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 مقدمه

بهداشـت، درمـان و آمـوزش    آمـوزش و پـرورش و    خانـه هـاي  وزارتبا استعانت از پروردگار متعال و با همکاري 

در پـیش دبسـتان   دبسـتان و   پزشکی، برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بـدو ورود بـه  

                   1398مـاه   خـرداد  از ) اساسنامه سازمان آموزش و پـرورش اسـتثنایی  3(ماده )2(اساس بندبر 98-99سال تحصیلی 

 و برنامه ریزي سنجش اجرا خواهد شد. زیر نظر شوراي سیاست گذاري

(معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور) ت شوراي مزبور از طریق رییس شورامصوبا     

 د.گردبه ستاد هماهنگی اجراي سنجش که در استان ها تشکیل خواهد شد ابالغ می 

لیت ئواجراي این مصـوبات ملـزم خواهـد بـود. مسـ     بدیهی است ستاد هماهنگی اجراي سنجش استان نسبت به      

اجـراي  مـی باشـد. سـتاد همـاهنگی     اسـتان  تشکیل ستاد هماهنگی سنجش بر عهده مـدیرکل آمـوزش و پـرورش    

                   سنجش استان براساس دستورالعمل هایی که از سوي دبیرخانه شوراي سیاسـت گـذاري و برنامـه ریـزي سـنجش     

مـی شـود،    ابـالغ  پرورشی و تربیت بـدنی سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی)      ،تشخیصو پیشگیري معاونت (

 مسئولیت اجراي بهینه سنجش را بر عهده خواهد داشت.
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 :استاندرسنجش ترکیب اعضاي ستاد هماهنگی اجراي الف ) 

 (رییس ستاد)انمدیر کل آموزش و پرورش است )1

 (نایب رییس ) استان خدمات بهداشتی درمانیکی و پزشعلوم /دانشکده هاي  معاون بهداشتی دانشگاه )2

 بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیت معاون ،معاون فنی )3

 (دبیر اجرایی)  ره آموزش و پرورش استثنایی استانرییس ادا )4

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان  )5

 اداره کل آموزش و پرورش استان و سالمت  معاون تربیت بدنی )6

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان  )7

مسئول کارشناس / اداره کل آموزش و پرورش استان  ابتداییپیش دبستانی و دوره اول آموزش  رئیس اداره )8

 پیش دبستانی  

 استانل / کارشناس تشخیص اداره آموزش و پرورش استثنایی ئوکارشناس مس )9

 اداره کل آموزش و پرورش استان وتندرستی سالمت ادارهرئیس  )10

                      هـاي  دانشـکده اسـتان و   بهداشـتی دانشـگاه  و مـدارس معاونـت    جوانان، ل سالمت نوجوانان ئوکارشناس مس )11

  مستقر در استان علوم پزشکی

 علوم پزشکی استاندانشکده  /دانشگاه و ارتقاء سالمت شبکه مدیریت مسوول واحد کارشناس  )12

  و دانشگاه علوم پزشکی مسؤول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان )13

 اعضاي مدعو: 
 استانداري   مدیرکل امور اجتماعی )1

 سازمان بهزیستی استان / معاون پیشگیري معاون توان بخشی  )2

 مدیرصدا و سیماي شبکه استان یا نماینده وي )3

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان         درمان معاون  )4

   جلسه توسـط رئـیس سـتاد اسـتان صـورت      و مدعوین جهت حضور در دعوت از تمامی اعضاي ستاد  :یحاتتوض

 می پذیرد.
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 استان سنجشوظایف ستاد هماهنگی اجراي ب ) 

 برنامه ریزي و نظارت برحسن اجراي سنجش در استان  .1

برنامـه ریـزي و سیاسـت گـذاري     اجـراي سنجش در تمام مناطقی که از سـوي دبیرخانـه شـوراي     -1-1

 سنجش به استان ابالغ می گردد،  الزامی است.

 1تـا کـاربرگ شـماره     الزم اسـت  پایگـاه  نـوع تغییـر  ،ایجاد و یا فزایش مناطق تحت پوششابراي  -2-1

 تکمیـل و  ،پیوسـت  2 براي افزایش مناطق تحت پوشش غربال گري اتیسم کـار بـرگ شـماره    وپیوست 

سـنجش ارسـال   برنامه ریـزي  سیاست گذاري و جهت بررسی و تصمیم گیري نهایی به دبیرخانه شوراي 

 گردد.

 همـاهنگی با توجه بـه تصـمیم سـتاد    و اتباع خارجی عشایري  نوآموزانزمان اجراي سنجش تعیین  -3-1

 و برنامـه ریـزي    گـذاري  الزم است مصوبات آن به شـوراي سیاسـت  و  سنجش استان خواهد بوداجراي 

 ارسال گردد سنجش

 تبلیغ و اطالع رسانی سنجش در سطح استان  .2

نسبت به اطالع رسانی به موقع و شفاف از طـرق   ستاد هماهنگی اجراي سنجش استان می بایستی ˚ 1-2

تبلیغ و اطالع رسانی . اقدام نماید(صدا وسیما و مطبوعات و ...) رسانه هاي ارتباط جمعی به ویژهمختلف 

                     (بـه ویـژه منـاطق محـروم ودورافتـاده)     سنجش در سطح استان به گونه اي صورت پذیرد کـه خـانواده ها  

آمـوزش و پـرورش    عمـومی . این وظیفه بر عهده مسـئول روابـط   مطلع گردند آناجراي نحوه  زمان و از

دانشگاه هـا و دانشـکده هـاي     وروابط عمومی استان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان

توزیـع  تهیـه و  ضمناً برنامه ریزي مناسب جهت می باشد. استانعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

، سنجشبرنامه ریزي سیاست گذاري و اي دبیرخانه شور موردتأییدبهینه بروشورها و پوسترهاي تبلیغاتی 

 صورت گیرد.

 در هـر اسـتان  و مراکز خدمات جـامع سـالمت   سنجش اولیه و تخصصی پایگاه هاي استقرارمحل   -2-2

 و روابط عمومی دانشگاه هـاي علـوم پزشـکی    ش و پرورشزآمو توسط مسئول روابط عمومی اداره کل

هاي جمعـی محلـی بـه اطـالع      جراید و اعالم آن از رسانهاز طریق درج نشانی در  مناطق و نواحی استان/

 عموم مردم رسانده شود.
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 تأمین و آموزش نیروي انسانی، امکانات و تسهیالت   .3

 بـا  مطـابق  و خدمات بهداشـتی درمـانی   معاونت بهداشتی دانشگاه ها/ دانشکده هاي علوم پزشکی -1-3

انجـام معاینـات غربـال گـري عمـومی و      و بسـته خـدمت نوجوانـان     ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطـه 

و  موظـف بـه تـأمین و سـازماندهی بـه موقـع نیـروي انسـانی         براساس شرایط بر عهده داشته وپزشکی را 

         خانـه هـاي بهداشـت     پایگـاه هـاي سـالمت و    ،مراکـز خـدمات جـامع سـالمت     در تجهیزات مـورد نیـاز   

   .می باشند

،معاونت دانشگاه ها/ دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف به انجام فنی معاون

هماهنگی هاي الزم بین واحد هاي تابعه معاونت بهداشتی در جهت ارائه خدمات بهتر و نظارت بر حسن 

 اجراي انجام امور دارد. 

 :ندبهداشتی درمانی موظف اخدمات و علوم پزشکی  / دانشکده ها معاونت بهداشتی دانشگاه  -2-3

اداره کل آموزش و پرورش نسبت به انجـام   و تندرستی اداره سالمت وهماهنگی مشارکتبا  ˚ 1-2-3

، پایگـاه  مراکز خـدمات جـامع سـالمت    در  آنانآموزش عمومی سالمت براي نوآموزان وخانواده هاي 

تولید و انتشار بسته هـاي آموزشـی   بهداشت برنامه ریزي و در صورت امکان با هاي خانه  وهاي سالمت 

 گیري نمایند.و نمایش فیلم و ....) اقدام و پی، پوستر لتفمپ( مناسب

تکمیــل برنامــه ریــزي وضــمن اهتمــام بــه بررســی ســوابق و اکسیناســیون نوآمــوزان نســبت بــه  -2-2-3

هـا و خانـه   پایگـاه  در  ي واگیـر بیمـاري هـا  واکسیناسیون آنان مطابق آخرین دستورالعمل مرکز مدیریت 

 د.ناقدام نمای هاي بهداشت

مسـئول و منشـی   (سـایر نیروهـاي شـاغل در پایگـاه سـنجش      فعالیـت  ، آموزش و نظارت بـر تأمین -3-3

امکانات و تجهیزات مورد نیاز و تشکیل دوره هـاي تـوجیهی    ،)شنوایی ،بینایی، آزماینده هاي تحصیلی،

 آموزش و پرورش استان خواهد بود.  عهــده اداره کــلبر

 شـرکت ل/ کارشناس تشخیص اداره آموزش و پرورش استثنایی استان عـالوه بـر   ئوکارشناس مس -4-3

 ،بینـایی ي تحصـیلی،  هـا  ، مسـؤولیت انتخـاب آزماینـده   ستاد هماهنگی اجراي سـنجش اسـتان  جلسات در

ه مـالی برنامـ   مسـوول آمـار و مسـوول   ، نـاظرین ، ضوابط منـدرج در ایـن دسـتورالعمل)    اساس(برشنوایی

هـاي   برگزاري دوره همچنین .را بر عهده داردسامانه سنجش در  ها و برنامه ریزي فعالیت پایگاه سنجش

تربیـت  بـا همـاهنگی معاونـت     پایگاه هاي سـنجش  سالمتمراقبین آموزشی و  نظارت بر کار توجیهی و
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          وي عهــده بر بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکیمعاونــت  و آمــوزش و پــرورش اســتان ســالمتو  بــدنی

 می باشد.

ــیس  -5-3 ــالمت ادارهرئ ــتی س ــر    و تندرس ــالوه ب ــتان ع ــرورش اس ــوزش و پ ــرکتآم ــاتدر  ش                          جلس

کارشناس مسئول / کارشناس تشـخیص  با و مشارکت با هماهنگی ، سنجش استانستاد هماهنگی اجراي 

، مسـوولیت  و مـدارس ، جوانـان  ره آموزش و پرورش استثنایی استان وکارشـناس سـالمت نوجوانـان    ادا

 . دنرا بر عهده دارپایگاه هاي سنجش مراقبین سالمت نظارت بر عملکرد موزش و آ، و انتخاب شناسایی

و مــدارس معاونت بهداشتی دانشـگاه هـا / دانشـکده    جوانان ، ول سالمت نوجوانانئکارشناس مس -6-3

ستاد هماهنگی اجراي  شرکت در جلساتهاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان عالوه بر 

کارشناس مسئول وآموزش و پرورش استان رئیس اداره سالمت و تندرستی با هماهنگی و  استان سنجش

                     نــاظر بهداشــتییــک نفر انتخــاب  نســبت بــه/ کارشــناس تشــخیص اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 

  سالمتدر خصوص معاینات گیري تصمیمات ستاد هماهنگی اجراي سنجش موظف به پیو  ودهاقدام نم

 . آموزان می باشدنو

 استانهاي الزم با ستاد ثبت نام  ایجاد هماهنگی .4

عـالوه بـر    رئیس اداره آموزش پیش دبسـتانی و دوره اول ابتـدایی اداره کـل آمـوزش و پـرورش اسـتان      

مـدیران  اطـالع رسـانی بـه موقـع بـه      ، مسـؤولیت  استان ستاد هماهنگی اجراي سنجش جلساتدر شرکت

اجراي برنامه سـنجش   روند در خصوصو مراکز پیش دبستانی تحت پوشش آموزش و پرورش مدارس 

 سـنجش  هـاي  جهت ارجاع  نوآموزان به پایگاهدر زمان تعیین شده از طریق سامانه سنجش نوبت گیري (

بـر عهـده دارد.    را و.....) ایجاد هماهنگی بین متصدیان، کارشناسان و مـدیران مـدارس ابتـدایی اسـتان    و 

ــا نیازهــاي ویــژه   نوآمــوزان وضــمناً مســئولیت برنامــه ریــزي جهــت                                    عهــده صــرفا بــهدانــش آمــوزان ب

 می باشد. اداره آموزش و پرورش استثنایی 

 پیشـگیري تشـخیص و  الکترونیکـی مـدیریت بهداشـت ،     نشـانی از طریق  تبادل اطالعات و سواالت احتمالی .5

 . پذیردمی صورت  tashkhisdata@mail.medu.ir   به نشانیموزش وپرورش استثنایی آسازمان 

 .در صورت لزوم سنجش يها به موقع پایگاه و تعطیل  فعالیت اجرا ، نظارت دقیق بر روند  .6

                            پایگــاهیبنــا بــه دالیلــی منــاطق تحــت پوشــش،  دردر صــورتی کــه در شــروع اجــراي ســنجش  تبصــره:

 .گردد سنجش اعالمسیاست گذاري و برنامه ریزي به دبیرخانه شوراي کتبا مراتب ، نگردید تشکیل

mailto:tashkhisdata@mail.medu.ir
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ــودن   .7 ــراهم نم ــهیالت الف ــاي ستاد   تس ــد اعض ــام بازدی ــت انج ــاي    زم جه ــاه ه ــنجش از پایگ ـــوري س                        کشـ

 .تحت پوشش

همـاهنگی  سـتاد   جلسـات در شـرکت بر اداره کل بهزیستی استان عالوه / معاون پیشگیري معاون توان بخشی  .8

بـه  تحت پوشش آن سازمان  ارجاع نوآموزان هاي الزم براي ، مسئولیت ایجاد هماهنگیاجراي سنجش استان

پیگیـري و ارائـه    همچنـین و  هسـتند  ارسواجد شـرایط سـنی جهـت ثبـت نـام در مـد       کهپایگاههاي سنجش 

عهـده  بـر  سـنجش را   برنامـه  آموزان شناسـایی شـده در   دانشو  نوآموزانخدمات و تسهیالت توان بخشی به 

مدارك هویتی می باشند به استناد شـماره نامـه پـذیرش شـده در      فاقد که یالزم به ذکر است نوآموزان .دارد

     .مراکز بهزیستی جهت معرفی و ثبت در سامانه اقدام نمایند

نیـــاز  و  می شوددانش آموزان شناسایی نوآموزان و اختالالت بعضی از  ،در طی اجراي سنجشکه  جااز آن  .9

رئیس سـتاد موضـوع را از طریـق اعضـاي مـرتبط       ،سال تحصیلی دارد طولتخصصی در گیري یا ارجاع پی به

/ تخصصـی حـوزه معاونـت بهداشـت دانشـگاه       ارجـاع  مـوارد  ستاد تا رسیدن به نتیجه نهایی پی گیري نماید.

 گردد.تحصیلی تارسیدن به نتیجه نهایی پی گیري سال  طولعلوم پزشکی در دانشکده 

 بـا تائیـد   "درپایگـاه هـاي سـنجش صـرفا    پژوهشی و یـا تکمیـل کـاربرگ     آموزشی و اجراي هر گونه طرح  .10

و پایگـاه واکسیناسـیون   همچنـین اسـتقرار    و امکان پذیر استشوراي سیاست گذاري و برنامه ریزي سنجش 

 در محل پایگاه هاي سنجش ممنوع می باشد.خدمات فلورایدتراپی با وارنیش 

ــه کــار اســتقرار  .11                          بــه جــز عوامــل اجرایــی ثبــت شــده در ســامانه ســنجش  ي انســانینیــرونــوع گیري هــر و ب

 .ممنوع می باشد

 موارد قابل توجه ستاد هماهنگی استان در اجراي سنجش نوآموزان پیش دبستانی

همـاهنگی اجـراي    جلسـه سـتاد  پـس از تشـکیل   اجـراي سنجش نوآموزان پیش دبسـتانی  جهت برنامه ریزي   .1

درصداز  50در نظر گرفتن حداقل با ستاد آن از سوي  عیین مناطق تحت پوششت .صورت می پذیرد  سنجش

پیشنهاد و توسط دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و سیاست گذاري سنجش تعداد نوآموزان پیش دبستانی استان 

  .رددگابالغ می آموزش و پرورش استثنایی تایید و سازمان 

و در سـامانه سـناد     ش دبستانی که از سوي وزارت آموزش و پـرورش مجـوز فعالیـت دارنـد    پیمراکز  مدیران .2

                    و ارجـاع نوآمـوزان   نوبـت گیـري   نسـبت بـه   ،در سـامانه سـنجش   پـس از ثبـت  می بایسـت   ،تعریف شده اند

 نمایند. به پایگاههاي سنجش اقدام
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جهـت   پیوسـت تکمیـل و   2پایگاه سنجش پیش دبستانی کـاربرگ شـماره   و یا تغییر نوع تعداد  افزایشبراي  .3

. پـس  سنجش ارسال گـردد برنامه ریزي سیاست گذاري و  بررسی و تصمیم گیري نهایی به دبیرخانه شوراي 

 از کسب مجوز الزم و تعریف ساختار در سامانه می توانند فعالیت این پایگاه را آغاز نمایند.

                      لیــت پایگــاه ســنجش نوآمــوزان پــیش دبســتانی بعــد از اتمــام فعالیــت پایگــاه ســنجش نوآمــوزان شــروع فعا .4

ــدو  ــه دبســتان وب                      و سیاســت گــذاريســنجش اســتان وتاییــد شــوراي  همــاهنگی باهمــاهنگی ســتاد   ورود ب

 برنامه ریزي سنجش خواهد بود.

، سـنجش نوآمـوزان پـیش دبسـتانی همزمـان بـا       آمادگی ستاد هماهنگی سـنجش اسـتان   :  در صورت تبصره

برنامه ریزي سیاست گذاري و نوآموزان بدو ورود به دبستان در پایگاه مستقل با کسب مجوز از سوي شوراي 

 امکان پذیر می باشد. سنجش

 ج ) تشکیالت و گردش کار
سـتاد   ينسبت به صـدور ابـالغ اعضـا    سنجشپس از دریافت دستورالعمل  ،کل آموزش و پرورش استان مدیر  .1

روز  15استان و همچنین تشکیل جلسه ستاد به منظور بررسی روند کـار حـداکثر هـر     سنجشاجراي هماهنگی 

و برنامـه ریـزي   بـه شـوراي سیاسـت گـذاري       جلسـه بالفاصـله بعـد از تشـکیل     ارسال صورتجلساتو  یک بار

 به عمل آورد. را اقدام الزم سنجش

دانشکده علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی اسـتان و ریـیس اداره       معاون بهداشتی دانشگاه/ 1 ˚ 1

در ایـن صـورت    ،توانند پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العـاده سـتاد را بدهنـد    نیز می آموزش و پرورش استثنایی

 نسبت به تشکیل جلسه ستاد اقدام نماید.با بررسی ضرورت امر یر کل آموزش و پرورش استان باید مد

با توجه به حیطه فعالیت اعضاي ستاد و مفاد ایـن دسـتورالعمل   استان سنجش اجراي ستاد هماهنگی   -2-1

را بـه   گزارش جلسـات ریزي و ایجاد هماهنگی هاي الزم براي اجراي بهینه سنجش اقدام و  نسبت به برنامه

 وزش و پرورش استثنایی کشور ارسال نماید.سازمان آم  مستقردردبیر خانه شوراي 

ــدي    .2 ــین نیازمن ــس ازتعی ــک از      پ ــنجش،وظایف هری ــراي س ــه اج ــاي الزم درزمین ــاهنگی ه ــاد هم ــا وایج                            ه

        هـاي مزبـور بایـد     انجام آن زمان بندي به عمل آید. زمان بنـدي براي ، ور ابالغضمن صداعضاي ستاد تعیین و 

 سنجش سازماندهی شده باشند.   هرچه مطلوب ترها براي اجراي  به شکلی طراحی شوند که امکانات پایگاه

 استان است.سنجش اجراي ستاد هماهنگی  و نایب رییس لیت اجراي دقیق سنجش در استان بر عهده رئیسئومس  .3

ها بر عهده مدیر/ رئیس آموزش و پـرورش شهرسـتان    لیت اجراي دقیق سنجش در شهرستانئومس -1-3

 استان است.  سنجش اجراي شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیر نظر ستاد هماهنگی رئیسو 
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 بــا نظــارتپایگـاه و   مســووللیت اجــراي دقیـق ســنجش و معاینــات در پایگـاه هــا بـر عهــده    ئومسـ  -2-3

، و کارشناس سالمت نوجوانـان   استثنایی کارشناس تشخیص اداره آموزش و پرورشمسئول / کارشناس 

 است.  و رییس اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورشو مدارس جوانان 

 بـر عهـده  مراکـز خـدمات جـامع سـالمت     در  پزشـکی  لیت اجراي دقیق برنامه معاینات بالینیئومس - 3-3

 استان می باشد. دانشگاه علوم پزشکی بهداشتی معاون

سنجش استان جهت تسهیل انجام وظایف محوله می تواند از همکاري کارشناسان نـاظر  اجراي ستاد هماهنگی  .4

 نیز بهره گیرد.

 تشکیل گروه/ گروه هاي نظارت بر ارزیابی هاي بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلیانتخاب و  نحوه -1-4   

بـه   پایگـاه هـاي سـنجش    توسط کارشناس مسئول/کارشناس تشخیص اداره آموزش و پـرورش اسـتثنایی در  

 شرح زیر می باشد:

 تعداد گروه ناظر تعداد پایگاه استان

 یک پایگاه 20تا  6

 دو پایگاه 30تا  21

 سه ترباالپایگاه و  31

 

 وتحصـیلی   آمـادگی  یک نفر آزماینـده   و  شناس یک نفر شنوایی سنج، گروه ناظرشامل : یک نفربینایی -2-4

ــنجش       ــاه س ــالمت پایگ ــب س ــرد مراق ــر عملک ــارت ب ــت نظ ــر  جه ــک نف ــرف  ی ــده از ط ــی ش ــاظر معرف                                    ن

 است. از اداره سالمت و تندرستی استان اي نمایندهو  دانشگاه علوم پزشکیدانشکده / معاونت بهداشتی 

نیـروي    ، یـک نفـر  نـاظر   کارشناسـان   از گیـري   بهره  بر  عالوه می تواند   استان و پرورش استثنایی  اداره آموزش  .5

زمینـه  در مجرب و متخصص را  نیروي آمار را به عنوان مسوول آمار و یک نفر زمینهدر  متخصص و مجرب

 تعیین نماید. سنجش استان  مالی لئومالی به عنوان مس امور

پس از اعـالم از سـوي دبیرخانـه شـوراي سیاسـت گـذاري و برنامـه ریـزي         مسئول آمار استان موظف است   .6

سنجش و تاییـد نهـایی و تکمیـل کـاربرگ هـاي      ي  در سامانه ثبت شدهبازنگري اطالعات  نسبت بهسنجش 

 .  مورد نیاز اقدام نماید

ه هـا بـراي   جعین بـه پایگـا  سازماندهی فعالیت پایگاه ها باید به نحوي باشد که امکـان دسترسـی بـه آمـار مـرا      .7

 .به سهولت فراهم گرددعلوم پزشکی  / دانشکده و دانشگاهپرورش استان  آموزش ومسؤولین 
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اجـراي  همـاهنگی  ، رئـیس یـا دبیـر اجرایـی سـتاد      عمـل الدر اجـراي دسـتور    در صورت وجود هر گونه ابهام .8

پس از کسـب   سنجش استعالم وسیاست گذاري و برنامه ریزي موضوع را از دبیرخانه شوراي استان سنجش 

 ، نسبت به اجراي نظر شورا اقدام نماید.تکلیف

ش مبتنـی بـر   ریـزي سـنج   برنامـه سیاسـت گـذاري و   مفاد دستورالعمل هاي صادره از سوي دبیرخانه شـوراي   .9

تدوین شده است بنابر این هرگونه تغییر در ، دسترسارات مصوب و امکانات در، اعتبهاي کارشناسانه بررسی

 تخلف محسوب خواهد شد. مذکور آنها بدون کسب مجوز از دبیرخانه 

 ها شامل موارد زیر است : ارزیابی    

شامل ارزیابی هاي  بینایی، دیدرنگ، شنوایی، گفتاري، آمادگی  مرحـله مقدماتی در پایگاه هاي اولیه سنجش: .10

حرکتی، اندازه گیـري تـوده بـدنی، قـد ، وزن ، دهـان و دنـدان، بیمـاري هـاي          -تحصیلی، اختالالت جسمی

بررسـی  همچنین   .باشدمی بیماري هاي نیازمند مراقبت ویژه ، سابقه بیماري در خانواده  و مو)جلدي (پوست 

 پایگاه سنجش صورت می پذیرد . در وضعیت واکسیناسیون  توسط مراقب سالمت 

 انجام می پذیرد .هاي وزارت بهداشت ،درمان  وآموزش پزشکی  با بسته خدماتمطابق معاینات پزشکی     

مشکوك به مشکل  شنوایی و جسمی حرکتی ، بینایی  يغربال گر هر یک از مراحل  که در ینوآموزان:  تبصره

                    بــر اســاس دســتورالعمل هــاي     مراحــل ریادامــه ســا  تخصصــی دارنــد مرحلــه  ارجــاع بــه  بــهنیــاز و بــوده 

 خواهد بود.  شنوایی و جسمی حرکتی، آزماینده هاي بینایی

محرمانـه تلقـی شـده و     ،نتـایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل اطالعـات سـنجش       وسـالمت  سـنجش  اطالعات   .11

 امکان پذیر است. ،هماهنگی اجراي سنجش و دبیر ستاد اجرایی ستاد رئیسدسترسی به آن فقط توسط 

ایـن دسـتورالعمل بـر عهـده سـتاد همـاهنگی اجـراي         مطابقلیت نظارت بر نحوه اجراي سنجش استان ئومس   .12

و سایر نهادهـا یـا گـروه هـا     ها بازدید افراد، نمایندگان سازمان  ،برنامه به جز مجریان  لذا استان است سنجش

 استان میسر خواهد بود. اجراي سنجش فقط با کسب مجوز از ستاد هماهنگی

الزم اسـت از سـوي دبیـر     ،نامـه باشـند   بایـد داراي معرفـی   اسـتان،  که تمام کارکنان اجرایی سـنجش  از آنجا  .13

، ونه مشخص شده در دسـتورالعمل مـالی  اجرایی ستاد هماهنگی سنجش استان گواهی عکس دار مطابق با نم

  براي آنان صادر و در اتاق محل کار آزمایندگان مربوطه نصب گردد.

زیـابی هـاي اولیـه در سـامانه سـنجش      پـس از ثبـت نتـایج ار    ،به ارزیابی تخصصی ندارنـد که نیاز نوآموزانی   .14

تکمیـل   جهـت بررسـی و   سالمت و خانه هاي بهداشت) پایگاه هاي(خدمات جامع سالمت مراکز  به ارجاعو
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  معرفی،دبستان مورد تقاضاي ثبـت نـام   /یپیش دبستانبه  ،کارت واکسیناسیون همچنین انجام معاینات پزشکی

مراکز خدمات جامع ي سالمت صادر شده از سوي ک نسخه از فرم مراقبت هاي دوره ادر ضمن ی .می شوند

 جهت پیگیري هاي بعدي در پرونده نوآموز نگهداري گردد.سالمت 

هـاي تخصصـی ارجـاع     شده و به پایگاهنوآموزانی که در مرحله مقدماتی مشکوك به مشکل تشخیص داده   .15

و مسـئول   نمـوده مراجعـه   اولیـه  پایگـاه  بـه  ، مجـددا  آزمون هاي تخصصی مورد نیاز انجامپس از  ،می شوند 

جهـت بررسـی و    ، نوآمـوز را   تخصصی به سامانه سـنجش ارزیابی  ، پس از انتقال اطالعات برگه هايپایگاه

سـالمت (مراکـز   خـدمات جـامع   مراکـز  تکمیل کارت واکسیناسیون و همچنـین انجـام معاینـات پزشـکی بـه      

تکمیل شده برگه    همراه به پس از انجام مراحل فوق نوآموز  د .نارجاع می ده خانه هاي بهداشت) سالمت و

و کـاربرگ گـزارش نهـایی     الگوریتم رفتار فعلی اتیسـم)  جسمی حرکتی/ شنوایی/ ارزیابی تخصصی(بینایی/

برگـه هـاي ثبـت نتـایج      الزم بـه ذکـر اسـت    .شـد   ه واحد آموزشی ذیربط معرفـی خواهـد  بمعاینات پزشکی 

 آموز نگهداري گردد. جهت پیگیري هاي آتی در پرونده نو و کاربرگ نتایج معاینات پزشکیتخصصی 

آمـوزش   ادارهوابسته به  پایگاههاي تخصصی سنجش صرفاً در و اتیسم ارزیابی تخصصی آمادگی تحصیلی   .16

ـــان  ــتثنایی استـ ــرورش اسـ ــد    و پـ ــده انـ ــف شـ ــنجش تعریـ ــامانه سـ ــه در سـ ـــان  کـ ـــورت رایگـ ــه صـ                                 بـ

 انجـام می پذیرد.

 مدارك مورد نیاز جهت انجام سنجش در پایگاه هاد) 

  اصل شناسنامه دانش آموز و والدین 

  تکمیل شده واکسیناسیون کارت 

  3×4عکس یک قطعه 

  از طریق دستگاه صرفا  کهریال  000/300مبلغpos  .قابل دریافت می باشد 

 نیـــروي انسانی)  ح
گیـري از نیروهـاي    نظر به اینکه سنجش و ارزیابی فرایندي علمی و تخصصی است و اجراي دقیق آن مستلزم بهره

اسـتان در بکـارگیري    سـنجش  اجـراي  انسانی داراي دانش و مهارت خاص است ، ضروري است ستاد هماهنگی

ضمنًا دوره هاي برگزار شده نیروهاي اجرایی سنجش شرایط مندرج در این دستورالعمل را به دقت رعایت نماید.

 ي انسانی مستقر در پایگاه ها باید به تائید ستاد هماهنگی سنجش استان برسد.هابراي تمامی نیرو
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 :سنجش  پایگاهشرایط مسئول 

مسـوول پایگـاه    ،می شـود  تعیینبه عنوان پایگاه سنجش طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل که ی مدیردبستان

 سـتاد همـاهنگی سـنجش اسـتان     ،به پذیرش مسـئولیت پایگـاه  مدیر مدرسه در صورت عدم تمایل . نیز خواهد بود

 یـا  علوم تـر بیتـی   ، شناسیدرك کارشناسی در رشته روان که داراي ماز بین افرادي ل پایگاه ئونسبت به تعیین مس

 نماید.  اقدام سنجش وآشنا با رایانه باشند اجراي   در موثر با سابقه همکاري "ترجیحا مشاوره

 :سنجش شرایط منشی پایگاه

 مربوطه آموزشی  -داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و گذراندن موفقیت آمیز دوره توجیهی 

 در اولویـت  با رعایت ضوابط و مقررات مربوطـه  دراجراي سنجش را دارند موثر افرادي که سابقه همکاري ،

 می باشند.

 شرایط آزماینده بینایی (مرحله مقدماتی)
 : به ترتیب اولویت

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی  . 1

 در رشته بینایی سنجی   حداقل کاردانیمدرك تحصیلی  ا بودندار . 2

 باالتر مقطع کارشناسی بینایی سنجیدانشجویان نیمسال ششم و  . 3

ــه شـــرط گـــذراندن     . 4 ـــم ب ــت معلّ ــان از مراکـــز تربی ـــوزش نابینای ــدرك تحصــیلی کــاردانی آم ــدگان م                             دارن

 مربوطه آموزشی  -موفقیت آمیز دوره توجیهی 

  مربوطه آموزشی -توجیهی به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره و پرسنل بهداشتی مراقبین سالمت . 5

 شرایط آزماینده شنوایی(مرحله مقدماتی)

 : به ترتیب اولویت

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی. 1

 در رشته شنوایی شناسی   حداقل کاردانیمدرك تحصیلی  ا بودندار .2

 دانشجویان نیمسال ششم و باالتر مقطع کارشناسی شنوایی شناسی. 3

دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی آموزش ناشنـوایان از مراکـز تربیت معلّـم بـه شــرط گــذراندن موفقیـت     . 4

 مربوطه آموزشی  -آمیز دوره توجیهی 

 مربوطه آموزشی -به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره توجیهی و پرسنل بهداشتی سالمت ینمراقب .5

 .گرددشنوایی خودداري  بینایی/به عنوان آزماینده با مدارك غیر مرتبط از بکارگیري نیروهاي ترجیحا  : تذکر
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 شرایط آزماینده آمادگی تحصیلی(مرحله مقدماتی)

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی. 1

هـاي   شناسـی (بـا گـرایش    هـاي روان  حـداقل کارشناسـی در رشـته   به ترتیب اولویـت  داشتن مدرك تحصیلی  .2

 روان سنجی و (با گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی)تربیتیمختلف)، مشاوره، علوم 

 از اولویت برخوردارند. در رشته هاي مذکور دارندگان مدرك تحصیلی باالتر از کارشناسی -1-2

برقراري ارتباط  داشتن تواناییمشروط به  ، ادامه همکاري آزمایندگان ،در صورت سابقه همکاري تبصره:

 نوآموز و حداقل خطادر اجرا می باشد.موثر و مفید با 

 مربوطه  آموزشی- آمیز دوره توجیهی گذراندن موفقیت .3

  پایگاه سنجش سالمتشرایط مراقب 

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی .1

رشـته هـاي   در دارندگان مـدرك تحصـیلی حـداقل کـاردانی     شاغل در پست مراقب سالمت مدارس ویا افراد  .2

 ومامایی پرستاري ، بهداشت مدارس (گرایش خانواده)، کودك یاري،، بهداشت عمومی

 پایگاه سنجش شرایط کادر خدماتی

 ل پایگاه)ئوداشتن سابقه همکاري با سنجش (طبق نظر مسدارا بودن صالحیت عمومی و 

 ناظرکارشناسان شرایط 

 :شرایط کارشناس ناظر آمادگی تحصیلی 

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی . 1

(با گـرایش هـاي مختلـف)،    ی در یکـی از رشـته هـاي روان شناسـی    داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسـ  .2

 و روان سنجی ( با گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی)وم تربیتیمشاوره، عل

ل ئو(طبق نظـر کارشـناس/ کارشـناس مسـ    ومی و سابقه همکاري مـوثر بـا سـنجش   ضمناً افراد داراي صالحیت عم

 از اولویت برخوردارند. تشخیص)

 شرایط کارشناس ناظر بینایی سنج :

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی .1

 دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته بینایی سنجی   .2

از  ل تشخیص)ئو(طبق نظر کارشناس/ کارشناس مس سنجشصالحیت عمومی و سابقه همکاري با  افراد داراي .3

 اولویت برخوردارند.
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 شرایط کارشناس ناظر شنوایی شناس :

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی

   شنوایی شناسیدارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته  .1

 (طبق نظر کارشناس/ کارشـناس مسـؤول تشـخیص)    سنجشصالحیت عمومی و سابقه همکاري با  افراد داراي .2

 از اولویت برخوردارند.

 : سالمت  مراقبشرایط کارشناس ناظر 

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی

حداقل کارشناسی در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت خانواده،  یا یپزشکمدرك  فرد داراي . 1

  .مامایی، پرستاري، روانشناسی

و  سنجش (طبق نظر کارشناس/ کارشناس مسـئول تشـخیص  . افراد داراي صالحیت عمومی و سابقه همکاري با 2

 ) از اولویت برخوردارند.کارشناس/ کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 

 عبارت است از: سنجشناظر بر اجراي  انوظایف کارشناس

سنجش هاي سنجش بینایی،  زمینهدر هر یک از  مشارکت در انتخاب، بکارگیري و آموزش علمی آزمایندگان .1

 آمادگی تحصیلی   و ارزیابی شنوایی

                         هـا  آمـادگی تحصـیلی) در پایگـاه   آزماینـده  و شـناس آزماینده ها(بینایی سـنج، شـنوایی   نظارت بر روند فعالیت . 2

کاسـته شـده و بـر بهینـه شـدن کیفیـت        حتمـالی از خطاهـاي ا  ضمن بررسـی خطاهـاي آزماینـده هـا    به نحوي که 

 ها بیافزاید. ارزیابی

هاي ارزیابی شده توسط آزمایندگان با هدف کشف علل کـاهش و یـا افـزایش     بررسی و کنترل آمار آزمودنی. 3

 .تگیفسنجش به صورت هو برنامه ریزي گذاري  و ارسال نتایج به شوراي سیاست ها آزمودنی رآما معمولغیر 

صصـی کـه توسـط    هـاي ارجـاع بـه مرحلـه  تخ     نوآمـوز و برگـه   کاربرگ ثبـت اطالعـات  بررسی نحوه تکمیل . 4

 شود.  پایگاه اولیه سنجش انجام میآزمایندگان شاغل در 

یص اداره آموزش و پرورش ها به کارشناس مسئول / کارشناس تشخ ارائه گزارش کتبی از روند فعالیت پایگاه .5

 علوم پزشکیو مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه  جوانانت نوجوانان استثنایی وکارشناس سالم
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 شرایط آزمایندگان آزمون هاي شناختی (مرحله تخصصی)

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی .1

هـاي مختلـف)    باگرایششناسـی(  روان ،هـاي  رشـته یکـی از  در  داشتن مـدرك تحصـیلی حـداقل کارشناسـی     .2

 روان سنجی و مشاوره، علوم تربیتی (با گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی)

آموزش و پرورش  ادارهپیشگیري وتشخیص  واحددر ادامه همکاري تاپایان سنجش کتبی مبنی بر سپردن تعهد .3

 استثنایی استان

سـازمان  پیشـگیري   و تشـخیص  معاونـت  داشتن مجوز یا گواهینامـه اجـراي آزمـون هـاي تخصصـی هـوش از        .4

 آموزش و پرورش استثنایی

 شرایط کارشناس شنوایی ( مرحله تخصصی )  

 شنوایی شناسیداشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی . 1

 سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت ضوابط و مقـررات اداري وزارت آموزش و پرورش . 2

 سنجشدارا بودن صالحیت عمومی و سابقه همکاري با . 3

 شرایط کارشناس بینایی ( مرحله تخصصی ) 

 داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی بینایی سنجی  . 1

 سپردن تعهدکتبی مبنی بررعایت ضوابط ومقررات اداري وزارت آموزش وپرورش. 2

 دارا بودن صالحیت عمومی و سابقه همکاري با سنجش. 3

  کاردرمان (مرحله تخصصی)و  ناس فیزیوتراپارشایط کشر
 داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی فیزیوتراپی یا کاردرمانی . 1

 سپردن تعهد مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات اداري وزارت آموزش و پرورش . 2

 دارا بودن صالحیت عمومی . 3

 هاي تخصصی تشخیص اتیسم  شرایط آزمایندگان آزمون

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی. 1

                           هـاي مختلـف) مشـاوره،    شناسـی (بـا گـرایش    هـاي روان  کارشناسـی در رشـته  حداقل داشتن مدرك تحصیلی . 2

آموزش و پرورش کودکان استثنایی) و دارا بودن مجوز اجراي مصاحبه تشخیصی اتیسـم    علوم تربیتی (با گرایش

 سازمان آموزش و پرورش استثناییپیشگیري  و تشخیص معاونتاز سوي 

 سنجشدارا بودن صالحیت عمومی و سابقه همکاري با . 3
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ملزم به رعایت ضوابط اخالقی و موازین شرع مقدس اسالم می باشند و در  سنجشبدیهی است تمام عوامل اجرایی 

 صورت مشاهده هرگونه رفتاري مغایر با این ضوابط و موازین، ادامه همکاري آنان ممنوع خواهد بود.

 استان است. هماهنگی اجراي سنجشستاد  و نایب رییس بر عهده رییس فوق امر لیت نظارت بر رعایت ئومس

پایگاهی است که به صـورت متمرکـز در یـک مکـان تشـکیل گـردد و در آن ، تمـامی        :  نجش اولیهپایگاه س

 25ارزیابی ها و غربالگري هاي تعیین شده در برنامه سنجش نو آموزان انجام گیرد و مـدت فعالیـت آن کمتـر از    

 روز کاري نباشد . این پایگاه شامل( پایگاه نوع الف،ب و ج) می باشد.

 تعیین محل پایگاه هاي سنجشز ) شرایط 

، به منظور تعیین محل پایگاه سنجش ، ضروري است ضمن هماهنگی الزم بین کارشناسان سالمت نوجوانان  

یل شبکه و کارشناس مسئول / کارشناس تشخیص موارد ذ مدیریتکارشناس مسئول  -و مدارسجوانان 

 . درنظرگرفته شود

به ویژگی هاي جمعیتی هر شهر و نزدیک بودن آن به مدارس و   سهولت دسترسی والدین به پایگاه با توجه .1

 مراکز بهداشتی / درمانی.

داشتن  فضایی مطبوع ازنظربهداشتی و مناسب براي انتظار والدین به نحوي که  حضور آنان مانع اجراي دقیق  .2

 آزمون ها نشود.

 متر براي اجراي آزمون بینایی.  6داشتن  اتاقی با طول حداقل   .3

 ن  اتاقی مجزا و ساکت براي اجراي آزمون شنوایی.داشت  .4

 داشتن  اتاق مجزا به تعداد آزمایندگان آزمون آمادگی تحصیلی. .5

 داشتن  اتاقی مناسب جهت انجام معاینات اولیه  بهداشتی نو آموزان. .6

 ل پایگاه.ئوداشتن  اتاقی مناسب جهت مس .7

 ارزیابی هادور بودن محیط از صداهاي مغشوش کننده مطابق با شرایط  .8

 : رعایت مقررات مربوط به تعیین محل پایگاه هاي سنجش الزامی می باشد.  1 تبصره

                           : تأکید می شود در مواردي که ناگزیر از انتخاب مدارسی است که محل آنها در کوچه ها یا  2 تبصره

در مسیرهاي اصلی آمد و شد، محل پایگاه را  خیابان هاي کم رفت و آمد است، با نصب اطالعیه یا عالئمی

 مشخص نموده تا امکان دسترسی مراجعان فراهم بوده و موجب بالتکلیفی و رنجش خاطر این عزیزان نگردد.
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 :در پایگاههاي سنجش اولیهترکیب نیروي انسانی (عوامل اجرایی) 

 نوع الفسنجش ) : ترکیب عوامل اجرایی پایگاه اولیه 1(جدول شماره 

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 1 پایگاهمسئول  1

 نفر 1 منشی 2

 نفر1 آزماینده بینایی 3

 نفر 1 آزماینده شنوایی 4

 نفر 3 آزماینده آمادگی تحصیلی 5

 نفر 1 مراقب سالمت  6

 نفر 1 پزشک 7

 نفر 1 کادر خدماتی 8

 

 نوع بسنجش اولیه ) : ترکیب عوامل اجرایی پایگاه 2جدول شماره (

 تعداد عنوان ردیف

 نفر1 /منشی  مسئول 1

 نفر 1 آزماینده بینایی/ شنوایی 2

 نفر2 آزماینده آمادگی تحصیلی 3

 نفر  1   مراقب سالمت 4

 نفر 1 پزشک 5

 نفر 1 کادر خدماتی 6

 

 نوع جسنجش اولیه ): ترکیب عوامل اجرایی پایگاه 3جدول شماره (

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 1 /منشی مسئول 1

 نفر 1 آزماینده بینایی/ شنوایی 2

 نفر1 آزماینده آمادگی تحصیلی 3

 نفر 1  مراقب سالمت 4

 نفر 1 پزشک 5

 نفر 1 کادر خدماتی 6
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 4 لبه مدت حداق عوامل اجرایی پایگاه  ساعت می باشد.وحضور کلیه 4ساعات کاري در پایگاه اولیه حداقل . 1

 است .ساعت الزامی 

نیروهاي آزماینده در پایگاه سنجش اولیه بدون هماهنگی با کارشناس مسئول/کارشناس تشـخیص   از جابجایی . 2

 جدا خودداري گردد.درغیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده مسئول پایگاه می باشد.

راي اجـ به منظور ایجاد سهولت درامر مراجعه نوآموزان و والدین آنها به پایگاه هاي سنجش، سـتاد همـاهنگی   . 3

هـا فقـط    در نوبت عصر در مرکز استان دایر نماید و سایر پایگـاه اولیه  پایگاه  2حداکثر استان  مجاز است سنجش 

 در نوبت صبح دایر خواهند بود.

دو نوبت صبح و عصر در پایگاه اولیه مجاز نخواهد بود و در صورت انجام در  آزماینده نیروهايبکارگیري  -1-3

 اي پرداخت نخواهد شد. حق الزحمهفعالیت براي نوبت دوم 

 است. 1398) دستورالعمل مالی سنجش سال 1میزان کارکرد روزانه براي پایگاه ها بر اساس جدول شماره (  .4

 باشد. یمرکز شهر مجاز م لومترازیک 30سنجش صرفا به مناطق باالتراز  گاهیاعزام پا .5

 ل پایگاه خواهد بود.ئومورد نیاز بر عهده مسنظارت بر نحوه فعالیت پایگاه و تأمین تسهیالت  .6

سنجش استان به سـبب مسـائلی از قبیـل کـاهش تعـداد مـراجعین، نقـص در         يالزم است تا ستاد هماهنگی اجرا .7

                            نسـبت بـه تقلیـل تعـداد نیروهـاي مجـري ، توقـف کـار یـا تغییـر محـل پایگـاه             ،فعالیت ها و عدم رعایـت ضـوابط  

و در صورت هرگونه  . بنا بر این ضروري است در عقد قرارداد با نیروهاي اجرایی این موضوع قید شودنمایداقدام 

 سنجش اعالم گردد. و برنامه ریزي گذاري ستاسیتغییر به شوراي 

، ارزیـابی هـاي   ز در یـک مکـان تشـکیل گـردد و در آن    پایگاهی اسـت کـه بـه صـورت متمرکـ      پایگاه تخصصی :

ب و  شامل( پایگاه نوع الف، کهمربوط به بینایی ، شنوایی،  جسمی حرکتی ،اتیسم و هوش انجام گیرد.تخصصی 

 ج) می باشد.
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 :تخصصیترکیب نیروي انسانی (عوامل اجرایی) در پایگاههاي سنجش 

 تخصصی نوع الف سنجش ) : ترکیب عوامل اجرایی پایگاه4جدول شماره (

 نفر) 1675تعداد پذیرش حداقل  روز کاري  25در (
 

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 1 مسئول  1

 نفر 1 منشی 2

 نفر1 بینایی تخصصی کارشناس 3

 نفر 1 شنوایی تخصصی کارشناس 4

 نفر 1 تخصصی جسمی حرکتی کارشناس 5

 نفر 4حداقل  تخصصی هوش کارشناس 6

 نفر 1 تخصصی اتیسم کارشناس 7

 نفر 1 مشاورکارشناس  8

 نفر 1 خدماتیکادر  9
 

 نوع ب تخصصی سنجش ) : ترکیب عوامل اجرایی پایگاه5جدول شماره (

 نفر) 1225تعداد پذیرش حداقل  روز کاري  25( در 
 

 تعداد عنوان ردیف

 نفر1 مسئول/منشی 1

 نفر 1 تخصصی بینایی/شنوایی کارشناس 2

 نفر1 تخصصی جسمی حرکتی/اتیسم کارشناس 3

 نفر 4حداقل  تخصصی هوش کارشناس 4

 نفر1 مشاورکارشناس  5

 نفر 1 کادر خدماتی 6

 

 

 

 



19 

 

 نوع ج تخصصی سنجش): ترکیب عوامل اجرایی پایگاه 6جدول شماره (

 نفر) 600تعداد پذیرش حداقل  روز کاري  25(در 
 

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 1 (نیمه وقت)مسئول /منشی 1

 نفر 1 /اتیسمتخصصی بینایی/شنوایی/جسمی حرکتی کارشناس 2

 نفر3 حداقل  تخصصی هوش کارشناس 3

 نفر 1 مشاورکارشناس  4

 نفر 1 کادر خدماتی 5
 

 

  توجه :

                           درتعـــداد آزماینـــده هـــاي تخصصـــیجابـــه جـــایی ( ب و ج) نـــوع  اختصاصـــا درپایگاههـــاي تخصصـــی. 1

                      تعـداد کـل آزماینـده هـاي پایگـاه تخصصـی       حـداقل   ولـی  از  بالمـانع اسـت  ) جسمی حرکتـی  شنوایی/ بینایی/( 

 کاسته نشود.

ن تعـداد مـراجعین   و همچنـی بیشـتر  تخصصی  کارشناسوجود  در صورتدر هر یک از پایگاههاي تخصصی، . 2

 1حـداکثر  ر پایگـاه هـاي ب و ج   نفر و د2در پایگاه الف حداکثر امکان افزایش آزماینده ها  ،تخصصی به پایگاه

 وجود دارد. ( از تعداد کل آزماینده ها)نفر

         حسـب مـورد و بـا توجـه بـه امکانـات اسـتان هـا          بـر  حرکتـی بینایی،شنوایی،جسـمی    مرحله تخصصـی  اجراي. 3

 .انجام گردد در درمانگاه هاي تخصصی و یا مراکز سنجش اداره آموزش و پرورش استثنایی تواند می 

مطـابق بـا    اطالعات و نوبت گیـري در سـامانه سـنجش   به موقع در صورت ثبت  تخصصی حق الزحمه کارشناسان

 .دستورالعمل مالی سنجش می باشد )3ول(دج
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 ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی: -

مدیران مدارس ابتدایی داراي داوطلب جهش تحصیلی با رعایـت ضـوابط و مقـررات از طریـق سـامانه سـنجش       -

ثبت اطالعات فردي و خانوادگی و عملکرد درسی دانش آموزان و نوبـت گیـري جهـت انجـام مراحـل      نسبت به 

 ارزیابی هوش اقدام  و آنان را به پایگاههاي تخصصی ارجاع نمایند.

به  تیرارزیابی این گروه از دانش آموزان از خرداد ماه سال جاري  پس از صدور کارنامه نهایی شروع و تا پایان -

 اتمام خواهد رسید و تاریخ فوق غیر قابل تمدید می باشد.

مدارك الزم جهت ارزیابی شامل اصل شناسنامه دانش آموز، اصل کارنامه پایه تحصیلی فعلی و کپـی کارنامـه    -

 همه پایه ها کسب رتبه خیلی خوب الزامی است) می باشد. درسنوات گذشته (همه دروس 

ضی جهش از( پایه اول به سـوم، دوم بـه چهارم،سـوم بـه پنجم،چهـارم بـه ششـم)، و        ارزیابی دانش آموزان متقا -

 جهش براي بار دوم با رعایت شرایط و سایر مقررات مربوطه ،در استان انجام می پذیرد.

دانش آموزانی که در  سال هاي گذشته متقاضی جهش تحصیلی بوده و حداقل امتیاز الزم را کسب ننموده انـد   -

اضاي مجدد می توانند با پرداخت وجه اقـدام بـه نوبـت گیـري و ارجـاع بـه پایگاههـاي تخصصـی         در صورت تق

 نمایند.

 ارزیابی دانش آموزان دیرآموز و تست مجدد: -

 دیرآموز:

(  داده شـده انـد  تحصیلی گذشـته دیرآمـوز تشـخیص     هاي * شامل ارزیابی دانش آموزانی می گردد که در سال

.براي این .باشندي داشته مردودمتوالی  سال تحصیلی دو همچنینواطالعات آنان در سامانه سنجش موجود باشد) 

مندرج در سامانه اقدام بـه نوبـت    مواردمدیر مدرسه از طریق سامانه سنجش ضمن تکمیل  ،دسته از دانش آموزان

 .دمی نمایبه پایگاه تخصصی مربوطه ارجاع را  هاآنو نموده گیري 

 تست مجدد:

تشـخیص   گذشـته عـادي   جاري وسـالهاي  که در سال تحصیلی * تست مجدد شامل دانش آموزانی می گردد-1

و در مـدارس عـادي مشـغول بـه تحصـیل بـوده  ولـی         ( اطالعات آنان در سامانه سنجش موجود باشـد)  داده شده
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گزارش مدرسه حاکی از مشکل تحصیلی آنها می باشد و نیاز به تست مجـدد دارنـد . بـراي ایـن دسـته از دانـش       

و نموده اقدام به نوبت گیري  ،مندرج در سامانه مواردضمن تکمیل ،آموزان مدیر مدرسه از طریق سامانه سنجش 

 د.می نمایبه پایگاه تخصصی مربوطه ارجاع را  هاآن

آمـوزش  سال تحصیلی جاري و یـا سـال هـاي گذشـته ،     آموزان در مدارس استثنایی که در  گروهی از دانش -2

براي این گروه از  . پذیر تشخیص داده شده اند وشورا ي مدرسه احتمال ارجاع آنها را به مدارس عادي می دهند

نسبت به نوبـت گیـري   سنجش ،مندرج در سامانه  موارد مدیران  مدارس استثنایی از طریق تکمیل  ،دانش آموزان

 نمایند.می و ارجاع آنها به پایگاههاي تخصصی اقدام 

 دانش آموزان آزمایشی:ارزیابی دانش آموزان -

بـه صـورت   در مـدارس اسـتثنایی   سال تحصیلی جاري و یا سـال هـاي گذشـته ،    گروهی از دانش آموزان که در 

ق تکمیل موارد مندرج در سامانه  سنجش ،نسبت به مدیران  مدارس استثنایی،  از طریآزمایشی ثبت نام شده اند.  

 نوبت گیري و ارجاع آنها به پایگاههاي تخصصی اقدام می نمایند

 نحوه غربال گري وارجاع نوآموزان مشکوك به اختالل طیف اوتیسم:

اعـالم  غربال گري این دسته از نوآموزان در مراکز استان ها و شهرهایی که از سوي شوراي برنامه ریزي سـنجش  

 گردیده الزامی است و پایگاه هاي سیار مشمول این بند نخواهند شد.

نوآموزانی که بر اساس آزمون آمادگی تحصیلی مشکوك به مشکل تشخیص داده شـده و بـه مرحلـه تخصصـی     

هوش ارجاع می شوند و یا دانش آموزانی کـه در مرحلـه تخصصـی هـوش مشـکوك بـه اوتیسـم تشـخیص داده               

رسشنامه غربالگري اوتیسم توسط مشاور پایگاه تخصصی تکمیل گردد . در صورت عدم کسب نمـره  می شوند، پ

الزم و یا علی رغم کسب نمره ولی مشکوك به مشکل باشند ضمن اقدام به نوبت گیـري در سـامانه سـنجش  بـه     

 ارجاع شوند. اتیسمکارشناس تخصصی 
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 سنجشآغاز زمان)  ح

                  وارد پایــه اول 89-99نوآمــوزانی کــه در ســال تحصــیلی  تمــاماز خردادمــاه بــراي برنامــه ســنجش ســال جــاري 

 اجرا و ادامه فعالیت پایگاه منوط به نوبت دهـی چنین جامانده هاي سنجش سال تحصیلی گذشته ،م،هخواهند شد 

همـاهنگی سـنجش   سـتاد  کتبـی  با پیشـنهاد   وتعداد تست شونده می باشد عمل و رعایت حداقل البر اساس دستور 

 .فعالیت پایگاه خاتمه می یابد سنجشبرنامه ریزي و سیاست گذاري  استان و تایید شوراي 

 
 فرآیند اجراي سنجشط ) 

             بـه پایگـاه هـا     انوالـدین و تسـهیل در مراجعـه آنـ     رضـایتمندي بـه منظـور   ، اسـتان سنجش اجراي ستاد هماهنگی 

 .استفاده نماید اجراي سنجش (ضمیمه دستورالعمل)می تواند از فرآیند 
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 سنجشاجراي فرایند مراحل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعه نوآموز به پیش دبستانی یا دبستان 

  پایگاه سنجش دریافت نوبت ، محل ثبت نام  

 

سنجش و  مراجعه به  پایگاه  

تکمیل غربال گري اولیه، انجام ارزیابی هاي 

 بخش مربوط به غربالگري 

ثبت نتایج ارزیابی ها در سامانه توسط مسؤول   

 پایگاه 

مراجعه به مراکز خدمات جامع 
ھای سالمت یا خانه سالمت(پایگاه 

بررسي  ھای بھداشت) جھت
و تکمیل کارت  غربالگري اولیه

انجام معاینات واکسیناسیون و 
ی مطابق با بسته خدمات پزشک
 ط

محل ثبت نام  دبستان/دبستانمراجعه به پیش 

اولیه و یا اداره آموزش و پرورش استثنایی 

استان (بر اساس نتایج ارزیابی هاي انجام 

شده)همراه  باکارت واکسیناسیون و برگه 

 تکمیل شده معاینات پزشکی جهت ثبت نام 

 

 نیاز به ارجاع تخصصی

تخصصی سنجش بینایی ،  مراکزارجاع به 

هوشو ،جسمی حرکتی شنوایی   

 

مراجعه مجدد به پایگاه اولیه و ارائه نتیجه 

ارزیابی تخصصی به  مسوول پایگاه جهت ثبت 

 در سامانه سنجش

 معاونت بهداشتی برنامه ریزي و زمان بندي جهت انجام معاینات پزشکی توسط * 
 اعالم می شود.

در صورت حضور پزشک در پایگاه اولیه قبل از ارائه تاییدیه سنجش به والدین ** 
 معاینات بالینی توسط پزشک پایگاه الزامی است.

 
 
 

عدم نیاز به 

 ارجاع
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 دبیر خانه شوراي برنامه ریزي سنجش

 با سالم

 در شهر/منطقه/ روستا ذیل دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. 97مده نسبت به اجراي سنجش سالآاحتراما با عنایت به بررسی به عمل 
 درخواست پایگاه:    َ   بدو ورود به دبستان                              پیش دبستان

 ....................................  شهر/ منطقه/ روستا:                  ..:  .........................................نام استان -1
 .............................................................96-97تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در سال تحصیلی  -2

 ...............................................................      97 -98  پیش بینی تعداد نوآموزان سال تحصیلی -3

 : ........ سیار                  : .........ثابت                    ..........مورد درخواست :  /تغییر نوع پایگاه پایگاه  ایجاد -4

 
 رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان                          مدیر کل آموزش و پرورش استان                                                

 
 

 
 
 

 دبیر خانه شوراي برنامه ریزي سنجش

 با سالم

   ...................................ژه اختالل طیف اتیسم  درشهر... مبنی بر دایر نمودن کالس ویاحتراما با عنایت به آمادگی واحد آموزش این اداره 
 دستورات مقتضی را صادر نمایید. 97نسبت به اجراي غربال گري اتیسم در طرح سنجش سال 

 
 ................................................................  تعداد کالس پیش بینی شده : -1
 :  ........................................................ تعداد آموزگار مورد نیاز تامین شده -2

 وجود ندارد        وجود دارد       اتیسمشرایط الزم جهت ارزیابی تخصصی نوآموزان  -3

 
 استان  کارشناس مسوول/کارشناس تشخیص       رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان              کارشناس مسوول آموزش استثنایی استان     

 

                                                                                         

 1برگه شماره 
 

 2برگه شماره 
 


