تقلیل تعداد نیروهاي مجري ، توقف کار يا تغییر محل پايگاه  نقص در فعالیت

 ارداد با نیروهاي اجرايی اين موضوع قید شود.اين ضروري است در عقد قر اقدام کند. بنا بر
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 هاي سنجش رايط تعيين محل پايگاهش
 

به منظور تعیین محل پايگاه سنجش مقتضی است هماهنگی الزم بین کارشناسان سالمت نوجوانان ،  

 کارشناس مسئول شبکه و کارشناس مسئول سنجش بعمل آيد.  -جوانان ، مدارس 

و نزديک بودن آن به مراکز  گاه با توجه به ويژگیهاي جمعیتی هر شهرسهولت دسترسی والدين به پاي .1

 .بهداشتی / درمانی

دهنده نباشد و حضور آنان  داشتن فضايی مطبوع و مناسب براي انتظار والدين بنحوي که دماي آن آزار .2

 ها نشود. مانع اجراي دقیق آزمون

 صیلی.آزمون آمادگی تحبه تعداد آزمايندگان داشتن  اتاق مجزا   .3

 متر براي اجراي آزمون بینايی. 6داشتن اتاقی با طول حداقل   .4

 داشتن اتاقی مجزا و ساکت براي اجراي آزمون شنوايی. .5

دهی ها جهت پاسخمیز و نیمکت براي استقرار خانواده 5مشاور که در آن حداقل براي مناسب داشتن اتاق  .6

  هاي غربالگري اتیسم وجود داشته باشد. به فرم

 اتاق مناسب جهت مدير پايگاه و منشی. داشتن  .7

 هاشرايط آزمايش مطابق با دور بودن محیط از صداهاي مغشوش کننده .8

 رعايت مقررات مربوط به تعیین محل پايگاههاي سنجش الزامی می باشد. :1تبصره 

يا خیابانهاي  تأکید می شود در مواردي که ناگزير از انتخاب مدارسی هستیم که محل آنها در کوچه ها :2تبصره 

کم رفت و آمد است با نصب اطالعیه يا عالئمی در مسیرهاي اصلی آمد و شد محل پايگاه را مشخص نموده تا 

 موجبات رنجش خاطر هم میهنان عزيز فراهم نگردد.

 

 راي طرحـزمان اج
 

ها منوط  خواهد بود . تمديد فعالیت پايگاه 1387تا پايان شهريور ماه  20/3/1387زمان اجراي طرح از 

  . به کسب مجوز از مديريت پیشگیري و تشخیص سازمان است
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 فهـرسـت

 صفحه عنوان  

  

  ...........................................................................................................................................................................................................مقدمه   

  بخش اول : دستور العمل اجرايی 

 1 .................................................................................................................................. اجراي طرح استان ستاد هماهنگیي اعضا

 2 .................................................................................................................................اد هماهنگی اجراي طرح استان وظايف ست

 6 ...........................................................................................................................................................................تشکیالت و گردش کار 

 10 ................................................................................................................................................................................................نیروي انسانی 

 16 .................................................................................................................................................تشکیالت پايگاه هاي طرح سنجش 

 18 ............................................................................................................................طرح سنجش  شرايط تعیین محل پايگاه هاي

 18 .......................................................................................................................................................................................زمان اجراي طرح 

  

  بخش دوم : دستور العمل مالی 

 20 ................................................................................................................................................................................................................کلیات 

 23 ...................................................................................................................جداول تعداد نیروها و حق الزحمه عوامل اجرايی 
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 «ه تعاليـاسمب»

 

 

 

 دمهــــمق     

 

موزش آبا استعانت از پروردگار متعال و با همکاري دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت،درمان و                  

سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی طرح  ، پزشکی

 رم وزيران ، از تاريخـهیئت محت 19/12/75ورخ ـمـ  127472/17779  ارهـبر اساس مصوبه شم 88-87

 ست گذاري طرح اجرا خواهد شد.شوراي برنامه ريزي و سیازير نظر  20/3/87

مصوبات شوراي مزبور از طريق ريیس شورا ) معاون وزير و ريیس سازمان آموزش و پرورش 

 ا تشکیل خواهد شد ابالغ می شود.استثنايی کشور ( به ستاد هماهنگی اجراي طرح که در استان ه

به اجراي اين مصوبات ملزم خواهند بود.مسؤولیت تشکیل ستاد  ها بديهی است ستادهاي استان

باشد. ستاد هماهنگی استان بر سنجش بر عهده رئیس سازمان آموزش و پرورش استان میطرح هماهنگی 

سئولیت اجراي بهینه طرح را بر عهده خواهد اساس دستورالعمل هايی که از سوي ريیس شورا ابالغ می شود م

 داشت.

 

 


