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بسم ا... الرحمن الرحيم
طراحی و اصالح مداوم سيستم آموزشی، پرورشی و توان بخشی با توجه به رويکردهای 
نوين آموزشی و در جهت تأمين نيازهای دانش  آموزان با نيازهای ويژه از اهداف و وظايف 

اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنايی به شمار می رود.
تأکيد بر رويکرد حرفه آموزی در نظام آموزشی نه تها باعث توانمندتر شدن دانش آموزان 
با نيازهای ويژه در فرآيند تحصيل و يادگيری می گردد؛ بلکه مدرسه را نيز در انجام رسالت 
ياری  است،  جامعه  در  پويا  و  مفيد  زندگی  برای  دانش آموزان  آماده کردن  همانا  که  خويش 
می دهد. به همين منظور «  دوره راهنمايی تحصيلی پيش  حرفه ای  » طراحی شده است که از 
يک سو زمينه های به فعلّيت رساندن استعدادها و توانايی های دانش آموزان با نيازهای ويژه 

را فراهم می سازد و از سوی ديگر موجب ارتقاء کارآيی نظام آموزشی می شود.
خداوند را شاکر و سپاسگزاريم که اين توفيق حاصل شد تا نظام آموزشی با رويکرد 
آمادگی ها  و  توانايی ها  انواع  با  انطباق  برای  الزم  انعطاف  از  که  پيش حرفه ای  آموزش های 
برخوردار است، ايجاد کنيم و نسبت به برنامه ريزی درسی دوره راهنمايی تحصيلی پيش حرفه ای 

اقدام نماييم.
سازمان آموزش و پرورش استثنايی بر خود واجب می داند از زحمات تمامی عزيزانی 
که در اين حرکت مهم نقش اساسی ايفا کردند به ويژه کارشناسان و معلّمان مدارس استثنايی 
و همچنين سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و مراکز وابسته صميمانه تشکر و قدردانی 

نمايد.
نظرات  با  استثنايی  پرورش  و  آموزش  صاحب نظران  و  کارشناسان  معلّمان،  است  اميد 
ارزشمند خود در ارتقاء کيفی برنامه های درسی ارائه  شده، اين سازمان را بيش از پيش ياری 

نمايند. 
                                                             سازمان آموزش و پرورش استثنايی


