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 نلمنداسا توانبخشی و مراقبتی مراکز شبانه روزی شرایط و ضوابط اختصاصیدستورالعمل 

 نفر( 05)ظرفیت 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  62ماده 9نظر 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  62/11/05

نبخشی، مراقبتی به گروه هدف در جهت نیل به توانمند سازی آنان و کاهش تصدی گری دولت، بر عهده خدمات آموزشی، توا

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

جهت اجرا تنظیم و  1992و انجمن های علمی، در سال  سازمان بهزیستی کشور، بهزیستی استانها، انجمن مراکز غیر دولتی

 بازنگری گردیده است.

 1ماده 

 اختصاصی   تعاریف 

 

 : سالمند 1-1

سههال و بههابتر باشههد . از نظههر سههنی بههه سههه گههروه سههالمند     سههال و بههابتر باشههد . از نظههر سههنی بههه سههه گههروه سههالمند       2525بههه فههردی امههالق مههی گههردد کههه دارای   بههه فههردی امههالق مههی گههردد کههه دارای   

اب( تقسههیم مههی گردنههد و از  اب( تقسههیم مههی گردنههد و از  بههه بهه بههه بهه   0101سههال( و سههالمند پیههر ) سههال( و سههالمند پیههر )   2121--0505سههال(، سههالمند میانسههال ) سههال(، سههالمند میانسههال )   2255--2525جههوان )جههوان )

گههروه سههالمندان دارای لههداقل وابستگی،وابسههتگی نسههبی ولههداک ر وابسههتگی      گههروه سههالمندان دارای لههداقل وابستگی،وابسههتگی نسههبی ولههداک ر وابسههتگی        99نظههر میههزان وابسههتگی بههه   نظههر میههزان وابسههتگی بههه   

  تقسیم میشوندتقسیم میشوند

  : سالمند با لداقل وابستگی: سالمند با لداقل وابستگی  11--11--11

لههداقل نیههاز بههه کمهه  ونظههارت   لههداقل نیههاز بههه کمهه  ونظههارت     ((AADDLL))سههالمندی اسههت کههه در انجهها  فعالیههت هههای روزمههره زنههدگی    سههالمندی اسههت کههه در انجهها  فعالیههت هههای روزمههره زنههدگی      

  می باشد .  می باشد .    2020--9999ارتل دارای نمره ارتل دارای نمره راداشته باشد و مبق مقیاس براداشته باشد و مبق مقیاس ب

  

  سالمند با وابستگی نسبیسالمند با وابستگی نسبی :1 -6-1

سههالمندی اسههت کههه در انجهها  بعبههی و یهها بخشههی از فعالیههت ههها ی روزمههره زنههدگی خههود نیههاز بههه کمهه     سههالمندی اسههت کههه در انجهها  بعبههی و یهها بخشههی از فعالیههت ههها ی روزمههره زنههدگی خههود نیههاز بههه کمهه       

  می باشد .می باشد .  0505--2727دارد و مبق شاخص بارتل دارای نمره دارد و مبق شاخص بارتل دارای نمره 

 

  سالمند با لداک ر وابستگیسالمند با لداک ر وابستگی  ::  11--11--99

بیشههترین میههزان نیههاز  بههه کمهه    بیشههترین میههزان نیههاز  بههه کمهه      ((AADDLL))فعالیههت هههای روزمههره زنههدگی  فعالیههت هههای روزمههره زنههدگی    سههالمندی اسههت کههه در انجهها  سههالمندی اسههت کههه در انجهها  

  می باشد .  می باشد .    55--7979ونظارت  راداشته باشد و مبق مقیاس بارتل دارای نمره ونظارت  راداشته باشد و مبق مقیاس بارتل دارای نمره 

  

  : سالمند دارای نیازهای خاص: سالمند دارای نیازهای خاص  11--11--77

لههداک ر وابسههتگی  کههه از لمههاس جسمی،لسههی وشههناختی دارای نیازهههای ویهه ه       لههداک ر وابسههتگی  کههه از لمههاس جسمی،لسههی وشههناختی دارای نیازهههای ویهه ه         بههابههاسههالمندی اسههت  سههالمندی اسههت    

  داخالت درمانی وتوانبخشی باشد .داخالت درمانی وتوانبخشی باشد .ای از نظر مراقبت ،مای از نظر مراقبت ،م
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  ساله(ساله(0505--0909دارای پیری زودرس )دارای پیری زودرس )  افرادافراد  ::11--11--00

بههه افههرادی امههالق مههی گههردد کههه دارای بیماریههها واخههتالبت شههاین زودرس سههالمندی ماننههد بیمههاری         بههه افههرادی امههالق مههی گههردد کههه دارای بیماریههها واخههتالبت شههاین زودرس سههالمندی ماننههد بیمههاری         

هههای قلبههی ،آرتریههت روماتوئیههد ،و.......مههی باشههند .درایههن دسههتورالعمل بههه ایههن گههروه نیههز سههالمند امههالق مههی     هههای قلبههی ،آرتریههت روماتوئیههد ،و.......مههی باشههند .درایههن دسههتورالعمل بههه ایههن گههروه نیههز سههالمند امههالق مههی     

  ود.ود.شش

  

   :  مرکز شبانه روزی توانبخشی  و مراقبتی سالمندان6-1       

مرکزی است که توسط شخص لقیقی یا لقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور، تأسیس شده و تمت نظارت و مرکزی است که توسط شخص لقیقی یا لقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور، تأسیس شده و تمت نظارت و 

شود. شود. میمی  ی ارائهی ارائهمراقبتمراقبت  --بخشیبخشیروزی، خدمات توانروزی، خدمات توانمورشبانهمورشبانهواجد شرایط بهواجد شرایط به  های این سازمان به سالمندانهای این سازمان به سالمندانمطابق دستورالعملمطابق دستورالعمل

بخشی بخشی بخشی اجتماعی، توانبخشی اجتماعی، توانپزشکی(، توانپزشکی(، توانبخشی پزشکی )توانبخشی پزشکی )تواناین خدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاری، خدمات تواناین خدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاری، خدمات توان

های های های روزمره زندگی( و برنامههای روزمره زندگی( و برنامهمنظور انجا  فعالیتمنظور انجا  فعالیتبخشی آموزشی، اقدامات مراقبتی غیرمهارتی )آموزش بهبخشی آموزشی، اقدامات مراقبتی غیرمهارتی )آموزش بهای، توانای، توانلرفهلرفه

  اوقات فراغت است.اوقات فراغت است.

  

 6ه ماد

 متقاضی )مؤسس( تخصصی شرایط 

  

رشههته  ی، کارشناسههیتوانبخشهه تیریمههد ارشههد ی،کارشناسهه یپزشههک یدارا بههودن مههدرت دکتههرا  :   66--11

خهههدمات  تیریمهههد - روانشناسهههی –- یمهههددکار اجتمهههاع - کاردرمهههانی – یوتراپیهههزفی – یپرسهههتار یهههها

 بخشیورشته های مرتبط با توانارتوپدی فنی  ، هداشتب -یو درمان یبهداشت

: در مواردیکههه موسههس شخصههیت لقههوقی باشههد بایههد لههداقل یکههی از اعبههای هی ههت مههدیره دارای        تبصههره

   .اصولی باشدموافقت شرایط عمومی وتخصصی متقاضیان دریافت 

 

  9ماده 

 شرایط تخصصی مس ول فنی  

   کارشناسههی ارشههد ،ی ،کارشناسههی پرسههتاری  عمههوم پزشهه   لههداقل  تمصههیلی دارا بههودن مههدرت  

 مههدیریت توانبخشههی باپایههه کارشناسههی    و سالمندشناسههی ،کاردرمههانی  ،فیزیههوتراپی یرشههته ههها 

 وارتوپدی فنی  ،   روانشناسی فیزیوتراپی ،کاردرمانی 

 

ن ارشههد دوره دیههده  : متخصصههین مههب سالمندی،پزشههکان دوره دیههده مههب سههالمندی و کارشناسهها     1 تبصههره

 در اولویت قراردارند.سالمند شناسی 

بهها افههراد  ، دراسههتاند  وجههود نیههروی انسههانی واجههد شههرایط کارشناسههی ارشههد وبههابتر    :درصههورت عهه6 تبصههره

مههی تواننههد عهههده دار   پههس از تاییههد بهزیسههتی اسههتان    مههدرت تمصههیلی کارشناسههی رشههته هههای مهه کور،    

 این مس ولیت شوند.
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 7ماده 

 و شرایط ترخیصپ یرش  ضوابط

 

 : ضوابط پ یرش  1-7

   سال می باشد. 25 لداقل سن جهت پ یرش 1-7-    1

 نیزودرس وشهها یههها یمههاریاخههتالبت وب یسههال سههن ( دارا  09-05سههال ) 25 ریههافههراد ز  رشی: پهه  تبصههره

 یتوانبخشهه تهههیاز کم یکتبهه  دییههوتا یبهها معرفهه   نسههونی،پارک یقلبهه یههها یمههاریماننههد آرتههروز، ب   یسههالمند

 بال مانن است .  یا شهرستان استان

سههالگی بههروز کههرده باشههد در ایههن   25آنههان قبههل از  روانههی مههزمن کههه بیمههاری بهها بیمههاری  : سههالمندان 6-1-7

 مراکز پ یرفته نخواهند شد.

در صههورتیکه بنهها بههه تشههخیص پزشهه  مرکههز از سههالمت     اخهه  رضههایت نامههه کتبههی از سههالمند ،    :   9-1-7

 وی در موقن پ یرش الزامی است.  قیم متعهد ویا روان برخوردار باشد یا

زمایشههات آپهه یرش، داشههتن نههوار قلههب و عکههس رادیولههونی ازقفسههه سههینه و نتیجههه      درزمههان  :  7-1-7

   .کامل کلینیکی برای تست ابتال به هپاتیت ، ایدز و سل ضروری میباشد

و اخهه   اولیهههارزیابی ،توسههط مرکههز توانبخشههی مشههتمل بههر معاینههه    بههدو پهه یرش  خههدمات ارائههه:  0-1-7 

،  تزریههق واکسههن  )لههداقل یهه  هفتههه(  ،  قرنطینهدال بههر عههد  وجههود بیمههاری    نظریههه پزشهه  مرکههز  

 راهنمههایی جهههت ، در صههورت ابههتال بههه بیمههاری واگیههر دار    انجهها  مههی پهه یرد .بههدیهی اسههت    هپاتیههت، 

وپههس ازمههی دوره سههرایت   صههورت مههی گیههرد بههه خههانواده یهها سرپرسههت   درمههان بیمههاری مسههری پیگیههری

 گردد.بخشی ، اقدامات بز  جهت پ یرش انجا  

( تههها کسهههب نتهههای  و...گهههروه ههههدف ) معرفهههی از مراجهههن قبهههایی  اضهههطراری وارد پههه یرشدر مههه 2-1-7

 تمت مراقبت قرار گیرد. در اتاق قرنطینه می بایست فردسالمند  آزمایشات ،

ملههز  بههه همکههاری جهههت پهه یرش سههالمندان  مههی   ،مرکههز جهههت پاسههخگویی بههه مراجههن قبههایی   :  2-1-7

 .باشد

 : شرایط ترخیص  6-7

 ن به سطمی از توانمندی جهت زندگی در سطح خانواده و اجتماع: رسید 1-6-7

: فههراهم بههودن بسههتر مناسههب در خههانواده از مریههق ارتبههاآ فعههال و مههوتر آنههان بههرای بازگشههت و         6-6-7

 تداو  لبور سالمند در خانواده

بخشهههی از مریهههق مراکهههز روزانهههه آموزشهههی و توانبخشهههی   ن: فهههراهم بهههودن شهههرایط تهههداو  توا  9-6-7

 ت در منزلومراقبدان و ارائه خدمات توانبخشی در منزل سالمن

فههراهم نمههودن بسههتر مناسههب جهههت تمقههق شههرایط تههرخیص     تههالش در جهههت : مراکههز ملههز  بههه  1 تبصههره

و ارائههه گههزارش فصههلی در ایههن خصههوص بههه  اداره بهزیسههتی شهرسههتان و اسههتان مههی     بههرای گههروه هههدف  

 باشند.
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تههرخیص از متقاضههی ،/قههیم قههانونی یهها خههانواده وی   یهها متعهههد وی  ند: در صههورتی کههه فههرد سههالم  6 تبصههره     

 اقدا  ومراتب را به بهزیستی اعال  نمایند.  مرکز باشند ،مرکز می بایست نسبت به ترخیص سالمند

 

  0ماده  

 خدمات آموزشی ، توانبخشی و مراقبتی

 

 : اقدامات  پزشکی و پرستاری 1-0

  نی و پرسههتاری امههالق مههی گههردد کههه بههه سههالمندان ارائههه مههی   بههه مجموعههه ای از خههدمات بهداشههتی درمهها

شههود تهها از عههوار  ناشههی از افههزایش سههن و تلییههرات فیزیولونیهه  بههدن بکاهههد و تهها لههد امکههان باعهه      

کههاهش و یهها بههه تعویههق انههداختن معلولیههت هههای ناشههی ازاخههتالبت دوران سههالمندی شههود و یهها درجهههت     

 درمان بیماریهای موجود اقدا  نماید.

 یکبار در ماه   لداقل زیت دوره ای پزش  عمومیوی 

  و... سر  درمانی، ساعته و انجا  هرگونه ترزیقات  67خدمات مراقبتی مهارتی و پرستاری 

  یکبار در روز لداقل کنترل عالئم لیاتی 

 با هماهنگی متعهد یا خانواده سالمند  درمواقن ضروری  ارجاع به موقن به مراکز بیمارستانی 

 

 توانبخشی   اماتاقد:  6-0

 : اقدامات توانپزشکی 1-6-0

مجموعههه خههدمات فیزیههوتراپی، کاردرمههانی مههی باشههد کههه در جهههت ارتقههاء کیفیههت زنههدگی سههالمند بههه           

 تیمی توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجا  می شود.فردی یا صورت 

  مت نیاز به دریافت خددر ماه برای هر سالمندجلسه 7لداقلفیزیوتراپی ارائه خدمات 

  نیاز به دریافت خدمتجلسه در ماه برای هر سالمند7ارائه خدمات کاردرمانی لداقل 

توجههه بههه ممههدودیت جلسههات ارائههه خههدمات توانپزشههکی و نیههاز مسههلم سههالمندان جهههت بهههره       بهها:  1 تبصههره

بخشههی از تمرینههات و فعالیههت هههای درمههانی بههرای سههالمندان بهها         وری از خههدمت در بههازه زمههانی بیشههتر،   

ل وابسههتگی و سههالمندان  بهها وابسههتگی نسههبی بهها نظههر کارشههناس  مربومههه مههی توانههد بههه صههورت گروهههی    لههداق

 .صورت پ یرداین دستورالعمل  0-6-7بند  در قالب کالس آموزشی

خهههدمات بصهههورت انفهههرادی ودرصهههورت کمبهههود وقهههت ونیازههههای مشهههترت بهههه صهههورت ترجیماٌ:  6 تبصهههره 

 گروهی انجا  گردد.

 

 ایانبخشی لرفه: اقدامات تو6-6-0

فراینهههدی اسهههت کهههه مهههی آن توانمنهههدیهای لرفهههه ای سهههالمندان تقویهههت و در جههههت ارتقهههاء عملکردههههای 
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 و اجتماعی آنان مورد استفاده قرار می گیرد. شناختی جسمی، 

  سالمندان با لداقل وابستگی ساعت در هفته جهت 2استفاده از امکانات آموزشی  لداقل 

 ساعت در هفته جهت سالمندان  با وابستگی نسبی6لداقل   استفاده از امکانات آموزشی 

 

 : اقدامات توانبخشی اجتماعی9-6-0

در لههل  سههالمندکههه جهههت افههزایش سههازگاری اجتمههاعی      وروانشناسههی بههه مجموعههه خههدمات مههددکاری   

 ارائه می گردد.لسب نیاز .مشکالت اجتماعی 

ه نیههاز سههالمند میباشههد ومیتوانههد در    روانشناسههی  باتوجههه بهه  مههددکاری  و دیهی اسههت ارائههه خههدمات   بهه 

سههالمندان بهها لههداقل وابسههتگی و سههالمندان  بهها وابسههتگی نسههبی بهها نظههر کارشههناس مربومههه بههه صههورت        

 صورت پ یرد.این دستورالعمل  0-6-7بند  الب کالس آموزشیقگروهی در 

 

 :  اقدامات توانبخشی آموزشی7-6-0

اصههول زنههدگی سههالم بههرای سههالمندان نظیههر مراقبههت  امههالق مههی شههود کههه مههی آن   آمههوزش هههاییمجموعههه  بههه

بهههاز آمهههوزی مهارتههههای خودیهههاری ومهارتههههای   ههههای شخصهههی، پیشهههگیری از عهههوار  دوران سهههالمندی، 

پرهیهههز از رفتارههههای پرخطهههر، تل یهههه سهههالم، ،  ارتبهههامی،  مههههارت اسهههتفاده از وسهههایل کمههه  توانبخشهههی

 ارتقههاءو  بهبههود بهها هههدف   هههی یهها انفههرادی توسههط اعبههای تههیم توانبخشههی بههه صههورت گرو    هنردرمههانی و...

  ارائه می شود.لسب نیاز زندگی  ، ابزاری فعالیت های روزمره مهارت ها درانجا 

  روز برای هری  از سالمندان با لداقل وابستگی9تشکیل کالس های آموزشی لداقل هفته ای 

  وابستگی نسبی روز برای هری  از سالمندان با6تشکیل کالس های آموزشی لداقل هفته ای 

     آمهههوزش وبهههازآموزی مههههارت ههههای خهههود یهههاری، مههههارت اسهههتفاده از وسهههایل کمههه  توانبخشهههی

 و....بربالین جهت سالمندان با  لداک ر وابستگی وسالمندان  دارای نیاز خاص

  

 فوق برنامه اقدامات  : 9-0

هههای مههرتبط بهها  خههدمات فههوق برنامههه شههامل فعالیههت هههای ورزشههی، تفریمههی، فرهنگههی وبرگههزاری برنامههه       

 مناسبت ها و ایا  خاص می باشد.

   ورزشی وتفریمی روزانه فعالیتهای انجا 

   بار درماه 6برگزاری مناسبت ها  لداقل 

بههه   کههه کلیههه سههالمندان بهها توجههه مسهه ول فنههی مرکههز مههی بایسههت بههه نمههوی برنامههه ریههزی نمایههد    : 9تبصههره

ن بتواننههد از برنامههه هههای مرکههز بهههره منههد     ،...ونیههز عالقمنههدی آنهها   , مشههکالت لرکتههی ، لسی،شههناختی  

 گردند.

 

 غیرمهارتی اقدامات:  7-0

  دو بار در هفتهلداقل  بهداشت و نظافت شخصی بصورت روزانه و استمما 
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  ..... دو بار در هفتهلداقل شستشوی البسه ، ملمفه و 

    الالبسههه مناسههب و درخههور شههرایط سههالمند لههداقل دو دسههت در سهه     درخواسههت  در صههورت لههزو 

 ازمتعهد یا خانواده سالمند

سههالمندان سههالمند مههی باشههد، بههالطبن در مههوارد  رعایههت بنههدهای فههوق منههوآ بههه ت بیههت وضههعیت    : 7 تبصههره

خههاص بهها نظههر متخصصههین  یههربط و  اولویههت تههامین رفههاه سههالمند  شههرایط متفههاوت خواهههد     دارای  نیههاز هههای 

 بود.   

 

 2ماده 

 نیروی انسانی تعداد وشرایط لبور 

 

 نیروی انسانی تخصصی : 1-2

 .لبور مس ول فنی در ساعات اداری شیفت صبح الزامی است : 2 -1-1

 6 یهه  نفههر   مههدرت دانشههگاهی سههالمند شناسههی یهها مههب سههالمندی   : پزشهه  عمههومی ترجیمههای دارای   6-1-2

 روزهای دیگراوقات و در  الکوآن روز در هفته

بهها تعیههین روزهههای   ، روز در هفتههه 9 یهه  نفههر  روانشههناس بهها مههدرت تمصههیلی لههداقل کارشناسههی    : 9-1-2

 لبور مبق قرارداد

در رشهههته مهههددکاری اجتمهههاعی یههها   بههها مهههدرت تمصهههیلی لهههداقل کارشناسهههی  اجتماعیمهههددکار:  7-1-2

 با تعیین روزهای لبور مبق قرارداد  ،  روز در هفته  9 ی  نفرخدمات اجتماعی 

 (هر سه ماه یکبار : کارشناس تل یه ی  نفر) 0-1-2

 : پرستار با مدرت تمصیلی لداقل کارشناسی ی  نفر در تما  ایا  هفته به ازای هر شیفت  2-1-2

  

وری و عملههی را گ رانههده  ت ههکههه دوره آموزشههی   مههددیاری سههالمند دارای مههدرت  ترجیمههاٌمراقههب   :2 -2-1

 یفت  نفر در هر ش 1  نفر سالمند مستقل 15 یابسته به تخت نفر سالمند وا 2باشد به ازای هر 

بصههورت  : لبههور پزشهه  در مواقههن بمرانههی واپیههدمی بیماریههها تهها رفههن بمههران در تمهها  شههیفتها       1 تبصههره 

 .الزامی است شبانه روزی

 انطباق جنسیتی مراقبین باسالمندان الزامی است. :6 تبصره

هههای ک یرابنتشههارجهت جهه ب   در صههورتیکه مرکههز  علیههرغم اعههال  فراخههوان عمههومی در روزنامههه     : 9تبصههره

کارشههناس پرسههتاری بهها کمبههود نیههروی انسههانی پرسههتار مواجههه باشههد، مرکزمجههاز اسههت بهها همههاهنگی  و تائیههد      

معاونههت امههور توانبخشههی اسههتان از نیههروی انسههانی بهیههار ،کمهه  پرسههتار  بامههدرت تمصههیلی مههورد تاییههد         

کی  وزارت بهداشههت ودرمههان وآمههوزش پزشههکی،  کارشههناس امههداد و نجههات،  کارشههناس فوریههت هههای پزشهه        

وکارشههناس مامهها یههی در شههیفتهای عصههر وشههب اسههتفاده نمایههد. بههدیهی اسههت لبههور کارشههناس پرسههتاری        

 در شیفت صبح الزامی است.
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وزانههه لههداقل  رروز در هفتههه  6بهها مههدرت تمصههیلی لههداقل کارشناسههی یهه  نفههر       : فیزیوتراپیسههت 0-1-2

 ) روزها وساعات لبور مبق قرار داد(.ساعت 7

روزانههه روز در هفتههه  6بهها مههدرت تمصههیلی لههداقل کارشناسههی یهه  نفههر        رمههانیکارشههناس کارد:  9-1-2

 ) روزها وساعات لبور مبق قرار داد(  ساعت 7لداقل 

فیزیهههوتراپی و  ان در منهههامق ممهههرو  از نظهههر نیهههروی انسهههانی تخصصهههی، در گهههروه کارشناسههه    :7 تبصهههره

ملههه مرخصههی و نبههود جانشههین بههرای   کاردرمههانی و در گههروه روانشناسههی و مههددکاری و یهها در مههوار خههاص از ج   

 قل شودتهری  از آنها با هماهنگی بهزیستی استان ، وظایف به فرد  دیگر در گروه من

روز هفتههه را  2روانشههناس در مرکههز مههی بایسههت بههه گونههه ای هماهنهه  شههود کههه    و: لبههور مههدد کههار 0 تبصههره

 .پوشش دهند

در مرکههز مههی بایسههت بههه     یکاردرمههانشههناس کار و یسههتلبههور فیزیوتراپبرنامههه :لتههی ابمکههان  2 تبصههره

یکههی از آنههان توسههط نیههروی  عههد  لبههور و د نداشههته باشههنگونههه ای هماهنهه  شههود کههه هههم پوشههانی  زمههانی   

 انسانی دیگر پوشش داده شود.

 هههر شههش مههاه  شههناس بهداشههت بهها داشههتن لههداقل مههدرت تمصههیلی لیسههانس بهداشههت        :کار 15-1-2

 یکبار 

 صصینیروی انسانی غیر تخ  : 6-2

 ی  نفر                                : آشپز        1-6-2

 ی  نفر               : کم  آشپز6-6-2

  ی  نفر      : خدمه                               9-6-2

نفههر( یهه  نفههر بهیههار یهها     155نفههر ) تهها سههقف   05: در مراکههز شههبانه روزی بههیش از ظرفیههت اسههمی    2تبصههره 

نفههر ، نیههروی   155روی انسههانی در هههر شههیفت اضههافه گههردد .در ظرفیههت هههای بههابی      کمهه  پرسههتار بههه نیهه  

                                                                                      انسانی پرستار  به همان نسبت اضافه می گردد .   

 یابد. می زایشاف سالمندانمتناسب با تعداد افزایش سایر نیروها  بدیهی است 

نفههر،  بههه نیههروی انسههانی غیرتخصصههی ، یهه  نفرنیههروی      05: در مراکههز بهها ظرفیههت اسههمی بههابتراز    0 تبصههره

 انسانی نگهبان یا سرایدار اضافه می گردد .

 

   2ماده

 شرح وظایف نیروی انسانی 

 وظایف مس ول فنی 1-2

 62مههاده  1-16 یموضههوع بنههدها  یههیدسههتور العمههل اجرا  0مههاده  6-0 یمرکههز عههالوه بههر بنههدها   یمسهه ول فنهه

 تیههموظههف بههه رعا  2/9/02مههور   نیمعههاون یدولههت مصههوب شههورا  یاز مقههررات مههال  یبخشهه میقههانون تنظهه 

 :  باشد یم لیموارد  

مرکهههز و رعایهههت  یو توانبخشههه ی، مراقبتههه یو نظهههارت کامهههل برارائهههه خهههدمات آموزشههه یسرپرسهههت .1

 یستیسازمان بهز یاستاندارد های علمی ولرفه ای مندرج در دستورالعمل ها
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 اداره امور داخلی مرکز .6

 و  اقدا  در جهت بازتوانی و توانمند سازی آنان گروه هدفلفظ سالمت جسمی و روانی  .9

 جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی مرکز .7

بههه مشههکالتی کههه در رونههد مراقبههت و توانبخشههی گههروه هههدف ایجههاد اخههتالل نماید    اعههال  گههزارش   .0

 ی شهرستان مربومهاداره بهزیست

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

 و لفظ مستندات مربومه گزارش روزانهتبت  .2

نظههارت دقیههق بههر تشههکیل پرونههده هههای پرسههنلی ، همینههین پرونههده هههای لمههایتی )اجتمههاعی(،         .0

ئههه پزشههکی و توانبخشههی بههرای گههروه هههدف در مرکههز و درج اقههدامات بههه عمههل آمههده و خههدمات ارا     

 شده در آنها.

 اوقات شبانه روز ریو ضرورت در سا ازیو در صورت نلبور فعال و مستمر در ساعات اداری  .9

 ،یزاتههیتجه ،یمرکههز اعههم از سههاختمان   یو فنهه یبهداشههت ،یخههدمات یاسههتانداردها تیههلفههظ و رعا .15

 .و.. یتوانبخش ،یداروئ یبهداشت ،یمنیا

ور توانبخشههی سههازمان بهزیسههتی کشههور    همکههاری بهها کارشناسههان نههاظر اعزامههی از معاونههت امهه       .11

،اسههتان و شهرسههتان ههها ،کمیسههیون صههدور پروانههه هههای بهزیسههتی و دفتههر بازرسههی و لراسههت         

 سازمان  

اعههال  بیماریهههای واگیردارخههدمت گیرنههدگان )سههل، وبهها، هپاتیههت، ایههدز و...( مبههق دسههتورالعمل          .16

 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهزیستی شهرستان

سههال گههزارش کتبههی خههدمت گیرنههدگان فههوت شههده در مرکههز بهها  کرزمههان و علههل فههوت آنههها بههه      ار .19

 بهزیستی شهرستان 

 انجا  مکاتبات رسمی و اداری .17

 از سازمان یدستورالعملها، ضوابط و مقررات ابالغ هیو تسلط کامل بر مفاد کل  تیرعا .10

مسهه ول فنههی قههرار   مطرولههه از مرکههز کههه در  لههوزه اختیههارات    اتیبههه شههکا  بررسههی و رسههیدگی  .12

 دارد

رعایههت و نظههارت بههر الگوهههای مراقبتههی، توانبخشههی، آموزشههی و غهه ایی مههورد تأییههد و ابالغههی از         .12

 سازمان بهزیستی به مراکز  

 و، برنامههه کههاری مرکههزدر اتههاق مسهه ول فنههیرشههته تخصصههی هههر فههرد  ونصههب اسههامی پرسههنل مرکههز  .10

اهههان در تههابلو اعالنههات و  نیههز    اوقههات فراغههت توانخو  تیریبرنامههه روزانههه در خصههوص نمههوه مههد    

 مرکزدرآشپزخانه برنامه غ ایی 

 تکریم گروه هدفلریم شخصی و  برخورد مناسب و توا  با  لفظ .19

 تمویل گروه هدفبر نموه ترخیص و  نظارت .65

گههروه هههدف  بهها توجههه بههه گزارشههات ارائههه   یازهههایبز  در ارتبههاآ بهها امههورمرتبط بهها ن ماتیاخهه  تصههم .61

 ها تفیش نیشده توسط مس ول
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اسههتانداردهای و  یالههورود بههه مقههررات ادار   دیههکارکنههان جد یجهههت آگههاه سههاز   یزیههبرنامههه 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    .67

 و ... ی،بهداشت ییمرکز اعم از دارو ها ، مواد غ ا متاجیما  هیجهت ته یهماهنگ    .60

 یاصههول مراقبههت ههها  نهههیهههدف در زمی گههروه سههطح آگههاه شیجهههت افههزا یآموزشهه یزیههبرنامههه ر   .62

 یفرد

 گروه هدف صیو ترخ رشیکنترل و نظارت بر نموه پ     .62

بهها مطههابق  ازیههمههورد ن یتخصصهه یروهههایجهههت لبههور ن  یهمههاهنگ جههادیو ا یزیههبرنامههه ر    .60

 یابالغ یدستورالعملها

 ازیمورد ن یارجاع به پزشکان تخصص ایجهت لبور یهماهنگ جادیو ا یزیبرنامه ر .69

 ارانهیجهت اخ  استان  یستیبه بهز انهیارسال آمار ماه    .95

 گروه هدف ی،پزشک ی،توانبخش یآموزش ینظارت وکنترل پرونده ها    .91

 یمیتفر یتهایجهت امور فوق برنامه و فعال یزیبرنامه ر    .96

 

 شرح وظایف پزش :  :  6-2

 ویزیت و دستور انجا  آزمایشات، رادیوگرافی، سونوگرافی 

 دارو درمانی و تعیین خط مشی درمانی 

  نظارت بر اجرای درمان های پزشکی و نموه استفاده از لواز  بهداشتی 

 آموزش فرددر زمینه مسائل بهداشتی و درمانی 

 ت نیازارجاع برای اقدامات پزشکی تخصصی در صور 

 مستندسازی اقدامات در پرونده پزشکی 

 

 شرح وظایف بهیار : 9-2     

 انجا  امور مراقبت مبق دستور پرستار 

 تأمین نیازهای مراقبتی سالمندان وابسته شامل : نظارت و کم  به مراقب در لما  دادن 

 تل یه سالمندانی که دارای لوله معده هستند با نظارت پرستار 

 ر پزش  و با نظارت پرستارتنقیه بنا به دستو 

 تعویض کیسه کلستومی 

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

 استفاده از کیسه آب گر  و یخ در لفظ درجه لرارت مبیعی بدن 

 مراقبت در لفظ نظم و نظافت 

         ایل پانسههمان و ... ( و آمههاده کههردن وسههایل بز  جهههت امههور مراقبتههی توسههط پرسههتار ) ماننههد وسهه



 

10 

 

 جمن آوری آنها پس از اتما  کار ، شستشوی وسایل و در صورت لزو  استریل کردن آنها

      ، آمههاده کههردن بیمههار بههرای معاینههه پزشهه  شههامل : برقههراری ارتبههاآ ، دادن وضههعیت مناسههب بههه بیمههار

معاینههه ، لفههظ ممههیط مناسههب بههرای معاینههه ، برداشههتن پوشههش و در معههر  قههرار دادن عبههو مههورد      

 در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه  

 کنترل و تمویل البسه ، ملمفه ، پتو ، روتختی و .... از مس ول رختشویخانه 

 کنترل مواد شوینده و تسهیل در تمویل آن 

  فردپیشگیری از بروز لوادث التمالی در لفظ امنیت 

 بخشی  کم  در امر توانبخشی سالمند مبق دستور تیم توان 

 فوق انجا  سایر امور مموله مبق دستور ما 

 شرح وظایف مراقب:  7-2

       اعههال  هرگونههه تلییههر در وضههعیت جسههمی یهها روانههی سههالمند از جملههه ایجههاد قرمههزی ، کبههودی ، تههور

 ، نقاآ دردنات ، و شکایت ها و مشکالت سالمند به مافوق

 کم  و یا انجا  جابه جایی سالمند دارای ناتوانی 

       کمهه  و یهها انجهها  کلیههه امههور شخصههی سههالمند ) غهه ا خههوردن ، لبههاس پوشههیدن ، اسههتمما  ، شسههتن

 توالت رفتن ، به خود رسیدن (مسوات زدن ،شستن  دندان مصنوعی ،دست و صورت ، 

  )... مرتب کردن البسه ، ملمفه و وسایل شخصی سالمند ) لوله  ، لیف ، مسوات ، شانه و 

  هنگا  راه رفتن تعادل ندارند.کم  به سالمندانی که به 

      ، تعههویض پوشهه  سههالمندان مبههق برنامههه زمههان بنههدی و در صههورت لههزو  بهها توجههه بههه دسههتور مههافوق

 تعویض خارج از نوبت 

        دادن لگههن و لولههه بههه سههالمندان در صههورت نیههاز ، ضههد عفههونی کههردن آن پههس از هههر بههار اسههتفاده و

 مرتب نکه داشتن ممل نگهداری لگن ها 

 البسه ، روبالشتی ، ملمفه جهت شستشو به رخشتشویی  جمن آوری 

    شستشو و نظافت مددجویان پس از گرفتن لگن و یا به هنگا  تعویض پوش 

       ضههد عفههونی کههردن تخههت و تجهیههزات سههالمند در نظافههت هههای دوره ای و هههم  نههین پههس از فههوت و

 یا ترخیص وی  

     ای فرهنگههی تفریمههی در داخههل  همههاهنگی و کمهه  بههه سههالمند جهههت لبههور و شههرکت در برنامههه ههه

 و خارج از مراکز و انجا  کلیه وظایف مربومه  

         همکههاری بز   بهها تههیم توانبخشههی در خصههوص انجهها  ماسههان ،ورزش ، تمههرت بههدنی ، گهه  و گفتگههو

 و..... مبق دستور اعبای تیم  

   تمویل گرفتن بخش از مراقب شیفت قبل مبق ضوابط و در غیر اینصورت گزارش به مافوق 

 ظاهر مناسب ) پوشیدن یونیفور  مناسب و تمیز (  لفظ 

  ، لفهههظ و نگههههداری امهههوال اختصاصهههی هریههه  از سهههالمندان ماننهههد لیهههوان ، لولهههه ، لیهههف ، شهههانه

 دمپایی و ...
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همههاهنگی و انعقههاد قههرارداد ،   مههراقبین ت بیههت وضههعیت  از  سصههالب امتیههاز مرکههز موظههف اسههت پهه    : تبصههره

رعایههت بهداشههت،  در زمینههه هههای  مختلههف    هههای آموزشههی در دوره  شههرکت را بههابز  جهههت آمههوزش آنههان   

نمههوه مراقبههت از بیمههار، انجهها  کمهه  هههای اولیههه، پانسههمان و خههدمات اولیههه بهیههاری از مریههق مراجههن            

بههه سههازمان بهزیسههتی   ویهها مراکههز علمههی کههاربردی وابسههته  دانشههگاهی  یصههالح یهها سههازمان نظهها  پرسههتاری   

 به انجا  رساند.ز  ویا از مریق تیم توانپزشکی مرک

 شرح وظایف پرستار:  0-2

   تمویل دادن بخش ها و ارائه گزارش کتبی به پرستار شیفت بعد در هر شیفت کاری 

   ارزیابی سالمت سالمندان ، اعال  کتبی هرگونه تلییر به مس ول تیم توانبخشی 

 نظارت بر بهداشت عمومی مرکز 

  موقن جهت رفن کمبودها و نواقص  نظارت بر سالمت تجهیزات پرستاری و اعال  به 

  غ اخوردن و ... –نظارت بر کلیه امور مراقبتی سالمندان از جمله لما  کردن 

          انجهها  اقههدامات پرسههتاری شههامل کنتههرل فشههارخون ، عالئههم لیههاتی ، بصههورت روزانههه و تبههت آن و

 در صورت لزو  پانسمان ، تعویض سوندان ، تزریق آمپول ، سر  و ...

  و ارزشههیابی دارو درمههانی بهها توجههه بههه افههزایش اسههتعداد ابههتال بههه عههوار  دارویههی در     کنتههرل نظههارت

 سالمندان 

 مشاوره ، آموزش و انجا  مداخالت در الگوی دفن مبیعی 

   تبت اقدامات انجا  شده و تعیین برنامه های مراقبتی و تکمیل پرونده 

                   کنترل تاریخ مصرف داروها 

 آنانهیاران مرکز و نظارت بر نموه کارتقسیم کار مراقبین و ب 

   پیگیری دستورات پزش  مرکز 

 ودنهههدان دههههان  خص بهداشهههت بهههاب سهههالمندان اهنمهههایی و آمهههوزش در رعایهههت بهداشهههت فهههردیر 

 ودر درصورت نیاز ارجاع به کلینیکهای دندانپزشکیسالمندان مرکز

 راهنمایی و آموزش در رعایت بهداشت فردی پرسنل مرکز 

 یت سههالمندان و تبههت در پرونههده آنههان و اعههال  کتبههی هرگونههه تلییههر بههه مسهه ول تههیم      ارزیههابی وضههع

 توانبخشی  

 پرستاری مستند سازی کلیه اقدامات در پرونده 

 نظارت بررنیم غ ایی سالمندان  

 شرح وظایف روانشناس :  2-2

 شامل: تشکیل پرونده روانشناسی 

o  وضعیت خانوادگیارزیابی 

o  سواد سالمند و بستگان نزدی  ( –هل خصوصیات فردی ) تأارزیابی 

o ارزیابی سالمت روانی به کم  تست های مربومه و تبت نتای  در پرونده روانشناسی 
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 مشاوره با فرد سالمند و خانواده 

  ایفای نقش تسهیل گری در ایجاد ارتباآ مستمر بین خانواده و مرکز نگهداری 

  دوره ای وضعیت روانی فردلبور مؤتر در تیم توانبخشی مرکز در خصوص ارزیابی 

 و خانواده جهت پ یرش شرایط جدید. دتشریح شرایط مرکز برای فرد سالمن 

 .  تشخیص به موقن اختالبت روانی و رفتاری سالمندان و ارجاع صمیح آنان در صورت لزو 

    آمههوزش بههه پرسههنل مرکههز در خصههوص شههیوه برقههراری ارتبههاآ بهها فههرد سههالمند بههر اسههاس وی گههی هههای

 ختی سالمندان مانند نقایص لسی یا مشکالت عامفی  روانشنا

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

         غربههالگری ودسههته بنههدی افههراد سههالمند براسههاس شههرایط روانههی آنها)ماننههد ابههتالی بههه آلزایمههر یهها

 نوروتی  (اختالبت 

  روانشناسیمستندسازی اقدامات در پرونده 

 

 اجتماعیشرح وظایف مددکار  :2-2

  رعایت موازین و ضوابط لرفه ای و اداری 

 رعایت سیاست ها ، ضوابط و دستورالعمل های سازمان بهزیستی 

  برقراری ارتباآ نزدی  و مبتنی بر اعتماد و ممبت با سالمندان 

    تهیههه گههزارش  همینههین  و سههالمندان و تبههت امالعههات و وقههاین    بههرایتشههکیل پرونههده اجتمههاعی

 ددکاری از خانواده  م

 تعامل و همکاری مداو  با مس ول فنی و کارشناسان و مراقبین 

 شرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وضعیت سالمندان 

        برگههزاری کالسهههای آموزشههی بهها همکههاری روانشههناس در ارتبههاآ بهها وی گههی ههها و نیازهههای سههالمندان

 نبرای همکاران و خانواده سالمندا

         انجهها  اقههدامات بز  بههه منظههور روشههن نمههودن وضههعیت سههالمندان مجهههول الهویههه و اخهه  مههدارت

تعیههین هویههت آنههها ،همکههاری مههددکار بهها سههازمان بهزیسههتی ونهادهههای مههرتبط ماننههد نیههروی      جهههت 

 انتظامی به منظور تعیین هویت ویا اخ  کارت شناسایی

 سالمندان واجد شرایط   بررسی و فراهم سازی زمینه در خانواده برای ترخیص 

   فراهم سازی شرایط تسهیل و تسرین مالقات سالمندان با خانواده 

 ایجاد ارتباآ لرفه ای براساس اصول وارزشهای مددکاری  با سالمندان مرکز 

 ن مرکز  روایجاد زمینه برای مشارکت دادن سالمندان در فعالیت های د 

      عمههومی ، مراسههم مختلههف و برنامههه    افههل ممایجههاد زمینههه در خصههوص شههرکت دادن سههالمندان در

 پس از هماهنگی واخ  مجوز از بهزیستی شهرستانواردویی، های تفریمی

 انجا  امور مرتبط با سالمندان فوت شده در مرکز 

 راهنمایی فرد مددجو برای بهره مندی از خدمات سایر سازمان های لمایتی 
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 مستندسازی اقدامات در پرونده اجتماعی 

 

 ح وظایف فیزیوتراپیست  شر: 0-2       

  جهت آماده شدن و به منظور استفاده از اعمال فیزیوتراپی   سالمندیا مراقب  سالمندراهنمایی 

    از جملههه اولتراسههوند، اشههعه مههادون قرمههز   سههالمندبکههارگیری وسههایل فیزیههوتراپی بسههته بههه نههوع نیههاز

 و...   

  و رخه تابت و ...  آموزش نموه استفاده از وسایل مکانوتراپی  نظیر پارالل ،د 

 بازآموزی راه رفتن در صورت نیاز 

  جههههت ادامهههه و پیگیهههری برنامهههه فیزیهههوتراپی و در صهههورت لهههزو   سهههالمندایجهههاد لهههس همکهههاری

 هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه  

  سالمندانجا  کار تیمی جهت پیگیری های بز  بمنظور ادامه درمان توانبخشی  

 خشی تخصصی در صورت نیازارجاع برای خدمات توانب 

  ان درخصهههوص نمهههوه انجههها  کارههههای روزمهههره و تجهههویز برنامهههه فیزیهههوتراپی بههها  سهههالمندارزیهههابی

 هماهنگی  تیم توانبخشی     

   بازدید وبررسی دستگاههای فیزیوتراپی از نظر ایمنی 

    و آمههوزش نمههوه انجهها  آن بههه مراقههب وی و بیههان   سههالمندتعیههین میههزان دامنههه لرکتههی مجههاز بههرای 

 عوار  و پیامد های ناشی از انجا  ورزشهای نامناسب  

     ان تخههت گههرا بههه مههراقبین وبیههان عههوار     سههالمندتعیههین  نمههوه و زمههان وضههعیت دهههی و جابجههایی

 وپیامدهای ناشی از بی لرکتی ووضعیت دهی نامناسب اندامها

     ی ان و عههوار  و پیامههدهای بههی لرکتهه  سههالمندآمههوزش کههادر مراقبههت درخصههوص مشههکالت لرکتههی

 آنان و نموه پیشگیری از آن  

 ...آموزش نموه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا ،واکر ،ویلیرو 

  ان سالمندآموزش فعالیت های ورزشی گروهی هماهنگی جهت 

      سههالمندهمکههاری تیمههی جهههت تهیههه بروشههور، پمفلههت آموزشههی، کتابیههه و ... بمنظههور آمههوزش آسههان  

 و کادر مراقبتی

 مرالی وانجا   مداخالت تخصصی، ای  دوره زیابی اولیه ،تکمیل پرونده شامل ار 

  یکاردرمان کارشناس  باهمکاری نظارت بر ارگونومی  ممیط، لواز  و تجهیزات 

 یاقدامات در پرونده توانبخش یمستندساز 

 

 یکاردرمانکارشناس شرح وظایف :  9-2

 و ناتوانایی های سالمندارزیابی و کسب آگاهی از توانایی ها 

  آموزش های بز  برای دستیابی مجدد به مهارت ها و کسب استقالل فردیارائه 
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 مهارت های بز  در  آموزش  و تقویت ADL و IADL 

 آموزش استفاده از تکنی  های تطابقی جهت جبران ناتوانایی های فرد سالمند 

 باهمکاری مددکار وروانشناس. ساپورت و لمایت سالمند از نظر سایکوسوشیال 

 یهههت عملکهههرد ، قهههدرت عبهههالنی و تمهههرت فیزیکهههی در قالهههب تکنیههه  ههههای تمهههرین لفهههظ  و تقو

 درمانی و فعالیت های هدفمند

  تجویز وسایل کمکی 

 ...آموزش نموه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا ،واکر ،ویلیرو 

 ومراقبین به سالمند آموزش اصول جابجایی 

  اکز تخصصی توانبخشی  در صورت عد  امکان، ارجاع به مرواسپلینت  ساختتجویز و 

 ارزیابی و تقویت مهارت های لرفه ای 

 قدرت انگیزه ، افزایش تممل کاری و تقویت ارتبامات اجتماعی تقویت مهارتهای شناختی ، 

 ت نظارت بر ارگونومی  ممیط، لواز  و تجهیزا 

 کتابیههه و ... بمنظههور آمههوزش آسههان سههالمند   ،یبروشههور، پمفلههت آموزشهه  هیههجهههت ته یمههیت یهمکههار  

 یو کادر مراقبت

 یوانجا   مداخالت تخصص یومرال یاه ،دور هیاول یابیپرونده شامل ارز لیتکم 

        آمههوزش کههادر مراقبههت درخصههوص مشههکالت لرکتههی سههالمندان و عههوار  و پیامههدهای بههی لرکتههی

   فیزیوتراپیست عد  لبورآنان و نموه پیشگیری از آن در صورت 

 مستندسازی اقدامات در پرونده توانبخشی 

 

 

 : تل یهکارشناس شرح وظایف  2- 15

  در بدو ورود وهرسه ماه یکبار کلیه سالمندانارزیابی اولیه  تل یه ای 

         و پیگیههری مههوارد   ارزیههابی اولیههه تخصصههی تل یههه ای بههرای افههراد غربههال شههده از ارزیههابی اولیههه

 نیازمند به مشاوره تخصصی تل یه 

      رنیههم مشههاوره تل یههه وتنظههیم   ص وارائههه تهیههه لیسههت مههددجویان نیازمنههد بههه رنیههم غهه ایی خهها

 درمانی وتبت در پرونده  

  پیگیری برنامه مراقبت تل یه ای براساس برنامه تل یه ای تنظیم شده 

   تهیه وتنظیم برنامه غ ایی فصلی برای کلیه مددجویان مقیم مرکز 

 لی ورنیمی تهیه وتنظیم بازنگری درمنوهای غ ایی معمو 

  سالمندانیکبار وضعیت تل یه  برای کلیه ارزیابی دوره ای هرشش ماه 

          آمههوزش در خصههوص مرالههل آمههاده سههازی ، خیههره سههازی ،پخههت ونمههوه  یههدمان وبسههته بنههدی

 معمولی ورنیمی  غ اهای 

     آمههوزش نمههوه  بسههته بنههدی مناسههب وتبههت تههاریخ  خیههره وتههاریخ انقبهها مههواد غهه ایی نگهههداری شههده
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 در یخیال وفریزر وسردخانه

   در صورت لزو  وپیگیری نتای  آن یشات بز  از مواد خا   وپخته آزماپیشنهاد انجا 

  مواد غ ایی انبار برنظارت 

 

 کارشناس بهداشت : فیشرح وظا11-2

   یامههاکن مرکههز اعههم از خوابگاهههها  هیههکل طیکنتههرل بهداشههت ممهه ارائههه آمههوزش هههای بز  درخصههوص 

و انبههار  یبهداشههت یههها سی،سههرویادار ،یو توانبخشهه یو پزشههک یپرسههتار یتوانخواهههان، فبهها ههها  

 ها

 و  طیمهههرتبط بههها بهداشهههت ممههه یجلسهههات آموزشههه لیو تشهههک یمطالهههب آموزشههه نیو تهههدو هیهههته

 مختلف یپرسنل در رده ها یبرا یبهداشت عموم

 پرونههده  لی( و تشههک ی، شههبکه خصوصهه  یآب مههورد مصههرف مرکههز ) شههبکه عمههوم    تیوضههع یبررسهه

 مربوآ به آن

    ن فاضههالب مرکههز و درصههورت وجههود معبههل ، ارائههه     نمههوه دفهه ارائههه آمههوزش هههای بز  درخصههوص

 مناسب یاجرائ یشنهادهایپ

    دفههن  طیممهه یبهسههاز تیههکنتههرل لشههرات و جونههدگان بهها اولو ارائههه آمههوزش هههای بز  درخصههوص ،

از  یریجلهههوگ زیهههو ن ییایمیشههه یاز روش هههها ی، اسهههتفاده اصهههول ازیهههزبالهههه ودرصهههورت ن یبهداشهههت

 مجاز ریغ یسم پاش یشرکتها تیفعال

 و کاربرد مواد گندزدا وپات کننده مرکز هیته رائه آموزش های بز  درخصوص ا 

 کههاله –) روپههوش  یوضههدعفون یدرسمپاشهه ازیههالبسههه و ملزومههات موردن  هیههته نهههیاقههدا  بز  در زم 

 لیو وسههها زاتیهه تجه گههر دی و موادگنههدزدا  و سههمو   وتههدارت . . . (  و  کمههه  – ماسهه   – دسههتکش  –

 مرکز نیمس ول یبا هماهنگ یوضدعفون یمورد استفاده در سمپاش

 در   شیو سههرما شیگرمهها  سههتمیمطبههوع  و س هیههتهو سههتمیس یو بهداشههت یفنهه تیوضههع یبررسهه

 موجود یدر جهت رفن مشکالت التمال ارائه راهکارمرکز و 

  درخصوص یبهداشت ارائه آموزش های بز  درخصوص نکات : 

،  ییموادغههه ا ی، انبهههار نگههههدار سهههردخانه  تیآشهههپزخانه ، وضهههع  یطهههیبهداشهههت مم طی) شهههرا

توانخواههههان و پرسهههنل ، امهههاق اسهههترالت پرسهههنل ،    ی، بهداشهههت فهههرد  یبهداشهههت یسههههایسرو

 تیخهها  مههورد اسههتفاده ، وضههع    جاتیسههبز یظههروف ، شستشههو و ضههدعفون   یشستشههو و ضههدعفون 

 و ظروف مورد استفاده و . . . . ( لیآماده مبخ وسا ییموادغ ا یبهداشت

  و  یمنههینکههات ا هیههکل تیههو رعا خانهیمههور مربههوآ بههه رختشههو  ز  درخصههوص اارائههه آمههوزش هههای ب

درهنگهها  شستشههو و اسههتفاده از دسههتگاه     یرعفههونیاز غ یالبسههه عفههون   یههازنظههر تفک یبهداشههت

البسههه بخههش   یو اموکشهه یضههدعفون ”تههایومههواد پههات کننههده مناسههب ونها    یههاتومات ندهیشههو یههها

دقههت بز  درانتخههاب نههوع آن    یسههتیکننههده با یدعفونموادضهه کههاربرددر ”مایو آلههوده ) توضهه  یعفههون

 دستگاهها و البسه را سبب نشود . ( یتا خراب دیمجاز بعمل آ زانیو م
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  شبکه بهداشت بهداشت و درمان  کارشناسان ارتباآ مستمر با 

 انجا  شده یها تیفعال یمستند ساز 

     ش سههوانح و صههدمات  و مشههارکت فعههال در کههاه   یمنههیا ارائههه آمههوزش هههای بز  درخصههوص نکههات

 هشداردهنده و... یها ستمیو س قیامفاء لر لیداخل مرکز ازجمله پوشش پنجره ها ، وسا

 ایمقابله با بمران و بال زیو ن یریخاص مانند کنترل همه گ طیانجا  امور مموله در شرا 

 

 0ماده 

  فبای فیزیکی 

و نیههز خشههی ارائههه شههده در مرکههز  فبههای فیزیکههی مرکههز بایسههتی متناسههب بهها انههواع خههدمات درمههانی و توانب    

 :باشد که لداقل فبای فیزیکی موردنیاز به شرح زیر می باشد تعداد سالمند بستری

 متر مربن 9لداقل ، مشاوره روانشناسی و مددکاری: اتاق معاینه پزش 1-0

 مترمربن9به مسالت لداقل : اتاق مس ول فنی 6-0

 متر مربن 12 قللدا به مسالت: فبای فیزیوتراپی و کاردرمانی 9-0

   مترمربن 2 لداقل به مسالت های ضروری: ایستگاه پرستاری مجهز به قفسه قفل دار دارو7-0

: در فبههای فیزیکههی معرفههی شههده بههرای دریافههت مجههوز بهههره بههرداری ، فعالیههت هههای غیههر از درمههان     1 تبصههره

 و توانبخشی سالمندان تمت پوشش مرکز مجاز نیست.

 متر مربن برای هر نفر   7نفر و لداقل مسالت  2یش لداک ر : اتاق سالمند با گنجا0-0

 به صورت اتاق ی  نفره باشد.   می تواند ظرفیت کل مرکز %15: لداقل 6 تبصره

هرگونههه تلییههرات فیزیکههی در مرکههز کههه منجههر بههه فبهها سههازی  جدیههد گههردد مههی بایسههت بهها         : 9 تبصههره

 هماهنگی بهزیستی شهرستان صورت پ یرد.

 مترمربن 2 لداقل پرستاران ، بهیاران و مراقبین به مسالتکن   رخت : اتاق 2-0

 مترمربن9لداقل به مسالت اتاق قرنطینه : 2-0

:مرکزشههبانه روزی میبایسههت دارای اتههاق قرنطینههه بهها شههرایط  یههل جهههت اقامههت در بههدو پهه یرش         7تبصههره

 اشد :ودر مواقن خاص )ابتال به بیماریهای واگیر و....( ب اقل به مدت ی  هفتهلد

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

 

 مترمربن 2لداقل به مسالت  )کتابخانه( و نمازخانه اتاق مطالعه :0-0

 متر مربن 95 لداقلبه مسالت  و سالن اجتماعات : سالن غ اخوری9-0

 ر مربنمت 10لداقل  به مسالتفبای آموزشی : 15-0

   خانواده و سالمند مالقات خصوصی  فبای: 11-0

 متر مربن جهت مبخ غ ا   65: آشپزخانه با لداقل فبای 16-0

 نفر ی  لما ( 10نفر ی  دستشویی و  15) به ازای هر سالمندان:سرویس بهداشتی 19-0
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 : فبای رختشویخانه با مسالت مناسب17-0

 سنل مرکز    : سرویس بهداشتی متناسب با تعداد پر 10-0

  : ممومه باز و فبای سبز جهت انجا  فعالیت های رفاهی و تفریمی سالمند12-0

متناسههب بهها وضههعیت جسههمی لرکتههی سههالمندان و فرهنهه  منطقههه جهههت     فبههای مفههروش :ایجههاد 0تبصههره 

در فبههاهای موجههود مرکههز بهها هههدف ارتقههاء کیفیههت زنههدگی       مسههتقل نشسههت هههای دورهمههی سههالمندان  

 می باشد.سالمندان بالمانن 

در صههورتی ، اسههتفاده از فبههاهای موجههود در مرکههز جهههت بهههره وری آموزشههی )فبههای آموزشههی(       : 2 تبصههره

 .باشد بال مانن می ،که باع  اختالل در برنامه ها وارائه خدمات مرکز نگردد

 مترمربههن بههه فبههای 2نفههر، اتههاق نگهبههانی بهها مسههالت لههداقل  05در مراکههز بهها ظرفیههت اسههمی بههابی  : 2 تبصههره

 فیزیکی موردنیاز اضافه می گردد.

 

 9ماده 

 ساختمان اختصاصیشرایط  

 کالس آموزشی آنان باید دارای پنجره ونورمبیعی باشد.و : اتاق سالمند  9 -1

  یدمان فبای مراکز می بایست در راستای ترددآسان  سالمندان  باشد.:  9 -6 

در امههالع از وقههوع لادتههه  و آسههان  ترسههیجهههت  دس ، زنهه  اخبههار وسههیله مناسههب ماننههدآیفون   نصههب: 9-9

  ضروری می باشد. ولما  دستشویی ،ممل اقامت

ازجملهههه  جابجهههایی وتهههردد سهههالمند ودسترسهههی بهههه ترازههههای بهههابتر  جههههت بز  تسههههیالت : وجود9 -7

 الزامی است.  ،باببر وسطح شیب دار آسانسور 

 امکان استفاده آسان سالمند از تلفن فراهم باشد. : 0-9

 سانتی متر می باشد.6:ترازکف درمرفین کلیه درهایکی بوده ولداک رارتفاع آستانه 2-9

 سانتی متر باشد. 95درهای فباهای مورد استفاده سالمندان باید بازشو : لداقل عر  مفید 9 -2

 نفر می باشد. 2: لداک ر ظرفیت اتاقهای عمومی در مراکز شبانه روزی  0-9

 ن( نمی تواند به عنوان اتاق سالمند در نظر گرفته شود.: مبقات زیر همکف )زیرزمی 9-9

 با ارتفاع مناسب باشد. cm95×cm 655: تخت سالمند باید در ابعاد  15-9

 : استفاده از تختهای بیمارستانی در خصوص سالمند وابسته بالمانن است. 11-9

 هرمبقه الزامی است.در استانداردقابل استفاده سالمندان : وجود لما  و سرویس بهداشتی  16-9

: همههه فبههاهای مرکههز اعههم از سههالن ههها، اتههاق ههها و سههرویس هههای بهداشههتی مههی بایسههت مجهههز بههه        19-9

 دستگیره کمکی جهت تردد سالمندان باشد.

: سههاختمان مههورد نظههر مههی بایسههت در مکههانی واقههن شههود کههه دارای آرامههش نسههبی بههوده و لتههی          9 -17

 اشد.المقدور از پاکیزگی هوا برخوردار ب

جههود سههکوی شستشههو و صههندلی متمههرت و ویلیههر مخصههوص لمهها  جهههت تسهههیل اسههتمما         و:  9 -10

 سالمندان
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المندان عههایق کههاری لولههه هههای آب گههر  بههوی ه زیههر دستشههویی ههها بههرای پیشههگیری از آسههیب سهه      :   12-9

 دارای اختالبت لسی

مونهه ( مههی بایسههت بخههش  : در صههورت دریافههت یهه  مجههوز فعالیههت بههرای دو جههنس مختلههف )مهه کر و    12-9

ههههای زنهههان  ومهههردان بههها ورودی ههههای کهههامال مجهههزا و رعایهههت تفکیههه  جنسهههیتی  مهههراقبین لسهههب 

 دستورالعمل  در نظر گرفته شود.

 

 15اده م

 مورد نیاز تخصصی تجهیزات و لواز  

 : تجهیزات عمومی

 : تجهیزات اداری  1-15

رایانههه،  ههاپگر،لواز  التمریههر  -انیسیسههتم بایگهه –فایههل  -فههاکس  –خههط تلفههن مسههتقل   -صههندلی  –میههز 

 به منظور برقراری ارتباآ در موارد اضطراریمصرفی در لد متعارف و ی  خط تلفن همراه 

 : وسایل و تجهیزات آشپزخانه :6-15

وسههایل و ظههروف غهه اخوری )کلیههه ظههروف غهه اخوری اسههتیل و یهها  ینههی     -فریههزر  -یخیههال  -اجههاق گههاز 

 باشد( و...

 زات عمومی مرکز :: وسایل و تجهی9-15

 ههراه هههای  اضههطراری بهها بههامری هههای شههارنی ومنبههن آب     –سیسههتم گرمایشههی و سرمایشههی اسههتاندارد  

کپسههول  هههای آتههش نشههانی یهها سیسههتم   -اضههطراری متصههل بههه شههبکه لولههه کشههی در مراکههز شههبانه روزی  

 وسایل صوتی و تصویری -جعبه کمکهای اولیه -امفاء لریق متناسب با فبای مرکز

 :   جهیزات فبای رختشویخانه: ت7-15

 دستگاه ضدعفونی کننده البسه -خش  کن-ماشین لباسشوئی 

 

 تجهیزات تخصصی:

   وپرستاری : لواز  پزشکی0-15

پههاراوان، تههرازوی ،درجههه انههدازه گیههری لههرارت، فشارسههن ، گوشههی پزشههکی، برانکههارد، تخههت معاینههه     

وبهه  و کوپ، لولههه تراشههه، آمب برنگوسههشههامل پزشههکی، ساکشههن، فههور کپسههول اکسههی ن، سههت الیاء   

 لههواز  مبههی مصههرف شههدنی    ،و وسههایل و لههواز  خههدمات پرسههتاری     داروهههای ترزیقههی مههورد نیههاز   

 تش  مواجو

 مرکز باید مجهز به قفسه نگهداری پرونده پزشکی معلوبن باشد.  : تبصره 

 

 : تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی2-15
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مخههزن هههات   -اولتراسههوند -دون قرمههزمهها - فارادیهه مریهه  الکتریکههی گالوانیهه  و   ت-TNSه دسههتگا

 - ههر  شههانه -هپارالههل و آینهه- وتخههت فههریم همههراه بهها وسههایل تعلیههق  -دسههتی  ماسههانور -پهه  و ضههمائم

مههت  -درمههانیخمیر -و واکههر عصههاهاانههواع  -ویلیههر  -سههت دسههت ورز -پههولی وضههمائم  -دو رخههه تابههت

 رمان کاردرمانیتخت د–ودج تقویت کوادریسپس– نردبان انگشتی –درمان 

 تجهیزات مورد نیاز در بخش روانشناسی:2-15

 انواع تست های روانشناسی درمانی و تفریح وسایل آموزشی و کم  آموزشی و 

 و ورزشی  ،هنریتجهیزات آموزشی، تفریمی  :0-15

  تلویزیون   دستگاه 6تعداد لداقل  -       

   تصویری–پخش صوتی  ی  دستگاه -

بهها  سههایر وسههایل ، جههداول مختلههف و آهههن ربههایی  و ورزشههی شههامل: شههطرن ، دارت  وسههایل تفریمههی  -    

    مندی سالمندانه توجه به عالق

        میز وصندلی مناسب سالمندجهت کالس آموزشی -             

 تجهیزات اتاق سالمندان: 9-15

  سالمند:برای هر 

   اسههتاندارد بهها  و تشهه ارتفههاع مناسههب بههر اسههاس میههزان اسههتقالل سههالمند    دارایتخههت بسههتری  

 توجه به شرایط سالمند

 د یا دراورمک 

 و ایمن  مناسب صندلی 

 

 11ماده 

توسههط لههوزه معاونههت امههور توانبخشههی ، دفتههر امههور مراکههز         تبصههره 62مههاده و 11ایههن دسههتورالعمل در  

بههه  شههورای مههدیران لههوزه معاونههت امههور توانبخشههی کشههور    در 1992سههالودر  بههازنگریمراقبتههی توانبخشههی 

 شورای م کور می باشد.و هرگونه تلییر در آن مستلز  تائید مجدد رسید تصویب 
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 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

) غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان(   

نفر( 05)ظرفیت   
 

 

 مقدمه

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

مجلس شوراي اسالمي، صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقاء سطح كيفي  62/11/08

هدف در جهت نيل به توانمندسازي آنان  و كاهش تصدي گري دولت، بر ارائه خدمات آموزشي، توانبخشي، مراقبتي به گروه 

عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد، اين دستورالعمل در اجراء قوانين فوق،  با هم انديشي متخصصان و كارشناسان 

لمي، در سال مرتبط در سازمان بهزيستي كشور، بهزيستي استان ها، انجمن مراكز غيردولتي توانبخشي و انجمن هاي ع

 شده و پس از تصويب در شوراي مديران حوزه توانبخشي، به منظور اجراء ابالغ مي گردد. بازنگري و تنظيم 1992

 

 1ماده 

 تعاريف 

 : سالمند1-1

سال(، سالمند  28-28د. از نظر سني به سه گروه سالمند جوان )نسال و باالتر باش 28اطالق مي گردد كه داراي  افراديبه 

گروه سالمندان داراي  9به باال( تقسيم مي گردند و از نظر ميزان وابستگي به سال  01سال( و سالمند پير ) 21-08ميانسال )

 .حداقل وابستگي،وابستگي نسبي وحداكثر وابستگي تقسيم ميشوند

  حداقل وابستگي: سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي سالمند با(ADL)  حداقل نياز به كمک

 مي باشد. 27-99ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 

  سالمند با وابستگي نسبي: سالمندي است كه در انجام بعضي و يا بخشي از فعاليت ها ي روزمره زندگي خود نياز

 مي باشد.  78-27به كمک دارد و طبق شاخص بارتل داراي نمره 

  سالمند با حداكثر وابستگي: سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي(ADL)  بيشترين ميزان نياز به

 مي باشد.  8-79كمک ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 

 داراي  سالمند داراي نيازهاي خاص: سالمندي است داراي حداكثر وابستگي كه از لحاظ جسمي،حسي وشناختي

 نيازهاي ويژه اي از نظر مراقبت،مداخالت درماني وتوانبخشي باشد. 

 

 سالمندانو توانبخشي آموزشي  روزانهغيردولتي  ز: مرك6-1

به مركزي گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت 

توسط تيم تخصصي توانبخشي، به صورت روزانه، خدمات آموزشي، توانبخشي نظارت آن، به سالمندان واجد شرايط، 

 پزشكي، توانبخشي اجتماعي و توانبخشي حرفه اي ارائه مي گردد.
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  6ماده 

 ط تخصصي متقاضي ومسئول فنيايشر

 ط تخصصي متقاضي ي:شرا 1-6

  مدرک تحصيلي ياو  ، متخصص طب سالمنديعموميدكتراي پزشكي  تحصيلي مدرکحداقل دارا بودن 

از پرستاري،  و مددكاري اجتماعيمشاوره،  ،روانشناسي، توانبخشيمرتبط با هاي در رشته ارشد  كارشناسي

با معدل  تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمورد دانشگاه هاي 

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  17حداقل 

  سال 6حداقل به مدت  سالمندانسابقه كار مرتبط با 



 ط تخصصي مسئول فنيي:شرا 6-6

  مدرک تحصيلي يا و ، متخصص طب سالمندي مدرک تحصيلي دكتراي پزشكي عموميحداقل دارا بودن

از پرستاري، و  مددكاري اجتماعيمشاوره،  توانبخشي، روانشناسي، مرتبط با در رشته هاي ارشد كارشناسي

با معدل مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دانشگاه هاي 

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  17حداقل 

  سال 6سابقه كار مرتبط با سالمندان حداقل به مدت 

 

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

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

 .خواهد بود

 

  9ماده 

 ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص

 : ضوابط پذيرش 1-9

  سال مي باشد. 28حداقل سن جهت پذيرش 

 .سالمندان باحداقل وابستگي ويا سالمندان باوابستگي نسبي  مجاز به پذيرش در مركز روزانه مي باشند 

  ،)صرفا با ارائه ي آمار مربوطه به بدونتشكيل پرونده در ادارهي بهزيستي و پذيرش آزاد سالمندان )بدون يارانه

 رستان امكان پذير است.بهزيستي شه

  سالمندان داراي بيماري عفوني و مسري، پس از طي دوره ي سرايت بخشي با نظر پزشک مركز پذيرش خواهند

 .شد

 ي و ترک كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند.يسالمندان معتاد پس ازسم زدا 
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 است. در مركز با رعايت ضوابط مربوطه بالمانعپذيرش سالمندان از هر دو جنس 

 

سال در  77از سن  و يا داراي اختالالت روانپزشكي )در حالت پايدار( معلولين جسمي حركتي و يا ذهني پذيرش تبصره:

 اين مراكز بالمانع است.

 

 : شرايط ترخيص  6-9

 و با  د مسئول فنيتوانبخشي مركز وبه سرپرستي و تايي ترخيص از مركز توانبخشي سالمندان به تشخيص تيم

 اداره بهزيستي شهرستان و استان صورت مي پذيرد. هماهنگي

 

  7ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز

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

 ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي 

 ( حمايتيتوانبخشي، آموزشي و درماني، تشكيل پرونده ي تخصصي ) 

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

 –باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يک بازه ي زماني مشخص 

 در جلسه ي گروهي -توسط تيم تخصصي

 وانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک از اعضاي تيمتدوين و طراحي برنامه ي ت 

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

  برگزاري جلساتCase Conference دخيل در افراد ) با حضور كليه افراد تيم توانبخشيماه يک بار  2هر  حداقل

و بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد برنامه ي سالمند( 

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

 

 دعوت شوند.  Case Conferenceدر صورت نياز سالمند و يا خانواده وي به جلسه تبصره:

 

  7ماده 

 خدمات  آموزشي، توانبخشي

 : خدمات آموزشي 1-7

 آموزش شيوه زندگي سالم 

 آموزش مهارتهاي زندگي 

 خطاطي، نقاشي ،صنايع دستي ، بافندگي، قرآن ، سوادآموزي ، موسيقي، كالس هاي آموزشي مانند نجاري، خياطي 

 كارگاه آموزشي( 6و.... )با توجه به نياز و فرهنگ هر منطقه حداقل 
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  بهداشت و مراقبت فرديآموزش 

  تغذيه سالمآموزش 

 

 : خدمات توانبخشي6-7

 يک بار در هفتهپزشک عمومي  هر سالمند توسط ويزيت 

 يا كاردرماني حسب نياز سالمند فيزيوتراپي 

  بار در هفتهخدمات مشاوره اي سالمند و خانواده يک 

  يک بار در هفتهخدمات پرستاري 

 خدمات مددكاري حسب نياز 

  گفتاردرماني حسب نيازخدمات 

 

 :خدمات رفاهي تفريحي و هنري 9-7

  برگزاري اردوهاي يک روزه و چند روزه، تفريحي، سياحتي، زيارتي و علمي 

  برگزاري برنامه هاي متناسب با مناسبت ها و ايام خاص 

 كتاب خواني، شعر خواني و قصه گويي 

 اجراي تئاترو موسيقي 

  جدول و...( –سرگرميهاي متناسب با سن )شطرنج 

  نمايش فيلم 

 اجراي برنامه هاي تفريحي ورزشي 

 

ي پنجشنبه از و روزها 19صبح الي  0در اين مراكز ساعت  )و نه لزوما حضور سالمند در مركز( ساعت فعاليت: 1تبصره 

 مي باشد.  16صبح الي  0ساعت 

توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي : 6تبصره 

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

فعاليت بعدازظهر مراكز مي تواند ادامه فعاليت شيفت صبح و يا فعاليتي با موضوع فعاليت هاي صبح و با مجوز : 9تبصره

 سازمان هاي ذيربط باشد.

روزه و برخورداري سالمند از  17)در صورت تامين از سوي سازمان( به ازاي حداقل حضور يارانه كامل در هرماه : 7تبصره 

 خدمات مركز، تعلق خواهد گرفت.

در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و ساعات  :7تبصره 

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

در فرم  ويژه و منجر به كسب امتياز مي باشد اختياري ناهارو سرو  الزامي سالمندانميان وعده به همه  ي ارائه: 2تبصره 

 ارزشيابي خواهد گرديد.
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 2ماده 

 نيروي انساني

 نيروي انساني تخصصي :  1-2

 به صورت تمام وقت:مسئول فني 

 يک روز در هفته يک نفر  :پزشک عمومي 

  :يک نفر به صورت تمام وقت كارشناس روان شناسي 

  يک نفر يک روز در هفته  : اجتماعي يمددكاركارشناس 

 روز در هفتهسه يک نفر  ي: يا كاردرمان كارشناس فيزيوتراپي 

  بصورت پاره وقت يک روز در هفته سالمنداندر صورت نياز ي: گفتار درمانكارشناس 

  يک نفر دو روزدرهفته ي: پرستاركارشناس 

  هر سه ماه يكباركارشناس تغذيه: يک نفر 

 ساعت 0هفته اي : ، ورزشي و هنريمربي آموزشي 

 

هريک از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني، مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي :1تبصره

 شود.

 نيازمند به اين خدمت، ارجاع  اين افراد به كلينيکدر صورت عدم امكان بكارگيري گفتاردرمانگر براي سالمندان  :6تبصره

 الزامي است. و ثبت مستندات مربوطه در پرونده ي سالمند، گفتاردرمانگري و تامين هزينه مربوطه از سوي مركز

 

 نيروي انساني غير تخصصي:  6-2

 در صورت عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا، نيازي به بكارگيري آشپز وجود ندارد( آشپز يک نفر ( 

  خدمه  يک نفر 

 

نفر سالمند بوده و لذا در مراكز با ظرفيت 78مربوط به مركز با ظرفيت در اين دستورالعمل تعداد پرسنل پيشنهادي  :9تبصره

 . مشخص گرددبه نسبت بايد تعداد هر گروه نيروي انساني و يا پايين تر، باالتر 

كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي كشور : 7بصره ت

 .مشخص مي شود خواهند بود

 

  2ماده 

 شرح وظايف نيروي انساني

 پزشک:   1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

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

  سالمندبررسي وضعيت عمومي 

  به متخصص و مراكز پاراكلينيكيانجام معاينات باليني عمومي و در صورت نياز ارجاع 

 يا تشديد آن پيشگيري از معلوليت عوارض سالمندي و مشاوره پزشكي در خصوص 

 

 يپرستاركارشناس :   6-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

كننده ي خدمت دريافت

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

  

 كمک به حفظ سالمتي جسماني از طريق كنترل عاليم حياتي 

 نظارت بر نحوه ي مصرف داروها 

 نظارت بر رعايت بهداشت فردي و اجتماعي 

 گزارش هرگونه تغيير در سطح سالمت سالمند 

  پاراكلينيكيپيگيري امور 

 

 فيزيوتراپي:  كارشناس  9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دريافت كننده ي خدمت

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

  ارزيابي قدرت عضالت اندام ها به صورت فعال، به منظور ارتقا فرد از يک سطح پايين تر به سطح باالتر 

  آموزش هاي حركتي و تمرينات متمركز 

 آموزش وضعيت هاي صحيح ايستادن و راه رفتن به فرد و خانواده او 

 ارزيابي حسي و به كار گيري تكنيک هاي بازگشت حسي 

 ينات عملكردي با توجه به شرايط فرد آموزش نحوه انجام تمر 

  تنظيم يک برنامه منظم جهت افزايش هماهنگي  و تعادل ميان گروه هاي عضالني در وضعيت هاي مختلف كه با

 توجه به شرايط و پيشرفت فرد تغيير مي يابد.

 

 يكاردرمان:  كارشناس  7-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

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

 ارزيابي و كسب آگاهي از توانايي هاو ناتوانايي هاي سالمند 

  الزم براي دستيابي مجدد به مهارت ها و كسب استقالل فرديآموزش هاي ي ارائه 

 امور روزانهآموزش  و تقويت مهارت هاي الزم در انجام 

 آموزش استفاده از تكنيک هاي تطابقي جهت جبران ناتوانايي هاي فرد سالمند 

 روانشناسي اجتماعيحمايت سالمند از نظر 

 در قالب تكنيک هاي تمرين درماني و فعاليت هاي  حفظ  و تقويت عملكرد، قدرت عضالني و تحرک فيزيكي

 هدفمند

  تجويز وسايل كمكي 

 ...آموزش نحوه استفاده از وسايل كمكي نظير عصا،واكر،ويلچرو 

 تجويز و ساخت اسپلينت ودر صورت نياز، ارجاع به مراكز تخصصي توانبخشي 

 م كارهاي داوطلبانه يا پاره وقت متناسب با به منظور كمک به فرد براي انجا ارزيابي و تقويت مهارت هاي حرفه اي

 توانمندي ها و عاليق 

 قويت مهارتهاي شناختي، قدرت انگيزه، افزايش تحمل كاري و تقويت ارتباطات اجتماعيت 

 آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني درمنزل 

 

 يروانشناسكارشناس :   7-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دريافت كننده ي خدمت

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

 ارزيابي باليني 

 همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح توانبخشي فرد 

  مشاوره با فرد و خانوادهمصاحبه و 

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

 ارتقاء كيفيت ارتباط سالمند و خانواده 

 گروه درماني 

  آموزش مهارت هاي رواني و اجتماعي به فرد و خانواده ) مهارت هاي برقراري ارتباط، حل مسئله، مقابله با فشار

 (...يريت بحران و..رواني، مد

 

 اجتماعيي مددكاركارشناس :   2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

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

 ارزيابي وضعيت فردي و اجتماعي سالمند و خانواده 

 شناسايي منابع موجود جهت ارتقا وضعيت فردي و اجتماعي سالمند 

 سوق دادن فرد و خانواده به بهره گيري از منابع فوق 

 پيگيري مسائل حقوقي 

 آماده نمودن خانواده براي پذيرش و ترخيص سالمند از مركز 

 

 ورزشي و هنري ،مربي آموزشي:  2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 و با همكاري كمک مربي تخصصي تحت نظارت كارشناسان ، ورزشي و هنري اجراي برنامه هاي آموزشي 

 ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله 

 

 :  كارشناس گفتاردرماني0-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمنداني كه  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و

از خدمت گفتاردرماني استفاده نموده اند

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

 يدرمان برنامه و هدف نييتع و يابيارز 

 سالمندان يا دوره يابيارزش و يدرمان جلسات قيدق ثبت  

 يها مهارت ، يرفتار يهاي ژگيو يابيارز ، يدهان منطقه يعملكرد يساختار يهاي ژگيو يابيارز حواس، يابيارز 

 يها نهيزم در موجود اختالالت رفع و يگفتار و يزبان يهاي ژگيو ، يشناخت يهاي ژگيو ، يداريشن و يداريد

 گفتار ليتسه جهت مذكور

  مشكالت تنفسي، بلع و كنترل آبريزش دهانارائه خدمات مرتبط با رفع 

 

 :  كارشناس تغذيه9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 نظر شاخص توده بدنيسالمندان از  يابيارز 

  سالمندان نيازمند اين خدمتارائه برنامه تغذيه به 

 و ناهار مركز تنظيم برنامه ميان وعده 

 ثبت اقدامات 

 

  0ماده 

 فضاي فيزيكي 
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  مترمربع 16حداقل به مساحتبه صورت مشترک، مسئول فني ، كارشناس تغذيه وپزشک، پرستاراتاق 

 متر مربع 10توانبخشي با مساحت حداقل  فضاي 

  كالس 1سالمند  17به ازاي هر به طور ميانگين متر مربع،  17كالسهاي آموزشي با مساحت حداقل 

  ترمربعم 9مساحت حداقل  روان شناس و مددكار اجتماعي بهاتاق 

  مترمربع 16حداقل به مساحت اتاق استراحت سالمند 

  آشپزخانه 

  حمام يک سرويس 

 ( معموليسرويس بهداشتي سه سرويس ) و فرنگي 

 

  9ماده 

 تجهيزات و لوازم تخصصي 

 : پزشكي9- 1

 درجه اندازه گيري حرارت 

 فشارسنج 

 گوشي پزشكي 

 تخت معاينه 

 پاراوان 

 ترازوي پزشكي 

 جعبه كمک هاي اوليه 

 

 : فيزيوتراپي و كاردرماني6-9

 دستگاه اولتراسوند 

  TNS 

 مادون قرمز 

 تحريک الكتريكي 

 فريم و ضمايم 

 پارالل و آينه 

 چرخ شانه 

 دوچرخه ثابت 

 پولي وضمائم و ست دست ورز 

 انواع عصاهاو واكر 
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 خميردرماني 

  نردبان انگشتي 

 ودج تقويت كوادريسپس 

 تخت درمان كاردرماني 

 

 و ورزشي: آموزشي، تفريحي 9-9

 يک دستگاه تلويزيون 

  تصويري –يک دستگاه پخش صوتي 

 يک دستگاه رايانه با امكان دسترسي به اينترنت 

  وسايل تفريحي و ورزشي متعارف مانند شطرنج، جداول مختلف و وسايل ديگر با توجه به عالقمندي سالمندان

 مركز

 

 : اتاق استراحت سالمند7-9

  پشتي و يا مجهز به مبل راحتيمفروش به فرش و موكت همراه با 

  

  

  

  

  

  



0 
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 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

) غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان(   

نفر( 05)ظرفیت   
 

 

 مقدمه

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

مجلس شوراي اسالمي، صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقاء سطح كيفي  62/11/08

هدف در جهت نيل به توانمندسازي آنان  و كاهش تصدي گري دولت، بر ارائه خدمات آموزشي، توانبخشي، مراقبتي به گروه 

عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد، اين دستورالعمل در اجراء قوانين فوق،  با هم انديشي متخصصان و كارشناسان 

لمي، در سال مرتبط در سازمان بهزيستي كشور، بهزيستي استان ها، انجمن مراكز غيردولتي توانبخشي و انجمن هاي ع

 شده و پس از تصويب در شوراي مديران حوزه توانبخشي، به منظور اجراء ابالغ مي گردد. بازنگري و تنظيم 1992

 

 1ماده 

 تعاريف 

 : سالمند1-1

سال(، سالمند  28-28د. از نظر سني به سه گروه سالمند جوان )نسال و باالتر باش 28اطالق مي گردد كه داراي  افراديبه 

گروه سالمندان داراي  9به باال( تقسيم مي گردند و از نظر ميزان وابستگي به سال  01سال( و سالمند پير ) 21-08ميانسال )

 .حداقل وابستگي،وابستگي نسبي وحداكثر وابستگي تقسيم ميشوند

  حداقل وابستگي: سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي سالمند با(ADL)  حداقل نياز به كمک

 مي باشد. 27-99ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 

  سالمند با وابستگي نسبي: سالمندي است كه در انجام بعضي و يا بخشي از فعاليت ها ي روزمره زندگي خود نياز

 مي باشد.  78-27به كمک دارد و طبق شاخص بارتل داراي نمره 

  سالمند با حداكثر وابستگي: سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي(ADL)  بيشترين ميزان نياز به

 مي باشد.  8-79كمک ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 

 داراي  سالمند داراي نيازهاي خاص: سالمندي است داراي حداكثر وابستگي كه از لحاظ جسمي،حسي وشناختي

 نيازهاي ويژه اي از نظر مراقبت،مداخالت درماني وتوانبخشي باشد. 

 

 سالمندانو توانبخشي آموزشي  روزانهغيردولتي  ز: مرك6-1

به مركزي گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت 

توسط تيم تخصصي توانبخشي، به صورت روزانه، خدمات آموزشي، توانبخشي نظارت آن، به سالمندان واجد شرايط، 

 پزشكي، توانبخشي اجتماعي و توانبخشي حرفه اي ارائه مي گردد.
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  6ماده 

 ط تخصصي متقاضي ومسئول فنيايشر

 ط تخصصي متقاضي ي:شرا 1-6

  مدرک تحصيلي ياو  ، متخصص طب سالمنديعموميدكتراي پزشكي  تحصيلي مدرکحداقل دارا بودن 

از پرستاري،  و مددكاري اجتماعيمشاوره،  ،روانشناسي، توانبخشيمرتبط با هاي در رشته ارشد  كارشناسي

با معدل  تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمورد دانشگاه هاي 

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  17حداقل 

  سال 6حداقل به مدت  سالمندانسابقه كار مرتبط با 



 ط تخصصي مسئول فنيي:شرا 6-6

  مدرک تحصيلي يا و ، متخصص طب سالمندي مدرک تحصيلي دكتراي پزشكي عموميحداقل دارا بودن

از پرستاري، و  مددكاري اجتماعيمشاوره،  توانبخشي، روانشناسي، مرتبط با در رشته هاي ارشد كارشناسي

با معدل مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دانشگاه هاي 

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  17حداقل 

  سال 6سابقه كار مرتبط با سالمندان حداقل به مدت 

 

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

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

 .خواهد بود

 

  9ماده 

 ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص

 : ضوابط پذيرش 1-9

  سال مي باشد. 28حداقل سن جهت پذيرش 

 .سالمندان باحداقل وابستگي ويا سالمندان باوابستگي نسبي  مجاز به پذيرش در مركز روزانه مي باشند 

  ،)صرفا با ارائه ي آمار مربوطه به بدونتشكيل پرونده در ادارهي بهزيستي و پذيرش آزاد سالمندان )بدون يارانه

 رستان امكان پذير است.بهزيستي شه

  سالمندان داراي بيماري عفوني و مسري، پس از طي دوره ي سرايت بخشي با نظر پزشک مركز پذيرش خواهند

 .شد

 ي و ترک كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند.يسالمندان معتاد پس ازسم زدا 
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 است. در مركز با رعايت ضوابط مربوطه بالمانعپذيرش سالمندان از هر دو جنس 

 

سال در  77از سن  و يا داراي اختالالت روانپزشكي )در حالت پايدار( معلولين جسمي حركتي و يا ذهني پذيرش تبصره:

 اين مراكز بالمانع است.

 

 : شرايط ترخيص  6-9

 و با  د مسئول فنيتوانبخشي مركز وبه سرپرستي و تايي ترخيص از مركز توانبخشي سالمندان به تشخيص تيم

 اداره بهزيستي شهرستان و استان صورت مي پذيرد. هماهنگي

 

  7ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز

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

 ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي 

 ( حمايتيتوانبخشي، آموزشي و درماني، تشكيل پرونده ي تخصصي ) 

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

 –باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يک بازه ي زماني مشخص 

 در جلسه ي گروهي -توسط تيم تخصصي

 وانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک از اعضاي تيمتدوين و طراحي برنامه ي ت 

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

  برگزاري جلساتCase Conference دخيل در افراد ) با حضور كليه افراد تيم توانبخشيماه يک بار  2هر  حداقل

و بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد برنامه ي سالمند( 

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

 

 دعوت شوند.  Case Conferenceدر صورت نياز سالمند و يا خانواده وي به جلسه تبصره:

 

  7ماده 

 خدمات  آموزشي، توانبخشي

 : خدمات آموزشي 1-7

 آموزش شيوه زندگي سالم 

 آموزش مهارتهاي زندگي 

 خطاطي، نقاشي ،صنايع دستي ، بافندگي، قرآن ، سوادآموزي ، موسيقي، كالس هاي آموزشي مانند نجاري، خياطي 

 كارگاه آموزشي( 6و.... )با توجه به نياز و فرهنگ هر منطقه حداقل 
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  بهداشت و مراقبت فرديآموزش 

  تغذيه سالمآموزش 

 

 : خدمات توانبخشي6-7

 يک بار در هفتهپزشک عمومي  هر سالمند توسط ويزيت 

 يا كاردرماني حسب نياز سالمند فيزيوتراپي 

  بار در هفتهخدمات مشاوره اي سالمند و خانواده يک 

  يک بار در هفتهخدمات پرستاري 

 خدمات مددكاري حسب نياز 

  گفتاردرماني حسب نيازخدمات 

 

 :خدمات رفاهي تفريحي و هنري 9-7

  برگزاري اردوهاي يک روزه و چند روزه، تفريحي، سياحتي، زيارتي و علمي 

  برگزاري برنامه هاي متناسب با مناسبت ها و ايام خاص 

 كتاب خواني، شعر خواني و قصه گويي 

 اجراي تئاترو موسيقي 

  جدول و...( –سرگرميهاي متناسب با سن )شطرنج 

  نمايش فيلم 

 اجراي برنامه هاي تفريحي ورزشي 

 

ي پنجشنبه از و روزها 19صبح الي  0در اين مراكز ساعت  )و نه لزوما حضور سالمند در مركز( ساعت فعاليت: 1تبصره 

 مي باشد.  16صبح الي  0ساعت 

توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي : 6تبصره 

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

فعاليت بعدازظهر مراكز مي تواند ادامه فعاليت شيفت صبح و يا فعاليتي با موضوع فعاليت هاي صبح و با مجوز : 9تبصره

 سازمان هاي ذيربط باشد.

روزه و برخورداري سالمند از  17)در صورت تامين از سوي سازمان( به ازاي حداقل حضور يارانه كامل در هرماه : 7تبصره 

 خدمات مركز، تعلق خواهد گرفت.

در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و ساعات  :7تبصره 

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

در فرم  ويژه و منجر به كسب امتياز مي باشد اختياري ناهارو سرو  الزامي سالمندانميان وعده به همه  ي ارائه: 2تبصره 

 ارزشيابي خواهد گرديد.



 



5 

 

 2ماده 

 نيروي انساني

 نيروي انساني تخصصي :  1-2

 به صورت تمام وقت:مسئول فني 

 يک روز در هفته يک نفر  :پزشک عمومي 

  :يک نفر به صورت تمام وقت كارشناس روان شناسي 

  يک نفر يک روز در هفته  : اجتماعي يمددكاركارشناس 

 روز در هفتهسه يک نفر  ي: يا كاردرمان كارشناس فيزيوتراپي 

  بصورت پاره وقت يک روز در هفته سالمنداندر صورت نياز ي: گفتار درمانكارشناس 

  يک نفر دو روزدرهفته ي: پرستاركارشناس 

  هر سه ماه يكباركارشناس تغذيه: يک نفر 

 ساعت 0هفته اي : ، ورزشي و هنريمربي آموزشي 

 

هريک از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني، مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي :1تبصره

 شود.

 نيازمند به اين خدمت، ارجاع  اين افراد به كلينيکدر صورت عدم امكان بكارگيري گفتاردرمانگر براي سالمندان  :6تبصره

 الزامي است. و ثبت مستندات مربوطه در پرونده ي سالمند، گفتاردرمانگري و تامين هزينه مربوطه از سوي مركز

 

 نيروي انساني غير تخصصي:  6-2

 در صورت عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا، نيازي به بكارگيري آشپز وجود ندارد( آشپز يک نفر ( 

  خدمه  يک نفر 

 

نفر سالمند بوده و لذا در مراكز با ظرفيت 78مربوط به مركز با ظرفيت در اين دستورالعمل تعداد پرسنل پيشنهادي  :9تبصره

 . مشخص گرددبه نسبت بايد تعداد هر گروه نيروي انساني و يا پايين تر، باالتر 

كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي كشور : 7بصره ت

 .مشخص مي شود خواهند بود

 

  2ماده 

 شرح وظايف نيروي انساني

 پزشک:   1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

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

  سالمندبررسي وضعيت عمومي 

  به متخصص و مراكز پاراكلينيكيانجام معاينات باليني عمومي و در صورت نياز ارجاع 

 يا تشديد آن پيشگيري از معلوليت عوارض سالمندي و مشاوره پزشكي در خصوص 

 

 يپرستاركارشناس :   6-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

كننده ي خدمت دريافت

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

  

 كمک به حفظ سالمتي جسماني از طريق كنترل عاليم حياتي 

 نظارت بر نحوه ي مصرف داروها 

 نظارت بر رعايت بهداشت فردي و اجتماعي 

 گزارش هرگونه تغيير در سطح سالمت سالمند 

  پاراكلينيكيپيگيري امور 

 

 فيزيوتراپي:  كارشناس  9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دريافت كننده ي خدمت

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

  ارزيابي قدرت عضالت اندام ها به صورت فعال، به منظور ارتقا فرد از يک سطح پايين تر به سطح باالتر 

  آموزش هاي حركتي و تمرينات متمركز 

 آموزش وضعيت هاي صحيح ايستادن و راه رفتن به فرد و خانواده او 

 ارزيابي حسي و به كار گيري تكنيک هاي بازگشت حسي 

 ينات عملكردي با توجه به شرايط فرد آموزش نحوه انجام تمر 

  تنظيم يک برنامه منظم جهت افزايش هماهنگي  و تعادل ميان گروه هاي عضالني در وضعيت هاي مختلف كه با

 توجه به شرايط و پيشرفت فرد تغيير مي يابد.

 

 يكاردرمان:  كارشناس  7-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

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

 ارزيابي و كسب آگاهي از توانايي هاو ناتوانايي هاي سالمند 

  الزم براي دستيابي مجدد به مهارت ها و كسب استقالل فرديآموزش هاي ي ارائه 

 امور روزانهآموزش  و تقويت مهارت هاي الزم در انجام 

 آموزش استفاده از تكنيک هاي تطابقي جهت جبران ناتوانايي هاي فرد سالمند 

 روانشناسي اجتماعيحمايت سالمند از نظر 

 در قالب تكنيک هاي تمرين درماني و فعاليت هاي  حفظ  و تقويت عملكرد، قدرت عضالني و تحرک فيزيكي

 هدفمند

  تجويز وسايل كمكي 

 ...آموزش نحوه استفاده از وسايل كمكي نظير عصا،واكر،ويلچرو 

 تجويز و ساخت اسپلينت ودر صورت نياز، ارجاع به مراكز تخصصي توانبخشي 

 م كارهاي داوطلبانه يا پاره وقت متناسب با به منظور كمک به فرد براي انجا ارزيابي و تقويت مهارت هاي حرفه اي

 توانمندي ها و عاليق 

 قويت مهارتهاي شناختي، قدرت انگيزه، افزايش تحمل كاري و تقويت ارتباطات اجتماعيت 

 آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني درمنزل 

 

 يروانشناسكارشناس :   7-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دريافت كننده ي خدمت

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

 ارزيابي باليني 

 همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح توانبخشي فرد 

  مشاوره با فرد و خانوادهمصاحبه و 

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

 ارتقاء كيفيت ارتباط سالمند و خانواده 

 گروه درماني 

  آموزش مهارت هاي رواني و اجتماعي به فرد و خانواده ) مهارت هاي برقراري ارتباط، حل مسئله، مقابله با فشار

 (...يريت بحران و..رواني، مد

 

 اجتماعيي مددكاركارشناس :   2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

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

 ارزيابي وضعيت فردي و اجتماعي سالمند و خانواده 

 شناسايي منابع موجود جهت ارتقا وضعيت فردي و اجتماعي سالمند 

 سوق دادن فرد و خانواده به بهره گيري از منابع فوق 

 پيگيري مسائل حقوقي 

 آماده نمودن خانواده براي پذيرش و ترخيص سالمند از مركز 

 

 ورزشي و هنري ،مربي آموزشي:  2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 و با همكاري كمک مربي تخصصي تحت نظارت كارشناسان ، ورزشي و هنري اجراي برنامه هاي آموزشي 

 ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله 

 

 :  كارشناس گفتاردرماني0-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمنداني كه  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و

از خدمت گفتاردرماني استفاده نموده اند

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

 يدرمان برنامه و هدف نييتع و يابيارز 

 سالمندان يا دوره يابيارزش و يدرمان جلسات قيدق ثبت  

 يها مهارت ، يرفتار يهاي ژگيو يابيارز ، يدهان منطقه يعملكرد يساختار يهاي ژگيو يابيارز حواس، يابيارز 

 يها نهيزم در موجود اختالالت رفع و يگفتار و يزبان يهاي ژگيو ، يشناخت يهاي ژگيو ، يداريشن و يداريد

 گفتار ليتسه جهت مذكور

  مشكالت تنفسي، بلع و كنترل آبريزش دهانارائه خدمات مرتبط با رفع 

 

 :  كارشناس تغذيه9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 نظر شاخص توده بدنيسالمندان از  يابيارز 

  سالمندان نيازمند اين خدمتارائه برنامه تغذيه به 

 و ناهار مركز تنظيم برنامه ميان وعده 

 ثبت اقدامات 

 

  0ماده 

 فضاي فيزيكي 
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  مترمربع 16حداقل به مساحتبه صورت مشترک، مسئول فني ، كارشناس تغذيه وپزشک، پرستاراتاق 

 متر مربع 10توانبخشي با مساحت حداقل  فضاي 

  كالس 1سالمند  17به ازاي هر به طور ميانگين متر مربع،  17كالسهاي آموزشي با مساحت حداقل 

  ترمربعم 9مساحت حداقل  روان شناس و مددكار اجتماعي بهاتاق 

  مترمربع 16حداقل به مساحت اتاق استراحت سالمند 

  آشپزخانه 

  حمام يک سرويس 

 ( معموليسرويس بهداشتي سه سرويس ) و فرنگي 

 

  9ماده 

 تجهيزات و لوازم تخصصي 

 : پزشكي9- 1

 درجه اندازه گيري حرارت 

 فشارسنج 

 گوشي پزشكي 

 تخت معاينه 

 پاراوان 

 ترازوي پزشكي 

 جعبه كمک هاي اوليه 

 

 : فيزيوتراپي و كاردرماني6-9

 دستگاه اولتراسوند 

  TNS 

 مادون قرمز 

 تحريک الكتريكي 

 فريم و ضمايم 

 پارالل و آينه 

 چرخ شانه 

 دوچرخه ثابت 

 پولي وضمائم و ست دست ورز 

 انواع عصاهاو واكر 
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 خميردرماني 

  نردبان انگشتي 

 ودج تقويت كوادريسپس 

 تخت درمان كاردرماني 

 

 و ورزشي: آموزشي، تفريحي 9-9

 يک دستگاه تلويزيون 

  تصويري –يک دستگاه پخش صوتي 

 يک دستگاه رايانه با امكان دسترسي به اينترنت 

  وسايل تفريحي و ورزشي متعارف مانند شطرنج، جداول مختلف و وسايل ديگر با توجه به عالقمندي سالمندان

 مركز

 

 : اتاق استراحت سالمند7-9

  پشتي و يا مجهز به مبل راحتيمفروش به فرش و موكت همراه با 

  

  

  

  

  

  


