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 شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلوالن دستورالعمل

 (معلوالن جسمی حرکتیخشی ) غیردولتی روزانه آموزشی و توانب 

 نفر( 05)ظرفیت            

 

 مقدمه

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  62ماده  9نظر به اينكه بر اساس قانون تشكيل سازمان بهزيستي و بند 

ء صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقا ،مجلس شوراي اسالمي 62/11/08مصوب 

مراقبتي به گروه هدف در جهت نيل به توانمندسازي آنان  و كاهش  سطح كيفي ارائه خدمات آموزشي، توانبخشي،

ء قوانين فوق،  با هم انديشي در اجرا دستورالعملبر عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد، اين  ،تصدي گري دولت

ستي استان ها، انجمن مراكز غيردولتي توانبخشي متخصصان و كارشناسان مرتبط در سازمان بهزيستي كشور، بهزي

بازنگري و تنظيم شده و پس از تصويب در شوراي مديران حوزه توانبخشي، به  1992و انجمن هاي علمي، در سال 

 مي گردد. منظور اجراء ابالغ

 

 1ماده 

  تعاريف 

 جسمي حركتيداراي اختالل   )توانخواه( معلول-1-1

  اختالل دچار ياكتساب اي و يمادرزاد علل با ياسكلت و يعضالن ،يعصب ستميس در كه شود يم اطالق يفرد به

  يحيدرساختارتشر اييكار عدم اي و فقدان دنباله ب اختالل از يناش پوسچرال و يحركت مشكالت و باشد يم

 وي جتماعيتكاليف ا ي وزندگ يها تيفعالامور شخصي،    درانجام محدوديت موجب فقرات ستون و تنه ها، اندام

   .گردد يم

 

 معلوالن جسمي حركتي توانبخشي آموزشي غيردولتي روزانه مركز  -6-1

مركزي است كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي، به منظور فراهم آوردن 

ي شده اند، مجموعه كاملي از خدمات توانبخشي و آموزشي مورد نياز افرادي كه دچار معلوليت جسمي حركت

    .طراحي شده است

  



 6ماده 

 ط تخصصي متقاضي و مسئول فنييشرا 

 ط تخصصي متقاضي:ي: شرا 1-6

  فيزيوتراپي، كاردرماني در رشته هاي ارشد كارشناسي مدرک تحصيلي پزشكي و يادارا بودن حداقل،  

تحقيقات و فناوري يا  از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم ، مشاوره و مديريت توانبخشيارتوپدي فني

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  11با معدل حداقل   ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  سال 6جسمي حركتي حداقل به مدت  توانخواهانسابقه كار مرتبط با 

 

 شرايط تخصصي مسئول فني: : 6-6

  و  فيزيكي و توانبخشيب طدر رشته هاي دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي پزشكي و يا كارشناسي ارشد

از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت  يا  دكتراي عمومي، كارشناسي در رشته هاي فيزيوتراپي يا كاردرماني

در دو مقطع   11علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  با معدل حداقل 

 تحصيلي متوالي

  سال 6حركتي حداقل به مدت ان جسمي توانخواهسابقه كار مرتبط با 

 

 متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي جهت مسئوليت فني مركز مذكور از اولويت برخوردار خواهند بود. : 1 تبصره

در مناطق محروم از نيروي انساني، جانشين مسئول فني مي تواند كارشناس گفتاردرمانگري و يا ارتوپدي : 6تبصره 

  فني باشد.

كه پيش از ابالغ اين دستورالعمل و  بر مبناي مفاد دستورالعمل هاي پيشين موفق به اخذ  براي افرادي: 9تبصره 

جاري مجوز، پروانه هاي موافقت اصولي و مسئول فني گرديده اند، شرايط مندرج در دستورالعمل هاي زمان اخذ 

 خواهد بود.

 

 9ماده 

 ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص

 ضوابط پذيرش   -1-9

نظير بيماريهاي مفصلي، استخواني، بافت همبند، ) آسيب هاي ارتوپدي مي حركتي كه به دنبالجس توانخواهان

عضالني در اندام ها و ستون فقرات دچار آسيب شدند و نيز بدشكلي ها با علل مادزادي نظير )عدم تشكيل اندام ها 

رولوژيک، قبل از پايان وا اختالالت ن....( و ي )نظير ضربه، شكستگي و قطع عضو و و انگشتان و ...( و يا اكتسابي

...( يا بعد از پايان مراحل رشد نظير  و عصبي، ژنتيكي، متابوليک -مراحل رشد، نظير )فلج مغزي، اختالالت رشدي 

، صدمات به مغز و نخاع و هرگونه پيامد حركتي ناشي از صدمه يا آسيب در MS)سكته مغزي، پاركينسون، 

CNS،PNS   رولوژيک و...( كه باعث محدوديت در عملكرد و مشاركت فرد شود. در آسيب هاي ن وو سيستم اتونوم

قبل از پايان مراحل رشد اولويت حضور توانخواهان با توجه به حضور نيروهاي توانبخشي بيشتر و تخصصي تر  با 



 مراكز جسمي حركتي است. 

اهداف عملكردي كه خانواده براي توانخواه  ولي در آسيب هاي بعد از پايان مراحل رشد ضوابط پذيرش با توجه به

  .دارند و نيز معلوليت غالب در كميسيون بررسي مي شود

  

 : شرايط ترخيص 6-9

 رسيدن به سطحي از توانمندي جسمي و رواني الزم براي داشتن مشاركت فعال در خانواده و جامعه 

 و برقراري ارتباط موثر و مداوم با فرد  فراهم بودن بستر مناسب در خانواده  و جامعه جهت تداوم توانبخشي 

  ارجاع به كارگاه هاي توليدي حمايتيفراهم بودن شرايط تداوم مشاركت فعال از طريق 

 فراهم بودن شرايط تداوم مشاركت فعال از طريق اشتغال 

  

 خواهد بود.ييد مسئول فني اترخيص از مراكز توانبخشي به تشخيص تيم توانبخشي مركز به سرپرستي و ت  :1تبصره 

باا اطاالع ساتاد    دم تمايل به ادامه حضور در مركز، در صورت رضايت خانواده و مراجع براي ترخيص و يا ع  :6 تبصره

 بهزيستي شهرستان، ترخيص امكان پذير است.

، لذا تارخيص  رخ مي دهدماهه  9با توجه به اين امر كه اثربخشي خدمات توانبخشي حداقل در بازه زماني  :9تبصره 

طي يک سال و تعلق  سئول فني مركز در بازه زماني فوق با موافقت كميته توانبخشي به قطع يارانه فردون تاييد مبد

 آن به فرد پشت نوبت منجر خواهد شد.

 

 4ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز 

 پس از طي مراحل پذيرش، فرايند ارائه ي خدمات در مركز به ترتيب ذيل صورت مي پذيرد:

 تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم توانبخشيابي ارزي 

 آموزشي(  و تشكيل پرونده ي تخصصي )توانبخشي 

  جبران محدوديت هاي عملكردي و دستيابي وي به  توانمندسازي،تعيين اهداف توانبخشي فرد، به منظور

ه ي زماني سطح باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يک باز

 در جلسه ي گروهي -توسط تيم تخصصي -مشخص

  تدوين و طراحي برنامه ي توانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک از

 اعضاي تيم

  اجراي برنامه ي آموزشي و توانبخشي و ثبت كليه ي اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در پرونده ي

 تخصصي

 ت برگزاري جلساCase Conference با حضورمربيان و كليه افراد تيم  -هر سه ماه يک بار به صورت

توانبخشي و بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد 

  برنامه ي فوق در صورت پسرفت فرد در روند توانبخشي و تعريف مجدد

 ماه(  به صورت الكترونيک )لوح فشرده،  2ي هاي اوليه و دوره اي )هر ضبط و ذخيره فيلم جلسات ارزياب

 هارد و ...( براي مشخص شدن روند توانبخشي فرد



 آماده سازي فرد و خانواده جهت  دستيابي به سطوح باالتر 

 

 دعوت شوند.  Case Conferenceو يا خانواده وي به جلسه  توانخواهدر صورت نياز  تبصره:

 

 1ماده

 توانبخشي ،آموزشي  خدمات 

 سطح عملكرد  .....( مورد نياز هر فرد تا رسيدن به حداكثر و ارائه خدمات توانبخشي)فيزيوتراپي، كاردرماني  

 الزم رواني و هاي حمايت  برقراري مشاوره روانشناسي و بررسي مشكالت روحي رواني فرد و خانواده و

 ي اجتماع

  ساير  ، انتقال وره زندگي، مهارت هاي خودياريهاي روزمارائه خدمات آموزشي نظير آموزش فعاليت

 مراقبت هاي فردي الزم 

 و آموزش آنان جهت استفاده از وسايل كمک توانبخشي )ويلچر، عصا، واكر و ....( آماده سازي توانخواهان 

  آموزش حرفه اي متناسب با سطح آسيب نظير آموزش رايانه، فعاليت هاي هنري و…. 

  در زمينه هاي مرتبط با توانبخشي فرد مراقبين وآموزش خانواده 

 ژيک فردوتغذيه اي با در نظر گرفتن شرايط جسمي و فيزيول رهمشاو 

 )ارائه خدمات تخصصي توانبخشي تكميلي در منزل )مطابق شيوه نامه ابالغي 

 

الت و اخاتالالت   افراد تيم توانبخشي مرتبط با موضوع  ملزم به ارزيابي شيوه غاذاخوردن، بررساي مشاك     :1 تبصره

هاي الزم در خصوص وضعيت بدني مطلوب به گاروه هادف  در سااعت     ارائه آموزش موجود، تجويز وسايل كمكي و

 .تغذيه مي باشند

و روزهاي پنجشنبه  19صبح الي  0ساعت )و نه لزوما حضور توانخواه در مركز( ساعت فعاليت در اين مراكز : 6تبصره 

 د.مي باش 16صبح الي  0از ساعت 

اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت  :9تبصره 

 مي باشد. 10تا  19نمايند. ساعت كار در شيفت بعداز ظهر 

ح و با فعاليت بعدازظهر مراكز مي تواند ادامه فعاليت شيفت صبح و يا فعاليتي با موضوع فعاليت هاي صب: 4تبصره

 مجوز سازمان هاي ذيربط باشد.

و  در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات: 1تبصره  

 نسبت به پذيرش توانخواه يارانه بگير در شيفت بعدازظهر  اقدام نمايد.ساعات كاري حاكم بر شيفت صبح، 

 و برخورداري  روزه 16هرماه )در صورت تامين از سوي سازمان( به ازاي حداقل حضور يارانه كامل در : 2تبصره 

  .از خدمات مركز، تعلق خواهد گرفت توانخواه

 ساعت خدمات آموزشي و توانبخشي به توانخواهان، در هر روز،  مورد انتظار است. 9حداقل ي ارائه  :2تبصره 

سرو ميان وعده ي با كيفيت )مطابق شيوه نامه ابالغي از سوي سازمان( براي خدمت گيرندگان شيفت : 0تبصره 

 عصر،  الزامي است.و صبح 

 .استثناء مي باشند  2سال از تبصره  سه از  و كودكان كمترشيرخواران  :9تبصره 

 



 2ماده 

 نيروي انساني

 :  نيروي انساني تخصصي1-2

 توق تمام بصورت :يفن مسئول 

  وقت تمام يک نفر ي:فيزيوتراپكارشناس 

  :وقت تمام يک نفركارشناس كاردرماني 

  :ههفت در روز دو وقت پاره يک نفركارشناس گفتاردرماني 

 هفته در روز دو وقت پارهيک نفر  :باليني كارشناس روان شناسي 

 يک بار ماه ششهر  يک نفر :كارشناس تغذيه 

 وقت تمام نفر دو :يآموزش يمرب 

 ساعت 0هفته اي  :، ورزشي يا بازيامور هنري يمرب 

 

يت سالمت در بدو پذيرش به مطب پزشک عمومي )به منظور چک كردن وضع توانخواهارجاع  :1تبصره 

 ( الزامي است.توانخواه

هريک از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني، مي تواند به عنوان  :6تبصره 

 د.مسئول فني معرفي شو

ند به طور نمربي آموزشي درصورت گذراندن دوره ي هنري مصوب سازمان بهزيستي كشور مي توا :9تبصره 

 همزمان به عنوان مربي هنري انجام وظيفه نمايند.

معاونت توانبخشي استان و بسته به شارايط خادمت گيرنادگان مركاز،  امكاان      با نظر و هماهنگي  :4تبصره 

و خادمات   ديگار  يكاردرماانگر زمان حضور  موظف حضور فيزيوتراپيست با زمان  جايگزين كردن بخشي از

  وجود دارد. كاردرماني

 

 يرتخصصيغ يانسان يروين 6-2

 دو نفر خدمه 

                                                                              

باوده و لاذا    توانخواهنفر  18به مركز با ظرفيت  مربوطدر اين دستورالعمل تعداد كاركنان پيشنهادي : 1تبصره 

 . در مراكز با ظرفيت باالتر و يا پايين تر به نسبت بايد تعداد نيروي انساني مشخص گردد

كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي : 6تبصره 

 خواهند بود.  ،كشور مشخص مي شود

 

 2 دهما

 يانسان يروين فيوظا شرح

 



 كارشناس فيزيوتراپي -1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  افرادتشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از 

دريافت كننده ي خدمت

 پرونده( ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در

 توانخواه هر براي هفته در جلسه يک حداقل بصورت درماني جلسات ليتشك 

 حيصح جهت در( يتيسينوروپالست)   يعصب ستميس يريپذ انعطاف تيخاص تيهدا  

 يب علت به مفاصل يخشك و يعضالن يها يكوتاه از يريجلوگ جهت) مفاصل در يريپذ انعطاف بهبود 

 ( يحركت

 باالتر سطح به تر نييپا سطح کي از فرد ارتقا منظور به فعال، صورت به ها اماند عضالت قدرت يابيارز  

 متمركز ناتيتمر و يحركت يها آموزش  

 ي وي خانواده و فرد به رفتن راه و ستادنيا حيصح يها تيوضع آموزش 

 يحس بازگشت يها کيتكن يريگ كار به و يحس يابيارز 

 فرد طيشرا به توجه با يعملكرد ناتيتمر انجام نحوه آموزش 

 مختلف يها تيوضع در يعضالن يها گروه انيم تعادل و  يهماهنگ شيافزا جهت منظم برنامه کي ميتنظ 

 .ابدي يم رييتغ فرد شرفتيپ و طيشرا به توجه با كه

 (  و واكر عصا، ويلچر،) توانبخشي كمک وسايل از استفاده نحوه خصوص در توانخواهان آموزش.... 

 

 اردرمانيشناس ككار   -6-2 

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  افرادتشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از 

دريافت كننده ي خدمت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

 يابيارزش و يدرمان جلسات قيدق ثبت ،يدرمان برنامه و هدف ،يآگه شيپ نييتع و يحركت و يحس يابيارز 

  توانخواهان يا دوره

 توانخواه هر براي هفته در جلسه دو حداقل بصورت درماني جلسات ليتشك 

 يحركت يحس يها ييتوانا بهبود 

 و غذا كردن آماده ،يشخص نظافت مانند روزمره يها تيفعال انجام يبرا ازين مورد يها مهارت يبازآموز …  

 باشد كار و يزندگ محل در ديجد تيوضع با فرد انطباق جهت الزم داتيتمه و اقدامات انجام و مشاوره. 

 يها بيآس در ژهيبو توانخواهان يشناخت هيپا يها ييتوانا تيتقو و پرورش يبرا يذهن يكاردرمان اقدامات 

   CNS به وارده

 ها تيفعال انجام در يجبران يها ياستراتژ آموزش 

 حركات يتوال و بيترت آموزش و كوچكتر ياجزا به ها تيفعال شكستن و توانخواه يبرا يحركت يزير برنامه 

 تيفيك و ها، آن استقالل سالمت، ارتقاء منظور به خود فراغت اوقات از استفاده و توسعه در فرد به كمک 

 .ها آن يزندگ



 درمنزل يدرمان اقدامات يريگيپ منظور به خانواده به آموزش 

  يتوانبخش كمک ليوسا و لنتياسپ هيتهمشاوره در زمينه ي ارائه  

 

 گفتاردرمانيارشناس ك-9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  افرادتشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از 

دريافت كننده ي خدمت

 الت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده(ثبت گزارشات و نتايج مداخ

 توانخواهان يا دوره يابيارزش و يدرمان جلسات قيدق ثبت  

 يرفتار يها يژگيو يابيارز ،يدهان منطقه يعملكرد يساختار يها يژگيو يابيارز حواس، يابيارز،  

 موجود اختالالت فعر و يگفتار و يزبان يها يژگيو ،يشناخت يها يژگيو ،يداريشن و يداريد يها مهارت

 گفتار ليتسه و يآموز زبان جهت مذكور يها نهيزم در

 يدرمان برنامهي  ارائه و بلع اختالالت يابيارز 

 ارائه خدمات مرتبط با رفع مشكالت تنفسي و كنترل آبريزش دهان 

 نواقص رفع و مركز در توانخواهان هيتغذ تيوضع ي مشاهده 

 

 باليني يروانشناسكارشناس   -4-2

 ر در مركز منطبق با دستورالعملحضو

  افرادتشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از 

دريافت كننده ي خدمت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

 ينيبال يابيارز 

 فرد يتوانبخش طرح نيتدو در يتوانبخش ميت با يهمكار 

 خانواده و فرد با مشاوره و مصاحبه 

 انتقال تجارب توانخواهان موفق به ساير توانخواهان از طريق برگزاري جلسات مشترک 

 يدرمان گروه 

 يروان فشار با مقابله مسئله، حل ارتباط، يبرقرار يها مهارت) خانواده و فرد به زندگي يها مهارت موزشآ، 

  (..... و بحران تيريمد

  هدايت و ارجاع خانواده ها و يا توانخواهان به مراكز مشاوره ژنتيک تحت نظارت سازمان )از طريق ارائه

 معرفي نامه براي برخورداري از خدمت ويزيت ژنتيک به صورت رايگان(

  هدايت و ارجاع خانواده هاي كودكان واجد شرايط و در سنين پيش دبستاني، براي حضور  در مهد و يا

اي پيش دبستاني و دريافت خدمات )يک روز در هفته( مطابق شيوه نامه ابالغيكالس ه

 

 يآموزشي مرب:   1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل



 مربوطه كارشناسان نظارت تحت ،يتخصص ميت توسط شده نيتدو يتوانبخش و يآموزش يها برنامه ياجرا 

 يتوانبخش اهداف ياستار در انتوانخواه يبرا مناسب يها تيفعال ي ارائه  

 حاصله جينتا و اقدامات گزارش و ثبت 

  

 ، ورزشي يا بازيامور هنريمربي  -2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 شاخه هاي هنرهاي نمايشي، تجسمي،  ف استعدادهاي هنري هريک از توانخواهان دركش و ارزيابي

 موسيقايي

 ق الذكر با درنظر گرفتن  نيازها، توانمندي، استعداد و تدوين برنامه آموزشي در شاخه هاي هنري فو

 عالقمندي آن ها و با مشورت با ساير اعضاي تيم توانبخشي

 اجراي برنامه هاي آموزشي هنري تدوين شده براي هريک از توانخواهان بصورت فردي يا گروهي 

  تشكيل پرونده هنري براي هريک از توانخواهان و درج گزارش ماهيانه 

  

 هيتغذ كارشناس:   2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 يتخصص يابيارز 

 متناسب ييغذا ي برنامه ميتنظ 

 در فرد مطلوب يبدن و يطيمح تيوضع و مناسب ييغذا ي برنامه نهيزم درتوانخواهان  ي خانواده آموزش 

 هيتغذ زمان

 يريتشكيل پرونده و ثبت اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگ 

 

 0ماده

 فضاي فيزيكي 

 كامال مناسب سازي شده و داراي فضاهاي زير باشد: توانخواهانفضاي مركز بايد جهت دسترسي و سهولت تردد 

  متر مربع 10 مساحت حداقلبا فيزيوتراپي: اتاق 

  كاردرماني و آموزش فعاليت هاي روزمرة زندگي اتاقADL) :)متر مربع 68مساحت حداقل با 

  متر مربع  16مساحت حداقل  باي آموزشي: توانبخشاتاق 

  متر مربع  9 مساحت حداقل با: و كارشناس تغذيه ، گفتاردرمانگرروانشناس بالينياتاق 

 فضاي هنري، ورزشي يا بازي 

 

 

 



 9ماده

 تجهيزات و لوازم تخصصي 

 كمک توانبخشي تجهيزات پزشكي و:  1-9

 تخت معاينه 

 ويلچر 

 واكر ساده وچرخدار 

 انواع عصا 

 

 كاردرماني( -وسايل مورد نياز توانبخشي )فيزيوتراپي:  6-9

 تجهيزات الكتروتراپي:
Electrical Stimulator (FES+TNS) 

 تجهيزات مكانوتراپي بر اساس نظر كارشناس مربوطه

 : تجهيزات كاردرماني

 Trau Band 

 Hand Exercise 

 Standing Table  

 Tilt – Board 

 Parallel Bar 

 Roller 

 Ladder 

 Weight Cuff 

 Wedge 

  وسايل آموزشADL  وIADL 

 انواع پازل 

 تقويت كننده عملكرد اندام فوقاني  

  تشک 

 پاراوان 

 تخت درمان 

  توپCP  در سايزهاي مختلف 

 د مورد استفاده در رويكردرتجهيزات و مواSI  

 وسايل ساخت اسپلنت 

 تردميل 

 

 كف پوش ايمن باشد.   به : اتاق كاردرماني بايد مفروش تبصره 

 اير تجهيزات مطابق با نظر كارشناس كاردرماني و فيزيوتراپيس



 كاردرماني( -: وسايل مورد نياز توانبخشي )فيزيوتراپي 6-9
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غير دولتي توانبخشي   مراكز

  

  )كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك 
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مراكز اختصاصي ضوابط و شرايط دستورالعمل

  حرفه اي معلولين

  

كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك 

  

  )نفر  50ظرفيت (
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دستورالعمل

كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك ( 
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  : مقدمه 
اهداف تعريف شده فعاليت هاي سازمان  آموزش و توانبخشي معلولين رسيدن به استقالل اقتصادي و اجتماعي از فرآيند در    

برآيند اين فعاليت ها رسيدن به مرحله ايست كه توانخواه بتواند با استقالل نسبي در انجام قسمتي از يك حرفه . بهزيستي مي باشد

تنها در اين صورت . توانايي كسب شده و بالقوه خويش را در راستاي توليد يا ارايه خدمت به كار گرفته و در اين زمينه موفق گردد

است كه ايشان را از نيرويي سربار خانواده به فردي مولد و مفيد جامعه كه بتواند خود و خانواده اش را به طور نسبي اداره كند 

تيپ يك، مكاني است كه اين اهداف ظهور و بروز يافته و محلي براي گذار به  –بنابراين كارگاه توليدي حمايتي . تبديل نمايد

  .قعي اشتغال و يا تثبيت در شغلي پايدار محسوب مي گرددمحيط وا

، ماده يك و  83دستورالعمل حاضر به  استناد قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال . لذا

منظور دستيابي به براي آماده سازي شغلي و گذار موفق ب "كارگاه توليدي حمايتي" تحت عنوان،  3تبصره هاي الف و ب ماده 

  .  شغل پايدار و هدايت به سمت اجتماع طراحي شده است

  :هدف 

هدف كلي از تاسيس و فعاليت كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك، كارآموزي و كارورزي در راستاي توانمند سازي و كسب آمادگي 

به خودكفايي نسبي اجتماعي و اقتصادي  هاي الزم براي حضور در شرايط شغل حمايت شده و دستيابي به شغل پايدار و رسيدن

  .مي باشد و اهداف جزئي تر مي توانند حول موارد ذيل تبيين گردند

و دستيابي به  حين كار اجتماعي از طريق ايجاد آمادگي توانخواه براي آموزش مهارت هاي –كسب نسبي استقالل اقتصادي  -1

  . شغل پايدار بعنوان كارگر حمايتي خواهد بود

آماده سازي آن دسته از توانخواهاني كه شرايط خروج از چرخه خدمات توانبخشي حرفه اي و ورود به ساير خدمات حمايتي از  -2

  .جمله شرايط تيپ دو حمايتي را  دارا مي باشند 

  

     1ماده 

   تعاريف

 

 اي حرفه توانبخشي :1- 1

و  رواني ، ذهني حسي حركتي، هاي معلوليت داراي افراد به كه شود مي اطالق خدمات از اي مجموعه اي به  حرفه توانبخشي

 كه توانمنديهاي و مهارتها به دستيابي آنان منظور به )مشروط به دارا بودن شرايط پذيرش ( افراد مبتال به اختالل طيف اتيسم 

  . كار اشتغال حمايتي ارائه مي گردد  به دستيابي و آماده سازي براي

  حمايتي توليدي كارگاه :2- 1

كارگاهي است كه با تاكيد بر نيازسنجي و بازار يابي براي توليد و عرضه محصوالت و يا خدمات با كيفيت، برنامه ريزي شده و 

اين كارگاه مي تواند از كارگاه هاي مختلفي . فراهم مي نمايد) توانخواه( شرايط آموزش و اشتغال حمايتي را براي افراد معلول 

 در اين كارگاه توانخواهان بصورت. 1كارگاه و حرفه انتخابي بايستي به كميته پذيرش شهرستان معرفي گردندتشكيل گردد كه نوع 

كارورز و يا "حضور داشته و پس از طي دوره كوتاه آموزش هاي تابعي در حرفه مورد نظر به عنوان  تلفيقي از انواع معلوليت

  .به فعاليت خواهند پرداخت "كارگر حمايتي 

                                                
 .تعيين مي شود سسؤم نوع كارگاه صرفاً با نظرانتخاب  ١
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لذا . نظر به اينكه در عرصه توليد محصوالت به نيروي كار آموزش ديده بعنوان سرمايه اصلي مؤسسه تاكيد مي شود  : 1تبصره 

حركتي، رواني مزمن ، اتيسم مشروط به دارا بودن  –كليه توانخواهان واجد شرايط اعم از افراد با معلوليت هاي ذهني ، حسي 

   .شرايط كار مي توانند در كارگاه هاي تيپ يك به صورت تلفيقي پذيرش و مشغول به كار شوند

  

  شغل پايدار: 3- 1

حداقل به مدت يكسال از زمان شروع به  در اين دستورالعمل حفظ شغلي كه براي فرد ضمن دستيابي به استقالل مالي، 

 .پايداري و دوام داشته باشدكار، 

 

  

 شرايط عمومي پذيرش در كارگاه هاي توليدي حمايتي  واجد معلول فرد : 4 – 1

 . در انجام فعاليت هاي شخصي و ارتباطي از توانائي الزم برخوردار باشد  •

 .توانخواهان ذهني مي بايست در سطح آموزش پذير باشد  •

 سال به باال باشد  14سن توانخواه بايستي  •

  به صورت تلفيقي پذيرش انواع معلولين  •

 .فرد توانائي يادگيري حرف و مشاغل را در كارگاه مذكور داشته باشد •

 كار جوياي معلول فرد   :5 - 1

كار  بازار در جذب به قادر راحتي به اشتغال، و اي حرفه پذيرش عمومي شرايط بودن دارا ضمن كه شود مي اطالق فردي به

  .ها مشغول به كار خواهند شدكارگاه در اين نوع و از طريق كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان .نباشد

  

از واژه  لذا، شايسته است تانظر به اينكه فرد معلول ، با خواست و انگيزه فردي تمايل به حضور در كارگاه را دارد ،  - 2تبصره

   .گردداستفاده  ويبراي  "توانخواه"

  

 آماده سازي شغلي توانخواه   :6- 1

 هاي آموزشكه طي آن فرد توانخواه براي دستيابي به شغل شايسته آماده شده و  است توانبخشي حيطه در خدمات از فرآيندي

و هر توانخواه متناسب با شغل و  دريافت مي نمايد الزم در حين كار را براي رسيدن به آمادگي و ورود به بازار كار و شغل معين 

آموزش هاي الزم مشتمل بر . باشد و آماده به كار محسوب مي شودحرفه ي مشخص مي تواند واجد شرايط اشتغال و بكارگماري 

  : چهار بخش مي باشد 

 )LSE(آموزش هاي مهارت هاي زندگي  •

 آموزش مهارت هاي ارتباطات موثر در حين كار  •

 كسب و كار و تشخيص فرصت آموزش هاي كارآفريني ،  •

 آموزش مهارت هاي فني و تابعي از حرفه مشخص  •

 

با هماهنگي دبير خانه ستاد اشتغال از " دستورالعمل ابالغي آماده سازي شغلي "شايان ذكر است كه آموزش هاي مذكور بر اساس 

 .اكز غير دولتي اجرائي خواهد شدطريق كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان پيش بيني و حسب مورد از طريق مر

 

 تابعي هاي آموزش  :7- 1

مهارت ها اطالق مي شود كه براي آموزش و يادگيري حرفه هاي معين و در دستيابي فرد به شغل و حفظ آن مورد  از اي مجموعه

حل مشكل ، تصميم ( اهم اين مهارت ها مشتمل اند بر آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي ، مهارت هاي شناختي . نياز است

  . مي باشد ...) گيري و 
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"فعاليت"وم آموزش هاي كارگاهي به دو مفه 
  .تأكيد دارد  ”وظيفه“و  ٢

  : تعريف فعاليت 

 

 دوره كارآموزي   :8- 1

ماه كه با معرفي توانخواه به كارگاه حمايتي توليدي آغاز مي شود و توانخواه در اين دوره ضمن گذرانده  6الي  1دوره اي است بين 

  . آموزش هاي تابعي و مقدماتي جهت اشتغال و يا حضور در كارگاه توليدي حمايتي آماده مي شود

  . نماينددريافت نمي  را توانخواه هيچ مبلغي "كارآموزيدوره "در  :3تبصره 

  

  دوره كارورزي  :9- 1

در اين دوره توانخواه ضمن آشنايي بيشتر با ماهيت كار و نحوه انجام وظايف مربوطه، در مسير فرآيند توليد قرار گرفته و آموزش 

بعبارتي فرد توانخواه در دوره كارورزي مهارت  ٣)آموزش هاي توام با كار ( هاي تكميلي تر را در حين آنجام كار دريافت مي كند 

كارگاه بايستي معادل حداقل  در دوره كارورزي، هر .هاي الزم جهت استقالل نسبي در انجام فرآيند كاري را كسب مي نمايد

براساس ميزان كارائي و اثربخشي در توليد بصورت  4) پول توجيبي(عنوان دستمزد از يارانه دريافتي را به % 20

   . يانگين به حساب تمامي توانخواهان پرداخت نمايدم

 

 حمايتي  كارگر: 10- 1

 )خدمات ارائه يا توليد كيفيت و از لحاظ كميت (كار در وي عملكرد ميزان معلوليت، شدت يا نوع بعلت كه مي شود گفته فردي به

كمتر از افراد عادي بوده و با حمايت ، آموزش و آماده سازي در حرفه معين مي تواند شرايط ورود به محيط هاي اشتغال حمايتي  

  . را داشته باشد 

بايستي دوره هاي آموزش تابعي از مهارت خاص را طي نموده و به عنوان فرد آماده به كار به تائيد كميته ) واجد شرايط ( توانخواه 

 .نبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان رسيده باشدتوا

  

توانخواه واجد شرايط حضور در كارگاه هاي توليدي حمايتي از نظر كاركردي، توانائي هاي كمي نسبت به افراد معلول  :4تبصره

  .تيپ دو  را دارا مي باشد -شاغل در واحد هاي صنفي 

 

 توانبخشي حرفه اي و اشتغال كميته  :11- 1

را در سه سطح  اي حرفه پذيرش هاي فعاليت محوريت كه شهرستان و استان سطح در اي و اشتغال حرفه توانبخشي كميته

  .دارد را تشكيل مي گردد برعهده پذيرش ، هدايت و نظارت را

 

 نحوه ادغام و تبديل شدن به  مركز جامع   :12- 1

  

صرفا ادغام كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك  با مركز حرفه آموزي بالمانع است و امكان ادغام كارگاه با مركز پيش حرفه اي  •

 . وجود ندارد

  .ارائه مي گردد در صورت جامع شدن كارگاه، آموزش توانخواهان در حين انجام كار به آنان •

  

                                                
2 Activity 
3 Train on Jon Going 
4 Pocket Money 
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   2ماده 

 خروج از چرخه خدمات  شرايط و پذيرش ضوابط

  ضوابط پذيرش  :1 -2

توانخواه متقاضي، پس از انجام مراحل ارزيابي، راهنمائي و مشاوره شغلي و آماده سازي شغلي با معرفي كميته توانبخشي  - 1- 2-1

  . حمايتي تيپ يك معرفي مي گردد –و اشتغال شهرستان به كارگاه توليد 

  .دستورالعمل ضوابط پذيرش به استان ارسال مي گردد :1تبصره 

  .نمي باشد "كارگر حمايتي "كارگاه بطور مستقيم مجاز به پذيرش معلول جوياي كار تحت عنوان  -2- 2-1

 و ذهني حسي، حركتي، –هاي جسمي  معلوليت در كارگاه هاي توليد حمايتي تيپ يك، كليه توانخواهان با انواع با  - 3- 2-1

 پذيرش تلفيقيپذيرفته شده و بر  "زي و يا بعنوان كارگر حمايتي كارور –كارآموزي "مزمن و اوتيسم براي طي دوره هاي  رواني

 . تاكيد مي گردد) برحسب نوع معلوليت ( آنان

 

 )گذار موفق(شرايط خروج از چرخه خدمات  : 2 -2

شرط خروج توانخواه از كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك بر اساس طول دوره هاي كارآموزي و كارورزي و ميزان آمادگي  -2-2-1

 . وي در زمنه هاي اشتغال و انتقال به ساير مراحل اشتغال حمايتي مي باشد

موقعيت  كه زمان هر در مود، لذان تلقي معلول فرد براي دائمي كار محل يك توان مي را حمايتي توليدي كارگاه اگرچه -2-2-2

  . اقدام گردد توانبخشي حرفه اي شهرستان كميته نظر با تواند مي شود، مهيا وي براي  تري مناسب كاري

كليه توانخواهاني كه توان آموزش حرفه معيني را براي دستيابي به شغل حمايتي نداشته باشند، با نظر كميته توانبخشي  - 2-2-3

بررسي در اين مرحله حداكثر تا سه ( انتقال پيدا كنند ) حرفه آموزي (حرفه اي شهرستان بايستي به مراكز توانبخشي حرفه اي 

  ). نجام پذيردماه پس از معرفي به كارگاه بايستي ا

در صورت درخواست توانخواه و يا ولي قانوني وي مبني بر ترخيص وي ، در اين صورت كارگاه مورد را كتباً به كميته  -2-2-4

بديهي است كه كميته توانبخشي شهرستان در اولين فرصت . توانبخشي حرفه اي شهرستان اعالم نمايد و تصميم گيري خواهد شد

  .اقدام خواهد نمودنسبت به جايگزيني وي 

پس از ترخيص موفق افراد از كارگاه تيپ يك و ارجاع آنان به كارگاه حمايتي تيپ دو  يا ساير موارد، كميته توانبخشي  -2-2-5

  .حرفه اي و اشتغال شهرستان نسبت به تكميل ظرفيت مركز اقدام خواهد نمود 

 

 

 3ماده 

 در كارگاه خدمات ارائه روند

  

مي باشد، در  12تا  8به استثناء روزهاي پنجشنبه كه از ساعت  14صبح تا  8كارگاه در روزهاي هفته از ساعت فعاليت  - 1- 3

صورت نياز و موافقت استان و آمادگي كارگاه با ارائه مجوز كتبي، افزايش ساعت فعاليت منوط به رعايت پرداخت حقوق و دستمزد 

  .بالمانع است 17تا ساعت يارانه ، % 30پرسنل و افزايش دستمزد توانخواه تا 

 

 منطبق با ( دولتي ادارات كار رسمي ساعات برتغيير مبني اقليمي شرايط و كشور ي استانها استانداري تصويب اساس بر  : 1تبصره 

  .بود خواهد تغيير قابل كارگاه ي ها فعاليت خاتمه و شروع زمان ) استان در فعاليت ساعات تغيير
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با تعداد معدودي از توانخواهان داشته باشد، ) درطي ايام هفته( چنانچه كارگاه تمايل به همكاري خارج از ساعت متعارف  : 2تبصره 

 . مشروط به رعايت ضوابط باال، با كسب مجوز كتبي از بهزيستي شهرستان مي تواند اقدام نمايد 

  .گردد سرو و تهيه ماهيانه  غذايي برنامه طبق كه در كارگاه طبخ شده باشد  غذا وعده يك و چاشت وعده يك- 2- 3

  .كارگاه مجاز به فروش محصوالت توليد شده مي باشد -3- 3

براساس ميزان ) پول توجيبي(از يارانه دريافتي را به عنوان دستمزد % 20معادل حداقل  است، موظف كارگاهبطور كلي،  - 4- 3

مراحل آن  11براساس جدول ماده كه . ( تمامي توانخواهان پرداخت نمايدكارائي و اثربخشي در توليد بصورت ميانگين به حساب 

  .)به تفكيك تبيين شده است

با نظر كميته، نسبت  ، مشروط به آمادگي الزم توانخواهكارگاه موظف است تا ضمن رعايت دقيق مراحل كارآموزي و كارورزي- 5- 3

درنهايت كارگاه هاي توليدي حمايتي مي توانند با پذيرش توانخواهان به  به تبديل وضعيت توانخواه به كارگر حمايتي اقدام نمايد و

  . صورت كارگر حمايتي به كارگاه هاي تيپ دو تبديل وضعيت داده و از تسهيالت آن بهره مند شوند

 : توانخواهان و پرسنل به شرح ذيل مي باشد بيمه تأمين به موظف كارگاه-6- 3

 .براي توانخواهان و پرسنل كارگاه الزامي است تامين بيمه حوادث كار و مسئوليت  -1- 3-3

 و پرسنل كارگاه) به استناد دستورالعمل مربوطه  - تيپ دو ( تامين بيمه بازنشستگي براي كارگران حمايتي  -2- 3-3

 .در كارگاه توليدي حمايتي با رعايت ضوابط و شرايط مربوطه بالمانع است  2پذيرش كارگران حمايتي تيپ  -7- 3

نامه  شيوه براساس تواند مي شهرستان و استان بهزيستي معلول، فرد ذهاب و اياب هزينه معلول فرد از يتحما بمنظور -8- 3

 .نمايد اقدام مصوب هاي

 .نمود نخواهد پرداخت وجهي خانواده نامه آئين اين اجراي در- 9- 3

 واريز ماهيانه بطور گردد مي اعالن و افتتاح وي براي كه بانكي حساب در را فرد دستمزد با معادل مبلغ است موظف كارگاه-10- 3

 .نمايد اعالم شهرستان بهزيستي به يا رو نوشت فيش پرداختي را  چاپي و ليست

  

 4ماده 

 فني مسئول و مؤسس تخصصي شرايط

  )صاحب امتياز( مؤسس تخصصي شرايط :1- 4

كاردرماني، فيزيوتراپي، گفتار درماني، شنوايي (دارا بودن مدرك تحصيلي دكتراي پزشكي، كارشناسي مرتبط به امور توانبخشي 

ار مرتبط، كارشناسي ارشد در سال سابقه ك 2، روانشناسي و علوم تربيتي  با داشتن حداقل ) سنجي، بينايي سنجي ، ارتوپدي فني 

  .  كارآفريني و حداقل يك سال سابقه كار داشته باشد، )در رشته مربوطه(مديريتهاي فني و مهندسي ،  رشته

اوليه خود را به كميته توانبخشي حرفه اي و  5متقاضيان براي تأسيس كارگاه توليدي حمايتي بايستي طرح كسب و كار: تبصره 

 .اشتغال ارائه نمايند

 

 فني مسئول تخصصي شرايط :2- 4

 در اولويت اول ) مرتبط با نوع حرف كارگاه(  ، كشاورزي ، صنايعمهندسيفني و  كارشناسي تحصيلي حداقل مدرك بودن دارا

  . ند و دارا بودن ساير مدارك تحصيلي با دارا بودن مدارك آموزشي و گواهي هاي مرتبط در اولويت بعدي بالمانع استباش

  

                                                
5 Business Plan ( B.P ) 
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وجود مسئول فني كه داراي سه نظر به اينكه هدف از فعاليت كارگاه ها نهايتا توليد و ايجاد اشتغال مي باشد  و نيز  : 1تبصره 

باشد، لذا، رشته تحصيلي مسئول فني بايستي با نوع فعاليت كارگاه هماهنگي و الزامي مي ويژگي تخصص، مهارت و تجربه كافي 

  .همخواني داشته باشد

، مي تواند تا ايجاد تغييرات در شرايط مسئول فني ، از مسئولين قبلي با هماهنگي كميته تا يكسال استفاده نمايدكارگاه  : 2تبصره 

  .بديهي است طي دوره هاي آموزشي و اخذ گواهي مهارتي براي آنان الزامي است

مدارك تحصيلي  ترجيحا باشند، مي مزمن رواني معلولين از كار شرايط پذيرفته شده افراد اكثريت كه هايي كارگاه در : 3تبصره 

  .موسس در رشته هاي روانپزشكي ، پزشك عمومي و كارشناس ارشد روان پرستاري، روانشناسي و كاردرماني باشد 

  

 5ماده 

  ،نوع آموزش 

 : نظر به اينكه آموزش از وظايف ذاتي كارگاه مي باشد، لذا به دو قسمت كارآموزي و كارورزي طبقه بندي مي شود 

  نوع آموزش  :5-1

 آموزش هاي الزم جهت آشنايي و آماده سازي جهت شروع كارورزي : كارآموزي -5-1-1

 و توجيه بمنظورآموزش ، است گذرانده را مقدماتي سازي آماده و آموزشي هاي دوره قبالً ) كار شرايط واجد (فرد  اينكه به نظر

 :بگذراند ذيل شرح نيز به را هائي دوره بايستي نظر مورد حرفه نوع بيشتر

  )آموزش هاي تابعي. ( شود مي مربوط كارگر شغلي وظايف به كه هايي آموزش -2- 5-1

 شغلي مزيت ارتقاء سبب كه ارتباطات اصالح ، كاري آداب زندگي، مهارتهاي ، كاري رفتار و اجتماعي هاي مهارت آموزش -3- 5-1

 .شد كارخواهد محيط در آنان

 و فرهنگ بوم با منطبق ، مركز ظرفيت و حرف و نوع با متناسب توليدي حمايتي كارگاه هاي اندازي راه به مجاز هر مركز -4- 5-1

 .بود خواهد شهرستان اي توانبخشي و اشتغال حرفه كميته اطالع  با منطقه

 در را وي تواند مي مركز ، شهرستان پذيرش كميته نظارت با و مجوز كسب از پس شاغل كارگر توانمندي صورت در -5- 5-1

 . )شده حمايت اشتغال ( نمايد مشغول) كاري محيط شرايط در ( كارگاه محل از محيطي خارج

  .تشكيل شود تواند مي گروهي و فردي بهداشت و ايمني و فضا موارد رعايت بهه بر اساس ظرفيت مجاز كارگا هر :1تبصره 

 

  مدت آموزش طول :5-2

 .ماه خواهد بود 6دوره كارآموزي كه مدت آن  تا  -1- 5-2

مي باشد و ) از زمان ابالغ اين دستورالعمل براي توانخواهان جديد( ماه  60كارآموزي به مدت  6از ماه  كاروزي مدت طول-2- 5-2

  .مبلغ يارانه به وي پرداخت گردد% 20بايستي معادل 

 شرايط متقابل اجتماعي، رفتار فردي، استعداد عالئق، كار، نظرنوع از نخواهپس از گذراندن دوره هاي فوق چنانچه توا : 1تبصره

به كميته توانبخشي و  حمايتي كارگر بعنوان فرد مركز مؤسس فني يا مسئول تأئيد با باشد مهيا وي فعاليت روند ادامه براي

  . يارانه دريافتي به وي پرداخت شود% 35قابل ذكر است كه در اين مرحله بايستي مبلغي معادل .شود مي معرفي شهرستان اشتغال

چنانچه توانخواه پس از طي دوره هاي كارآموزي و كارورزي توان، آمادگي و شرايط الزم براي تبديل به كارگر حمايتي را  :2تبصره 

 .  كسب نكرده باشد، كميته توانبخشي شهرستان مي تواند نسبت به ادامه فعاليت در كارگاه مجوز الزم را صادر نمايد

يا  حمايتي كارگر براي مرور به و مدت طوالني در اجتماعي ارتباطات اصالح ، كاري آداب زندگي، مهارتهاي آموزش : 3تبصره

  .شوند داده آموزش بايستي و ارائه مركز به شهرستان بهزيستي سوي از وي خانواده

 6ماده 
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 انساني نيروي

 باالتر ظرفيت با كارگاه هاي در لذا و بوده توانخواه نفر 50ظرفيت  با كارگاه به مربوط مختلف هاي رده در پيشنهادي پرسنل تعداد

 .يابد مي تغيير نسبت به انساني نيروي تر يا پايين

 وقت تمام بصورت فني مسئول •

 )در هفته مطابق با ساعت كار كارگاه روز 3(   روانشناسي كارشناس •

، تاييد كميته توانبخشي حرفه اي  و معتبر آموزشي مراكز از فني مهارت گواهينامه داراي ديپلم مدرك با حداقل استادكار •

  ازاي هر كارگاه يه استادكار به حرفه اي هاي رشته در كارشناسي يا واشتغال شهرستان  

  نفر يك آشپز •

 نفر يك  خدمه •

  )مورد حسب( پزشكي و توانبخشي تخصصي خدمت خريد •

 )حسب مورد(كارشناس بازاريابي  •

 )حسب مورد(حسابدار  •

 توانائي كه )با اخذ مجوز سازمان بهزيستي و كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال (افراد يا توانخواهاني  از تواند مي كارگاه :1تبصره 

باشند، با حذف يارانه بعنوان پرسنل استخدام نمايند و همانند ساير پرسنل از مزايا و حقوق  دارا مربي بعنوان را توليد يا آموزش

 .بهره مند خواهند بود

  .وجود ندارد و از سوي سازمان پذيرفته نيست "مدير داخلي "در فعاليت هاي كارگاهي سمتي تحت عنوان  : 2تبصره 

 .صاحب امتياز نمي تواند در يك كارگاه بيش از دو سمت داشته باشند :3تبصره 

     .فعاليت نمايد  مسئول فني مي تواند صاحب امتياز باشد، ليكن نمي تواند بعنوان كارشناس يا مربي در كارگاه :4تبصره 

 

   7ماده 

  شرح وظايف نيروي انساني 

  ) صاحب امتياز( وظايف مؤسس  :1- 7

 .حضور متناوب در مركز، اقامت در شهرستان داراي مجوز فعاليت و ثبت امضاء در دفتر حضور و غياب مركز •

 تعيين و معرفي مسئول فني واجد شرايط به سازمان بهزيستي  •

 رعايت شئونات اسالمي ، اخالقي ، مسائل حرفه اي و موازين حقوقي و قانوني  •

 پاسخگويي به شكايات مطروحه از كارگاه و افراد شاغل در آن  •

 انعقاد قرارداد با پرسنل واجد شرايط تحت نظارت مسول فني  •

قانون جامع حمايت از  3تبصره ماده  رعايت قانون كار جمهوري اسالمي ايران در مورد كاركنان شاغل در مراكزي كه مشمول •

 .حقوق معلوالن نمي باشند

ذ حسب فمسئول فني و كاركنان كارگاه طبق قراردارد منعقده و براساس قوانين ناو سنوات پرداخت به موقع حقوق و مزاياي  •

 .به حساب بانكي آنان و واريز مورد

 ني تأمين كليه مايحتاج و هزينه هاي كارگاه به پيشنهاد مسئول ف •

 تامين اقدامات الزم جهت توانمندسازي و ارتقاء كيفيت زندگي توانخواهان  •

 اقدامات جهت بيمه مسئوليت فني توانخواهان و كاركنان كارگاه •
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 ...تامين استاندارهاي خدماتي، بهداشتي و فني كارگاه اعم از ساختماني، تجهيزاتي، ايمني، توانبخشي و  •

 ملها ، ضوابط و مقررات ابالغي از بهزيستي تسلط و اجراي دقيق مفاد دستورالع •

 افتتاح حساب بانكي به نام كارگاه يا صاحب امتياز در يكي از بانك هاي كشور و ثبت و ضبط كليه اسناد مالي كارگاه  •

 مسئوليت صالحيت تخصصي ، اخالقي و فردي نيروي انساني در ساعات حضور دركارگاه •

 .دستور العمل بر عهده مسئول فني مي باشد 26كارگاه بر اساس ماده كليه مسئوليت توانخواهان در داخل  •

 محصوالت فروشنظارت بر فرآيند بازاريابي، ثبت سفارشات ، كيفيت توليد و •

 و ساير وظايف مندرج در دستور العمل ضوابط و مقررات عمومي تاسيس مراكز غير دولتي  •

 

  وظايف مسؤل فني  :2- 7

ئه خدمات آموزشي و توانبخشي كارگاه و رعايت استاندارد هاي علمي و حرفه اي مندرج در سرپرستي و نظارت كامل بر ارا •

 دستور العمل هاي سازمان بهزيستي

 حفظ سالمت جسمي و رواني گروه هدف و اقدام در جهت بازتواني و توانمند سازي آنان  •

 جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني كارگاه •

 تي كه در روند توانبخشي گروه هدف ايجاد ختالل نمايد به اداره بهزيستي شهرستان مربوطه اعالم گزارش مشكال •

 به موسس و درخواست تامين آنها  كارگاهاعالم نياز هاي  •

 حفظ مستندات مربوطه  ، هفتگي و ماهانهثبت گزارش  •

و توانبخشي براي گروه هدف در ) اجتماعي (تي ينظارت دقيق بر تشكيل پرونده هاي پرسنلي ، همچنين پرونده هاي حما •

 كارگاه و درج اقدامات به عمل آمده و خدمات ارائه شده به آنها 

 حضور فعال و مستمر در ساعات اداري و در صورت نياز و ضرورت در ساير اوقات حسب مورد •

 ...زاتي ، ايمني ،توانبخشي و حفظ و رعايت استاندارهاي خدماتي ، بهداشتي ، و فني مركز اعم از ساختماني، تجهي •

كميسيون  –همكاري با كارشناسان ناظر اعزامي از معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور ، استان و شهرستان ها  •

 صدور پروانه هاي بهزيستي و دفتر بازرسي و حراست سازمان 

طبق دستور العمل هاي وزارت بهداشت درمان و ..) .سل، وبا، هپاتيت، ايدز و (اعالم بيماريهاي واگير دار خدمت گيرندگان  •

 آموزش پزشكي به بهزيستي شهرستان 

 انجام مكاتبات رسمي و ادراي  •

 ها ، ضوابط و مقررات ابالعي از سازمان رعايت و تسلط كامل بر مفاد كليه دستورالعمل •

 رار داردبررسي و رسيدگي به شكايات مطروحه ازكارگاه كه در حوزه اختيارات مسئول فني ق •

 وه پذيرش و ترخيص گروه هدف حكنترل و نظارت بر ن •



٩ 

 

 ارسال آمار ماهيانه به سازمان بهزيستي جهت اخذ يارانه  •

 نظارت و كنترل پرونده هاي آموزشي، توانبخشي ، گروه هدف  •

 برنامه ريزي جهت امور فوق برنامه و فعاليتهاي تفريحي  •

 عاليت هاي آنان درصورت وجود بازار ياب و حسابدار نظارت بر ف •

 و ساير وظايف مندرج در دستور العمل ضوابط و مقررات عمومي تاسيس مراكز غير دولتي  •

   استاد كاروظايف  :3- 7

با توجه به توانائي هر فردتوانخواه بعنوان كارآموز نسبت به تقسيم كار و آموزش مراحل مربوطه بصورت تصويري و شماتيك در  •

 .محل اقدام نمايد

 آموزش هاي تكميلي در حين انجام كار به توانخواهارائه  •

 سرپرستي و نظارت بر فعاليت هاي توانخواه در كارگاه در مرحله كارورزي •

 ساير اعضاء براي پيشبرد اهداف  همكاري با  •

 گزارش نواقص اجراي كار ، ابزار و لوازم مورد نياز ، مشكالت جاري در محل كارگاه به مقام مافوق  •

    ارشناس روانشناسي وظايف ك: 3- 7

 ارزيابي باليني  •

و تعيين پيش آگهي ، هدف و برنامه ) موجود در محتوي پرونده  1-3 –بر اساس ب ( تشكيل پرونده ارزيابي رفتاري ، رواني  •

 .درماني توانخواهان 

 همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح آموزش و پيشرفت فردي   •

 مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده  •

 ماهه   6ارزيابي دوره اي  •

 گروه درماني  •

مهارت هاي برقراري ارتباط ، حل مسئله ، مقابله با فشار رواني، ( اجتماعي به فرد و خانوداه  –آموزش مهارت هاي رواني  •

 ...)مديريت بحران و

ي ، مهارت هاي زندگي ، ارتباط موثر  و نظارت بر حسن اجراي آموزش به استادكاران كارگاه در خصوص فعاليت هاي روانشناس •

 آن

 

 8ماده 

  )نفر  50با ظرفيت ( فيزيكي فضاي
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 . متر مربع 12پرسنل و توانخواهان حداقل  پرونده نگهداري محل و فني كارگاه مسئول يا مديريت اتاق جهت مناسب فضاي •

 متر مربع  9اتاق روانشناس حداقل  •

متر مربع براي فضاهاي  5/1متر مربع  در فضاي باز و حداقل  3براي محيط هاي فني حرفه اي حداقل  متراژ و سرانه فضاي •

 )بر اساس نوع فعاليت مشخص مي گردد. (مسقف

 .حرف تعيين مي گردد نوع با متناسب ، خدماتي يا توليدي كارگاه جهت مناسب فضاي •

 .داراي روشويي جداعدد ايراني و يك عدد فرنگي هر كدام  2سرويس بهداشتي  •

 عمومي هاي فضا و خوري غذا سالن و آشپزخانه •

و از آنجا كه كارگاه محدوديتي در ... بديهي است نظر به تنوع فعاليت ها در سطوح خدماتي، اقتصادي ، كشاورزي و  : 1تبصره

 .ياز تعريف مي گرددزمينه انتخاب نوع حرف ندارد ، لذا تعيين ظرفيت كارگاه متناسب با نوع حرفه و فضاي مورد ن

 تعيين وي موانع كاري رفع و شرايط با متناسب بايستي كارگاه در حمايتي كارگر شغلي موقعيت و فضا سازي مناسب: 2تبصره

  .گردد

  

   9ماده

 لوازم و تجهيزات

  . نظر به تنوع حرف در كارگاههاي توليدي حمايتي ضروري است نسبت به تامين تجهيزات متناسب با تعداد توانخواهان تعيين گردد

  . كارگاه موظف است نسبت به ايمن سازي وسايل و تجهزات كارگاه اقدامات الزم را به عمل آورد 

  

  تجهيرات كارگاهي  و اداري 

 قفسه نگهداري پرونده پرسنل و توانخواهان  •

 تلفن و فكس كامپيوتر متصل به اينترنت  •

 )مطابق دستورالعمل شرايط و ضوابط عمومي(كارگاه مي بايست مجهر به دوربين مدار بسته باشد  •

  ساير ملزومات اداري مورد نياز  •

  .باشد مي كار به آغاز از پيش صالح ذي مراجع از تأئيديه دريافت به مؤظف هركارگاه : تبصره

  

   10ماده 

  ارگونومي و مناسب سازي محيط كار

  

بهداشت و سالمتي و راحتي و   -ارگونومي عملي است كه به رابطه انسان با كار مي پردازد و هدف آن افزايش و بهبود ايمني 

ارگونومي كه ضامن سالمتي توانخواهان در با توجه به نقش محيط كار در كار و بهره وري و با توجه به اصول . كارايي انسان است

  : 6فضاي حرفه و آموزي كارگاهي مي شود رعايت موارد ذيل موكدا توصيه مي گردد

  مناسب بودن وضعيت روشنايي كالس ها   •

  نصب تهويه عمومي ، سرويس هاي بهداشتي: رعايت اصول ارگونومي و  امكانات محيطي از جمله •

  مورد استفاده در كالسهاي حرفه آموزي با شرايط فيزيكي توانخواهانرعايت تناسب نوع ميز و صندلي  •

                                                
 از معاونت امور توانبخشی بھزيستی کشور ١٩/٨/١٣٩۵مورخ  ١١۴٣٧٠/٩۵/٧٠٠به استناد شيوه نامه ارگونومی مراکز محيط کار به شماره نامه :  ٦
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  تنظيم ارتفاع سطح وسايل و تجهيزات آموزشي با وضعيت فرد توانخواه  •

  توجه به حركات تكراري و وضعيت ثابت طوالني مدت  •

 استفاده از سطح شيبدار با زاويه مناسب در محل هاي غير هم سطح  •

  

  

   11ماده 

  توانخواهان در كارگاه هاي توليدي حمايتي تيپ يك نحوه پرداخت به

  مدت زمان  مرحله
دستمزد 

  پرداختي
  توضيحات

  –مرحله اول 

  دوره كارآموزي 

از بدو پذيرش 

حداكثر تا شش 

  ماه

بدون پرداخت 

  دستمزد

مرحله كارآموزي و اجراي تمرين كاري 

  .مي باشد

   –مرحله دوم 

  كارورزيدوره 
  ماه 60حداكثر  

پرداخت  -

دستمزد معادل 

ميانگين % 20

مبلغ يارانه 

  دريافتي

صبح تا  8از ( 

  )14ساعت 

  

توانخواه كار معيني را  –مرحله كارورزي 

آموخته و وارد چرخه توليد يا خدمات مي 

  .شود

كارگر  –مرحله سوم 

  حمايتي تيپ يك
  نامحدود

% 35معادل 

مبلغ يارانه 

  دريافتي

صبح تا  8از ( 

  )14ساعت 

  

 –مرحله توانمند سازي اقتصاد حمايتي 

توانخواه بعنوان كارگر حمايتي محسوب 

شده و مي تواند وارد اشتغال مشابه در 

همان محل يا بعنوان كارگر حمايتي در 

  .كارگاههاي  تيپ دو مشغول به كار شود

در اين مرحله ضمن تغيير  وضعيت يارانه 

بگيري وي دركارگاه بايستي بر اساس 

ل هاي ابالغي تيپ دو قرارداد دستورالعم

  . كاري با وي منعقد گردد
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  نيمعلول اي حرفه غير دولتي 

  سال 14باالي 

  )حرفه آموزي
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غير دولتي دستورالعمل شرايط و ضوابط اختصاصي مراكز 

  

باالي  حرفه اي توانبخشي مركز

حرفه آموزيواحد هاي پيش حرفه اي و 

  

  

  )نفر 50ظرفيت (

  

  

1396 

دستورالعمل شرايط و ضوابط اختصاصي مراكز 

مركز

واحد هاي پيش حرفه اي و (  



١ 
 

  

  :مقدمه

افزايش كيفيت زندگي  افراد داراي ناتواني و معلوليتيكي از دغدغه هاي اساسي خانواده ها و برنامه ريزان آموزشي و توانبخشي 

افراد با معلوليت هاي شديد در پاسخ به نياز . سال است 14پس از ترخيص از دوره هاي آموزشي و توانبخشي از مراكز زير آنان 

ال با هدف رسيدن به خودكفايي نسبي اقتصادي و اجتماعي از طريق فرايندي پويا كه بتواند خدمات س 14دوره حرفه آموزي باالي 

حركتي و شناختي با تاكيد بر كسب آمادگي شغلي  –توانبخشي مورد نياز ايشان را تأمين نموده و زمينه هاي رشداجتماعي، رواني 

  . را فراهم آوردهمراه با عزت نفس و كاهش وابستگي هاي دائمي به خانواده 

سال و برنامه ريزي به منظور  14همچنين يكي از اولويت هاي معاونت توانبخشي ارائه خدمات توانبخشي آموزشي به معلوالن باالي 

ساماندهي و استقرار آن دسته از توانخواهاني است كه شرايط حضور در مراكز حرفه آموزي و كارگاههاي توليدي حمايتي مطابق با  

دستورالعمل حاضر . بوطه را نداشته و در حال حاضر بصورت توانخواهان ماندگار در مراكز حرفه آموزي حضور دارند، لذاضوابط مر

تالش نموده است تا اين دو برنامه را در كنار يكديگر ساماندهي نموده تا ضمن انتفاع  "مراكز توانبخشي حرفه اي "تحت عنوان 

. شي ، بتوان حركت مراكز غيردولتي حرفه آموزي را به سوي اشتغال حمايتي مهيا نمودهرچه بيشتر جامعه هدف به مباحث آموز

بمنظور 3، ماده يك و تبصره ماده  83لذا به  استناد قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال 

  .ائه مي گرددسال ار 14ارتقا كمي و كيفي فعاليت هاي مراكز آموزشي و توانبخشي باالي 

  

  :هدف

آموزش مهارتهاي اجتماعي، آموزش هاي رفتار كاري براي به  هدف از تأسيس و فعاليت مراكز حرفه آموزي، آموزش مهارتهاي پايه،

حداكثررساندن توانائي هاي بالقوه و نيز كاهش مشكالت رفتارهاي ناشي از معلوليت بمنظور كسب آمادگي هاي الزم براي حضور 

براي )   SE–غل كارگاه هاي توليدي حمايتي ، واحد هاي صنفي تيپ دو، مراكز پشتيباني ش( در مراكز شغلي حمايت شده 

  .همراه با كرامت انساني مي باشد دستيابي به حد استقالل نسبي اجتماعي و اقتصادي

  

   1ماده 

  تعاريف

 اي حرفه توانبخشي:1- 1

حركتي،ذهني، اختالالت طيف  - حسي هاي معلوليت داراي افراد به ميشودكه اطالق ازخدمات اي اي به مجموعه حرفه توانبخشي

اشتغال حمايتي، ارائه مي  به ودستيابي آماده سازي هاي الزم براي توانمندي و مهارتها منظوردستيابي به بهرواني،  نيز اتيسم و

 . گردد 

 حرفه اي توانبخشيمراكز : 2- 1

به مراكز روزانه اي اطالق مي شود كه مجموعه اي از خدمات آموزشي، توانبخشي و حرفه آموزي را به افراد معلول واجد شرايط به 

  .نوع معلوليت در راستاي كسب مهارت حرفه اي و ورود به عرصه كارگاهي و اشتغال پايدار ارائه مي نمايد  تفكيك
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در صورتي  و فعاليت داشته باشند واحد حرفه آموزي افراد پذيرفته شده در% 60درصورتي كه بيش از  مركز توانبخشي حرفه اي •

با كارگاه توليدي حمايتي  دمي توان ،توسط استان تاييد گردد) و سال بطور مستمردارا بودن حداقل درجه يك به مدت د( مركزعملكرد كه 

 .الزامي استستاد بهزيستي كشور  تائيد دفتر تخصصيذكر است ، شايان  .ادغام شود يك تيپ

  

  حرفه اي توانبخشي واحد هاي مركز: 1-3

  .و به تكميل ظرفيت مبادرت نمايدهر مركز توانبخشي حرفه اي بر حسب نياز به دو واحد پيش حرفه اي و حرفه آموزي تفكيك 

توانبخشي و حرفه آموزي را به  پايه و به واحدي اطالق مي شود كه مجموعه اي از خدمات آموزشي :واحد پيش حرفه اي -1- 1-3

حرفه  واحددر اين واحد مددجوياني كه شرايط ورود به  .ارائه مي نمايدشديد مددجويان كم توان ذهني و اختالالت طيف اتيسم 

  .آموزي را ندارند، پذيرفته مي شوند

آموزي را به توانخواهاني كه توان  در اين واحد، مجموعه اي از خدمات آموزشي، توانبخشي و حرفه: واحد حرفه آموزي  -2- 1-3

كسب آمادگي شغلي ارائه راستاي در  مقدماتيهمراه با آموزش هاي مرحله  را دارند، فه اي خاصردر حدريافت آموزش هاي الزم 

  .گرددمي 

  فرد داراي معلوليت - 4- 1

محدوديت در عملكرد، فعاليت هاي روزمره فردي است كه به دليل نقص دائمي در عملكرد فيزيولوژيك و يا ساختار تشريحي بدن دچار 

كليه افراد با معلوليت هاي گوناگون كه امكان حضور در ساير زمينه هاي آموزشي را نداشته .زندگي و مشاركت اجتماعي شده است

  .شوند باشند، مي توانند در مراكز توانبخشي حرفه اي برحسب نوع و شدت معلوليت در سطوح پيش حرفه اي و حرفه آموزي پذيرش

  

صرفاً در   "مددجو"تحت عنوان  شديد افراد معلول تحت پوشش با تشخيص كم توان ذهني شديد و اختالالت طيف اتيسم  :1تبصره

در واحدهاي حرفه آموزي به تفكيك نوع  "توانخواه "مركز پذيرش خواهند شد و ساير انواع معلولين به عنوان واحد هاي پيش حرفه اي 

  .بندي خواهند شد و شدت معلوليت كالس

توانخواهان بيش از يك معلوليت تحت عنوان توانخواه چند معلوليتي شناخته شده و درصورتي كه داراي معلوليت ذهني نيز  : 2تبصره

  .ارجاع مي شوندباشند، معلوليت غالب آنها ذهني محسوب مي گردد و صرفا با معلوليت ذهني شديد به واحدهاي پيش حرفه اي 

مددجويان و توانخواه درصورت مصرف دارو، صرفاً با تأئيد كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان مي توانند از  كليه :3تبصره

   .خدمات اين مراكز استفاده نمايند

  

 ) استان - شهرستان( حرفه اي و اشتغال  توانبخشيكميته  -5- 1

شهرستان و استان فعال بوده و محوريت فعاليت هاي پذيرش ، كميته مذكور با مشاركت حوزه هاي توانبخشي و اشتغال و در سطح 

  .آموزش حرفه اي  و اشتغال توانخواهان تحت پوشش سازمان را برعهده دارد
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   2ماده 

  شرايط تخصصي مؤسس و مسئول فني 

  مؤسس شرايط تخصصي :2-1

 تمام گرايش(روانشناسي  ،)فيزيوتراپي، گفتاردرمانيرماني، كارد( دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي در رشته هاي توانبخشي •

مديريت توانبخشي و مددكاري، مديريت خدمات  ،)گرايش هاي كودكان استثنايي و برنامه ريزي آموزشي(، علوم تربيتي )ها

  .و دكترا پزشكي بهداشتي و درماني

بهزيستي كشور  روزانه و توانپزشكي سازمان توانبخشيدفتر امور متقاضيان واجد شرايط فقط با معرفي بهزيستي استان و تاييد  •

 .نسبت به اعطاي مجوز اقدام خواهد شد

كليه متقاضيان حقوقي اعم از انجمن ها،تشكل ها، مؤسسات خيريه، تعاوني ها، سمن ها كه داراي مجوز رسمي از سازمان  : 1تبصره 

بهزيستي مي باشند، در صورتي مي توانند اقدام به اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت نمايند كه حداقل يكي از اعضاء مؤسس داراي 

  .به عنوان نماينده آن مؤسسه براي اخذ مجوز مربوطه به سازمان معرفي گرددمدارك تحصيلي فوق الذكر بوده و 

  

  شرايط تخصصي مسئول فني :2-2

 فيزيوتراپي، گفتاردرماني، مديريت توانبخشي،دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي كاردرماني، 

  .، مشاوره ، مددكاري)و برنامه ريزي آموزشي گرايش هاي كودكان استثنايي(روانشناسي ، علوم تربيتي 

كليه متقاضيان حقوقي اعم از انجمن ها، مؤسسات، سمن ها كه داراي مجوز رسمي از سازمان بهزيستي مي باشند نيز : 2تبصره

  .همانند متقاضيان حقيقي مكلف به رعايت ضوابط مربوطه مي باشند

  

   3ماده 

  ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص 

  عمومي پذيرش در مراكز توانبخشي حرفه اي 1ول واجد شرايطفرد معل -

باشد، اين شرايط  واحد پيش حرفه ايهر فرد داراي معلوليت، مشروط به دارا بودن شرايط عمومي ذيل مي تواند واجد شرايط پذيرش در 

  :از عبارتند

  .و يا اختالل طيف اتيسم شديد باشد2فرد مبتال به اختالل ذهني •

  .توانايي حضور در مراكز حرفه آموزي و آماده سازي مستقيم حرفه اي را نداشته باشدفردي كه  •

 .از استقالل نسبي در مراقبت از خود برخوردار باشد •

 .سال تمام باشد 14سن مددجو حداقل  •

 

  عمومي پذيرش در مراكز توانبخشي حرفه اي3فرد معلول واجد شرايط-  

باشد، اين شرايط  واحد حرفه آموزيهر فرد داراي معلوليت، مشروط به دارا بودن شرايط عمومي ذيل مي تواند واجد شرايط پذيرش 

  :از عبارتند

                                                
1
Eligible 

2
Mental Retardation 

3
Eligible 
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 .فرد توانخواه توانائي دريافت آموزش حرفه اي و ورود به كارگاه ها را دارا باشد •

 .توانخواه بتواند آموزش هاي آماده سازي را طي نمايد •

 .استقالل كافي در مراقبت از خود داشته باشد •

 .مي باشدتمام سال  14 سن پذيرش در اين مراكز •

حركتي،حسي،ذهني و رواني مزمن و اتيسم را براي  –مركز مي تواند،كليه توانخواهان با انواع معلوليتهاي جسمي : پذيرش تلفيقي -

صرفا در واحد حرفه و براساس سطح بندي  4)نوع معلوليت برحسب (  در كالس هاي مجزا " آموزش حرفه اي"طي دوره هاي 

 .پذيرش نمايد  آموزي

 

  و گذار  شرايط ترخيص :2- 3

  :واحد هاي پيش حرفه اي - 1- 2- 3

مي توانند تا لذا استفاده از خدمات ساير مراكز روزانه را ندارند، ترخيص و توانايي مددجويان حاضر در اين واحد، اغلب نظر به اينكه 

لذا ترخيص . استفاده نمايند واحداز خدمات اين  بدون محدوديت سقف زمانيكسب حداقل توانائي براي احراز شرايط شغلي مشخص، 

  : زماني حاصل مي شود كه 

 .حرفه آموزي را كسب نمايد واحدقابليت انتقال به  مددجو -1

 تقاضاي مستدل قيم قانوني و خانواده وي براي ترخيص -2

به  واحد حرفه آموزيمددجويان درصورت كسب توانائي آموزش هاي پيش حرفه اي، جهت تصميم گيري براي معرفي به  :1 تبصره

 . كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان معرفي مي گردند

  

  واحد هاي حرفه آموزي- 2- 2- 3

  :ر كارگاه هاي توليدي حمايتي را كسب مي نمايند، لذا نظر به اينكه توانخواهان حاضر در اين واحد، اغلب توانايي ترخيص و حضور د

و  ف به ترخيصظكه در اين صورت مركز مو )خواهد بود ابالغ اين دستورالعمل زماناز  ماه 48حداكثر ( واحدحضور در  زمان •

 .مي باشد گذار توانخواه به ساير مراحل 

يا اخذ تأئيديه ... ، صنايع دستي و )درجه يك ، دو ، سه ( فراگيري مهارت هاي حرفه اي و دريافت گواهينامه فني حرفه اي  •

 توسط كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان مهارتي

 هاي تيپ دو  فراگيري مهارت هاي حرفه اي الزم جهت ورود به كارگاههاي توليدي حمايتي  تيپ يك يا كارگاه •

 براي ترخيص  توانخواهتقاضاي  •

 يش حرفه اي به علت عدم توانايي يادگيري حرف ارجاع توانخواه به مركز پ •

به ساير مراكز توسط كميته توانبخشي و مركز  حرفه آموزي واحدتوانخواهان ترخيصي از  تصميم گيري براي معرفي: 2تبصره

 .اشتغال شهرستان انجام مي گيرد
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ماه  3كميته توانبخشي و اشتغال شهرستان مي تواند در صورت صالحديد دوره آموزش در مراكز حرفه آموزي را تا سقف : 3تبصره

  .تمديد نمايد

و ساير موارد مرتبط نمايشگاه هاي محصوالت معلولين حضور در مركز مجاز است محصوالت توليدي خود را از طريق  :4تبصره

و مهارتي بوده و مركز اجازه توليد و فروش  يمراكز حرفه آموزي غير دولتي در حد آموزشكليه فعاليت هاي  و عرضه نمايد

  .محصوالت را نخواهد داشت

و مهارتي را برعهده خواهند داشت لذا، فرد آموزش  آموزي زمينه هاي حرفه توانبخشي حرفه اي،نظر به اينكه، مراكز : 5تبصره

  .هند نمودامبلغي را بعنوان دستمزد دريافت نخو) كارآموزي(گيرنده در هيچيك از مراحل كار 

  

   4ماده 

  در مركز ، آموزش و توانبخشي روند ارائه خدمات

  :واحد  پيش حرفه ايروند ارائه خدمات در : 1-1- 4

، ارزيابي سطح توانمندي )كميته توانبخشي حرفه اي و آماده سازي شغلي(از طرف بهزيستي شهرستان مددجوپس از معرفي  •

بر اساس نتايج ارزيابي تخصصي اوليه تيم توانبخشي  ويسپس برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي  .فرد، توسط مركز انجام خواهد شد

تي، رفتاري ، رواني ، مهارتهاي اجتماعي ، خود اتكايي و نيز نيازهاي مركز ارائه خواهد شد و بر اساس آن قابليت هاي ذهني، حرك

  .تعيين خواهد شد مددجو

  . انجام خواهد شدماه  6هر  ارزيابي دوره اي •

 .در مركز صورت مي گيرد مددجويانسطح بندي آموزشي با توجه به توانايي ها و استعداد فردي و نيازهاي  •

حركتي، مهارتهاي پايه ، آموزش پايه ،  _بر آموزش و ارتقا مهارتهاي شناختي، حسي تمركز خدمات در مراكز پيش حرفه اي  •

 .رفتار كاري و مهارتهاي اجتماعي مي باشد

  .در ارزيابي ادواري امكان انتقال مددجو از واحد پيش حرفه اي به حرفه آموزي وجود دارد: 1تبصره 

 

  :واحد حرفه آموزيروند ارائه خدمات در : 2- 4-1

، ارزيابي سطح توانمندي )كميته توانبخشي حرفه اي و آماده سازي شغلي(معرفي توانخواه از طرف بهزيستي شهرستان پس از •

سپس برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي توانخواه بر اساس نتايج ارزيابي تخصصي اوليه تيم  ،فرد، توسط مركز انجام خواهد شد

حرفه آموزي ارائه و بر اساس آن  ظرفيت هاي عملكردي ، مهارتهاي اجتماعي و نيز نيازهاي توانخواه تعيين  مركزتوانبخشي 

  .خواهد شد

  . انجام خواهد شدماه  6هر  ارزيابي دوره اي •

 .صورت مي گيرد مركزسطح بندي آموزشي با توجه به توانايي ها و استعداد فردي و نيازهاي توانخواهان در  •

خدمات در مراكز حرفه آموزي بر آموزش و ارتقاء آموزش هاي پايه ، رفتار كاري و مهارتهاي اجتماعي و آمادگي براي تمركز  •

 .كسب آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشد

 :در ارائه خدمات به موارد ذيل نيز بايستي توجه نمود

 .مي باشد 12صبح لغايت  8و روزهاي پنجشنبه از ساعت  13صبح لغايت  8 ساعتشروع كار مركز از  -

اين .( يك  ميان وعده و يك وعده غذاي گرم كه در مركز طبخ شده باشد طبق برنامه غذايي ماهيانه تهيه و سرو گردد -

 ) .برنامه غذائي بايستي به تاييد كارشناس تغذيه معتمد سازمان رسيده باشد
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با هماهنگي كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان مشروط  16ت تا ساعت درصورت تمايل مركز به ادامه فعالي -

 .به پرداخت حق الزحمه ساعات اضافه به پرسنل، بالمانع است

 .كامل حوادث و مسئوليت مدني براي كليه توانخواهان و پرسنل بطور ساليانه مي باشد مركز مؤظف به تأمين بيمه -

ستان كه از سوي استانداري برنامه ريزي مي گردد تعطيلي ساعات فعاليت مركز تابع دستورات و با توجه به شرايط خاص ا: 2تبصره

 .استان مي باشدو مدارس ابتدائي و تابع مدارس آموزش و پرورش استثنائي  بخشنامه هاي استاني

  

 مراحل آموزش :2- 4

متناسب با ظرفيت ها به  ، اشتغال شهرستانكميته توانبخشي حرفه اي و تحت پوشش پس از ارزيابي كلي توسط  فرد معلول •

  : معرفي مي شودبه مركز توانبخشي حرفه اي وزشي ذيل ممراحل آ

  :مي بينندشكل كلي آموزش  دوبه مركز توانبخشي حرفه اي افراد معلول در 

 ) حسب مورد( مرحله آموزش هاي مقدماتي و پيش حرفه اي  •

فرد معلول به وكسب توانمندي پس از طي مرحله مقدماتي، ت آموزش حرفه اي اولوي بربا تاكيد مرحله آموزش هاي كارآموزي  •

و نياز كارفرمائي  ،برنامه هاي كارآفريني ،نوع آموزش در اين مرحله متناسب با نياز بازار كار . وارد مي شود "كارآموزي"مرحله 

  .تعيين خواهد شدكارگاه هاي توليدي حمايتي 

مي  آنانبراي هر رشته آموزشي متناسب با نوع و تعداد و وسايل كمك آموزشي مركز مؤظف به تأمين وسايل و مواد مصرفي  •

 .باشد

براساس واحد ها در هرمركز متناسب با توانايي ها و ظرفيت و استعداد فردي و نيز زمينه هاي شغلي منطقه افراد معلول  •

 .ي ارزيابي و سطح بندي آموزشي صورت پذيردبراي ورود به دوره هاي آموزشتفكيك و 

، تهيه و مصور و ترسيميدر واحد پيش حرفه اي متناسب با سطح آموزش مي بايست، گام هاي آموزشي هر فعاليت را بصورت  •

 .در فضاي كالس ها نصب نمايد، به گونه اي كه قابل رؤيت و فهم براي مددجويان باشد

و ، نوع حرفه هاي كارگاه توليدي حمايتي شخصات مشاغل بومي، منطبق با بافت جامعه حرفه مي بايست با توجه به مآموزش  •

توانبخشي حرفه اي شهرستان انجام پذيرد و توصيه مي شود از ارائه آموزش حرفه هاي فاقد بازار  كميته هماهنگينياز بازار كار با 

  .كار اجتناب گردد

 هاي حمايتي توليدي منطقه هاي حرفه آموزي در راستاي نياز كارگاه كالسمحتواي آموزشي  بايستيحرفه آموزي  واحددر  •

  .طراحي و سازماندهي شوند

مديريت مركز موظف به بررسي درخصوص استعدادها و ظرفيت هاي شغلي منطقه بوده و مراتب را جهت اطالع به كميته : 1تبصره

  .توانبخشي و اشتغال شهرستان اعالم نمايد

نياز هاي آموزشي و موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي تواند در راستاي  اشتغال شهرستانتوانبخشي و كميته : 2تبصره

  .پيشنهاد نمايدمركز به را به منظور تعيين مشاغل و حرفه متناسب  آموزش هائي كه منجر به كسب اشتغال مي شوندشرايط 

و خدمات با هدف ارتقاء )تاكيد بر بومي نگري (دستي  ،صنايعآموزشي در كليه سطوح صنعت، كشاورزي ينوع رشته ها •

آموزش از ساده به پيچيده و مدرن در مراكز حرفه آموزي مشروط به آموزش و آماده سازي مرتبط با شغل معين در منطقه آزاد 

 . است
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  آموزشي  محتواي: 3- 4

  : و حرفه آموزي در واحدهاي پيش حرفه اي:  1- 3- 4

 :  شامل) عمومي( پايه آموزش مفاهيم  -الف

 آموزش مفاهيم شناختي  -

 (A.D.L)مهارتهاي روزانه زندگي  –آموزش مهارتهاي خودياري و بهداشتي  -

LSE(آموزش مهارت هاي زندگي -
5( 

 آموزش ارتباطات بين فردي و اجتماعي -

 ...آموزش مفاهيم پيش زمينه رياضيات ، علوم و  -

 .كاري آنان مي افزايدساير آموزش ها كه به ارتقاء توانمنديهاي  -

  

 :آموزش مهارتهاي پيش حرفه اي، شامل  - ب

 تقويت ظرفيت هاي فيزيكي فرد  -

 افزايش توانايي عمومي فرد  -

 آموزش رفتار كاري و انجام كارهاي گروهي  -

 آموزش مهارتهاي كاري  -

 

  )حرفه آموزيواحدهاي  (محتواي آموزشي  - 2- 3- 4

  

  :عمومي و تكميليآموزش مهارت هاي  -الف

 مشتمل بر : توانايي هاي فيزيكي  �

 تحمل  -

 قدرت -

 تحرك  -

 حساسيت  -

 مهارتهاي حركتي ظريف  -

 ) با انگشتان –يك دستي  –دو دستي  –مهارت هاي ظريف و سرعتي در دست (چاالكي  -

 هماهنگي چشم و دست  -

 عادات كاري  �

 وقت شناسي و رعايت انظباط  -

 توانايي براي تطبيق با قانون مقررات و انتظارات و توقعات  -

 نگراني براي كيفيت كار  -

 )وظيفه (توجه نمودن به كار  -

 ظاهر و نظافت و بهداشت  -

 تقويت حس مسئوليت پذيري  -

 عادت دادن به انجام و به انتها رساندن وظيفه خود  -

 رعايت احترام به مربي ، كارفرما ، مافوق و همكاران -
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 پول و ارزش آن شناخت  -

 ميزان انگيزه و عالقه  -

 

 بطه فرد با ديگران ار �

 هماهنگي ؛ كارگران ، همكاران  -

 )عكس العمل ( توانايي براي پذيرفتن و جواب دادن به ناظر  -

 سرعت پاسخگويي  -

 مهارتهاي اجتماعي و رفتاري  -

 استفاده از ارتباطات كالمي مناسب  -

 

 شخصيت خود فرد  �

 رفتار و برخورد و نگرش  -

 آگاهي از خود  -

 شناسايي و تشخيص واقع بينانه ، عائق ، توانائيها و ارزشها  -

 مهارتهاي سازگاري ، توانايي براي انجام دادن كار تجت فشار هاي زماني  -

 توانايي بيان احساسات  -

 

 مهارت هاي اداركي  �

 شكل از زمينه ) تشخيص ( تمييز  -

 )  body scheme(طرح كلي نسبت به بدن  -

 )Motor planning) (نمودن  حركت الگو سازي(داشتن حركت در نظر  - 

 

 توانائيهاي يادگيري و شناختي  �

 سطح خواندن  -

 ارتباطات نوشتاري و شفاهي  -

 توانايي براي پيروي از تعليمات و آموزشها و دستورات نوشتاري و شفاهي  -

 تصميم گيري  -

 حل مشكل  -

 قضاوت  -

 حافظه شنيداري و ديداري  -

 مهارتهاي استنباطي  -

 )ايمني –تصوثر كلي نسبت به پول ، تصوير كلي نسبت به بزرگان، تصوير كلي نسبت به اطمينان (تصوير كلي  -

 درك و مفهوم جريان زندگي  -

  آموزش راضيات و ابفاء و تجسم فضائي - 

 

  كاريفاكتور هاي ويژه توانايي  �

 آموزش مهارتهاي كاري  -

 عالئق حرفه اي انگيزش و  -
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 استعدادها -

 سطح بهره هوشي  -

 توانايي جسمي يا ذهني در حين انجام كار  -

 فاكتور هاي شخصيتي براي ارتباط متقابل در كار  -

 آشنايي با مفهوم كار  -

  

  )حرفه آموزيواحدهاي  ( هاي عملي آموزش  - ب

كه بطور نمونه به  و هدايت نمايدمركز توانبخشي مي تواند مفاهيم آموزشي را براساس الگوها و اهداف مرتبط ذيل برنامه ريزي 

  :مواردي اشاره شده است

 كنترل كيفيت  .1

 طبقه بندي ، انتخاب و تطبيق،  جور كردن آموزش مفاهيم : هدف  -

 فايل بندي  .2

  طبقه بنديو مهارت ادراكي ،تقويت رديف كردن ، ترتيب بندي آموزش مفاهيم  :هدف  - 

 نتاژ قطعات وسري كاري يا م .3

 استفاده از ابزار و وسايل، هماهنگي چشم و دست : هدف  -

 )مشابه شرايط واقعي( ....، خانگي ، مجازي و اداري در شرايط كارخانه اي،  كارآموزش  .4

،  پيگيري دستورات كتبي، هماهنگي در حركات ظريف ،استفاده از ابزار و وسايل ، مهارت در سازمان دهي : هدف  - 

 .... و ، حل مشكل ، رقابت، تقويت روابط اجتماعي

    شناختي مفاهيمآموزش  .5

 ، نحوه استفاده بهينه از زمان و مكان، اشخاص براي تصميم گيري )مربوط به زمان (مهارتهاي ادراك : هدف  -

 رفتار كاريآموزش  .6

 ....، انجام  كار در گروه، تقويت جنبه هاي فردي و اجتماعي و صميم گيري ، تنگرش كاري : هدف  -

 مفاهيم مربوط به پول  .7

 ، شمارشي ، و ارزشي واحد پول  مفهوميمهارتهاي : هدف  - 

 يا فروشنده عملكرد بعنوان خريدار آموزش هاي  .8

تقويت جنبه هاي فردي و اجتماعي، آموزش در شرايط مشابه  ،ارتباطي  مهارتهاي، مهارتهاي ادراكي :هدف  - 

 واقعي 

 حركت محيطي آموزش  .9

 ...، درك فضائي وپيگيري و دستورات كتبي، حل مشكل ، ريزي براي حركت برنامهجهت يابي، : هدف  - 

 شكل بدني آموزش تصوير كلي از خود و  .10

 وضعيت در فضا ،ادراك حركت ، مهارت هاي سازماندهي : هدف  - 
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 صنايع دستي آموزش  .11

  ، تقويت مهارت هاي ظريف هماهنگي در حركات ظريف : هدف  - 

 تهيه غذا آموزش  .12

 پيگيري دستورات،  توانايي اجرا، ريزي براي اجرابرنامه : هدف  �

 كار با كامپيوتر  .13

 برنامه ريزي  ،هماهنگي چشم و دست : هدف  �

  

  امكانات آموزشي و كمك آموزشي : 4- 4

بايد نسبت به تهيه مواد و وسايل متناسب با كالس ها و اهداف اما  ،كاربري دارند يآموزشبه عنوان مراكز مراكز بيشتر  اين اگرچه

  .مناسب صورت گيردو اقدام كمك آموزشي از نظر كمي و كيفي جهت هر رشته و هر معلول برنامه ريزي 

 .ارائه مشاوره به فرد و خانواده جهت رفع مشكالت ارتباطي و مستند سازي آن  •

 ردي و دستيابي فرد به سطوح باالتري از مشاركتارائه خدمات توانبخشي به منظور توانمندسازي، جبران محدوديت هاي عملك •

 .در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتاٌ افزايش كيفيت زندگي آنان مي باشد

  

  مدت آموزش  :5- 4

و زمان بندي شده پيش بيني و مدت آموزش بايد بر اساس توانايي هاي ذهني و جسماني معلول و نوع حرفه مورد آموزش وي  •

 .خواهد شدبه مركز معرفي ) بهزيستي شهرستانكميته توانبخشي و اشتغال  توسطپس از ارزشيابي (

دوره  الباقي بعنوانو   يكسال و نيم مي باشد كه اين دوره شامل يك دوره آموزشي ماه 48حداكثر به مدت  طول مدت آموزش •

 .و اشتغال تمديد گردد ماه با نظر كميته توانبخشي سهكار آموزي خواهد بود كه مي تواند يكبار و حداكثر به مدت 

به بهزيستي شهرستان ارجاع تا براي تعيين به عنوان فرد واجد شرايط كار  كارآموزيوفرد معلول پس از طي مراحل آموزش  •

و دستيابي به )SE(و يا براي ارجاع به مراكز پشتيباني شغلي ) 2و  1تيپ (، ورود به شرايط كارگاهي نوع اشتغال ،سطح توانائي كار 

 .شد خواهد تصميم گيري حمايت شده وي  اشتغال

مشخص گردد فرد توانايي فراگيري مهارتهاي كاري را ندارد با نظر كميته به ) ماه  6حداكثر ( چنانچه در مرحله آموزش  : 4 تبصره

  .مراكز پيش حرفه اي منتقل مي گردد

تا حصول به نتيجه آموزشي مورد نظر استمرار خواهد بدون محدوديت زماني  طول مدت آموزشدر واحد هاي پيش حرفه اي : 5تبصره

 . داشت

 

  5ماده            

   نيروي انساني          

نفر معلول بوده و لذا در مراكز با ظرفيت باالتر يا  50 اسمي پرسنل پيشنهادي در رده هاي مختلف مربوط به مركز با ظرفيت دتعدا

  .هر گروه نيروي انساني تغيير يابد دپايين تر به نسبت بايد تعدا
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 يك نفربه صورت تمام وقت  :مسئول فني  •

 نفر  1تمام وقت :  يا ارزشياب حرفه اي)كليه گرايش ها (كارشناس روانشناسي  •

 )مطابق با ساعت كار مركز(نفر دو روز در هفته 1پاره وقت :  كارشناس كاردرماني •

از سازمان فني حرفه اي )براي كالس هاي حرفه آموزي(حداقل با مدرك ديپلم داراي گواهينامه مهارت فني :مربي آموزشي  •

بر حسب فضاي آموزشي مددجو و نوع  نفر يك مربي آموزشي 12به ازاي هر )در كالس هاي مهارت آموزي (مرتبط وكارشناسي 

 .در مراكز توانبخشي حرفه 

اين مربي به صورت گردشي در كالس هاي آموزشي ( -)هفته مطابق با ساعت كار مركز روز در 1( يك نفر  : 6مربي ورزشي •

 ).حضور خواهند داشت

اين مربي به صورت گردشي در كالس هاي آموزشي ( - )روز در هفته مطابق با ساعت كار مركز 1( يك نفر  : 7مربي هنري •

 ).حضور خواهند داشت

 يك نفر: خدمه  •

 يك نفر :آشپز  •

ارجاع ....) گفتاردرماني،شنوائي شناسي ، بينايي سنجي، ارتوپدفني و (صورت نياز توانخواهان به ساير خدمات توانبخشي در :1تبصره

  .و پيگيري از طرف مركز توسط خانواده انجام مي پذيرد

مربي در مركز نيز مؤسس مي تواند به عنوان مسئول فني هم مجوز دريافت دارد اما نمي تواند به عنوان كارشناس و يا :2تبصره 

 . فعاليت داشته باشد

  .مسئول فني مي تواند صاحب امتياز باشد، ليكن نمي تواند بعنوان كارشناس يا مربي در مركز فعاليت نمايد : 3تبصره 

  .وجود ندارد و از سوي سازمان پذيرفته نيست "مدير داخلي "سمتي تحت عنوان  "در فعاليت هاي مراكز  حرفه آموزي :4تبصره 

هريك از مربيان آموزشي مركز در صورت دارا بودن مدرك معتبر مي توانند بعنوان مربي ورزشي يا هنري در مركز فعاليت  :5تبصره

  .نمايند

مقررات  7در مناطق محروم از نيروي انساني، به جاي پرسنل تخصصي با هماهنگي بهزيستي شهرستان و بر اساس ماده :6تبصره 

  .و با هماهنگي بهزيستي شهرستان استفاده نمايند مدت زمان محدودتوانند از ساير نيروهاي مشابه در  مراكز مي 7- 39عمومي بند 

 

  6ماده      

  شرح وظايف نيروي انساني      

  )صاحب امتياز( وظايف مؤسس :1- 6

 .داراي مجوز فعاليت و ثبت امضاء در دفتر حضور و غياب مركز استاندر مركز، اقامت در  مؤثر و متناوبحضور  •

 تعيين و معرفي مسئول فني واجد شرايط به سازمان بهزيستي  •

 رعايت شئونات اسالمي ، اخالقي ، مسائل حرفه اي و موازين حقوقي و قانوني •

 مسئوليت صالحيت تخصصي ، اخالقي و فردي نيروي انساني در ساعات حضور در مركز  •

 خگويي به شكايات مطروحه از مركز و افراد شاغل در آن پاس •

                                                
  باشد داراي گواهي مربي گري ورزشي فردي كه داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي در رشته هاي ورزشي را دارد و يا 6
  باشدورزشي  داراي گواهي مربي گريفردي كه داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي در رشته هاي هنري را دارد و يا 7
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 در مورد كاركنان شاغل در مركز  26طبق قوانين جاري و آئين نامه هاي اجرائي ماده انعقاد قرارداد با پرسنل واجد شرايط و  •

 پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مسئول فني و كاركنان مركز طبق قراردارد منعقده و براساس قوانين نافذ حسب مورد  •

 تأمين كليه مايحتاج و هزينه هاي مركز به پيشنهاد مسئول فني  •

 تامين اقدامات الزم جهت توانمندسازي و ارتقاء كيفيت زندگي توانخواهان  •

 حوادث و مسئوليت فني توانخواهان و كاركنان مركز اقدامات بمنظور تأمين بيمه •

 .تامين استاندارهاي خدماتي، بهداشتي و فني مركز اعم از ساختماني، تجهيزاتي، ايمني، بهداشتي ، توانبخشي و غيره  •

 .تسلط و اجراي دقيق مفاد دستورالعملها ، ضوابط و مقررات ابالغي از بهزيستي  •

( حقوقيكز ايا صاحب امتياز در يكي از بانك هاي كشور و ثبت و ضبط كليه اسناد مالي مر افتتاح حساب بانكي به نام مركز •

 ...).مرسات خيريه، هيئت امنا، سمن ها و

 

  :وظايف مسئول فني  - 2- 6

و توانبخشي مركز و رعايت استاندارد هاي علمي و حرفه اي مندرج در ظارت كامل بر ارئه خدمات آموزشي سرپرستي و ن •

دستور العمل بر عهده  26العمل هاي سازمان بهزيستي و كليه مسئوليت توانخواهان در داخل مركز بر اساس ماده دستور 

 .مسئول فني مي باشد

 حفظ سالمت جسمي و رواني گروه هدف و اقدام در جهت بازتواني و توانمند سازي آنان •

 جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني مركز  •

 مشكالتي كه در روند توانبخشي گروه هدف ايجاد اختالل نمايد به اداره بهزيستي شهرستان مربوطه  اعالم گزارش •

 اعالم نياز هاي مركز به موسس و درخواست تامين آنها  •

 ثبت گزارش روزانه و حفظ مستندات مربوطه  •

اقدامات به عمل آمده و خدمات ارائه نظارت دقيق بر تشكيل پرونده هاي پرسنلي و توانبخشي براي گروه هدف در مركز و درج  •

 شده به آنان

 حضور فعال و مستمر در ساعات اداري  •

 ...حفظ و رعايت استاندارهاي خدماتي، بهداشتي ، و فني مركز اعم از ساختماني، تجهيزاتي ، ايمني ، بهداشتي توانبخشي و  •

كميسيون  –هزيستي كشور ، استان و شهرستان ها همكاري با كارشناسان ناظر اعزامي از معاونت امور توانبخشي سازمان ب •

 صدور پروانه هاي بهزيستي و دفتر بازرسي و حراست سازمان 

طبق دستور العمل هاي وزارت بهداشت درمان و ...) سل، وبا، هپاتيت، ايدز و (اعالم بيماريهاي واگير دار خدمت گيرندگان  •

 آموزش پزشكي به بهزيستي شهرستان 

 انجام مكاتبات رسمي و ادراي  •

 رعايت و تسلط كامل بر مفاد كليه دستورالعملها ، ضوابط و مقررات ابالعي از سازمان •

 بررسي و رسيدگي به شكايات مطروحه از مركز كه در حوزه اختيارات مسئول فني قرار دارد •

 كنترل و نظارت بر نحوه پذيرش و ترخيص موفق گروه هدف  •

 هماهنگي جهت حضور نيروهاي  تخصصي مورد نياز مطابق با دستورالعمل هاي ابالغي  برنامه ريزي و ايجاد •

 برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي جهت حضور با ارجاع به پزشكان تخصصي مورد نياز •

 ارسال آمار ماهيانه به سازمان بهزيستي جهت اخذ يارانه  •

 .وه هدف بمنظور تسريع در ترخيص موفقگرآموزشي، توانبخشي نظارت و كنترل پرونده ها و برنامه هاي  •



١٣ 

 

 فوق برنامه و فعاليتهاي تفريحي  براي اموربرنامه ريزي  •

 تنظيم و نصب شرح وظايف پرسنل مركز  •

 تنظيم و نصب مبالغ تعرفه ، يارانه و سهم خانواده در تابلوي اعالنان مركز  •

 .كليه موارد مندرج در دستور العمل عمومي ارائه گرديده است •

  

  كارشناس كاردرماني  :3- 6

و تعيين پيش آگهي ، هدف و برنامه درماني ، ثبت دقيق جلسات درماني و ارزشيابي  تشكيل پرونده ارزيابي حسي و حركتي •

 دوره اي 

 تشكيل جلسات توانبخشي براي توانخواهان مركز  •

 ) حسب مورد(باطي برنامه ريزي به منظور ارتقاء مهارتهاي حسي ، حركتي ، دركي، شناختي، هيجاني و ارت •

 نظارت بر فعاليت هاي مددجو در كارهاي آموزشي و تعامل و ارائه نقطه نظرات به مربيان  •

، اوقات فراغت ، (ADL) برنامه ريزي جهت حداكثر استقالل در حيطه هاي كاردرماني مانند فعاليت هاي روزمره زندگي •

 ...مشاركت اجتماعي و 

 دامات درماني و توانبخشي توسط خانواده مشاوره و آموزش به منظور پيگيري اق •

 )جهت استفاده در منزل(پيگيري تهيه وسايل كمك توانبخشي و توانبخشي حسب مورد توسط خانواده  •

 آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني در منزل •

 نظارت بر انجام بهينه ارگونومي در مركز •

 ي كاردرماني و نظارت بر حسن اجراي آنآموزش به مربيان مركز در خصوص فعاليت ها •

 

  كارشناس روانشناسي  :4- 6

 ارزيابي باليني  •

، هدف و برنامه درماني ، ثبت دقيق جلسات درماني و ارزشيابي و تعيين پيش آگهي تشكيل پرونده ارزيابي رفتاري ، رواني •

 .دوره اي

 همكاري با تيم توانبخشي درتدوين طرح در توانبخشي فرد  •

 مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده  •

 گروه درماني  •

مهارت هاي برقراري ارتباط ، حل مسئله ، مقابله با فشار رواني، ( اجتماعي به فرد و خانوداه  –آموزش مهارت هاي رواني  •

 ...)مديريت بحران و

 آموزش به مربيان مركز در خصوص فعاليت هاي روانشناسي و نظارت بر حسن اجراي آن •

  

  مربي آموزشي  :5- 6

 .اجراي برنامه هاي آموزشي و توانبخشي تدوين شده توسط تيم تخصصي، تحت نظارت كارشناسان مربوطه  •

 رعايت ارگونومي در تمامي حيطه ها ي آموزشي و كالس •

 ثبت روند پيشرفت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله  •
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 )حسب مورد( شركت در تيم توانبخشي و تعامل با ساير اعضا تيم  •

 

  مربي هنري  :6 - 6

) ...نمايشي و نقاشي، موسيقي و يا : شامل يكي از فعاليت (ارزيابيو كسب آگاهي از توانايي هاي هر فرد و ارائه برنامه هنري  •

  ساده در حد توانايي توانخواهان 

 آموزش فعاليت هاي گروهي معلوالن  •

 مشاركت با تيم توانبخشي و اجراي برنامه هاي هنري در راستاي اهداف تيم  •

 مستند سازي اقدامات در پرونده  •

 تلفيق برنامه هاي هنري با اهداف آموزشي و توانبخشي  •

 بهره گيري از فنون و مهارت هاي هنري جهت آموزش مفاهيم به توانخواهان  •

  

  مربي ورزشي  - 7 - 6

 ارزيابي جسمي مددجويان با همكاري كاردرمان  •

 ارائه آموزش هاي الزم براي ارائه مهارتهاي بدني  •

 ) با همكاري مربيان مركز( انجام ورزش هاي صبحگاهي  •

 )باهمكاري كاردرمان( بهره گيري از فنون و مهارتهاي ورزشي جهت آموزش مفاهيم به توانخواهان  •

 برنامه هاي ورزشي در راستاي اهداف تيممشاركت با تيم توانبخشي و اجراي  •

  

  7ماده          

  فضاي فيزيكي        

 تفكيك كالس ها ي واحد پيش حرفه اي از حرفه اي الزامي است •

 متر مربع  12اتاق مسئول فني با مساحت حداقل  •

 متر مربع  12اتاق روانشناس با مساحت حداقل  •

 متر مربع به ازاء هر نفر  5/1حداقل ، بين حرفه حرفه آموزي، متناسب با نوع  كالساتاق يا  •

 متر مربع  15 حداقل به مساحت ) حسب مورد(ساير گروه هاي توانبخشي اتاق كاردرماني و  •

 متر مربع  20و ورزشي به مساحت در نظر گرفتن فضاي مناسب براي فعاليت هاي هنري  •

 فضاي آشپزخانه جهت طبخ ناهار و سالن غذا خوري متناسب  •

 .و روشويي به اندازه كافي باشد ، دوش سياريك توالت فرنگي ،تمان بايد داراي دو توالت معمولي ساخ •

 ساختمان با در ورود و خروج  مستقل از ساير واحد ها •

نفر مي باشد و متناسب با افزايش ظرفيت مي بايست فضاهاي فيزيكي افزايش  50فضاهاي ذكر شده به ازاي ظرفيت اسمي : تبصره 

  .يابد
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  8ماده       

   تجهيزات و لوازم تخصصي    

  آموزيحرفه : 8-1

 كالس هاي حرفه آموزي و به تعداد توانخواهانميزها و صندلي ها متناسب با نوع فعاليت  •

 قفسه جهت نگهداري ابزار و وسايل آموزشي و كمك آموزشي  •

 حرفه اي و حرفه آموزي واحد هاي پيشبا توجه به نوع فعاليت  كالسابزار و مواد اوليه براي هر  •

 

  توانبخشي  :8-2

 وسايل و امكانات كار درماني با نظر متخصص:  ساير رشته هاي توانبخشي حرفه ايكاردرماني و  •

 )تئاتر ، نقاشي ، موسيقي (تجهيزات مورد نياز جهت اجراي فعاليت هاي هنري  •

 

  اداري  :8-3

 قفسه نگهداري پرونده پرسنل و توانخواهان  •

 و كامپيوتر مجهز به اينترنت  تلفن ، فكس •

  ساير لوازم اداري مورد نياز  •

  

  9ماده 

  ارگونومي

بهداشت و سالمتي و راحتي و كارايي   - ارگونومي عملي است كه به رابطه انسان با كار مي پردازد و هدف آن افزايش و بهبودايمني 

به اصول ارگونومي كه ضامن سالمتي توانخواهان در فضاي با توجه به نقش محيط كار در كار و بهره وري و با توجه . انسان است

  :8حرفه و آموزي كارگاهي مي شود رعايت موارد ذيل موكدا توصيه مي گردد

  مناسب بودن وضعيت روشنايي كالس ها   •

  نصب تهويه عمومي ، سرويس هاي بهداشتي: رعايت اصول ارگونومي و  امكانات محيطي از جمله •

  با شرايط فيزيكي توانخواهان صندلي مورد استفاده در كالسهارعايت تناسب نوع ميز و  •

  تنظيم ارتفاع سطح وسايل و تجهيزات آموزشي با وضعيت فرد توانخواه  •

  توجه به حركات تكراري و وضعيت ثابت طوالني مدت  •

  استفاده از سطح شيبدار با زاويه مناسب در محل هاي غير هم سطح  •

                                                
 از معاونت امور توانبخشی بھزيستی کشور ١٩/٨/١٣٩۵مورخ  ١١۴٣٧٠/٩۵/٧٠٠به استناد شيوه نامه ارگونومی مراکز محيط کار به شماره نامه : ٨
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دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی معلوالن جسمی حرکتی 

 باالی 41سال)ظرفیت 05 نفر(

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  62ماده 7نظر به اینکه بر اساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی و بند 

مجلس شورای اسالمی، صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراکز توانبخشی با هدف گسترش و ارتقاء سطح کیفی ارائه  67/44/05

وزشی، توانبخشی، مراقبتی به گروه هدف در جهت نیل به توانمند سازی آنان و کاهش تصدی گری دولت، بر عهده خدمات آم

سازمان بهزیستی کشور میباشد، این  دستور العمل در اجراء قوانین فوق، با هم اندیشی متخصصان و کارشناسان مرتبط در 

جهت اجرا تنظیم و  4932غیر دولتی و انجمن های علمی، در سال سازمان بهزیستی کشور، بهزیستی استانها، انجمن مراکز 

 بازنگری گردیده است.

 

 4ماده 

 اختصاصی   تعاریف 

 معلول دارای اختالل جسمی حرکتی :  4-4

 

فردی است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندامها، تنه و ستون فقرات 

 ه تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی می باشد.گردیده و ب

 

 مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولین جسمی حرکتی :  6-4

مرکزی است  که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس و تحت نظارت آن به افراد 

)طبق تشخیص کمیسیون تعیین نوع و شدت  شدید وخیلی شدیدسال با شدت معلولیت 25تا41تی  با معلولیت جسمی حرک

مطابق دستورالعمل های موجود در سازمان بهزیستی ارائه می گردد. مراقبتی معلولیت( بطور شبانه روزی خدمات توانبخشی 

 و ، توانبخشی حرفه ای، توانبخشی آموزشیخدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاری، توانپزشکی،  توانبخشی اجتماعی این

 برنامه های اوقات فراغت می باشد . 

 

 نگهداری موقت  :9-4

در مراکز نگهداری شبانه روزی گفته می  جسمی حرکتیاین فعالیت به مراقبت های موقت و کوتاه مدت افراد دارای معلولیت  

 جهت تجدید قوا یا دالیل اضطراری ایجاد نماید. شود تا برای خانواده ها در نگهداری از شخص معلول وقفه ای
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 6ماده

  تخصصی متقاضی) موسس(شرایط 

دریکی از رشته های پزشکی،فیزیوتراپی، کاردرمانی ، ارتوپدی فنی  کارشناسی ارشد یا کارشناسیدارا بودن مدرك دکترا، 

رشته های مررتبط برا    و  بهداشت عمومی ، .مدیریت توانبخشیپرستاری ،  گفتار درمانی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، 

 توانبخشی

 

 یو تخصص یعموم طیشرا یدارا رهیمد ئتیه یاز اعضا یکیحداقل  دیبادرمواردیکه موسس شخصیت حقوقی باشد  تبصره:

  باشد. یموافقت اصول افتیدر انیمتقاض

 9ماده

 شرایط تخصصی مسئول فنی  

 

، کارشناسی ارشد یا کارشناسی در یکی از رشته های فیزیوتراپی مومیحداقل پزشک ع دارا بودن مدرك تحصیلی  : 4-9

  و پرستارییا کاردرمانی 

 

 1ماده

 ضوابط تخصصی پذیرش  و شرایط ترخیص

 

 : ضوابط پذیرش  4-1

افرادی واجد شرایط پذیرش هستند که دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید و خیلی شدید )با تشخیص کمیسیون  : 4-4-1

 و شدت معلولیت بهزیستی( باشند. تعیین نوع

 سال می باشد. 25سال و حداکثر 41: حداقل سن جهت پذیرش  6-4-1

افرادی که  نیازمند دریافت خدمات درمانی و یا مراقبت های پزشکی سطوح اول و دوم نبوده، عدم کارآئی وی به گونه  : 9-4-1

دیاری، ارتباط و کاری( با مشکل مواجه بوده و با تائید کمیسیون ای باشد که در ایفای مهارتهای روزمره زندگی )مهارتهای خو

 پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت استان در مرکز نیازمند باشد.

هر سطح شدت  با مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثرافراد دارای معلولیت جسمی حرکتی پذیرش : 4تبصره

 بالمانع می باشد. انتأیید رئیس  بهزیستی شهرست معلولیت و

  41تا2مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر دردامنه سنی : پذیرش افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی 6تبصره

 تأیید رئیس  بهزیستی شهرستان بالمانع می باشد.ه و ژسال با رعایت تفکیک آنان در بخش وی

 .لینیکی برای ابتال به هپاتیت ، ایدز و سل ضروری میباشدزمایشات کامل کآدرزمان پذیرش نتیجه  :  9تبصره 

( تا کسب نتایج آزمایشات ،فرد معلول می  و... در موارد پذیرش اضطراری گروه هدف ) معرفی از مراجع قضایی  : 1تبصره

 بایست در اتاق قرنطینه  تحت مراقبت قرار گیرد.
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 : شرایط ترخیص  6-1

 ندی جهت زندگی در خانواده و اجتماع: رسیدن به سطحی از توانم 4-6-1

: فراهم بودن بستر مناسب در خانواده از طریق ارتباط فعال و موثر آنان برای بازگشت و تداوم حضور معلول در  6-6-1

 خانواده

ی : فراهم بودن شرایط تداوم توانبخشی از طریق مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی و ارائه خدمات مراقبتی توانبخش9-6-1

 در منزل

مرکز می تواند با اطالع و  : بدیهی است در صورتی که فرد معلول / خانواده وی متقاضی ترخیص از مرکز باشند ،1تبصره

 هماهنگی بهزیستی شهرستان نسبت به ترخیص معلول اقدام نماید .

 

 0ماده  

 خدمات آموزشی ، مراقبتی و توانبخشی  

 

 : اقدامات توانبخشی 4-0

می باشد که در جهت ارتقاء کیفیت و ارتوپدی فنی و..... روانشناسی ،فیزیوتراپی، کاردرمانی،گفتاردرمانی  مجموعه خدمات

 زندگی معلول به صورت تیمی توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجام می شود

  هفته برای هر معلول در جلسه6فیزیوتراپی حداقلارائه خدمات 

  ر هفته برای هر معلولجلسه د6ارائه خدمات کاردرمانی حداقل 

با توجه به محدودیت جلسات ارائه خدمات توانپزشکی و نیاز مسلم معلوالن جهت بهره وری از خدمت در بازه زمانی  :4 تبصره

برای معلوالن با نظر کارشناس  مربوطه می تواند به صورت گروهی در توانبخشی بیشتر، بخشی از تمرینات و فعالیت های 

 صورت پذیرد.قالب کالس آموزشی 

 : اقدامات توانبخشی حرفه ای6-0

  ،فرایندی است که طی آن توانمندیهای حرفه ای معلوالن کشف و تقویت گردیده و در جهت ارتقاء عملکردهای جسمی

  ذهنی و اجتماعی آنان مورد استفاده قرار می گیرد.

 باتوجه به نیاز معلوالن مشاور ه  حرفه ای 

  ساعت در هفته جهت هر یک از معلوالن  0حداقل  استفاده از امکانات آموزشی 

 

 : اقدامات توانبخشی اجتماعی9-0

 مجموعه خدمات مددکاری وروانشناسی که جهت افزایش سازگاری اجتماعی معلول در حل مشکالت اجتماعی ارائه می گردد.

  بار در ماه برای معلوالن  1تشکیل کالس های گروهی مددکاری وروانشناسی حداقل 

 بار در ماه  9ره فردی مددکاری وروانشناسی حداقل مشاو 

   معلوالنخانواده به مشاوره فردی 

 

 :  اقدامات توانبخشی آموزشی1-0
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  ،به مجموعه آموزش هایی اطالق می شود که طی آن اصول زندگی سالم برای معلوالن نظیر مراقبت های شخصی

ومهارتهای ارتباطی،  مهارت استفاده از وسایل کمک  پیشگیری از عوارض معلولیت، باز آموزی مهارتهای خودیاری

توانبخشی ، پرهیز از رفتارهای پرخطر، تغذیه سالم، هنردرمانی و... توسط اعضای تیم توانبخشی به صورت گروهی یا 

بت و مراق (IADL) ، ابزاری زندگی (ADL)زندگی انفرادی  با هدف بهبود ،ارتقاء مهارت ها درانجام فعالیت های روزمره

 های فردی ارائه می شود. 

  روز در هفته  2تشکیل کالس های آموزشی 

 آموزش وبازآموزی مهارت های خود یاری، مهارت استفاده از وسایل کمک توانبخشی و....بربالین جهت معلوالن تخت 

 گرا

رایط  بهره مندی از معلوالن واجد شبه  :مرکز می بایست تمهیدات الزم در خصوص استفاده از خدمات به موقع  6تبصره 

 خدمات آموزشی ،تحصیلی  وحرفه ای را فراهم نماید.

 

 : خدمات  پزشکی و پرستاری 0-0

به مجموعه ای از خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری اطالق می گردد که به معلوالن ارائه می شود تا از عوارض  ثانویه ناشی از 

 ود معلول اقدام نماید.معلولیت کاسته و یا درجهت درمان بیماریهای موج

  در شرایط عادی یک بار در ماه ودر صورت بروز بیماری بسته به نیازویزیت دوره ای پزشک عمومی 

  ساعته و انجام ترزیقات  61خدمات مراقبتی مهارتی و پرستاری 

 به نیاز معلول با توجهدر روز کنترل عالئم حیاتی 

 ارجاع به موقع به مراکز بیمارستانی 

 فوق برنامه :خدمات 2-0

خدمات فوق برنامه شامل فعالیت های ورزشی، تفریحی، فرهنگی وبرگزاری برنامه های مرتبط با مناسبت ها و ایام خاص می 

 باشد.

   بار درماه 6برگزاری مناسبت ها  حداقل 

شکالت حرکتی ، مسئول فنی مرکز می بایست به نحوی برنامه ریزی نماید که کلیه معلوالن با توجه  به م :9تبصره     

 حسی،شناختی ،...ونیز عالقمندی آنان بتوانند از برنامه های مرکز بهره مند گردند.

 : خدمات مراقبتی غیرمهارتی7-0

 بهداشت و نظافت شخصی بصورت روزانه و استحمام دو بار در هفته 

 حفه و ..... حداقل دو بار در هفتهشستشوی البسه ، مل 

    معلول حداقل دو دست در سالتهیه البسه مناسب و در خور 

منوط به تثبیت وضعیت معلول می باشد، بالطبع در موارد خاص با نظر متخصصین  0ماده بندهای کلیه  رعایت : 1تبصره

 شرایط متفاوت خواهد بود.    معلوالنذیربط و  اولویت تامین رفاه 

بهره مندی آنان از  ه منزله عدم امکان حضور توانخواهان در مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی ب :0تبصره

و یا اصوال از امکانات اجتماعی خارج از مرکز شبانه روزی نبوده و در صورت خدمات مراکز آموزشی و توانبخشی 
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توانخواهان می توانند از خدمات اینگونه مراکز)مدارس و در صورت وجود موافقت قیم ، تایید کمیته توانبخشی استان

 استثنایی، مراکز روزانه آموزشی یا حرفه آموزی کارگاه های حمایتی و...( نیز استفاده نمایند .   عادی یا مدارس

 

 2ماده 

 شرایط و تعداد نیروی انسانی

 

 :  نیروی انسانی تخصصی4-2

 : مسئول فنی در ساعات اداری 4-4-2

 یفت های دیگرروز در هفته در یک شیفت و آنکال درروزها و  ش 4پزشک عمومی یک نفر : 6-4-2

 روز در هفته 2: روانشناس با داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس روانشناسی یک نفر 9-4-2

 پرستار با مدرك تحصیلی لیسانس پرستاری در هر شیفت یک نفر : 1-4-2

 )هر سه ماه یکبار ( : کارشناس تغذیه یک نفر 0-4-2

 روز در هفته دریک شیفت کاری  9لیسانس مددکاری یک نفرمددکار اجتماعی با داشتن حداقل مدرك تحصیلی  :  2-4-2

روز در هفته ) با توجه به حضور گروه  9فیزیوتراپیست، با داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس فیزیوتراپی یک نفر : 7-4-2

 هدف در شیفت صبح یا عصر(

روز در هفته ) با توجه به حضور 9ک نفربا داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس کاردرمانی ی شناس کاردرمانیکار : 0-4-2

 توانخواهان در شیفت صبح یا عصر(

  در صورت تشخیص پزشکلیسانس  کارشناس گفتار درمانی با داشتن حداقل مدرك تحصیلی:  3-4-2

 

ا با معلول( با مدرك تحصیلی حداقل دیپلم و طی نمودن دوره آموزشی تئوری و عملی ی پدریار: مراقب )مادریار یا  45-4-2

و طی نمودن دوره برخوردار از سابقه و تجربه کاری حداقل دو سال در مراکز توانبخشی معلوالن  زیر دیپلم مدرك تحصیلی 

 نفر معلول یک نفر در هر شیفت کاری  0به ازاء هر آموزشی تئوری و عملی 

  بار هر شش ماه یک:کارشناس بهداشت با داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس بهداشت 44-4-2

: کلیرره مراکزملررزم برره تررامین پزشررک برره صررورت آنکررال )درزمانهررای عرردم حضررور پزشررک درمرکز(مرری     4تبصررره

 باشند. 

هررای کثیراالنتشررارجهت جررذب   در صررورتیکه مرکررز  علیرررغم اعررالم فراخرروان عمررومی در روزنامرره     :  6تبصررره

ت بررا همرراهنگی  و تائیررد  کارشررناس پرسررتاری بررا کمبررود نیررروی انسررانی پرسررتار مواجرره باشررد، مرکزمجرراز اسرر    

معاونررت امررور توانبخشرری اسررتان از نیررروی انسررانی بهیررار ،کمررک پرسررتار  بامرردرك تحصرریلی مررورد تاییررد          

وزارت بهداشررت ودرمرران وآمرروزش پزشررکی،  کارشررناس امررداد و نجررات،  کارشررناس فوریررت هررای پزشررکی           

ر کارشررناس پرسررتاری در وکارشررناس مامررا یرری در شرریفتهای عصررر وشررب اسررتفاده نمایررد. برردیهی اسررت حضررو    

 شیفت صبح الزامی است.

 الزامی است. معلوالن نطباق جنسیتی مراقبین با:  ا9تبصره 
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روز در  9،یک نفر،هنر در یکی از رشته های  هنری با داشتن حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم -: کارشناس تفریحی  46-4-2

 ر(هفته ) با توجه به حضور توانخواهان در شیفت صبح یا عص

 

 :  نیروی انسانی غیرتخصصی6-2

 : آشپز                                     یک نفر 4-6-2

 یک نفر           : کمک آشپز6-6-2

  یک نفر                                 نظافتچی: 9-6-2

هیررار یررا کمررک نفررر( یررک نفررر ب 455نفررر ) تررا سررقف  05: در مراکررز شرربانه روزی برریش از ظرفیررت اسررمی  1تبصررره 

نفررر ، نیررروی انسررانی   455پرسررتار برره نیررروی انسررانی در هررر شرریفت اضررافه گررردد .در ظرفیررت هررای برراالی        

                                                                                     پرستار  به همان نسبت اضافه می گردد .   

 اسب با تعداد سالمندان افزایش می یابد.بدیهی است  افزایش سایر نیروها متن

 

نفر،  به نیروی انسانی غیرتخصصی ، یک نفرنیروی انسانی نگهبان یا سرایدار  05باالتراز اسمی در مراکز با ظرفیت :0تبصره 

 اضافه می گردد .

 

  7ماده 

 شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی 

 وظایف مسئول فنی 4-7

 62مرراده  4-46 یموضرروع بنرردها  یرریدسررتور العمررل اجرا  0مرراده  6-0 یمرکررز عررالوه بررر بنرردها   یمسررئول فنرر 

 تیررموظررف برره رعا  2/9/07مررور   نیمعرراون یدولررت مصرروب شررورا   یاز مقررررات مررال  یبخشرر میقررانون تنظرر 

 :  باشد یم لیموارد ذ

مرکرررز و رعایرررت  یو توانبخشررر ی، مراقبتررر یو نظرررارت کامرررل برارائررره خررردمات آموزشررر  یسرپرسرررت .4

 یستیسازمان بهز یوحرفه ای مندرج در دستورالعمل هااستاندارد های علمی 

 اداره امور داخلی مرکز .6

 و  اقدام در جهت بازتوانی و توانمند سازی آنان گروه هدفحفظ سالمت جسمی و روانی  .9

 جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی مرکز .1

برره اداره جرراد اخررتالل نمایدمشررکالتی کرره در رونررد مراقبررت و توانبخشرری گررروه هرردف ای   اعررالم گررزارش  .0

 بهزیستی شهرستان مربوطه

 به مؤسس و درخواست تأمین آنها نیاز های مرکز اعالم .2

 و حفظ مستندات مربوطه گزارش روزانهثبت  .7

نظررارت دقیررق بررر تشررکیل پرونررده هررای پرسررنلی ، همچنررین پرونررده هررای حمررایتی )اجتمرراعی(،          .0

اقرردامات برره عمررل آمررده و خرردمات ارائرره    پزشررکی و توانبخشرری برررای گررروه هرردف در مرکررز و درج    

 شده در آنها.
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 اوقات شبانه روز ریو ضرورت در سا ازیو در صورت نحضور فعال و مستمر در ساعات اداری  .3

 ،یزاترریتجه ،یمرکررز اعررم از سرراختمان   یو فنرر یبهداشررت ،یخرردمات یاسررتانداردها تیررحفررظ و رعا .45

 .و.. یتوانبخش ،یداروئ یبهداشت ،یمنیا

شناسرران نرراظر اعزامرری از معاونررت امررور توانبخشرری سررازمان بهزیسررتی کشررور         همکرراری بررا کار  .44

،اسررتان و شهرسررتان هررا ،کمیسرریون صرردور پروانرره هررای بهزیسررتی و دفتررر بازرسرری و حراسررت          

 سازمان  

اعررالم بیماریهررای واگیردارخرردمت گیرنرردگان )سررل، وبررا، هپاتیررت، ایرردز و...( طبررق دسررتورالعمل           .46

 وزش پزشکی به بهزیستی شهرستانهای وزارت بهداشت، درمان و آم

ارسررال گررزارش کتبرری خرردمت گیرنرردگان فرروت شررده در مرکررز بررا ذکرزمرران و علررل فرروت آنهررا برره        .49

 بهزیستی شهرستان 

 انجام مکاتبات رسمی و اداری .41

 از سازمان یدستورالعملها، ضوابط و مقررات ابالغ هیو تسلط کامل بر مفاد کل  تیرعا .40

 حه از مرکز که در  حوزه اختیارات مسئول فنی قرار داردمطرو اتیبه شکا بررسی و رسیدگی .42

رعایررت و نظررارت بررر الگوهررای مراقبترری، توانبخشرری، آموزشرری و غررذایی مررورد تأییررد و ابالغرری از          .47

 سازمان بهزیستی به مراکز  

 و، برنامرره کرراری مرکررز در اترراق مسررئول فنرری رشررته تخصصرری هررر فرررد  ونصررب اسررامی پرسررنل مرکررز  .40

اوقررات فراغررت توانخواهرران در تررابلو اعالنررات و  نیررز       تیرینحرروه مررد  برنامرره روزانرره در خصرروص  

 مرکزدرآشپزخانه برنامه غذایی 

 تکریم گروه هدفحریم شخصی و  برخورد مناسب و توام با  حفظ .43

 تحویل گروه هدفبر نحوه ترخیص و  نظارت .65

رشررات ارائرره گررروه هرردف  بررا توجرره برره گزا  یازهررایالزم در ارتبرراط بررا امررورمرتبط بررا ن  ماتیاخررذ تصررم .64

 ها فتیش نیشده توسط مسئول

اسررتانداردهای و  یالررورود برره مقررررات ادار   دیررکارکنرران جد یجهررت آگرراه سرراز   یزیرربرنامرره ر   .66

 مراقبتی و توانبخشی

 گروه هدف ازیپرسنل بخش بر اساس ن هیکل یکار برا میبه منظور تقس یزیبرنامه ر    .69

 مصرف و ...( خی) از نظر تارزاتینظارت و کنترل دارو ها و تجه    .61

 و ... ی،بهداشت ییمرکز اعم از دارو ها ، مواد غذا حتاجیما  هیجهت ته یهماهنگ    .60

 یاصررول مراقبررت هررا  نررهیهرردف در زمی گررروه سررطح آگرراه شیجهررت افررزا یآموزشرر یزیرربرنامرره ر   .62

 یفرد

 گروه هدف صیو ترخ رشیکنترل و نظارت بر نحوه پذ    .67

مطرررابق برررا  ازیرررمرررورد ن یتخصصررر یروهررراین جهرررت حضرررور یهمررراهنگ جرررادیو ا یزیررربرنامررره ر    .60

 یابالغ یدستورالعملها

 ازیمورد ن یارجاع به پزشکان تخصص ایجهت حضور یهماهنگ جادیو ا یزیبرنامه ر .63
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 ارانهیجهت اخذ استان  یستیبه بهز انهیارسال آمار ماه    .95

 گروه هدف ی،پزشک ی،توانبخش یآموزش ینظارت وکنترل پرونده ها    .94

 یحیتفر یتهایور فوق برنامه و فعالجهت ام یزیبرنامه ر .96

 

  شرح وظایف پزشک: 6-7

 ویزیت و دستور انجام آزمایشات، رادیوگرافی، سونوگرافی 

 دارو درمانی و تعیین خط مشی درمانی 

 نظارت بر اجرای درمان های پزشکی و نحوه استفاده از لوازم بهداشتی 

 آموزش فرددر زمینه مسائل بهداشتی و درمانی 

  اقدامات پزشکی تخصصی در صورت نیازارجاع برای 

 ثبت کلیه اقدامات ،نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

 

 : شرح وظایف روانشناس 9-7

 :تشکیل پرونده روانشناسی شامل 

o  و بستگان نزدیک ( معلولسواد  –ارزیابی خصوصیات فردی ) تأهل 

o  در پرونده روانشناسیارزیابی سالمت روانی به کمک تست های مربوطه و ثبت نتایج 

o ارزیابی وضعیت خانوادگی 

 مشاوره با فرد معلول و خانواده 

 مشاوره حرفه ای 

 ایفای نقش تسهیل گری در ایجاد ارتباط مستمر بین خانواده و مرکز مراقبتی توانبخشی 

 حضور مؤثر در تیم توانبخشی مرکز در خصوص ارزیابی دوره ای وضعیت روانی فرد 

 معلول و تشریح شرایط مرکز برای فرد معلول و خانواده جهت پذیرش شرایط جدید. حضور در پذیرش اولیه 

 تدوین برنامه روزانه جهت هریک از معلوالن بصورت جداگانه 

 . تشخیص به موقع اختالالت روانی و رفتاری معلوالن و ارجاع صحیح آنان در صورت لزوم 

 فرد معلول بر اساس ویژگی های روانشناختی معلوالن  آموزش به پرسنل مرکز در خصوص شیوه برقراری ارتباط با

 مانند نقایص حسی یا مشکالت عاطفی 

 ارائه مشاوره های الزم به فرد و خانواده در خصوص مشکالت روحی پس از آسیب 

 همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین عالیق و فعال سازی افراد معلول 

 یط روانی آنهاغربالگری ودسته بندی افراد معلول براساس شرا 

 ثبت کلیه اقدامات ،نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

 

 

 :شرح وظایف پرستار 1-7
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 تحویل دادن بخش ها و ارائه گزارش کتبی به پرستار شیفت بعد در هر شیفت کاری 

 پیگیری دستورات پزشک 

 ارزیابی سالمت معلول، اعالم کتبی هر گونه تغییر به مسئول تیم توانبخشی 

 وزش فرد و خانواده در مورد مسائل بهداشتیآم 

 نظارت بر بهداشت عمومی مرکز 

  نظارت بر سالمت تجهیزات پرستاری و اعالم به موقع جهت رفع کمبودها و نواقص 

  غذاخوردن و ... –نظارت بر کلیه امور مراقبتی معلوالن از جمله حمام کردن 

 م حیاتی ، بصورت روزانه و ثبت آن و در صورت لزوم پانسمان ، انجام اقدامات پرستاری شامل کنترل فشارخون ، عالئ

 تعویض سونداژ ، تزریق آمپول ، سرم و ...

  کنترل نظارت و ارزشیابی دارو درمانی 

 مشاوره ، آموزش و انجام مداخالت در الگوی دفع طبیعی 

  ثبت کلیه اقدامات ،نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

  داروها            کنترل تاریخ مصرف 

 تقسیم کار مراقبین مرکز و نظارت بر نحوه کارآنان 

  راهنمایی و آموزش در زمینه رعایت بهداشت فردی معلوالن 

 

 : شرح وظایف بهیار  0-7

 انجام امور مراقبت طبق دستور پرستار 

 تأمین نیازهای مراقبتی معلوالن  وابسته شامل : نظارت و کمک به مراقب در حمام دادن 

 تغذیه معلوالنی که دارای لوله معده هستند با نظارت پرستار 

 تنقیه بنا به دستور پزشک و با نظارت پرستار 

 تعویض کیسه کلستومی 

  مدفوع و خلط تحت نظارت پرستار –گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل ادرار 

 استفاده از کیسه آب گرم و یخ در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن 

 نظم و نظافت مراقبت در حفظ 

           آمرراده کررردن وسررایل الزم جهررت امررور مراقبترری توسررط پرسررتار ) ماننررد وسررایل پانسررمان و ... ( و

 جمع آوری آنها پس از اتمام کار ، شستشوی وسایل و در صورت لزوم استریل کردن آنها

      آمرراده کررردن بیمررار برررای معاینرره پزشررک شررامل : برقررراری ارتبرراط ، دادن وضررعیت مناسررب برره بیمررار  ،

حفررظ محرریط مناسررب برررای معاینرره ، برداشررتن پوشررش و در معرررض قرررار دادن عضررو مررورد معاینرره ،        

 در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه  

 کنترل و تحویل البسه ، ملحفه ، پتو ، روتختی و .... از مسئول رختشویخانه 

 کنترل مواد شوینده و تسهیل در تحویل آن 

 پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در حفظ امنیت فرد 



 

11 

 

   کمک در امر توانبخشی سالمند طبق دستور تیم توانبخشی 

 انجام سایر امور محوله طبق دستور ما فوق 

 

 :شرح وظایف فیزیوتراپیست2-7

 وانبخشی   ارزیابی معلوالن درخصوص نحوه انجام کارهای روزمره و تجویز برنامه فیزیوتراپی با هماهنگی  تیم ت 

 راهنمایی معلول یا مراقب معلول جهت آماده شدن و به منظور استفاده از اعمال فیزیوتراپی 

  

 کارگیری وسایل فیزیوتراپی بسته به نوع نیاز معلول از جمله اولتراسوند، اشعه مادون قرمز و...  ب 

 .. آموزش نحوه استفاده از وسایل مکانوتراپی  نظیر پارالل ،دوچرخه ثابت و . 

 بازآموزی راه رفتن در صورت نیاز 

  ایجاد حس همکاری معلول جهت ادامه و پیگیری برنامه فیزیوتراپی و در صورت لزوم هماهنگی با روانشناس مرکز در

 این زمینه 

  انجام کار تیمی جهت پیگیری های الزم بمنظور ادامه درمان توانبخشی معلول 

 نیاز ارجاع برای خدمات توانبخشی تخصصی در صورت  

  بازدید وبررسی دستگاههای فیزیوتراپی از نظر ایمنی 

  تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلول و آموزش نحوه انجام آن به مراقب وی و بیان عوارض و پیامد های ناشی

 از انجام ورزشهای نامناسب 

 ن عوارض وپیامدهای ناشی از بی تعیین  نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلوالن تخت گرا به مراقبین وبیا

 حرکتی ووضعیت دهی نامناسب اندامها

  آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکالت حرکتی معلوالن و عوارض و پیامدهای بی حرکتی آنان و نحوه پیشگیری از

 آن 

 ...آموزش نحوه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا ،واکر ،ویلچرو 

 ن آموزش فعالیت های ورزشی گروهی معلوال 

 همکاری تیمی جهت تهیه بروشور، پمفلت آموزشی، کتابچه و ... بمنظور آموزش آسان معلول  و کادر مراقبتی 

 ای وطراحی . ثبت مداخالت تخصصی انجام شده واقدامات قابل پیگیری تکمیل پرونده شامل ارزیابی اولیه ،دوره  

 

 : شرح وظایف مددکار اجتماعی 7-7

 بتنی بر اعتماد و محبت با معلوالن برقراری ارتباط نزدیک و م 

  تشکیل پرونده اجتماعی جهت معلوالن شامل ارزیابی وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد ،خانواده و نحوه ارائه حمایت

 های الزم

 تعامل و همکاری مداوم با مسئول فنی و کارشناسان و مراقبین 

 عیت معلوالنشرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وض 

  برگزاری کالسهای آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با ویژگی ها و نیازهای معلوالن برای همکاران و خانواده
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 معلوالن

 انجام اقدامات الزم به منظور روشن نمودن وضعیت معلوالن مجهول الهویه و اخذ مدارك جهت آنها 

 یص معلوالن واجد شرایط بررسی و فراهم سازی زمینه در خانواده برای ترخ 

  فراهم سازی شرایط تسهیل و تسریع مالقات معلوالن با خانواده 

 ایجاد ارتباط با خانواده معلول درراستای کاهش مشکالت ومسایل موجود بین فرد وخانواده 

 ایجاد ارتباط حرفه ای براساس اصول وارزشهای مددکاری  با معلوالن  مرکز 

 دن معلوالن در فعالیت های درون  مرکز ایجاد زمینه برای مشارکت دا 

 .ایجاد زمینه الزم برای آموزش های رسمی باهمکاری روانشناس یا مشاور آموزشی 

 فراهم نمودن زمینه الزم  جهت اشتغال معلوالن 

 ایجاد زمینه در خصوص شرکت دادن معلوالن در مجامع عمومی ، مراسم مختلف و برنامه های تفریحی 

 بهره مندی از خدمات سازمان های حمایتی راهنمایی فرد برای 

 ثبت کلیه اقدامات ،نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

 

 :شرح وظایف کارشناس کاردرمانی 0-7

  معلولارزیابی و کسب آگاهی از توانایی هاو ناتوانایی های 

 ارائه آموزش های الزم برای دستیابی مجدد به مهارت ها و کسب استقالل فردی 

  وزش  و تقویت مهارت های الزم در آم ADL و IADL 

  معلولآموزش استفاده از تکنیک های تطابقی جهت جبران ناتوانایی های فرد 

  از نظر سایکوسوشیال معلولساپورت و حمایت 

 حفظ  و تقویت عملکرد ، قدرت عضالنی و تحرك فیزیکی در قالب تکنیک های تمرین درمانی و فعالیت های هدفمند 

  وسایل کمکی تجویز 

 ...آموزش نحوه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا ،واکر ،ویلچرو 

  ومراقب وی معلولآموزش اصول جابجایی به 

  تجویز و ساخت اسپلینت ودر صورت عدم امکان، ارجاع به مراکز تخصصی توانبخشی 

 ارزیابی و تقویت مهارت های حرفه ای 

 ایش تحمل کاری و تقویت ارتباطات اجتماعیتقویت مهارتهای شناختی ، قدرت انگیزه ، افز 

 نظارت بر ارگونومی  محیط، لوازم و تجهیزا ت 

 یو کادر مراقبت  معلولکتابچه و ... بمنظور آموزش آسان  ،یبروشور، پمفلت آموزش هیجهت ته یمیت یهمکار 

 یوانجام  مداخالت تخصص یوطراح یاه ،دور هیاول یابیپرونده شامل ارز لیتکم 

 و عوارض و پیامدهای بی حرکتی آنان و نحوه پیشگیری از  معلوالنر مراقبت درخصوص مشکالت حرکتی آموزش کاد

 آن در صورت عدم حضور فیزیوتراپیست

  بررسی مسائل شغلی قبل و بعد از معلولیت و تالش در جهت سازگاری فرد با معلولیت 

 ثبت کلیه اقدامات ،نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 



 

13 

 

 

 :شرح وظایف کارشناس گفتار درمانی 3-7

         جلب اعتماد و اطمینان معلول و خانواده و برقراری ارتباط حرفه ای موثر 

 ارزیابی ، تشخیص ودرمان اختالالت گفتاری 

 بهبود وضعیت حرکتی اندام های دخیل در گفتار 

 تسهیل وضعیت مطلوب و امن تغذیه از راه دهان در معلوالن 

 عضالنی وکاهش اختالل در کنترل زبان و بلع -یکاهش اختالالت عصب 

 بهبود کنترل حرکتی مراحل بلع از طریق تعدیل تون عضالنی و تسهیل کیفیت حرکت 

  آموزش به مراقب در خصوص نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلوالن تخت گرا وبیان عوارض وپیامدهای ناشی

 از بی حرکتی ووضعیت دهی نامناسب درتنفس معلول

 همکاری با سایر اعضای تیم توانبخشی برای ارائه مداخالت الزم 

 تکمیل فرم های مربوطه 

 مستند سازی اقدامات درپرونده توانبخشی 

 

 هنری -: شرح وظایف کارشناس تفریحی 45-7

  ارزیابی و کسب آگاهی از عالئق و تواناییهای فردی 

  آموزشهای الزم مهارتهای هنری جهت  ،ش ر کارهای دستی(ارائه برنامه های هنری )نقاشی ر تئاتر ر موسیقی ر ورز

 در قالب فعالیتهای هنری و ورزشی LSE , ADLدستیابی به اهداف توانمندسازی ر آموزش مهارتهای 

 

 : شرح وظایف مراقب 44-7

 ك ، و شکایت اعالم هرگونه تغییر در وضعیت جسمی یا روانی معلول از جمله ایجاد قرمزی ، کبودی ، تورم ، نقاط دردنا

 ها و مشکالت معلول به مافوق

 جایی معلول دارای ناتوانیکمک و یا انجام جاب 

  کمک و یا انجام کلیه امور شخصی معلول ) غذا خوردن ، لباس پوشیدن ، استحمام ، شستن دست و صورت ، توالت

 مسواك زدن( –رفتن ، به خود رسیدن 

  حوله  ، لیف ، مسواك ، شانه و ...( مرتب کردن البسه ، ملحفه و وسایل شخصی معلول ( 

 .کمک به معلوالنی که به هنگام راه رفتن تعادل ندارند 

  تعویض پوشک معلوالن طبق برنامه زمان بندی و در صورت لزوم با توجه به دستور مافوق ، تعویض خارج از نوبت 

  بار استفاده و مرتب نگه داشتن محل دادن لگن و لوله به معلوالن در صورت نیاز ، ضد عفونی کردن آن پس از هر

 نگهداری لگن ها 

  جمع آوری البسه ، روبالشتی ، ملحفه جهت شستشو به رخشویخانه 

  شستشو و نظافت مددجویان پس از گرفتن لگن و یا به هنگام تعویض پوشک 

  انجام ماساژ با صالحدید تیم توانبخشی 
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  دوره ای و هم چنین پس از فوت و یا ترخیص وی ضد عفونی کردن تخت و تجهیزات معلول در نظافت های 

  هماهنگی و کمک به معلول جهت حضور و شرکت در برنامه های فرهنگی تفریحی در داخل و خارج از مرکز و انجام

 کلیه وظایف مربوطه 

 اعضای  همکاری الزم  با تیم توانبخشی در خصوص انجام ماساژ ،ورزش ، تحرك بدنی ، گپ و گفتگو و..... طبق دستور

 تیم 

  تحویل گرفتن بخش از مراقب شیفت قبل طبق ضوابط و در غیر اینصورت گزارش به مافوق 

 رعایت سلسله مراتب اداری 

  رعایت و به کارگیری اخالق و رفتار مناسب با همکاران ، معلوالن و خانواده معلوالن 

  ) حفظ ظاهر مناسب ) پوشیدن یونیفورم مناسب و تمیز 

 ای آموزشی و خود آموزی طبق دستور مافوقگذرانیدن دوره ه 

 ... حفظ و نگهداری اموال اختصاصی هریک از معلوالن مانند لیوان ، حوله ، لیف ، شانه ، دمپایی و 

را : صاحب امتیاز مرکز موظف است پس از تثبیت وضعیت مراقبین  و انعقاد قرارداد ، هماهنگی الزم جهت آموزش آنان  تبصره

های آموزشی در زمینه های  مختلف رعایت بهداشت، نحوه مراقبت از معلول، انجام کمک های اولیه، پانسمان شرکت در دوره با 

 و خدمات اولیه بهیاری از طریق مراجع دانشگاهی ذیصالح یا سازمان نظام پرستاری به انجام رساند.

 : شرح وظایف کارشناس تغذیه : 46-7

 در بدو ورود وهر سه ماه یکبار  ارزیابی اولیه  تغذیه ای کلیه معلوالن 

      ارزیررابی اولیرره تخصصرری تغذیرره ای برررای افررراد غربررال شررده از ارزیررابی اولیرره و پیگیررری مرروارد نیازمنررد

 به مشاوره تخصصی تغذیه  

     تهیرره لیسررت مررددجویان نیازمنررد برره رژیررم غررذایی خرراص وارائرره مشرراوره تغذیرره وتنظرریم رژیررم درمررانی

 وثبت در پرونده  

 تغذیه ای تنظیم شده  پیگیری برنامه مراقبت تغذیه ای براساس برنامه 

   تهیه وتنظیم برنامه غذایی فصلی برای کلیه مددجویان مقیم مرکز 

  تهیه وتنظیم بازنگری درمنوهای غذایی معمولی ورژیمی 

 ارزیابی دوره ای هرشش ماه یکبار وضعیت تغذیه  برای کلیه معلوالن 

  سررته بنرردی  در خصرروص مراحررل آمرراده سررازی ،ذخیررره سررازی ،پخررت ونحرروه چیرردمان وب       آمرروزش

 غذاهای معمولی ورژیمی  

  پیشنهاد انجام آزمایشات الزم از مواد خام  وپخته وپیگیری نتایج آن در صورت لزوم 

 نظارت برانبار  مواد غذایی 

 : شرح وظایف کارشناس بهداشت : 49-7

    یامرراکن مرکررز اعررم از خوابگاههررا   هیررکل طیکنترررل بهداشررت محرر ارائرره آمرروزش هررای الزم درخصرروص 

 و انبار ها یبهداشت یها سی،سرویادار ،یو توانبخش یو پزشک یپرستار یهان، فضا هاتوانخوا

 و بهداشررت  طیمرررتبط بررا بهداشررت محرر  یجلسررات آموزشرر لیو تشررک یمطالررب آموزشرر نیو ترردو هیررته
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 مختلف یپرسنل در رده ها یبرا یعموم

 نررده پرو لی( و تشررک ی، شرربکه خصوصرر  یآب مررورد مصرررف مرکررز ) شرربکه عمرروم     تیوضررع یبررسرر

 مربوط به آن

     نحرروه دفررع فاضررالب مرکررز و درصررورت وجررود معضررل ، ارائرره       ارائرره آمرروزش هررای الزم درخصرروص

 مناسب یاجرائ یشنهادهایپ

     دفررع  طیمحرر یبهسرراز تیررکنترررل حشرررات و جونرردگان بررا اولو  ارائرره آمرروزش هررای الزم درخصرروص ،

از  یریجلررروگ زیرررو ن ییایمیشررر یاز روش هرررا ی، اسرررتفاده اصرررول ازیرررزبالررره ودرصرررورت ن یبهداشرررت

 مجاز ریغ یسم پاش یشرکتها تیفعال

  و کاربرد مواد گندزدا وپاك کننده مرکز هیته ارائه آموزش های الزم درخصوص 

 کرراله –) روپرروش  یوضرردعفون یدرسمپاشرر ازیررالبسرره و ملزومررات موردن  هیررته نررهیاقرردام الزم در زم – 

 لیو وسرررا زاتیرررتجه گرررردی و دزداموادگنررر و سرررموم وتررردارك. . . (  و چکمررره – ماسرررک – دسرررتکش

 مرکز نیمسئول یبا هماهنگ یوضدعفون یمورد استفاده در سمپاش

 در   شیو سررررما شیگرمرررا  سرررتمیمطبررروع  و س هیرررتهو سرررتمیس یو بهداشرررت یفنررر تیوضرررع یبررسررر

 موجود یدر جهت رفع مشکالت احتمال ارائه راهکارمرکز و 

  وصدرخص یبهداشت ارائه آموزش های الزم درخصوص نکات : 

،  ییموادغرررذا یسرررردخانه ، انبرررار نگهررردار   تیآشرررپزخانه ، وضرررع  یطررریبهداشرررت مح طی) شررررا

توانخواهررران و پرسرررنل ، اطررراق اسرررتراحت پرسرررنل ،     ی، بهداشرررت فررررد  یبهداشرررت یسرررهایسرو

 تیخرررام مرررورد اسرررتفاده ، وضرررع جاتیسررربز یظرررروف ، شستشرررو و ضررردعفون یشستشرررو و ضررردعفون

 و ظروف مورد استفاده و . . . . ( لیآماده طبخ وسا ییموادغذا یبهداشت

   و  یمنررینکررات ا هیررکل تیررو رعا خانهیمررور مربرروط برره رختشررو  ارائرره آمرروزش هررای الزم درخصرروص ا

درهنگرررام شستشرررو و اسرررتفاده از دسرررتگاه  یرعفرررونیاز غ یالبسررره عفرررون کیرررازنظرررر تفک یبهداشرررت

البسرره بخررش   یشررو اطوک یضرردعفون ”تررایومررواد پرراك کننررده مناسررب ونها   کیرراتومات ندهیشررو یهررا

دقررت الزم درانتخرراب نرروع آن    یسررتیکننررده با یموادضرردعفون کرراربرددر ”حایو آلرروده ) توضرر  یعفررون

 دستگاهها و البسه را سبب نشود . ( یتا خراب دیمجاز بعمل آ زانیو م

  شبکه بهداشت بهداشت و درمان  کارشناسان ارتباط مستمر با 

 انجام شده یها تیفعال یمستند ساز 

  و مشررارکت فعررال در کرراهش سرروانح و صرردمات      یمنرریا زش هررای الزم درخصرروص نکررات   ارائرره آمررو

 هشداردهنده و... یها ستمیو س قیاطفاء حر لیداخل مرکز ازجمله پوشش پنجره ها ، وسا

 ایمقابله با بحران و بال زیو ن یریخاص مانند کنترل همه گ طیانجام امور محوله در شرا 

  0ماده 

 مرکزفضای فیزیکی مورد نیاز 
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فضای فیزیکی مراکز بایستی متناسب با انواع خدمات درمانی و بازتوانی ارائه شده در مرکز باشد، حداقل فضای فیزیکی مورد 

 :  می باشدنیاز به شرح زیر

 مترمربع 3با مساحت حداقل  ، روانشناسی و مددکاری) مشترك ( :اتاق مسئول فنی 4-0

 متر مربع  46ی حداقل با مساحت : اتاق معاینه پزشک و گفتار درمان 6-0

 مترمربع جهت خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی 15سالن توانبخشی حداقل مساحت  : 9-0

 مترمربع 2: ایستگاه پرستاری مجهز به قفسه قفل دار داروهای ضروری حداقل به مساحت  1-0

 متر مربع 40هنر درمانی حداقل با مساحت  کالس آموزشی و :0-0

متر  95)حداقل مساحت سالنمترمربع  2نفر و حداقل مساحت برای هر نفر  0 حداکثر نگهداری معلوالن با گنجایشسالن  : 2-0

 (مربع

 مترمربع2با مساحت حداقل پرستاران و مراقبین  رخت کن اتاق:  7-0

 متر مربع  46اتاق مالقات خانواده ها با معلولین با مساحت حداقل :  0-0

 نفر یک حمام( 40نفر یک دستشویی و  45لوالن) به ازای هر : سرویس بهداشتی مع 3-0

 متر مربع 3معلوالن با مساحت حداقل اطاق قرنطینه  : 45-0

:مرکزشبانه روزی میبایست دارای اتاق قرنطینه با شرایط ذیل جهت اقامت در بدو پذیرش حداقل به مدت یک هفته  4تبصره

 ....( باشد :ودر مواقع خاص )ابتال به بیماریهای واگیر و

 دارای یک تخت ، پنجره های باز شو ، دارای تهویه ی مناسب ،دارای جریان هوا به سمت بیرون .

 

 مترمربع  46اطاق مطالعه )کتابخانه ( و نمازخانه حداقل به مساحت  : 44-0

 متر مربع 95سالن اجتماعات و  غذاخوری حداقل  : 46-0

 متر جهت آماده سازی و شستشوی مواد اولیه  46مربع جهت طبخ غذا و متر  65آشپزخانه با حداقل فضای  : 49-0

که ممکن است برای مدتی و......انبار نگهداری داروهای مصرفی مرکز،برانکارد ، صندلی چرخدار ، تجهیزات ترانسفر  : 41-0

 استفاده نشود 

 فضای ورزشی با مساحت مناسب : 40-0

 متر مربع46 قلحدا : فضای رختشویخانه با مساحت 0 -42

 :سرویس بهداشتی متناسب با تعداد پرسنل مرکز   47-0

: در صورت دریافت یک مجوز فعالیت برای دو جنس مختلف )مذکر و مونث( می بایست بخش های زنان  ومردان با ورودی 40-0

 های کامال مجزا و رعایت تفکیک جنسیتی  مراقبین حسب دستورالعمل  در نظر گرفته شود.

 

 اسکان  داده شوند تا در صورت حوادث طبقة همکف می بایست در  معلوالن دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: 6تبصره 

 ، این کار به سهولت انجام شود.میباشد محلسریع  نیاز به تخلیة که غیرمنتظره

 

 ظرفیت کل مرکز می تواند به صورت اتاق یک نفره باشد . %45: حداقل 9تبصره 
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ضای فیزیکی معرفی شده برای دریافت مجوز بهره برداری، فعالیتهای غیر از درمان وتوانبخشی معلوالن مجاز در ف : 1تبصره

 نیست

به فضای فیزیکی موردنیاز اضافه  مترمربع 0حداقل نفر، اتاق نگهبانی با مساحت  05در مراکز با ظرفیت اسمی باالی  : 0تبصره 

 می گردد.

در برنامه  باعث اختالل ود در مرکز جهت بهره وری آموزشی )فضای آموزشی( در صورتی که: استفاده از فضاهای موج 2تبصره

 .بال مانع میباشد نگرددها وارائه خدمات مرکز 

 

 3ماده 

 شرایط اختصاصی ساختمان   

 

 آموزشی آنان باید دارای پنجره ونورطبیعی باشد. وکالس: اتاق معلوالن  3 -4

 مجهزبه توری باشد.: درب ها و پنجره ها باید 6-3

 چیدمان فضای مراکز می بایست در راستای ترددآسان  معلوالن  باشد.:  3 -9

و حمام سرویس های بهداشتی  .: نصب وسیله مناسب مانندزنگ،آیفون برای ارتباط آسان معلول باکارکنان  در اتاق ها  1-3

 ضروری است . 

معلول ودسترسی به ترازهای آسان شیب دار جهت جابجایی وتردد  باالبر،سطح ،: وجودامکانات الزم مانندآسانسور3 -0

 باالترالزامی است. 

 :امکان استفاده آسان معلول از تلفن فراهم باشد. 2-3

 های ورودی فاقد چارچوب کف باشد.ب :در 7-3

 میلیمتر باشد.040: حداقل عرض مفیدبازشودرهای فضاهای مورد استفاده معلوالن باید 3 -0

 ات زیر همکف )زیرزمین( نمی تواند به عنوان اتاق معلول در نظر گرفته شود.: طبق 3-3

 با ارتفاع مناسب باشد. cm35×cm 655: تخت معلول باید در ابعاد  45-3

 : استفاده از تختهای بیمارستانی در خصوص معلول وابسته بسترگرا بال مانع است. 44-3

 قابل استفاده معلوالن  درهرطبقه الزامی است.: وجود حمام و سرویس بهداشتی استاندارد 46-3

: همه فضاهای مرکز اعم از سالن ها، اتاق ها و سرویس های بهداشتی می بایست مجهز به نرده و دستگیره های کمکی  49-3

 جهت تردد معلوالن باشد.

المقدور از پاکیزگی هوا  : ساختمان مورد نظر می بایست در مکانی واقع شود که دارای آرامش نسبی بوده و حتی 3 -41

 برخوردار باشد.

 

 45ماده

 تجهیزات تخصصی مورد نیاز مرکز

 یعموم زاتیتجه
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 :  یادار زاتی: تجه4-45

در حد متعارف و  یمصرف ریچاپگر،لوازم التحر انه،یرا-یگانیبا ستمسی– لفای - فاکس –خط تلفن مستقل  - صندلی – زیم

 یباط در موارد اضطرارارت یخط تلفن همراه به منظور برقرار کی

 آشپزخانه : زاتیو تجه لی: وسا6-45

 باشد( و... ینیچ ایو  لیاست یظروف غذاخور هی)کل یو ظروف غذاخور لیوسا - زریفر - خچالی -گاز  اجاق

 مرکز : یعموم زاتیو تجه لی: وسا9-45

متصل به شبکه  ینبع آب اضطراروم یشارژ یها یبا باطر یاضطرار  های چراغ–استاندارد یشیو سرما یشیگرما ستمیس

 یجعبه کمکها -مرکز یمتناسب با فضا قیاطفاء حر ستمیس ای یآتش نشان یکپسول  ها -یدر مراکز شبانه روز یلوله کش

 یریو تصو یصوت لیوسا -هیاول

 :  خانهیرختشو یفضا زاتی: تجه1-45

 کننده البسه یدستگاه ضدعفون -خشک کن- یلباسشوئ نیماش

 تجهیزات تخصصی

  : تجهیزات بخش فیزیوتراپی 0-45

  دستگاهT.N.S  ماساژور  -مخزن هات پک و ضمائم -اولتراسوند -مادون قرمز -و تحریک الکتریکی گالوانیک و فارادیک

–نردبان انگشتی   -پولی وضمائم-میز کوادریسپس  -دوچرخه ثابت -چر  شانه -پارالل و آینه-فریم وضمایم  -دستی

 و ... (افراد مقیم)برای جابجایی مبتنی بر نیاز باالبرعصا  و   انواع ویلچر، واکر، - فدر سایزهای مختل ودج

 : تجهیزات بخش کاردرمانی6-41

  ویت کاف در وزنهای مختلف  )سری کامل( -رولر  -تخت کاردرمانی با رویه چرمی -سانتیمتری کاردرمانی  45تشک- 

فریم  -در سایز بزرگ  CPتوپ   -پله و رمپ  - پارالل بار قابل تنظیم - واکینگ شولدر بزرگسال - تراباند – خمیردرمانی

 و.... Purde Peg Board- Box & Block -ویبراتور –آینه قدی  -ایستاده قابل تنظیم 

 گردد.  طبق نظر کارشناس کاردرمانی تهیه تبصره  : وسایل مورد نیاز بخش کاردرمانی باید متناسب با نیاز معلوالن مرکزو 

 : تجهیزات بخش گفتار درمانی  7-41

 .وسایل مورد نیاز بخش گفتار درمانی باید متناسب با نیاز معلوالن و طبق نظر کارشناس مربوطه تهیه می گردد 

 : تجهیزات پزشکی 8-41

رد برانکا–گوشی پزشکی  -دستگاه اندازه گیری فشارخون  -درجه اندازه گیری حرارت  -دستگاه ساکشن  -دستگاه اکسیژن 

ست  -دارو های مورد نیاز مرکز -وسایل و لوازم خدمات پرستاری  -اتوسکوپ   -ترازوی پزشکی  -پاراوان  –تخت معاینه  -

 و ...با نظر پزشک یا پرستار  مرکز   لوازم بهداشتی مصرفی بر اساس نیاز توانخواهان مقیم -احیا

 تجهیزات آموزشی، تفریحی ،هنری و ورزشی: 1-41

 زات آموزشی :تجهی:4-1-41

  تصویری –یک دستگاه پخش صوتی 

 اینچ دو دستگاه  64تلویزیون حداقل 

  جهت کالس آموزشی  میز و صندلی متناسب با شرایط فیزیکی معلوالن 
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 وسایل آموزشی موردنیاز، با نظرروانشناس مرکز 

 و ورزشی: .تفریحیتجهیزات هنری:2-1-41

  کزتجهیزات هنری  مطابق با برنامه های هنری مر 

  و جداول مختلف و سایر وسایل با توجه به عالقمندی معلوالنآهن ربایی  دارت ، شطرنج 

 معلوالن فضا  ی اقامتی: تجهیزات 41-41 

 هر یک  و تشک استاندارد با توجه به شرایط  تخت بستری دارای ارتفاع مناسب بر اساس میزان استقالل معلول

 نمعلوالاز

  ) از()بر حسب نیتشک مواج)ضد فشار 

  ویلچر 

 ویلچر حمام 

 پا تختی  کمد یا دراور           

 صندلی مناسب  و ایمن 

 بر حسب نیاز(لگن دار  یصندل( 

 بر حسب نیاز(افراد ینقاله جهت جابجائ تسمه( 

 وسایل جابجایی  بر حسب نیاز 

 

 44ماده 

 مراقبتی ور مراکز توانبخشی تبصره توسط حوزه معاونت امور توانبخشی ، دفتر ام 61 و  ماده44این دستورالعمل در

و هرگونه تغییر در آن در شورای مدیران حوزه معاونت امور توانبخشی کشور به تصویب رسید 4932ودر سال بازنگری

 مستلزم تائید مجدد شورای مذکور می باشد.

 


