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  كليات) الف

 مقدمه .1

) بيش از يك ميليارد نفر(از جمعيت جهان % 15، 2011سال طالعات سازمان جهاني بهداشت در ا براساس       

سال دچار مشكالت  15ميليون نفر از افراد باالي %) 3.8( 190تا %) 2.2( 110بين  .هستندمعلوليت دچار نوعي از 

 .معلول نيز افزايش مي يابد افراد شمار با افزايش اميد به زندگي و بيماريهاي مزمن، .مي باشند مشخص عملكردي

داراي  نفرميليون  7ايران با استفاده از درصدهاي جهاني نشان مي دهد كه در ايران حداقل  در آمار معلوالن بررسي

تفاوت ) يك ميليون و دويست هزار نفر(كه اين آمار با اعالم مسئولين  و خفيف وجود دارد متوسط ،معلوليت شديد

مطابق آمار قابل قبول . مي شودقابل مالحظه اي دارد كه احتماال مربوط به تعريف و حيطه هاي مختلف معلوليت 

، تفاوت چشمگيري از نظر ذهني تعداد تقريبي كودكان و نوجواناني كه، سازمانهاي بين المللي ازجمله يونسكو

 .1درصد اعالم شده است 18تا  12در بسياري از جوامع بين ، حركتي با همساالن خود دارند - حسي، سميج

قابل پيشگيري  هنگام درصورت تشخيص و اقدام به اختالالت بينايي %75معتقدند كه حدود  متخصصان       

سال به دليل عوامل  15از مشكالت شنوايي در افراد زير % 60همچنين تحقيقات نشان مي دهند كه حدود هستند

بررسي هاي به عمل آمده در كشور نشان مي دهد با هزينه هايي كه براي يك فرد ناشنوا  .قابل پيشگيري مي باشند

معلوليت براي فرد و جامعه هزينه . نفر پيشگيري كرد 10مي توان از كم شنوايي و يا ناشنوايي ، شود مي رفص

هايي دارد كه گزاف بودن اين هزينه ها در كشورهاي مختلف دولتمردان را به توجه بيشتري به امر پيشگيري 

  .واداشته است

. موزش و اقدامات آگاهسازانه بعنوان يكي از اركان مداخالت پيشگيرانه در تمامي سطوح، شناخته شده استآ

بيماري زا و معلوليتها، گروه هاي مختلف مردم را با عوامل بيماري ها و برنامه هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از 

ود آشنا و در جهت اتخاذ رفتارهاي سالمت، آنها را معلوليت زاي شايع و رفتارهاي پيشگيرانه و همچنين خدمات موج

تاي ارتقاء كيفيت اولين قدم در اثرگذاري مثبت بر رفتار و عملكرد جامعه در راس در واقع آمورش .حمايت مي كنند

استفاده از هرگونه تركيبي از روش  «آموزش سالمت عبارت است از ، مطابق يكي از تعاريف رايج .باشد زندگي مي

تالش مي  آموزش سالمت ».زشي گوناگون به منظور تسهيل در پذيرش داوطلبانه رفتارهاي مؤثر بر سالمت هاي آمو

گروه ها و جمعيت ، بخش افرادتغيير رفتارهاي زيان ، هدف آموزش سالمت. ر كندكند فاصله ميان آگاهي و عمل را پ

 .گذاردرفتارهاي سودبخشي است كه بر سالمت كنوني و آينده آنان تأثير مي  هها ب

برنامه آگاهسازي پيشگيري از معلوليت ها در مناطق شهري و روستايي كشور به منظور افزايش آگاهي افراد 

با همكاري نهضت  1376و از سال استان  4ابتدا در  1375سال  گيري از روش هاي ساده آموزشي از سواد با بهره كم

اين برنامه طي ساليان . گسترش يافت مامي استانهاي كشوردر ت 1380و به مرور تا سال  سواد آموزي به اجرا در آمد

                                                             
١
 WORLD REPORT ON DISABILITY ٢٠١١, World Health Organization and The World Bank, 

Available: http://whqlibdoc.who.int/publications/٢٠١١/٩٧٨٩٢٤٠٦٨٥٢١٥_eng.pdf?ua=١ 

CNIB, Cost of Vision Loss, ٢٠١٢  

Pascolini D, Mariotti SPM. Global estimates of visual impairment: ٢٠١٠. British Journal 

Ophthalmology Online First published December ٢٠١١ ,١ as ١٠.١١٣٦/bjophthalmol-٣٠٠٥٣٩-٢٠١١ 
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اي كشور،  گذشته با همكاري دستگاه هاي اجرايي مختلف مثل سازمان نهضت سوادآموزي، سازمان فني و حرفه

  . شده استاجرا ... مراكز يادگيري محلي و يا در مجتمع هاي روستايي و 

به روز رساني كتب مربوطه، متون آموزشي برنامه آگاهسـازي   با توجه به افزايش سطح سواد عامه مردم و ضرورت

جلـدي  مـورد    8در قالب مجموعه كتاب هـاي  ) كم سواد( اننوسواد ، كتابهاي آموزشي گروهپيشگيري از معلوليت ها

ن تهيـه و تـدوي  ) افراد با سطح سواد ديـپلم و بـاالتر  ( جلدي براي گروه باسوادان 10بازبيني قرار گرفت و مجموعه اي 

و كمـك از   هآموزش ها با استفاده از كتابهاي جديد و بـازبيني شـد   1395تا سال  1392دين ترتيب از سال ب. گرديد

  .به اجرا درآمد) سال 45تا  15(مه در گروه مخاطب برنا مولتي مديا

الويـت   با توجه به اهميت ارتقاء كيفي برنامه و ساماندهي به گروه هاي مخاطب و همچنين نتيجه 1396در سال 

پايـه دهـم   انجام گرفت، اين برنامه بصورت متمركز در گروه دانش آموزان  1394بندي بسترهاي آموزشي كه در سال 

در پايـه هـاي مـذكور در اسـتان هـاي       دانش آموزان دختر و پسـر انجام خواهد شد و  و يازدهم مقطع دوم دبيرستان

برنامـه در آمـوزش و پـرورش بـه ترتيـب دانـش آمـوزان        الويت اجراي . كشور تحت پوشش برنامه قرار خواهند گرفت

  .هستند روستايي و مدارس شبانه روزي، دانش آموزان مناطق حاشيه شهر و مناطق شهري

همانند سالهاي گذشته مطابق دستورالعمل و با همـاهنگي هـاي الزم درون اسـتاني     1396اجراي برنامه در سال 

 1396ي حضور دانش آموزان در مدارس، آموزش ها در فاصله زماني مهـر  با توجه به محدوديت زمان. انجام خواهد شد

اوايـل فـروردين   / 96با توجه به لزوم جمع بندي اطالعات برنامه تا پايان اسفند . خواهد بود 1397تا پايان ارديبهشت 

ر آمـار اجـراي   دبطـور جداگانـه    1397، آمار دانش آموزان آموزش ديده مربوط به ماه هاي فروردين و ارديبهشت 97

همچنين با در نظر گرفتن محدوديت بازه زماني آموزش در طـول سـال، الزم   . لحاظ خواهد شد 1397برنامه در سال 

است كليه هماهنگي هاي الزم با آموزش و پرورش و آموزش مربيان تا پايان شهريور انجام شـود و برنامـه آمـوزش در    

  .مدارس در مهر ماه آغاز گردد

  1396در سال  تاكيدات برنامه

  و زمانبندي دقيق اجراي برنامه هماهنگي به موقع با آموزش و پرورش استان و شهرستان ها •

  تحت پوشش برنامه پوشش برابر دانش آموزان پسر و دخترتالش در جهت درصد پسران و  افزايش پوشش •

 مربيان آموزش دهندهتوانمندي هاي ارتقاء  •

  مشاركت فعال دانش آموزان در آموزش ها •

  نظارت دقيق تر بر فرايند اجراي آموزش ها در مدارس •
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 ريف واژگانتع .٢

دربرگيرنده اقداماتي است كه عالوه بر جلوگيري از وقوع بيماري ها و كاهش عوامل خطر، : پيشگيري  -

: پيشرفت آن را نيز متوقف كرده و در صورت بروز، عوارض آن را كم مي كند و در سه سطح تعريف مي شود 

جهت  به موقعتشخيص زودرس و درمان (سطح دوم ، )كاهش مواجهه با بيماري قبل از وقوع( سطح اول

 )مداخالتي براي محدود كردن ناتواني هاي بيشتر و مرگ زودرس( سطح سوم، )جلوگيري از نقصان بيشتر

صتهايي محدوديت انطباق و تعامل با محيط يا به زبان ديگر فقدان، كاهش و يا محروميت از فر: معلوليت  -

 .شدن در زندگي اجتماعي در سطحي برابر با ديگران براي سهيم

 :سالمت آموزش -
سالمت دربرگيرنده موقعيت ها و فرصت هاي برنامهريزيشده و در جهت اعتالي  آموزش 

اين امر متضمن ارتقاي دانش و توسعه مهارت هاي زندگي معطوف به سالمت فرد و . سواد بهداشتي مي باشد

 . جامعه ميباشد

سالمت  دبوبهجهت افزايش كنترل بر سالمت و  ماست از فرآيند توانمندسازي مرد عبارت  :سالمت ارتقاي -

يك فرآيند همه جانبه اجتماعي و سياسي بوده و تنها شامل تقويت مهارت هاي افراد نيست  يندآاين فر. خود

ش اثرات نامطلوب شرايط محيطي و اقتصادي به منظور كاه، شامل تغيير شرايط اجتماعي، بلكه عالوه بر آن

 . يادشده در سالمت فرد و جامعه ميباشد

در كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دهم و يازدهم دوره دوم دبيرستان در اين برنامه : جامعه هدف  -

 . را شامل مي شود و والدين آنها  كشور

 شهرستانبررسي عملكرد و اجراي طرح توسط كارشناسان ستاد و استان و : نظارت  -

نحوه ي عملكرد از طريق چك ليست هاي مربوطه انجام مي  سينوعي نظارت حضوري كه جهت برر: د بازدي -

 .شود
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  شرح وظايف ) ب

  :شود ميسطح به شرح ذيل تعريف  4شرح وظايف در 

 ها معاونت پيشگيري از معلوليت .1

 ريزي و بازبيني برنامه  طراحي و برنامه .1.1

 سازماني هاي درون و برون هماهنگي .1.2

   برگزاري جلسات هماهنگي و ارتباط موثر با آموزش و پرورش كشور  .1.3

 اعتبارات به استانها بموقع تأمين و توزيع .1.4

  تعيين برش برنامه عملياتي در سطح استان ها و كشور .1.5

  آموزشي هايتهيه و تدوين و بازبيني بسته .1.6

 بازبيني دستورالعمل اجراي برنامه .1.7

  )آزمون پس -آزمون  پيش(ها  طراحي پرسشنامه .1.8

 ها تهيه و ارسال فرم هاي آماري و فايل ورود اطالعات پرسشنامه .1.9

 توجيهي برنامه-برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي .1.10

 ارسال نمونه نظارتي  هايليستچك تهيه .1.11

  هابر اجراي برنامه در استان ظارت ن .1.12

 ارزشيابيجمع بندي آمار و نتايج اجراي برنامه در استانها و  .1.13

  تهية گزارش نهايي .1.14

 

 معاونت امور پيشگيري بهزيستي استان .2

 آموزشي ستاد/ جلسة توجيهي شركت در  .2.1

 احاطه كامل بر دستورالعمل اجراي برنامه در استان .2.2

 در استانمنابع و امكانات مورد نياز جهت اجراي برنامه توزيع و اتخاذ راهكار مناسب در مورد  بينيپيش .2.3

 تحليل وضعيت و نيازسنجي در سطح استان و بومي به منظور برنامه ريزي، اجرا و آموزش .2.4

 برگزاري جلسات هماهنگي و ارتباط موثر با آموزش و پرورش .2.5

رورش و يا ساير اعضاي كميته استاني در سطح استان، يك نسـخه از  درصورت انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پ .2.5.1

   .آن به ستاد ارسال شود

اي در  تشـكيل كميتـه  استان مي تواند به منظور تسهيل روند اجراي برنامه  و هماهنگي هاي الزم اقـدام بـه    .2.5.2

تربيـت بـدني و   معـاون   مـديركل آمـوزش و پـرورش يـا    (نمايندگان آموزش و پرورش از متشكلاستان  سطح

 مـدير انجمـن اوليـا و مربيـان    رئيس اداره سالمت و تندرستي، مـدير حراسـت آمـوزش و پـرورش،      سالمت، 

معـاون پيشـگيري    مديركل بهزيستي اسـتان يـا  (ستي استان ، نمايندگان بهزي)كارشناس سالمت و تندرستي،

ه سـاير ارگـان هـاي همكـار     ، نماينـد )استان، مدير حراست بهزيسـتي، كارشـناس مسـئول برنامـه در اسـتان     

 . نمايد )رت همكاريدرصو(
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  به شهرستان ها  ها دستورالعمل، شرح وظايف و پرسشنامه ارسال .2.6

  مربيان برتر و توجيهي برنامه در سطح استان و تجليل از كارشناسان/برگزاري كارگاه ارزشيابي .2.7

  نظارت بر انتخاب، آموزش و بازآموزي مربيان آموزش دهنده .2.8

  اقدام جهت چاپ و تهيه بسته آموزشي  .2.9

  ها هاي آموزشي به شهرستان توزيع بسته .2.10

  تهيه جدول زمانبندي اجراي برنامه در استان .2.11

  برنامه در شهرستان هانظارت بر روند اجراي  .2.12

 تاييد موسسات غيردولتي مجري طرح در شهرستان ها و نظارت بر عملكرد اين موسسات  .2.13

شرايط مربي و ، نظارت بر شرايط و امكانات كالس(مدارس برگزاري كالس هاي آموزشي در مربيان و نظارت بر  .2.14

 ) و ساير موارد ذكر شده در چك ليست هاي نظارتي نحوه تدريس

 برنامه در شهرستان ها )آزمون آزمون و پس انجام پيش(ارزشيابي نظارت بر روند  .2.15

  با همكاري آموزش و پرورش و ارسال گزارش به ستاد انتخاب نفرات برتر مسابقات دانش آموزي در سطح استان .2.16

  جمع بندي تكميل جداول آماري و فايل ورود اطالعات ارزشيابي برنامه و نظارت بر هاي الزم انجام هماهنگي .2.17

پيشـگيري از   معاونتبه بموقع ارسال بطور دقيق و  اي از روند اجراي برنامه گزارشهاي دورهآمار و اطالعات وتهيه و   .2.18

 معلوليتهاي بهزيستي كشور

 ارتباط پيوسته و موثر با ستاد  .2.19

  شهرستانكارشناس مسئول اجراي برنامه در  وظايف .3

 آموزشي استان/ شركت در جلسات توجيهي .3.1

 احاطه كامل بر دستورالعمل اجراي برنامه .3.2

  و مديران دبيرستان ها برگزاري جلسات هماهنگي و ارتباط موثر با آموزش و پرورش شهرستان .3.3

 اي در سـطح  تشـكيل كميتـه  اقـدام بـه    ميتـوان  و هماهنگي هـاي الزم منظور تسهيل روند اجراي برنامه  به .3.3.1

مـدير   مـدير حراسـت،  مدير آموزش و پـرورش شهرسـتان،   (نمايندگان آموزش و پرورش از متشكل شهرستان

 بهزيســتي رئــيس(ســتي اســتان بهزي ، نماينــدگان)كارشــناس ســالمت و تندرســتيانجمــن اوليــا و مربيــان، 

، نماينـده سـاير ارگـان هـاي     )برنامه در شهرسـتان ، كارشناس شهرستان حراست بهزيستي مسئول، شهرستان

 .نمود )رت همكاريدرصو(همكار 

تهيه جدول زمانبندي اجراي برنامه در شهرستان با كمك كارشناس مسئول استان و مطابق با زمانبندي كلي برنامه  .3.4

 در استان

با آموزشي مربيان / توجيهي  جلسه اقدامات و هماهنگي هاي الزم جهت برگزاريانتخاب مربيان واجد شرايط و  .3.5

 نظارت كارشناس مسئول استان

الزم است فهرست اسامي مربيان، رشته تحصيلي و مدت آموزش آنها به كارشناس مسئول برنامه در استان ارسال  .3.6

 .شود

شرايط مربي و ، نظارت بر شرايط و امكانات كالس(مدارس برگزاري كالس هاي آموزشي در  مربيان و نظارت بر .3.7

  )و ساير موارد ذكر شده در چك ليست هاي نظارتي نحوه تدريس
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  نظارت بر روند اجراي برنامه .3.8

 مطابق با دستورالعمل ارزشيابي برنامه ارزشيابي  انجام .3.9

سطح شهرستان با همكاري آموزش و پرورش و ارسال آثار برتر به انتخاب نفرات برتر مسابقات دانش آموزي در  .3.10

  استان

 برنامه صحيح هماهنگي و نظارت بر ورود اطالعات .3.11

 جمع بندي و تكميل جداول و  فرم هاي برنامه مطابق با فرمت ارسالي .3.12

 به استانبموقع و ارسال بطور دقيق گزارش نهايي و آمار و اطالعات تهيه  .3.13

 وظايف مربي .4

 دوره هاي آموزشي و بازآموزي برگزار شده توسط شهرستانشركت در  .4.1

 و اجراي آن  احاطه كامل بر دستورالعمل آموزش مربي و موضوع تدريس .4.2

 آماده سازي كالس آموزش .4.3

 تهيه ابزار و اقالم الزم براي اجراي آموزش در كالس .4.4

 ارزشيابياجراي پيش آزمون و پس آزمون در شركت كنندگان كالس آموزشي مطابق دستورالعمل  .4.5

 نظارت بر تكميل كامل پرسشنامه ها توسط شركت كنندگان در كالس هاي آموزشي .4.6

آمار دقيق افراد شركت كننده در كالس ها و پرسشنامه هاي تكميل شده به برنامه زماني كالس ها،  تحويل .4.7

 كارشناس شهرستان

 آموزش) ج

  مربيان .1

مربيان آموزش دهنده بايد داراي مدرك دكتراي تخصصي، دكتراي حرفه اي، كارشناس ارشد و كارشناسي در  -

 . باشند و مشاوره ژنتيك بهداشت، آموزش بهداشت ،مامايي، پرستاريرشته هاي پزشكي، 

 نظارت كاملتوسط كارشناس شهرستان و با دوره هاي آموزش مربيان انتخاب مربيان واجد شرايط و برگزاري  -

 .كارشناس استان انجام مي شود

قبل از شركت ...) اعم از مراحل آموزش مربي، حق الزحمه (الزم است شرايط كار و انتظارات از مربي  *

در دوره آموزشي براي مربيان روشن شود تا درصورت وجود هرگونه محدوديت يا مشكلي از طرف 

 .ه شودمربي، از شركت در دوره آموزش مربي، كنار گذاشت

با توجه به مفاد تفاهمنامه كشوري با آموزش و پرورش، امكان استفاده از دبيران دبيرستان ها درصورت دارا بودن  -

و شركت در دوره هاي آموزشي و قبولي در آزمون پايان دوره،  )و نه پست سازماني( مدرك تحصيليشرايط 

 .بالمانع است

از طريق نامه اداري از طرف آموزش و پرورش استان به سازمان  الزم است اسامي دبيران حائز شرايط مربيگري، -

با توجه به لزوم پايبندي مربيان شركت كننده در برنامه آموزشي مربيان به همكاري در . بهزيستي اعالم شود

اجراي آموزش در مدارس، بديهي است مسئوليت همكاريِ دبيرانِ آموزش ديده و قبول شده در آزمون، در فرايند 
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 .وزش دانش آموزان، بر عهده آموزش و پرورش مي باشدآم

ساعت  8و براي بازآموزي مربيان قديمي ) ساعت 16(روز  2مدت زمان دوره آموزش براي مربيان جديد حداقل  -

 .مي باشد

) مجوز(الزم است پس از اتمام دوره، آزمون پايان دوره برگزار گردد و درصورت قبولي در آزمون مربوطه، گواهي  -

 .صالحيت تدريس براي وي صادر شود

   .برنامه است مشروط به همكاري مربي در اجراي ،به مربيان ارائه گواهي شركت در دوره *

و حدنصاب نمره  كرده كه در دوره آموزشي و يا بازآموزي شركت مجاز به تدريس مي باشند كه مربيانيتنها  -

 .قبولي را كسب كرده باشند

 )100از  80يا  20از  16حداقل (كل آزمون مي باشد نمره % 80حداقل نمره قبولي  *

شيوه هاي  اصول ارتباط با مخاطب،مخاطب شناسي و (اصول آموزش مربيان،  آموزش راهنماي آموزش  -

 .در دوره آموزشي مربيان الزامي استپس آزمون - روش انجام پيش آزمون ،)مشاركتي آموزش

 .نفر مي باشد 30، مربيان شآموزحداكثر تعداد افراد شركت كننده در هر دوره  -

، آموزش آموزش دهندگان دوره آموزش مربيان الزم است افراد صاحبنظر و مسلط در حوزه پيشگيري از معلوليتها -

 .و داراي تحصيالت كارشناسي ارشد و دكترا باشند بهداشت و روش تدريس

   بمخاط هاي گروه .2

 : عبارتند ازبرنامه ) فراگيران(ن مخاطبا −

 دانش آموزان پايه دهم و يازدهم دوره دوم متوسطه: اوليهمخاطبان  -

به منظور تسهيل امر آموزش . والدين دانش آموزان پايه دهم و يازدهم دوره دوم متوسطه: مخاطبان ثانويه -

در اين برنامه آموزشي، الزم است والدين دانش آموزان پايه دهم و يازدهم در  خانواده ها و همراهيِ بيشتر

برگزاري . ه در حال اجرا توجيه شوند و كلياتي از مطالب آموزشي به والدين آموزش داده شودمورد برنام

 .اين جلسات مي تواند با همكاري با انجمن اولياء و مربيان  انجام پذيرد

با توجه به لزوم همساني مخاطبان، الزم است كالس هاي آموزشي دانش آموزان و والدين  *

 .بصورت جداگانه برگزار شود

وارد مي شود اما در آمار تخت آمار والدين تحت پوشش آموزش در جدول جمع آوري اطالعات  **

 .پوشش برنامه لحاظ نمي شود

 عناوين و مدت آموزش .3

 :عبارتند ازدر دانش آموزان دختر و پسر يكسان و عناوين آموزشي  −

اسكلتي در  - دستگاه عضالنيسالمت و پيشگيري از بيماري و معلوليت، سالمت : پايه دهمدانش آموزان  -

 نوجوانان، سالمت بينايي و شنوايي در نوجوانان

 پيشگيري از حوادثمشاوره ژنتيك، ژنتيك و  :پايه يازدهمدانش آموزان  -

آموزش ها بر  يت هاي آموزشي دانش آموزان نيست، الزم استتمامي عناوين كتاب هاي موجود، از الونظر به اينكه 

و  انجام شود )ضميمه دستورالعمل( مربيان مدارسراهنماي آموزشي عناوين آموزشي مشخص شده در  اساس

  .در موارد الزم از مطالب كتاب هاي موجود استفاده شود
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مقطع و براي دانش آموزان  دقيقه اي 1:20-1:30كالس  4 در دانش آموزان مقطع دهم مدت زمان آموزش −

  . است دقيقه اي 1:20-1:30كالس  3 يازدهم

 تعداد مخاطبان در كالس آموزش .4

 . مي باشد نفر 30حداكثر تعداد شركت كنندگان در كالس آموزشي  −

اما . نفر در كالس بالمانع است 40نفر جمعيت دارند، آموزش تا سقف  30درصورتيكه كالس هاي مدارس بيش از  −

 40نفر است، ادغام كالس ها به منظور رساندن تعداد آنها به سقف  30در كالس هايي كه كه جمعيت آنها كمتر از 

 .غيرمجاز استنفر 

  كتاب ها و مواد آموزشي .5

با توجه به اينكه محتواي آموزشي دانش آموزان شامل برخي عناوين موجود در كتاب هاست و با توجه به هزينه زياد  −

از كتاب  )با توجه به حجم دانش آموزان( مجموعه 5، در هر مدرسه براي كل گروه مخاطب چاپ كتاب هاي آموزشي

 . هاي آموزشي با عناوين مرتبط در اختيار كتابخانه مدرسه قرار داده شود

   .دانش آموزان و يا والدين آنها بالمانع است رايتهيه بروشورهايي از خالصه مطالب آموزشي ب −

 آموزش  مكان .6

نور، حرارت، ( امكانات محيطي از نظر افراد شركت كننده باشد ومحل كالس آموزشي الزم است متناسب با تعداد  −

مناسب و  )حداقل تخته سياه يا سفيد، كتاب ها و عكس هاي آموزشي(و آموزشي  )تهويه، سرو صدا، محل نشستن

 .استاندارد باشد

آنها در ارائه  درصورت وجود كامپيوتر و دستگاه ويدئو پروژكتور در مدرسه، هماهنگي هاي الزم جهت استفاده از −

 .آموزش ها  انجام شود

  و ارزشيابي اجراي طرح  نظارت) د

  نظارت .1

نظارت اصلي . نظارت برنامه در سطوح مختلف كارشناس مسئول استان، شهرستان و دوره هاي آموزشي انجام مي شود

 استفاده از در هر سطح بايد با نظارت گزارش. بر روند اجراي برنامه در استان بر عهده معاونت پيشگيري استان مي باشد

نظارت در سطح استان مي تواند با . به اطالع سطح باالتر برسد) متناسب با سطح نظارت(فرم هاي از قبل تهيه شده 

استفاده از ناظرينِ مستقلِ آموزش ديده كه از نظر علمي و اجرايي تسلط كافي بر برنامه و دستورالعمل هاي برنامه داشته 

  .استان انجام گيرد در شهرستان ور مستقيم كارشناس مسئول برنامه باشند و زير نظ

  نظارت كارشناس مسئول برنامه در استان .1.1

  نظارت بر زمانبندي اجرايي در شهرستان ها -

 نظارت بر روند اجراي برنامه در شهرستان ها -

 نظارت بر فرآيند انتخاب و عملكرد موسسات غيردولتي مجري طرح در شهرستان ها -
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 دوره هاي آموزش مربي در شهرستان ها نظارت بر -

 نظارت بر تهيه و توزيع مناسب و به موقع بسته هاي آموزشي -

شرايط عناوين آموزشي، ، مكانات كالسنظارت بر شرايط و ا(ها  دبيرستاننظارت بر برگزاري كالس هاي آموزشي در  -

 ) و ساير موارد ذكر شده در چك ليست هاي نظارتي مربي و نحوه تدريس

 مطابق با دستورالعمل ارزشيابي برنامه ارزشيابي  انجامرت بر نظا -

 نظارت بر آمار و اطالعات ارسالي از شهرستان ها  -

 نظارت بر ورود اطالعات صحيح برنامه  -

 .مورد بازديد قرار گيرد توسط كارشناس مسئول برنامه در استانهر شهرستان حداقل يك بار در سال  الزم است *

  شهرستان برنامه درنظارت كارشناس  .1.2

 نظارت بر روند اجراي برنامه در شهرستان -

نظارت بر شرايط و امكانات كالس، شرايط مربي و نحوه ( ها دبيرستاننظارت بر برگزاري كالس هاي آموزشي در  -

 ) و ساير موارد ذكر شده در چك ليست هاي نظارتي تدريس

 در كالس هاي آموزشي ) پس آزمون-پيش آزمون(نظارت بر اجراي ارزشيابي  -

 آمار اعالم شده توسط مربينظارت بر  -

  ورود اطالعات صحيح برنامهنظارت بر  -

 )درصورت استفاده از خدمات موسسات غير دولتي(نظارت بر عملكرد موسسات غيردولتي مجري طرح  -

  .مورد بازديد قرار گيردتوسط كارشناس مسئول برنامه در شهرستان حداقل يك بار  هر مربي الزم است دوره آموزشي *

  ارزشيابي .2

ارزشيابي نهايي برنامه از طريق انجام پيش آزمون و پس آزمون و مقايسه تغييرات ايجاد شده در نتايج آنها صورت  -

 .در پيوست موجود مي باشد سئواالت پيش آزمون و پس آزمون .مي گيرد

  .انجام مي گيردپيوست انتخاب افراد ارزشيابي شونده بر اساس دستورالعمل ارزشيابي روش د و اتعد -

بدين منظور الزم است مربي قبل  .اجراي ارزشيابي در كالس هاي آموزشي بر عهده مربي آموزش دهنده مي باشد -

در بين گروه مخاطب از شروع آموزش و پس از اتمام دوره آموزشي پرسشنامه هاي پيش آزمون و پس آزمون را 

 .تحويل دهدنامه ها را به كارشناس برنامه توزيع نمايد و پس از اطمينان از تكميل، پرسش

فرم  مجدد از تايپالزم است ورود اطالعات دركليه شهرستان ها در فايل ارسال شده از طرف ستاد انجام شود و  -

  .جداً خودداري شود در فايل و هرگونه تغيير اكسل جديد

درصورت برون سپاري فرايند ورود اطالعات به موسسات غيردولتي، مسئوليت بررسيِ فايل نهاييِ ورود اطالعات در  -

 .شهرستان بر عهده كارشناس شهرستان و در استان، بر عهده كارشناس استان است

  نحوه هزينه كرد) ه

 :طرح در بندهاي ذيل هزينه مي گردد  دجهبو

 ) خدمات هزينه ساير، تهيه موادكمك آموزشي، شامل حق الزحمه مدرس( مربيانآموزشي براي  دورهبرگزاري  .1
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به  مربي اياب و ذهاب، تهيه موادكمك آموزشي، ربيحق الزحمه م( ان برنامهراي مخاطبآموزشي ب دوره هايبرگزاري  .2

  )  مناطق دور از مركز و هزينه ساير خدمات

  

  : ازاي هر جلسهبه براي تدريس  حق الزحمه مربيانمبلغ جدول 

  )ريال(حق الزحمه   مدرك تحصيلي مربي

  300.000 -350.000  دكترا

   250.000-300.000  كارشناس ارشد

  200.000 -250.000  كارشناس

  گزارش دهي ) و

از  )Excel( اكسلفرمت تكميل و با  موقع به و بطور دقيقبصورت ساليانه پيوست ول ادر قالب جد گزارش عملكرد كمي -1

  .دشو ستاد ارسال بهشهرستان ها به استان و سپس 

نش آموزي در برگزاري مسابقات دا ،گزارش نظارت برنامه(ملكرد كيفي از ع يگزارش عالوه بر گزارش كمي، الزم است -2

  .شودو پس از جمع بندي به ستاد كشور ارسال از سطح شهرستان هاي استان جمع آوري  ...)سطح شهرستان و استان

  غيردولتي در اجراي برنامه وسساتمخدمات استفاده از ) ز

و  گري دولت در انجام امور محوله با توجه به سياستهاي كشور درخصوص افزايش مشاركت بخش غيردولتي و كاهش تصدي

در ام قانون اساس  ، برخي از وظايف پيش بيني شده با رعايت اصل سوم، بيست و نه و سيسياست هاي توسعه اي سازمان

توجه به نكات  .است پيشگيرانه آموزشي مرتبط با خدماتمعتبر و  قابل واگذاري به بخش غيردولتيقالب تفاهم نامه يا قرارداد 

 :واگذاري خدمات ضروري استزير در 

به  ارزشيابيورود اطالعات ، توزيع، تهية ابزار، و تكثيرپ اعم از چا اجراي برنامه مراحلخدمات در تمامي ه يارا واگذاري .1

 .استمجاز  واجد الشرايط بخش غيردولتي

الزم است پس از بررسي انتخاب و عقد قرارداد همكاري با موسسه غيردولتي مجري برنامه در شهرستان ها به منظور  .2

رئيس شهرستان، اساسنامه، قرارداد همكاري و ساير مستندات به تاييد با نظر هاي اوليه و انتخاب موسسه غيردولتي 

 .معاونت پيشگيري استان برسد

صورت  و استان كارشناس مسئول برنامه در شهرستان نظارت كاملالزم است كليه فعاليت هاي واگذاري شده، تحت  .3

گيرد و مسئوليت هر مشكلي در روند اجراي برنامه توسط موسسه غيردولتي بر عهده پيشگيري شهرستان و در مرحله 

 .بعد، پيشگيري استان خواهد بود

 .شدي يا ارتقاء سالمت اشاره شده با، به موضوع پيشگيرموسسات غيردولتيدر اساسنامه مربوط به زم است ال .4

 .فعاليت مي كنند در الويت قرار دارند پيشگيري از معلوليت هاكه در زمينه  تقاضيانيم .5

 .هستندپيشگيري دارند، در اولويت  كه سابقة كار بيشتري در زمينهي متقاضيان  .6



١١ 

 

مناطق روستايي و صعبالعبور همزمان با مناطق  ،حقيقي يا حقوقي بايد متعهد شوند برنامه را در مناطق محروممتقاضيان  .7

 .اجرا نمايندمطابق يا دستورالعمل  ،شهري

شركت  اجراي برنامهدستورالعمل و توجيهي  -الزم است به فراخور وظايف محول شده، در كالس هاي آموزشي متقاضيان .8

 .نمايند

 .ليت هاي واگذار شده بايد مطابق نكات دستورالعمل هاي برنامه، انجام شودكليه فعا .9

متقاضيان حقيقي و حقوقي بايد جدول زمانبندي اجراي وظيفه محوله و گزارش هاي روند اجرا را بطور مرتب براي  .10

 .استان ارسال نمايند/كارشناس بهزيستي شهرستان



 

١٢ 

 

  در بستر آموزش و پرورشاستان  عملكرد كميجمع بندي  جدول

 برنامه آگاهسازي پيشگيري از معلوليت ها

  

  

  .تعداد كل دانش آموزان استان در دو پايه دهم و يازدهم بايد از آموزش و پرورش استان دريافت شود *

  . يك دوره محسوب مي شود ،جلسه كالس آموزشي 3جلسه كالس آموزشي و در پايه يازدهم هر  4در پايه دهم هر  **

  : سال اجرا:                                                         نام استان  

استان تعداد كل دانش آموزان *   
تعداد دوره هاي **  آموزش ديدهدانش آموزان   )آمار آموزش و پرورش استان(

  برگزار شده
  مربيان آموزش دهنده   آموزش ديدهوالدين 

  مدرسهمحل  جنسيت  پايه يازدهم  پايه دهم

 يازدهم دهم

 مرد زن  يازدهم  دهم عشاير روستا شهر

آموزش 
 جديد

 بازآموزي

  پسر  دختر پسر دختر  پسر  دختر  پسر  دختر
 مرد زن مرد زن

 تعداد

                                  

  



 

١٣ 

 

  استان در بستر آموزش و پرورش عملكرد كيفيجدول جمع بندي 

 برنامه آگاهسازي پيشگيري از معلوليت ها

 موارد توضيحات

 ...)كتاب جديد، پمفلت، بروشور، پوستر، (چاپي  

 مربوط به برنامه فيلم يا انيميشنتهيه  

 

شيوه نظارت، تعداد و اسامي مراكز نظارت شده، نتايج (نظارت در استان  گزارش نهايي
 )نظارت، تغييرا صورت گرفته به دنبال نظارت ها

 گزارش نهايي مسابقات دانش آموزي در استان 

 ساير نوآوري ها 

  .از طريق اتوماسيون اداري و يا در لوح فشرده به ستاد ارسال شود ،الزم است مستندات هر كدام از اقالم ذكر شده در جدول *

  . در مورد اقالم چاپي مانند بروشور، پمفلت و پوستر، ارسال تصوير اين اقالم كافي است **

  .، تهيه و ارسال شودA4صفحه  10در  حداكثرگزارش هاي نهايي ارسالي، بصورت مختصر و مفيد و هر كدام  ***


