الف ) تركيب اعضاي ستاد هماهنگي اجراي سنجش در استان :
اعضاي اصلي
مدیرکل آموزش و پرورش استان (ریيس ستاد)
معاون بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (نایب ریيس )
ریيس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان (دبير اجرایی)
معاون توسعه مدیریت و پشتيبانی اداره کل آموزش و پرورش استان
معاون تربيت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان
رئيس گروه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان
کارشناس مسؤول  /کارشناس تشخيص اداره آموزش و پرورش استثنایی استان
رئيس اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان
کارشناس مسؤول سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه  /دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
کارشناس مسئول سالمت دهان ودندان معاونت بهداشتی دانشگاه  /دانشکده علووم پزشوکی وخودمات
بهداشتی درمانی
کارشناس مسؤول گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان
مسؤول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان

اعضاي مدعو
معاون سياسی و امنيتی استانداری یا نماینده وی
معاون توان بخشی سازمان بهزیستی استان
مدیر صدا و سيمای شبکه استان یا نماینده وی
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ب ) وظايف ستاد هماهنگي اجراي سنجش استان
برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای سنجش در استان
 -1-1اجورای سنجش در تمام مناطقی که از سوی دبيرخانه شورای برنامه ریزی و سياست گذاری
سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استان ابالغ می گردد ،الزامی است.
 -1-2بورای ازووزایش منوواط تشوت پوشووش اسووتان زم اسوت تووا کوواربر شوماره  1پيوسووت و بوورای
اززایش مناط تشت پوشش غربال گری اتيسم کار بور

شوماره  2پيوسوت تکميول وجهوت بررسوی و

تصميم گيری نهایی به دبيرخانه شورای سنجش ارسال گردد.
 -1-3معاینووات غربووالگری و پزشووکی عمووومی در شووهر ،روسووتاومناط عشووایری بوور اسوواس نظووام
مراقبت های بهداشتی درمانی اوليه ( مراکوز و خانوه هوای بهداشوت ) و پایگواه هوای سونجش ،بورای
نوآموزان بدو ورود به دبستان بایدبه طور کامل (پوشش صددرصدی ) اجراء شود.
 -1-4تعيين زمان اجرای سنجش کودکان عشایری و روستایی با توجه به تصميم ستاد هماهنگی
سنجش استان خواهد بود.
 -1-5نوآموزانی که در خانه های بهداشت ومناط روستایی توسط پزشك وبهورز معاینه موی شووند
و نياز به ارزیابی تخصصی دارند پس از هماهنگی با کارشناسان هر سوه بخوش توسوط تويم سويار
مورد ارزیابی تخصصی قرار خواهند گرزت .
تبليغ و اطالع رسانی سنجش در سطح استان
2-1

مسئولين ستادهای استانی موظف هستند نسبت به اطالع رسانی به موقع و شفاف از طرق

مختلف مخصوصاً رسانه های ارتباط جمعی ( صدا وسيما و مطبوعات و  ) ...اقدام نمایند  .تبليغ و
اطالع رسانی سنجش در سطح استان به گونه ای صورت پذیرد که خانواده ها ( به ویژه مناط مشروم

* کارشناس مسئول  /کارشناس تشخیص اداره آموزش و پرورش استثنایی استان – رئيی

اداره سيتم اداره کي آميوزش و پيرورش اسيتان – کارشيناس مسيئول

ستم نوجوانان ،جوانان و مدارس معاون بهداشتی دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
** متشک از یک نفر مسئول /منشی ،کارشناس آزمون هاي تخصصيی ،یيک نفير کارشيناس بینيایی سين (اپتومتریسي ) ،یيک نفير کارشيناس شينوایی سين
(ادیولوژیس ) ،یک نفر راننده
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ودورازتاده ) از نشوة مراحل اجرای آن در
اداره کل آموزش و پرورش استان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان می باشد .ضمناً
برنامه ریزی مناسب جهت تهيه وتوزیع بهينه بروشورها و پوسترهای تبليغاتی موردتأیيد دبيرخانه
شورای سنجش ،صورت گيرد.
 -2-2مشل استقرارپایگاه های سنجش در هر استان باید از طری درج نشانی در جراید و اعوالم آن از
سایررسانههای جمعی مشلی به اطالع عموم مردم رسانده شود.
تأمين و آموزش نيروی انسانی ،امکانات و تسهيالت
 -3-1معاونت بهداشتی دانشگاه ها /دانشکده های علوم پزشکی مطواب شناسونامه سوالمت و بسوته
خدمت نوجوانان و جوانان انجام معاینات غربال گوری عموومی پزشوکی را بور عهوده داشوته و موظوف
هستند نسبت به تأمين و سازماندهی به موقع نيروی انسانی (کاردان و پزشك) و تجهيزات مورد نيواز
در مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت اقدام نمایند.
 3-1-1معاینات غربال گری پزشکی نوآموزان در واحدهای بهداشتی درمانی پوشش دهنده مدرسوه
مشل ثبت نام و تشصيل نو آموز ( براساس تقسيم بندی مودارس بوين واحودهای بهداشوتی درموانی )
انجام خواهد گردید.
 -3-2در صورتيکه بنا به ضرورت و شرایط خاص منطقه ای ،امکان انجام معاینات پزشوکی عموومی
در مرکز بهداشتی درمانی دشوار باشد ستاد هماهنگی سونجش اسوتان موی توانود بوا در نظور گورزتن
امکانات و تجهيزات زم نسبت به استقرار پزشك در پایگاه سنجش تصميم گيری و اقدام نماید .
 -3-3مراکز بهداشتی درمانی که دارای زضای زيزیکی مناسبی هستند با هماهنگی واحد گسترش
شبکه معاونت بهداشتی استان می توانندبرحسب تواز

ستاد هماهنگی سنجش استان ،به عنوان

پایگاه سنجش مورد استفاده قرار گيرند.
 -3-4معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی موظف است :
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 -3-4-1نسبت به آموزش وتوجيه کليه عوامل مرتبط با بخش معاینات غربال گری پزشکی نوآموزان
مطاب بسته خدمت سالمت نوجوانان و جوانان و دستورالعمل برنامه سنجش و شناسنامه سالمت
اقدام نماید.
 -3-4-2با مشارکت اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش نسبت به انجام آمووزش عموومی سوالمت
برای نوآموزان و خانواده های آنها در مراکز بهداشتی درموانی  ،خانوه هوای بهداشوت و پایگواه هوای
سنجش ،برنامه ریزی و در صورت امکان با توليد و انتشوار  ،بسوته هوای آموزشوی مناسوب ( پمفلوت،
پوستر و نمایش زيلم و  )....اقدام و پی گيری نمایند.
 -3-4-3ضمن اهتمام به بررسی سواب واکسيناسيون نوآموزان نسبت به تکميل واکسيناسويون آنوان
مطاب آخرین دستورالعمل مرکز مدیریت بيماریهوا در واحودهای بهداشوتی درموانی برناموه ریوزی و
اقدام نماید.
 -3-4-4نسبت به ارائه خدمات سالمت دهان و دندان برای نوآموزان ( معاینه دقي دهان و دندان و
ثبت خدمات مورد نياز پزشکی ،آموزش بهداشت دهان و دندان ،انجام زلورایدتراپی با وارنيش و ارجاع
به واحدهای تخصصی و دندانپزشك در قالب قرارداد بيمه نوآموزان ) اقدام نماید.
 -3-5توأمين سووایر نيروهوای شوواغل در پایگوواه سونجش ،امکانووات و تجهيووزات موورد نيوواز و تشووکيل
دوره های توجيهی برعهووده اداره کوول آموزش و پرورش استان خواهد بود.
 -3-6کارشناس مسوؤول /کارشوناس تشوخيص اداره آمووزش و پورورش اسوتثنایی اسوتان عوالوه بور
عضویت در ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان  ،منشصراً مسؤوليت انتخاب آزمایندهها (بر اسواس
ضوابط مندرج در این دستورالعمل) ،برگزاری دورههای توجيهی و آموزشی و نظارت بر کوار مجریوان
را با هماهنگی نمایندگان معاونت تربيت بودنی و سوالمت اداره کول آمووزش و پورورش اسوتان و گوروه
کارشناسان مسؤول سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس معاونوت بهداشوتی دانشوگاه  /دانشوکده علووم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در استان بر عهده دارد.
 -3-7رئيس اداره سالمت اداره کل آمووزش و پورورش اسوتان عوالوه بور عضوویت در سوتاد همواهنگی
اجرای سنجش استان با هماهنگی و مشارکت کارشناس مسئول سالمت نوجوانان و جوانوان و مودارس
4

معاونت بهداشتی  ،کارشناس مسئول  /کارشناس تشخيص اداره آمووزش و پورورش اسوتثنایی اسوتان،
مسئوليت شناسایی ،آموزش مراقبين سالمت و نظارت بر عملکرد آنان را بر عهده دارد .
 -3-8کارشناس مسؤول سوالمت نوجوانوان  ،جوانوووان و مووودارس معاونوت بهداشوتی دانشوگاه هوا /
دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان عالوه بور عضوویت در سوتاد همواهنگی
اجرای سنجش استان با هماهنگی کارشناس مسوئول  /کارشوناس تشوخيص اداره آمووزش و پورورش
استثنایی استان ،مسؤوليت نظارت مستمر بر روند زعاليت های پایگاه و مجموعه زرآیندهای بهداشتی
مطاب بسته خدمتی که توسط کاردان ها  ،کارشناسان  ،مراقبين سوالمت و پزشوکان ارائوه موی گوردد
(مراکز بهداشتی درمانی ،خانه های بهداشت ،پایگاه های سنجش و  ) ....را بر عهده دارد.
 -3-9کارشناس مسئول سالمت دهوان ودنودان معاونوت بهداشوتی دانشوگاه  /دانشوکده علووم پزشوکی
وخدمات بهداشتی درمانی اسوتان عوالوه برعضوویت درسوتادهماهنگی سونجش اسوتان موظوف اسوت
باهماهنگی کارشناس مسئول سالمت نوجوانان  ،جوانوان ومودارس نسوبت بوه برناموه ریوزی ونظوارت
برحسوون اجوورای معاین وات سووالمت دهووان ودنوودان درمراکزبهداشووتی درمووانی وپایگوواه هووای سوونجش
اقدام نماید.ضمنا" درارائه زهرست اسامی دندان پزشکان  /بهداشت کاران وکاردان های بهداشت دهوان
ودندان مناط همچنين جمع آوری نتایج نهایی وگزارش دهی طب کاربر

های مربوطه اهتمام ورزد.

ایجاد هماهنگیهای زم با ستاد ثبت نام استان.
رئيس گروه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان عالوه برعضویت درستاد هماهنگی
اجرای سنجش استان ،مسؤوليت اطالع رسانی به موقع به مدارس در خصوص روند اجرای سنجش و
ایجاد هماهنگی بين متصدیان ،کارشناسان و مدیران مدارس ابتدایی استان را جهت ارجاع نوآموزان
بدو ورود به دبستان به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای سنجش بر عهده دارد .ضمناً مسئوليت
برنامه ریزی جهت دانش آموزان بانيازهای ویژه را نيز با هماهنگی با اداره آموزش و پرورش استثنایی
عهده دار می باشد.
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ارسال اطالعات ،آمار اوليه و تخصصی و همچنين گزارش کوار در مراحول تعيوين شوده بوه دبيرخانوه
شورای سنجش از طری پست الکترونيکی مدیریت بهداشت ،پيشگيری و تشوخيص سوازمان امووزش
وپرورش استثنایی کشور
نظارت دقي بر روند زعاليت پایگاهها و تعطيل و تعدیل به موقع پایگاهها در صورت لزوم .
 -6-1در صورتی که در شروع اجرای سنجش بنا به د یلی با توجه به جودول پایگواه و منواط تشوت
پوشش ،پایگاهی تشکيل نگردید ،مراتب به دبيرخانه شورای سنجش اعالم گردد.
زووراهم نمووودن تسووهيالت زم جهووت انجووام بازدیداعضووای ستادکشوووووری سوونجش از پایگوواه هووای
تشت پوشش
پيش بينی تمهيدات اجرایی برای ارائووه آموزش هوای بهداشتوووی زم جهوت مراجعوه کننودگان بوه
پایگوواه هووا در طووول اجوورای سوونجش مشووروط بوور آن کووووه در زراینوود اجوورای آن خللووی وارد نگووردد
( اولویت ها و مشتوای آموزشی از طری معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده ها تعيين خواهد شد).
ارسال گزارش از روند اجرای سنجش به دبيرخانه شورای سنجش ،هر  15روز یکبار .
 - 11نتایج معاینات نوآموزان مطاب کاربر

 119 -1وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشوکی بایود بوه

تفکيك هر مدرسه توسط تمامی عوامل بهداشوتی شواغل در سونجش ( مراقوب سوالمت  /کواردان سوالمت
خانواده /بهورز و یا پزشك ) ثبت و جهت انجوام پيگيوری هوای زم در طوول سوال تشصويلی بوه مراکوز
بهداشتی درمانی ارسال گردد .درضمن ترتيبی اتخاذ گردد درپایگاه های سنجش زهرست اسامی نوآموزان
دارای اختالل جهت پوی گيوری هوای بعودی در اختيوار مراکوز بهداشوتی درموانی و خانوه هوای بهداشوت
قرار گيرد.
 -11-1معاونووت توووان بخشووی اداره کوول بهزیس وتی اسووتان عووالوه بوور عضووویت در سووتاد ،مسووئوليت
ایجاد هماهنگی های زم برای پيگيوری و ارائوه خودمات و تسوهيالت تووان بخشوی بوه دانوشآمووزان
شناسایی شده در سنجش را عهده دارمی باشد.
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 - 11ازآنجووووایی کووه اخووتال ت بعضووی ازدانووش آموووزان درطووی اجوووورای سوونجش شناسووایی ونيووووازبه
پی گيری یا ارجاع تخصصی درطی سوال تشصويلی دارد ،مراتوب توسوط مراقوب سوالمت  /بهورزویوا
پزشك معاینه کننده تا رسيدن به نتيجه نهایی پيگيری شود.

ج ) تشكيالت و گردش كار
- 1مدیران کل ادارات آموزش و پرورش استان ها ،پس ازدریازت دستورالعمل اجرایی و موالی نسوبت بوه صودور
ابالغ جهت اعضای ستاد هماهنگی سنجش استان و همچنين تشکيل جلسه ستاد به منظور بررسی روند کار
حداکثر هر  15روز یك بار اقدام زم را به عمل آورند.
 -1 – 1معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشوتی درموانی اسوتان و ریويس
اداره آموزش و پرورش استثنایی نيز می توانند پيشنهاد تشوکيل جلسوه زووق العواده سوتاد را بدهنود،
در این صورت مدیر کل آموزش و پرورش استان باید با بررسی ضرورت امر نسوبت بوه تشوکيل جلسوه
ستاد اقدام نماید.
ستاد هماهنگی سنجش استان با توجه به حيطه زعاليت اعضای ستاد و مفاد این دسوتورالعمل نسوبت
به برنامهریزی و ایجاد هماهنگی های زم برای اجرای بهينه سنجش اقدام و گوزارش جلسوات را بوه
دبير خانه شورای سنجش مستقردر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ارسال نماید.
- 2پس از تعيين نيازمندی ها و ایجاد همواهنگی هوای زم در زمينوه اجورای سونجش  ،وظوایف هور یوك از
اعضای ستاد تعيين و برای انجام آن زمان بندی به عمل آید .زمان بندیهای مزبور باید به شوکلی طراحوی
شوند که امکانات پایگاهها برای اجرای هرچه مطلوب ترسنجش سازماندهی شده باشند.
- 3مسؤوليت اجرای دقي سنجش در استان بر عهده رئيس ستاد هماهنگی سنجش استان است.
 -3-1مسؤوليت اجرای دقي سونجش در شهرسوتان هوا بور عهوده مودیر /رئويس آمووزش و پورورش
شهرستان و ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیر نظر ستاد هماهنگی استان است.
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 -3-2مسؤوليت اجرای دقي سونجش و معاینوات در پایگواه هوا بور عهوده مسوئول پایگواه و زیور نظور
کارشناس مسئول  /کارشناس تشخيص اداره آموزش و پرورش استثنایی است.
 -3-3مسؤوليت اجرای دقيو برناموه معاینوات بوالينی پزشوکی در مراکوز بهداشوتی درموانی و پایگواه
سنجش بر عهده کارشناس مسؤول سالمت نوجوانان  ،جوانان و مدارس استان می باشد.
 -4ستاد هماهنگی سنجش استان جهت تسهيل انجام وظایف مشولوه موی توانود از همکواری کارشناسوان
ناظر نيزبهره گيرد.
 -4-1نشوه تشکيل گروه /گوروه هوای نظوارت بور ارزیوابی هوای بينوایی ،شونوایی و آموادگی تشصويلی
پایگاه های سنجش به شرح زیر می باشد:

تعدادپایگاه استان

تعدادگروه ناظر

 6تا  21پایگاه

یك

 21تا  31پایگاه

دو

 31پایگاه به با

سه

 -4-2گروه ناظرشامل  :یك نفربيناییسنج،یك نفر شنواییسنج ویك نفر آزماینده آمادگیتشصيلی است.
 -4-3تيمی متشکل از مسئولين و یا کارشناسان گروه های سوالمت نوجوانوان ،جوانوان و مودارس معاونوت
بهداشتی  ،اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش و اداره آموزش و پورورش اسوتثنایی بوا همواهنگی دبيور
اجرایی سنجش نسبت به نظارت برروند زعاليت پایگاه های سنجش و پيگيری مسائل مرتبط اقدام نمایند.
 -4-4کارشناس مسؤول سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس مسؤوليت نظارت بر چگونگی اجرای معاینوات
و غربالگری بالينی و نظارت بر نشوه تکميل بخش پزشکی و غيرپزشکی شناسنامه سالمت دانش آمووزان را
در پایگاه های سنجش و مراکز بهداشتی درمانی بر عهده دارد.
 -5اداره آموزش و پرورش استثنایی استان می تواند عالوه بربهرهگيری از کارشناسوان نواظر ،یوك نفور نيوروی
مجرب ومتخصص در زمينه آمار را به عنوان مسوول آمار و یك نفرنيروی مجرب و متخصص در زمينوه اموور
مالی رابه عنوان حسابدار مسوول سنجش استان تعيين نماید.
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 -6مسئول آمار استان موظوف اسوت توا پاسوخنامه هوای رایانوه ای را پوس از جموعآوری و شومارش دقيو بوا
هماهنگی قبلی ،جهت استخراج نتایج پس از اعالم از سوی دبيرخانه شورای سنجش به تدریج ارسال نماید.
 - 7سازماندهی زعاليت پایگاه ها باید به نشوی باشد که امکان دسترسی به آمار مراجعين بوه پایگواه هوا بورای
مسؤولين آموزش و پرورش استان و معاونت های بهداشتی استان به سهولت زراهم باشد.
- 8در صورت وجود هر گونه ابهام ،رئيس یا دبير اجرایی سوتاد همواهنگی سونجش اسوتان بایود موضووع را از
دبيرخانه شورای سنجش استعالم و پس از کسب تکليف  ،نسبت به اجرای نظر شورا اقدام نماید.
- 9مفاد دستورالعمل های صادره از سوی دبيرخانه شوورای برناموه ریوزی سونجش مبتنوی بور بررسویهوای
کارشناسانه  ،اعتبارات مصوب و امکانات دردسترس  ،تدوین شده است بنابر این هرگونه تغيير در آنها بدون
کسب مجوز از دبيرخانه مذکور،تخلف مشسوب خواهد شد.
- 11

ارزیابیها شامل مراحل زیر است :

مرحـله مقدماتي  :شامل ارزیابی های بينایی  ،دیدرنگ  ،شنوایی  ،گفتاری  ،آموادگی تشصويلی  ،اخوتال ت
جسمی  -حرکتی ،اندازه گيری توده بدنی ،قد به سن ،معاینوات اخوتال ت دهوان و دنودان ،جلودی ،اخوتالل
رزتاری و معاینات پزشك عمومی می باشد.
مرحله تخصصي  :در صورت ضرورت وبرحسب نوع ارجاع ،نوآموزجهت بررسی دقي تر به پزشك متخصص
و یا سایرنيروهای تخصصی برای انجام معاینات تخصصی بينایی ،شنوایی ،آمادگی تشصيلی و .....
ارجاع خواهد شد(.پس از انتقال اطالعات کاربر

های تخصصی به برگه های رایانه ای برگه های ثبت

نتایج تخصصی به شناسنامه سالمت نو آموز ضميمه گردد ).
به منظور شناسایی نوآمووزان دارای اخوتالل رزتواری (اوتيسوم) زم اسوت نوآمووزانی کوه در مرحلوه
مقدماتی آمادگی تشصيلی مشکوك به مشکل تشخيص داده شده و به مرحله تخصصی ارجاع موی شووند،
پرسشنامه غربالگری توسط والدین آنهوا تکميول شوده و در صوورت عودم کسوب نموره زم بوه کارشوناس
تخصصی  ADIRارجاع شوند .در ضمن درمورد والدینی کوه دارای سوواد کوازی نبووده و قوادر بوه تکميول
پرسشنامه نيستند  ،این پرسشنامه توسط کارشناس تخصصوی هووش تکميول موی گوردد.ضومنا"اجورای
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آزمون غربال گری (  ) SCQتوسط کارشناس تشوخيص اداره آمووزش وپورورش اسوتثنایی بورای کودکوان
زیر 6سال ویادانش آموزانی که مشکوك به اتيسم می باشندالزامی است.
- 11

اطالعات زردی مندرج درشناسنامه سالمت ونتایج حاصل ازتجزیه وتشليل اطالعات سنجش ،مشرمانه

تلقی شده و دسترسی به آن زقط توسط مسؤولين ذیربط امکان پذیر است.
- 12

مسؤوليت نظارت بر نشوه اجرای سنجش استان بر اساس این دستورالعمل بر عهده ستاد هماهنگی

اجرای سنجش استان است .لذا بازدید ازراد ،نمایندگان سازمان و سایر نهادها یا گروه ها زقط با کسب
مجوز از ستاد هماهنگی استان ميسر خواهد بود.
- 13

از آنجا که تمام کارکنان اجرایی سنجش باید دارای معرزینامه باشند ،زم است از سوی دبير اجرایوی

ستاد هماهنگی سنجش استان گواهی عکس دار مطاب با نمونه مشخص شده در دستورالعمل مالی  ،بورای
آنان صادر و در اتاق مشل کار آزمایندگان مربوط نصب گردد.
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در مرحله مقدماتی  ،کارت واکسيناسيون تمام نوآموزان باید بوه مهور پایگواه سونجش موورد مراجعوه،

ممهور شودتا از مراجعه مجدد آنان به پایگاه های دیگر جلوگيری گردد.
- 15

نوآموزانی که نياز به ارزیابی تخصصی ندارند ،پس از دریازت شناسنامه سالمت که بوه تأیيود مسوئول

پایگاه رسيده باشد به دبستان مورد تقاضای ثبوت نوام ،معرزوی موی شووند .اموا نوآمووزانی کوه در مرحلوه
مقدماتی مشکوك به مشکل تشخيص داده می شوند ،پس از اجرای آزموون هوای تخصصوی موورد نيواز و
تعيين جایگاه آموزشی به همراه برگه تکميل شده ارزیابی تخصصوی  ،بوه واحود آموزشوی ذیوربط معرزوی
خواهند شد ( پس ازانتقال اطالعات برگه های ارزیابی تخصصی به پاسخنامه های رایانه ای ،برگوه هوای
ثبت نتایج تخصصی بينایی وشنوایی وجسمی حرکتی ضميمه شناسونامه سوالمت نوآمووزان موی شوود ).
زم به ذکر است که ارزیابی تخصصی آمادگی تشصيلی  ،بينایی و شنوایی صرزاً در مراکز و کلينيوك هوای
وابسته به اداره آموزش و پرورش استثنایی استوان به صوورت رایگوان انجوام می پذیرد.
- 16

در صورت نياز به سایر ارجاعات تخصصی بالينی  ،هماهنگی های زم جهت پذیرش دانش آموزان در

بيمارستان ها و مراکز تخصصی تابعه دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درموانی توسوط
معاونين بهداشت و درمان بعمل آید.
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دستورالعمل مالي سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان
باعنایت به اهميت وضرورت اجرای سنجش سالمت جسمانی وآمادگی تشصويلی کودکوان متناسوب بوا وظوایف
پيش بينی شده ،دستورالعمل مالی سنجش تدوین گردیده است .به منظور پيشگيری از بروز مشوکالت احتموالی
در پرداخت ح الزحمه عوامل اجرایی ضروری است ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان در اجرای مفواد ایون
دستورالعمل دقت کازی مبذول دارد .
 -1اعتبووار پرداخووت تمووامی حوو الزحمووه هاوهزینووه هووا ی طوورح از مشوول درآموودهای وصووولی تووأمين
خواهد شد.
با توجه به اینکه قوانين ومقررات مربوط به کاروتوامين اجتمواعی وهمچنوين امووراداری واسوتخدامی ازجملوه
قوانين آمره بوده وهرگونه تواز ویوا شورطی بورخالف قوانون درمراجوع قضوایی مسوموع نخواهودبودبنابراین
حتی ا مکوان از نيروهوای رسومی یوا پيموانی وزارت آمووزش و پورورش اسوتفاده شوود و چنانچوه ازنيروهوای
غيررسمی استفاده شودبه کارگيری آنان به گونه ای باشدکه به آموزش وپرورش تشميل نشوندوصورزا" بورای
امرسنجش ونيز مدت زمان مشدوداستفاده شوندضمنا" ح الزحمه نيروهای رسمی بارعایوت مواده  93قوانون
مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود.
تبصره :1با عنایت به نامه شماره  222/138117مورخ  89/2/25معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسوانی
ریاست جمهوری – دزتر امور نظام های جبران خدمت ،می توان همچوون سونوات قبول بوا نيروهوا بوه صوورت
قرار داد کار معين اقدام نمود.
تبصره :2درانعقادقراردادبانيروهای آزادمفادبخشونامه شوماره  811/356موورخ  91/1/5مقوام عوالی وزارت
رعایت شود.
تبصره : 3تنظيم هرگونه قرارداد صرزا"با هماهنگی واحد حقوقی استان انجام پذیرد.
تبصره  : 4ادامه همکاری نيروها در طول مدت قورارداد و تمدیود آن ،زقوط بوا نظور سوتاد همواهنگی اجرایوی
سنجش استان و کسب مجوز کتبی از دبيرخانه شورای برنامه ریزی سنجش امکان پذیر خواهد بود و چنانچوه
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ستاد هماهنگی استان الزاماً پایگاهی را تعطيل و یا تعدیل نماید زقط به ازای روزهای کارکرد (مطاب بوا مفواد
جدول شماره  1ضوابط مالی) ح الزحمه پرداخت خواهد شد.
 -2جدول تعداد پایگاه ها و نيروی انسانی مورد نياز هر اسوتان توسوط سوازمان آمووزش و پورورش اسوتثنایی
تدوین و به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال خواهد شد و سازمان آموزش و پرورش استثنایی تعهدی را
در خصوص آثار مالی ناشی از اشتغال بيش از سهميه تعيين شده نخواهد پذیرزت.
 -3زمان اجرای سنجش مطاب با دستورالعمل اجرایی و ساعات کاری در پایگاه  4ساعت خواهد بود.
 -4ستاد هماهنگی اجرایی سنجش استان موظف است در صورت کاهش تعوداد مراجعوه کننودگان بوه پایگواه از
حداقل تعدادآزمودنی درروز (مطواب جودول شوماره  )1پوس از همواهنگی بادبيرخانوه شوورای برناموه ریوزی
سنجش نسبت به تعدیل ویاتعطيل پایگاه اقدام نماید.
 -5هزینوه هوای اجورای سونجش عشووایری بوه صوورت جداگانوه بووه سورجمع تخصويص اعتبوارات آن اسووتان
اضازه می گردد.
 -6ح الزحمه تعيين شده برای  6روز کاری در هفته و  25روز کاری در ماه مشاسبه شده است و بوه ازای هور
روز عدم حضور (موجه یا ناموجه ) از

1
52

ح الزحمه ماهانه کسر میشود.

 -7درپایگاه های سنجش عشایری درصورت عدم رعایت حدنصاب ،به ازای هرآزمودنی کم ترازحوداقل تعيوين
شده 3درصدازح الزحمه روزانه آزمایندگان ( به جزء راننده ) کسرخواهدشد.
 -8درصووورت وجووودمعلم راهنمووادرگروه ،بووه ازای هرروزکوواری مبلووغ  131/111ریووال مشاسووبه وپرداخووت
خواهدشد.
 -9در صورتی که هر یوك از عوامول اجرایوی شوامل گوروه هوای نواظر و کارشوناس آموار و یوا آزماینوده هوای
تخصصی غيراداری جهت انجام امور مشوله به یکی از مناط استان مأمور شوند  ،برای هر روز مأمووریت آنان
مبلغ  81/111ریال عالوه بر ح الزحمه مربوط ،مشاسبه و پرداخت می شود .زم اسوت برگوه مأموریوت بودون
دریازت ح مأموریت صادر و وسيله ایاب و ذهاب توسط استان در اختيار ایشان قرار گيرد .ضومناً حو الزحموه
گروه های ناظر بر اساس تعداد گروههای تعيين شده در دستورالعمل اجرایی قابل پرداخت است .
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 -11پرداخت ح الزحمه به کارشناسان مرحله تخصصی مطواب بوا تعوداد نوآمووز ارزیوابی شوده در مرحلوه
تخصصی ( مطاب جدول شماره  ) 4انجام خواهد گرزت.
 -11صدور معرزی نامه عکس داربرای تمام عوامل اجرایی وهمچنين صدورابالغ ح التودریس بورای مدرسوين
دورههای آموزشی الزامی است.
 -12هزینووههووای اجوورای سوونجش بووه صووورت جداگانووه بووه اداره کوول آموووزش وپوورورش اسووتان ابووالغ اعتبووار
خواهد گردید.
 -13مبلغی از اعتبار مورد نياز اجرای سنجش در هر استان بصورت علی الشساب ابالغ و پایودار نموودن موابقی
آن منوط به ارائه قبض های درآمدی همراه با گواهی انجام کار مطاب با برگوه هوای ارسوالی از سووی سوازمان
آموزش و پرورش استثنایی میباشد.
 -14بوورای تووأمين بخشووی ازاعتبووارات زم جهووت اجوورای سوونجش درمرحلووه مقوودماتی مبلووغ  81/111ریووال
به ازای هور نوآموز دریازت خواهد شد .زم به ذکراست که برای تامين حمایوت هوای زم ازاقشوارکم بضواعت
جامعه  5درصدازنوآموزان به صورت رایگان و 11درصدازآنان به صورت نيم بها موردارزیابی قرارگيرند.
 -15درصورت عدم رعایت بند 6صفشه  5دستورالعمل اجرایوی ،سوازمان آمووزش وپورورش اسوتثنایی تعهودی
درقبال پرداخت ح الزحمه عوامل اجرایی پایگاه سنجش تعدیل نشده نخواهد داشت.
 -16وجوه دریازتی از مراجعه کنندگان در پایان هر هفته بر حسب تعداد برچسب های صادره توسوط مسوؤل
پایگاه به حساب شماره  2173189111113بانك ملی ایران  -شعبه صبا  -کد  ،546به نوام درآمود حاصول از
خدمات آموزشی و زرهنگی سازمان آموزش و پورورش اسوتثنایی کشوور واریوز و برگوههوای حوالوه بوانکی بوه
حسابدار مسوول مالی سنجش استان تشویل گردد .اصل برگههای حواله بانکی پس از پایوان هور هفتوه هموراه
کاربر

مالی شماره  2باید توسط حسابدار مسوول مالی به سوازمان آمووزش و پورورش اسوتثنایی ( اداره کول

توسعه مدیریت وپشتيبانی ) جهت ثبت در دزاتر مربوطه ارسال شود.
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جداول نيروي انساني پايگاه هاي سنجش سال تحصيلي 39-39
جدول(  )1تعداد نيروها و عوامل اجرايي پايگاه هاي مقدماتي و ميزان حق الزحمه آنان

تعداد عوامل

ح الزحمه

پایگاه

به ازای

ازای هرروز

الف

ب

ج

عشایر

عوامل اجرایی پایگاه اوليه

 25روزکاری( به ریال)

ح الزحمه به

مسئول

1

-

-

-

منشی

1

-

-

-

4/111/111

مسئول/منشی

-

1

1

1

-

5/211/111

آزماینده آمادگی تشصيلی

3

2

1

1

4/711/111

4/711/111

4/711/111

آزماینده بينایی

1

-

-

-

3/811/111

-

-

-

آزماینده شنوایی

1

-

-

-

3/811/111

-

-

-

آزماینده بينایی /شنوایی

-

1

1

1

-

4/611/111

3/111/111

231/111

مراقب سالمت

1

1

1

-

4/111/111

3/511/111

2/111/111

-

خدمتگزار

1

1

1

-

2/311/111

2/111/111

1/751/111

-

-

-

-

1

385/111

-

-

-

1

171/111

پزشك جهت معاینات بهداشتی
وپزشکی
راننده
کارشناس ناظر

الف

ب

ج

عشایر

4/511/111

-

-

-

-

-

-

3/811/111

211/111
191/111

4/111/111

-
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 تعداد حداقل و حداکثرآزمودنی ها در یك روز کاری برحسب نوع پایگاه به شورح زیور اسوت :ضومناً رعایوت
حداقل تست شونده در روز الزامی است.
الف 39-42 -نفر
ب 26-28 -نفر
ج 13-14 -نفر
عشایر 12-14 -نفر
 مبلغ 1/711ریال بابت ارزیابی کمتووور از حوداقول تست شووونووده در روز کسر می گردد.
در پایگاه های نوع « ب » و « ج » در صورتی که برای ارزیابی بينایی و شونوایی بوه جوای آزماینوده از پزشوك
( طرحی یا آزاد ) استفاده شود ح الزحمه تعيوين شوده در پایگواه نووع « ب» ماهيانوه  6/811/111ریوال و در
پایگاه نوع «ج » ماهيانه  6/111/111ریال تعيين می گردد.
درصورت تامين پزشك درپایگاه عشایری مبلغ مذکورمشاسبه وپرداخت می گردد.
بکارگيری تعداد کارشناس ناظوور بينوایی ،شنوووایی و آمووادگی تشصويلی مطواب بابنود  4-1دستورالعمووول
اجرایی سال تشصيلی 92-93می باشد.
حداکثر مودت زعاليوت ک ارشوناس نواظر بينوایی وشونوایی یوك مواه وناظرآموادگی تشصويلی حوداکثر دو مواه
می باشد و در صورت نياز بوه اداموه کوووار بوا مجووووز دبيرخانوه شوورای برناموه ریوزی سونجش امکوان پوذیر
می باشد.
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جدول(  )9تعداد نيروها و عوامل اجرايي پايگاه هاي تخصصي و ميزان حق الزحمه آنان
ح الزحمه به ازای  25روزکاری (به ریال)
عوامل اجرایی پایگاه

الف ( حداکثر

ب ( حداکثر

ج ( حداکثر

تست شونده درماه

تست شونده درماه

تست شونده درماه

 1251آزمودنی )

751آزمودنی )

511آزمودنی )

-

-

الف

ب

ج

مسوول

1

-

-

4/111/111

منشی

1

-

-

3/511/111

-

مسوول /منشی

-

1

 1نفرنيمه وقت

-

3/111/111

2/111/111

کارشناس بينایی سنجی

1

-

-

طب جدول()4

*

-

-

کارشناس شنوایی سنجی

1

-

-

طب جدول(4

)*

-

-

کارشناس آزمونهای تخصصی هوش

4

6

4

طب جدول()4

*

طب جدول()4

طب جدول()4

خدمتگزار

1

1

1

2/111/111

1/711/111

1/411/111

* حداکثرتعدادآزمودنی که توسط کارشناسان تخصصی ارزیابی خواهند شد طب جدول شماره  4دسوتورعمل
مالی سنجش می باشد.
درصووورت عوودم وجودکلينيووك بينووایی و شوونوایی دریووك مکووان ویامشوودودیت ميووزان مراجعووه کننووده بووه
کلينيك ها درصورت استقرار 8نفر آزماینده تخصصی هوش ،استان می تواندبوه صوورت متمرکزدریوك پایگواه
نسبت به بکارگيری یك مسئول ویك منشی بارعایت حداکثرتست شونده درماه (  1111نفر) اقدام نماید.
 در پایگاه تخصصی مبلغ 1/711ریال بابت ارزیابی کمتووور از حوداقول تست شووونووده در روز از ح الزحمه
مسوول و منشی پایگاه کسر می گردد.
به منظور رزاه حال والدین و در صورت با بودن حجم مراجعين به پایگاه تخصصی سوتاد همواهنگی سونجش
استان می تو اند پس از اخذ موازقت کتبی ازشورای برنامه ریزی سنجش نسوبت بوه تشوکيل پایگواه در شويفت
عصر اقدام نماید .
جدول ( )9ميزان حق الزحمه كارشناس آمار و حسابدار به ازاي هر  92روز كاري
کارشناس آمار

2/811/111ریال

حسابدار مسئول طرح

2/311/111ریال
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 -13به منظور نوبت دهی به مراجعان پایگاه های اوليه ،هم چنين پاسخگویی و تکميل پرونده های تخصصی
یك نفر (منشی) پایگاه اوليه به مدت ده روز کاری در پایگاه حضور یابد.
 -14نشوه مشاسبه ح الزحمه کارشناس آمار و حسوابدار مسوئول سونجش بور اسواس ميوانگين کوارکرد روز
پایگاه ها مشاسبه و پرداخت خواهد شد ضمنا"عالوه بر ح الزحمه ( مطواب جودول شوماره  )3بوه ازای هور
پایگاه مبلغ  41/111ریال برای یك بار مشاسبه می گردد.
تبصره مهم  :در صورتی که کارشناس آمار و حسابدار مسؤول سنجش از نيروهای اداری باشوند زقوط مشومول
 51درصد مجموع ح الزحمه می باشند.
جدول ( )4ح الزحمه کارشناسان تخصصی با احکام آموزشی و اداری
حداکثر تعداد آزمودنی ها
در یك نوبت کاری
 25روز

روزانه

کاری

حداکثر تعداد آزمودنی ها
در دو نوبت کاری
روزانه

25روز کاری

هزینه سرانه به ازای
هر آزمودنی
(به ریال)

حداکثر ح الزحمه
منظور شده
( در دو نوبت کاری)

کارشناس آزمون های تخصصی هوش

5

125

8

211

58/111

11/611/111

کارشناس بينایی سنجی

15

375

24

611

18/111

11/811/111

کارشناس شنوایی سنجی

15

375

24

611

18/111

11/811/111

کارشناس آزمون ADI-R

3

75

5

125

91/111

11/251/111

 -15به ح الزحمه آن دسته از آزماینده های پایگاه های سيار که بدون ح مأموریت بوه منواطقی بوا زاصوله
بيش از  31کيلومتر اعزام می شوند  %31اضازه می گردد.
جدول شماره ( )2حق الزحمه هزينههاي عمومي طرح

شرح

به ازای هر پایگاه

به ازای کارآموز

مرحله مقدماتی

به ازای آزمون شونده
(به ریال)

(به ریال)

(به ریال)

هزینه دوره های آموزشی

86/111

-

-

هزینه گردهمایی

42/111

-

-

هزینه پذیرایی

4/111

-

2/511

هزینه جانبی

-

861/111

-
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 -16هزینه دورههای آموزشی شامل ح التدریس مدرسين و هزینه بيتوته زراگيران میباشد که بوه ازای هور
نفر کارآموز روزانه مبلغ  86/111ریال منظور می گردد.
ح الزحمه مدرسين دوره های آموزشی مطاب با آخرین جدول ح التودریس آمووزش ضومن خودمت کوه از
سوووی مرکزمزبووور ابووالغ شووده اسووت ،خواهوود بووود .همکوواران شوواغل در اداره آموووزش و پوورورش اسووتثنایی
در صورت اخذ مرخصی روزانه می توانند ،ح التدریس مزبور را دریازت کنند.
 -11هزينه گردهمايي
گردهمایی برای مسئول ،منشی پایگاه ،موراقبين سوالمت و کارشناسوان آزموون هوای تخصصوی هووش بوه
استثنای گروه های دارای دوره آموزشی زقط در دو روز خواهد بود کوه بوه ازای هور نفور شورکت کننوده مبلوغ
 42/111ریال منظور شده است.
طووول دوره آموزشووی بوورای آزماینووده بينووایی  16سوواعت ،شوونوایی  16سوواعت  ،آمووادگی تشصوويلی  24و
کارشناسان تخصصی هوش  8ساعت است.
 -11هزينه پذيرايي
بووه منظووور پووذیرایی از عواموول اجرایووی پایگوواه اوليووه ( شووامل پزشووك مسووتقر در پایگوواه نيووز مووی باشوود)
و تخصصی مبلغ  4/111ریوال و نوآمووزان موورد ارزیوابی در پایگواه هوا ،مبلوغ  2/511ریوال بوه ازای هور نفور
در نظر گرزته شده است هزینه پذیرایی در استان های بوشهور  ،خوزستوان  ،سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و
جنوب کرمان ،ایالم و خراسان جنوبی به ازای هر نفر مبلغ دو برابر مشاسبه می گردد.
ضروری است درتمام پایگاه های استان پذیرایی نوآموزان بصورت یکسان انجام پذیرد.
 -13هزينه جانبي
هزینه های جانبی شامل ملزومات مورد نياز پایگاه ها  ،هزینه پستی  ،هوزینه بانکی و  ....مویباشود کوه بوه
ازای هر پایگاه مرحله مقدماتی مبلغ  861/111ریال در نظر گرزته شده است.
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« نحوه تسويه حساب نهايي سنجش با استان »

پس از اتمام زعاليت تمامی پایگاه های سنجش در استان و به منظوور اعوالم تواری تسوویه حسواب نهوایی
ازطرف دبيرخانه شورای سنجش  ،ضروری است قبال" مواردزیربه آن شورا ارسال گردد:
- 1کاربر

های آماری( شماره  4الی  8پيوست ) وکاربر

پایگاه اوليه وتخصصی ( پيوست ) از طری

های مشخصات اعضای ستادوعوامل اجرایوی

پست الکترونيکی دبيرخانه شورا

- 2برگه های رایانه ای در بسته بندی با تعداد معين به نشانی که متعاقباً اعالم خواهد شد.
دبيرخانه شورای سنجش پس از دریازت اطالعات اسوتان نسوبت بوه اعوالم تواری تسوویه حسواب موالی اقودام
خواهد کرد.

د ) نيـــروي انساني
نظر به اینکه زرایند سنجش و ارزیابی زرایندی علمی و تخصصوی اسوت و اجورای دقيو آن مسوتلزم
بهره گيری از نيروهای انسانی دارای دانش و مهارت خاص است  ،ضروری است رئيس و دبير اجرایی سوتاد
هماهنگی سنجش استان در بکارگيری نيروهای اجرایوی سونجش شورایط منودرج در ایون دسوتورالعمل را
به دقت رعایت نمایند.
شرايط مسئول پايگاه:

مدیر دبستانی که طب ضوابط مندرج دراین دستورالعمل به عنوان پایگاه سنجش تعيين می شود ،مسووول
پایگاه نيزخواهد بود .در غير این صورت ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان تالش نمایود از ازورادی کوه
دارای مدرك کارشناسی در رشته روان شناسی یا علوم تربيتی با سابقه همکاری در سنجش بوده به عنوان
مسؤول پایگاه استفاده نماید.
شرايط آزماينده بينايي (مرحله مقدماتي)

به ترتيب اولویت :
- 1دارندگان مدرك تشصيلی کارشناسی و با تر در رشته بينایی سنجی
- 2دانشجویان نيمسال ششم و با تر مقطع کارشناسی بينایی سنجی بارعایت ضوابط ومقررات مربوط
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- 3دارندگان مدرك تشصيلی کاردانی بينایی سنجی
 - 4دارندگان مدرك تشصيلی کاردانی آمووزش نابينایان از مراکوز تربيت معلّوم به شورط گوذراندن موزقيت
آميز دوره توجيهی مربوطه
- 5مراقبين سالمت به شرط گذراندن موزقيت آميز دوره توجيهی مربوطه
شرايط آزماينده شنوايي(مرحله مقدماتي)

به ترتيب اولویت :
- 1دارندگان مدرك تشصيلی کارشناسی و با تر در رشته شنوایی شناسی
- 2دانشجویان نيمسال ششم و با تر مقطع کارشناسی شنوایی شناسی
- 3دارندگان مدرك تشصيلی کاردانی شنوایی شناسی
 - 4دارندگان مدرك تشصيلی کواردانی آمووزش ناشنوووایان از مراکووز تربيوت معلّووم بوه شوورط گووذراندن
موزقيت آميز دوره توجيهی مربوطه
- 5مراقبين سالمت به شرط گذراندن موزقيت آميز دوره توجيهی مربوطه
شرايط آزماينده آمادگي تحصيلي(مرحله مقدماتي)

 -1داشتن مدرك تشصيلی به ترتيب اولویت حداقل کارشناسی در رشوتههوای روان شناسوی (بوا گورایش هوای
مختلف) ،مشاوره ،علوم تربيتی (با گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی)
 -1-1دارندگان مدرك تشصيلی با تر از کارشناسی در رشته های مذکور از اولویت برخوردارند.
 -2گذراندن موزقيتآميز دوره توجيهی مربوطه
شرايط مراقب سالمت

دارنوودگان موودرك تشصوويلی حووداقل کوواردانی و بووا تردر رشووته هووای بهداشووت عمووومی ( ،گوورایش خووانواده)،
کودك یاری ،بهداشت مدارس  ،پرستاری ومامایی
شرايط كارشناس ناظر بينايي سنج :
 داشتن یکی از مدارك تشصويلی حود اقول کارشناسوی بينوایی سونجی ،دکتورای پزشوکی عموومی ،کارشوناسبهداشت عمومی
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 ازراد دارای صالحيت عمومی و سابقه همکاری با سنجش (طب نظر کارشناس /کارشناس مسؤول تشخيص)از اولویت برخوردارند.
شرايط كارشناس ناظر شنوايي شناس :
 داشتن یکی از مدارك تشصيلی حد اقل کارشناسی شنوایی شناسی ،دکترای پزشکی عموومی ،کارشوناسبهداشت عمومی
 ازراد دارای صالحيت عمومی و سابقه همکواری بوا سونجش (طبو نظور کارشوناس /کارشوناس مسوؤولتشخيص) از اولویت برخوردارند.
شرايط كارشناس ناظر آمادگي تحصيلي :
داشتن مدرك تشصيلی حداقل کارشناسی در رشته های روان شناسی (با گرایش های مختلف) ،مشاوره ،علووم
تربيتی ( با گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی).
ضمناً ازراد دارای صالحيت عمومی و سابقه همکواری بوا سونجش (طبو نظور کارشوناس /کارشوناس مسوؤول
تشخيص) از اولویت برخوردارند.
وظايف كارشناسان ناظر بر اجراي سنجش عبارت است از:

 .1مشارکت در انتخاب ،بکارگيری و آموزش علمی آزمایندگان در هر یك از شواخههوای سونجش
بينایی ،سنجش شنوایی و ارزیابی آمادگی تشصيلی
 .2نظارت بر روند زعاليت نيروهای اجرایوی (بينوایی سونج ،شونوایی سونج و آزماینوده آموادگی
تشصيلی) در پایگاه ها به نشوی که از خطاهای اجرایی کاسته شده و بر بهينه شودن کيفيوت
ارزیابیها بياززاید.
 .3بررسی و کنترل آمار آزمودنی های ارزیابی شده توسط آزمایندگان با هدف کشف علل کواهش
و یا اززایش غير معمول آمار آزمودنیها.
 .4بررسی نشوه تکميل شناسنامه سالمت نوآموز و برگههای ارجواع بوه مرحلوه تخصصوی کوه
توسط آزمایندگان شاغل در پایگاه اوليه سنجش انجام میشود.
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 .5ارائه گزارش کتبی از روند زعاليت پایگاهها به کارشوناس مسوئول  /کارشوناس تشوخيص اداره
آموزش و پرورش استثنایی.
شرايط منشي پايگاه

داشتن حداقل مدرك تشصيلی دیپلم کامل متوسطه و گذراندن موزقيت آميز دوره توجيهی مربوطه
ازرادی که سابقه همکاری دراجرای برنامه سنجش را دارند بارعایت ضوابط ومقررات مربوط ،در اولویت
می باشند.
شرايط خدمتگزار

دارا بودن صالحيت عمومی و داشتن سابقه همکاری با سنجش (طب نظر مسؤول پایگاه)
شرايط آزمايندگان آزمون هاي شناختي (مرحله تخصصي)

 .1داشتن مودرك تشصويلی حوداقل کارشناسوی در رشوتههوای روان شناسوی(بواگرایش هوای مختلوف)
مشاوره ،علوم تربيتی (با گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی)
 .2برخورداری از سالمت جسمی و روانی
 .3سپردن تعهد کتبی مبنوی بور اداموه همکواری تاپایوان سونجش در واحود پيشوگيری وتشوخيص اداره
آموزش و پرورش استثنایی استان
 .4داشتن مجوز یا گواهينامه اجرای آزموون هوای تخصصوی هووش از مودیریت بهداشوت ،تشوخيص و
پيشگيری سازمان آموزش و پرورش استثنایی
شرايط كارشناس شنوايي ( مرحله تخصصي )

 .1داشتن مدرك تشصيلی حداقل کارشناسی شنوایی شناسی
 .2سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت ضوابط و مقوررات اداری وزارت آموزش و پرورش
 .3دارا بودن صالحيت عمومی و سابقه همکاری دراجرای سنجش
شرايط كارشناس بينايي ( مرحله تخصصي )

 .1داشتن مدرك تشصيلی حداقل کارشناسی بينایی سنجی
 .2سپردن تعهدکتبی مبنی بررعایت ضوابط ومقررات اداری وزارت آموزش وپرورش
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 .3دارا بودن صالحيت عمومی و سابقه همکاری دراجرای سنجش
شرايط آزمايندگان آزمونهاي تخصصي تشخيص اوتيسم

- 1داشتن مدرك تشصيلی کارشناسوی ارشدیاکارشناسوی در رشوتههوای روان شناسوی (بوا گورایشهوای
مختلووف) مشوواوره ،علوووم تربيتووی (بووا گوورایش آموووزش و پوورورش کودکووان اسووتثنایی) و دارا بووودن
مجوز اجرای مصاحبه تشخيصی اتيسم از سوی مدیریت مودیریت بهداشوت ،تشوخيص و پيشوگيری
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
- 2دارا بودن صالحيت عمومی و سابقه همکاری در اجرای سنجش
بديهي است تمام عوامل اجرايي سنجش ملزم به رعايت ضوابط اخالقي و موازين شرع مقدس اسالم مي باشـند و در
صورت مشاهده هرگونه رفتاري مغاير با اين ضوابط و موازين ،ادامه همكاري آنان ممنوع خواهد بود.

مسؤوليت نظارت بر رعایت این امر بر عهده ریيس و دبير ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان است.

هـ ) نحوة ارزيابي دانش آموزان جا مانده ازطرح سنجش

.1

نحوة ارزيابي دانش آموزان جا مانده ازسنجش سال 1931

تمام مراحل ارزیابی دانش آموزان جامانده از سنجش ( به جوز آموادگی تشصويلی و اخوتالل رزتواری (اوتيسوم)
همانند ارزیابی نوآموزان بدو ورود به دبستان است .
 .1مالك اظهار نظر در مورد وضعيت آمادگی تشصيلی این دانش آموزان  ،نتيجه ارزشيابی کيفی کارنامه است.
.1- 1

دانش آموزانی که جمع بندی عملکرد آنها در نوبت دوم کارنامه کيفوی در دروس "ریاضوی" ،
" علوم" و "بخوانيم و بنویسم"  ،با کلمه " قابل قبوول" و بوا تر توصويف شوده باشود  ،بوا
گذاشتن عالمت منفی در مقابل بند آمادگی تشصويلی شناسونامه سوالمت ،نسوبت بوه صودور
شناسنامه اقدام گردد.

.1-2

دانووش آموووزانی کووه جمووع بنوودی نهووایی عملکوورد آنهووا در نوبووت دوم یووا شووهریور در دروس
"ریاضی"" ،علوم" و "بخوانيم و بنویسم" با کلمه " نياز به توالش بيشوتر" توصويف شوده
باشد .با گذاشتن عالمت مثبت در مقابل بند آمادگی تشصيلی شناسنامه  ،دانوش آمووز جهوت
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ارزیابی تخصصی بوه مراکوز سونجش وابسوته بوه اداره آمووزش و پورورش اسوتثنایی اسوتان
ارجاع گردیده و پس از مشخص شدن وضعيت ذهنوی و جایگواه آموزشوی  ،نسوبت بوه صودور
شناسنامه اقدام گردد.
این گروه از دانش آموزان که نيازبه ارزیابی درمرحله تخصصی هوش دارند باید با بنود « پ »
( سن با ) به مرحله تخصصی ارجاع شوند.
 .2با توجه به سن این گروه از دانش آموزان ،آزمون های غربال گری و تشخيصی اخوتالل رزتواری (اوتيسوم)
اجرا نمی شود.
. 9نحوة ارزيابي دانش آموزان جا مانده از طرح سنجش سال 1939

ستاد هماهنگی اجرای سونجش اسوتان بوه شورط وجوود زضوای مناسوب و همواهنگی زم بوا مراکوز
بهداشتی  ،درمانی جهت انجام معاینات می توانند با رعایت موارد منودرج در دسوتورالعمل موالی و اجرایوی
سنجش سال  1392و با رعایت حداقل تست شونده پس از دریازت مجوز اجرا از دبيرخانه شورای سنجش
نسبت به تشکيل پایگاه و انجام تمامی مراحل ارزیابی اوليه حداکثر تا پایان آذر ماه اقدام نمایند.

و ) تشكيالت پايگاه هاي سنجش در سال 1939
پايگاه اوليه :پايگاهي است كه به صورت متمركز در يك مكان تشككل ركردد و در آن ،تمكامي مااياكات و ارايكابي هكا
غربال رر تاللن شده در برنامه ساجش نو آمواان انجام رلرد .
پايگاه تخصصي  :پايگاهي است كه به صورت متمركز در يك مكان تشكل رردد و در آن ،ارايابي ها تخصصي مربوط به
بلاايي ،شاوايي و هوش انجام رلرد .
 -1ساعات كار در پايگاه  4ساعت و تركلب نلروها در پايگاه ها به شرح اير ميباشد :
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جدول شماره ( : )1ترکيب عوامل اجرایی پایگاه اوليه سنجش (نوع الف(
عنوان

ردیف

تعداد

1

مسئول پایگاه

 1نفر

2

منشی

 1نفر

3

آزماینده بينایی

 1نفر

4

آزماینده شنوایی

 1نفر

5

آزماینده آمادگی تشصيلی

 3نفر

6

مراقب سالمت

 1نفر

7

خدمتگزار

 1نفر

جدول شماره ( : )2ترکيب عوامل اجرایی پایگاه اوليه سنجش( نوع ب)

عنوان

ردیف

تعداد

1

مسئول پایگاه  /منشی

 1نفر

2

آزماینده بينایی  /شنوایی

 1نفر

3

آزماینده آمادگی تشصيلی

 2نفر

4

مراقب سالمت

 1نفر

5

خدمتگزار

 1نفر

جدول شماره ( :)3ترکيب عوامل اجرایی پایگاه اوليه سنجش (نوع ج)

عنوان

ردیف

تعداد

1

مسئول پایگاه  /منشی

 1نفر

2

آزماینده بينایی  /شنوایی

 1نفر

3

آزماینده آمادگی تشصيلی

 1نفر

4

مراقب سالمت

 1نفر

5

خدمتگزار

 1نفر
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به منظور ایجاد سهولت در امر مراجعه نوآموزان و والدین آنها به پایگاه های سونجش ،سوتاد همواهنگی اسوتان
مجاز است حداکثر  2پایگاه در نوبت عصر در مرکز استان دایور نمایود و سوایر پایگواه هوا زقوط در نوبوت صوبح
دایر خواهند بود.
-1-1بکارگيری نيروها در دو نوبت صبح و عصر در پایگاه اوليه مجاز نخواهود بوود و در صوورت انجوام زعاليوت
برای نوبت دوم ح الزحمهای پرداخت نخواهد شد.
 -1-2ميزان کارکردروزانه برای پایگاه هابراساس جدول شماره (  )1دستورالعمل مالی سنجش سال  1392است.
 -1-3مرحله تخصصی حسب مورد و با توجه به امکانات اسوتان هوا در درمانگواه هوای تخصصوی و یوا مراکوز
سنجش اداره آموزش و پرورش استثنایی اجرا خواهد شد.
 -2نظارت بر نشوه زعاليت پایگاه و تأمين تسهيالت مورد نياز بر عهده مسؤول پایگاه خواهد بود.
 -3ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان به سبب مسائلی از قبيل کاهش تعداد مراجعين ،نقص در زعاليوت هوا و
عدم رعایت ضوابط ،نسبت به تقليل تعداد نيروهوای مجوری  ،توقوف کوار یوا تغييور مشول پایگواه اقودام نمایود.
بنا بر این ضروری است در عقد قرارداد با نيروهای اجرایی این موضوع قيد شود.

ز ) شرايط تعيين محل پايگاه هاي اوليه سنجش
به منظور تعيين مشل پایگاه سنجش  ،ضروری است ضمن هماهنگی زم بين کارشناسان سالمت نوجوانان ،
جوانان ،مدارس  -کارشوناس مسوئول توسوعه شوبکه و کارشوناس مسوئول  /کارشوناس تشوخيص مووارد ذیول
درنظرگرزته شود :
 .1سهولت دسترسی والدین به پایگاه با توجه به ویژگی های جمعيتی هر شهر و نزدیك بودن آن به مودارس و
مراکز بهداشتی  /درمانی.
 .2داشتن زضایی مطبوع ازنظربهداشتی و مناسب برای انتظوار والودین بوه نشووی کوه دموای آن آزار دهنوده
نباشد و حضور آنان مانع اجرای دقي آزمون ها نشود.
 .3داشتن اتاق مجزا به تعداد آزمایندگان آزمون آمادگی تشصيلی.
 .4داشتن اتاقی با طول حداقل  6متر برای اجرای آزمون بينایی.
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 .5داشتن اتاقی مجزا و ساکت برای اجرای آزمون شنوایی.
 .6داشتن اتاقی مناسب جهت انجام معاینات اوليه بهداشتی نو آموزان.
 .7داشتن اتاق مناسب جهت پزشك درصورت استقرارپزشك درپایگاه.
 .8داشتن اتاق مناسب جهت مدیر پایگاه و منشی.
 .9دور بودن مشيط از صداهای مغشوش کننده مطاب با شرایط ارزیابی ها
تبصره  : 1رعایت مقررات مربوط به تعيين مشل پایگاه های سنجش الزامی می باشد.
تبصره  : 2تأکيدمی شود در مواردی که ناگزیر از انتخاب مدارسی است که مشل آنها در کوچه ها یا خيابان های
کم رزت و آمد است با نصب اطالعيه یا عالئمی در مسيرهای اصلی آمد و شد ،مشل پایگاه را مشوخص نمووده توا
امکان دسترسی مراجعان زراهم بوده و موجبات رنجش خاطر هم ميهنان عزیز زراهم نگردد.

ح ) زمان اجـراي سنجش
زمان اجرای برنامه سنجش سال جاری از  1392/3/1تا پایان شهریور ماه  1392خواهد بود .
تذکر مهم :با توجه به این که ستاد ثبت نام دانش آموزان ،شروع ثبت نام را از تاری  92/2/1تعيين نموده اسوت
لذا ستاد هماهنگی سنجش باهمواهنگی سوتادثبت نوام اسوتان موظوف اسوت ترتيبوی اتخواذ نماینود ثبوت نوام
نوآموزان پایه اول ابتدایی تا قبل از انجام مراحل سنجش به صورت مشروط درآموزشگاه موردتقاضای والودین
نوآموزان بدو ورودانجام گيرد .

ط ) فرآيند اجراي سنجش
ستاد هماهنگی سنجش بنا به ضرورت و بر حسب شرایط استان ،به منظور رضایتمندی والودین و تسوهيل
در مراجعووه آنهووا بووه پایگوواه هووای سوونجش مووی توانوود یکووی از زرآینوود هووای اجوورای سوونجش شووماره  1و یووا
( 2پيوست ) را اجرا نماید.
دكتر حميدرضا حاجي بابايي

دكتر محمدحسن طريقت منفرد

وزيــر آمـوزش و پــرورش

وزير بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
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