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لرحيم لرحمن   ... بسم 
به  توجه  با  توان بخش  و  پرورش   ، آموزش سيستم  مداوم  اصالح  و  طراح 
ردها نوين آموزش و در جهت تأمين نيازها دانش  آموزان با نيازها ويژه از  روي

اهداف و وظايف اصل سازمان آموزش و پرورش استثناي به شمار م رود.
شدن  توانمندتر  باعث  تها  نه  آموزش  نظام  در  حرفه آموز  رد  روي بر  يد  تأ
مدرسه  ه  بل يادگير م گردد؛  تحصيل و  فرآيند  در  ويژه  نيازها  با  دانش آموزان 
ردن دانش آموزان برا زندگ مفيد  ه همانا آماده  را نيز در انجام رسالت خويش 
تحصيلى  هنمايى     » همين منظور  به  م دهد.  يار  است،  جامعه  در  پويا  و 
ه از ي سو زمينه ها به فعلّيت رساندن استعدادها  پيش  حرفه   » طراح شده است 
و تواناي ها دانش آموزان با نيازها ويژه را فراهم م سازد و از سو ديگر موجب 

ارآي نظام آموزش م شود. ارتقاء 
ارشناسان اين توفيق حاصل شد تا  ه با همت  ر و سپاسگزاريم  خداوند را شا
ه از انعطاف الزم برا انطباق با  رد آموزش ها پيش حرفه ا  نظام آموزش با روي
نيم و نسبت به برنامه ريز درس  انواع تواناي ها و آمادگ ها برخوردار است، ايجاد 

دوره راهنماي تحصيل پيش حرفه ا اقدام نماييم.
تمام  زحمات  از  م داند  واجب  خود  بر  استثناي  پرورش  و  آموزش  سازمان 
ارشناسان و معّلمان  ردند به ويژه  ت مهم نقش اساس ايفا  ه در اين حر عزيزان 
ز وابسته  مدارس استثناي و همچنين سازمان پژوهش و برنامه ريز آموزش و مرا

ر و قدردان نمايد. صميمانه تش
با  استثناي  پرورش  و  آموزش  صاحب نظران  و  ارشناسان  معّلمان،  است  اميد 
يف برنامه ها درس ارائه  شده، اين سازمان را بيش  نظرات ارزشمند خود در ارتقاء 

از پيش يار نمايند. 
ستثنايى مو  پر  ما                                                               سا




