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 مقدمه

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

مجلس شوراي اسالمي، صدور پروانه فعالیت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقاء سطح كیفي  62/11/05

هدف در جهت نیل 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 قوانین فوق،  با هم انديشي متخصصان و كارشناسان 

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

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

 

 1ماده

 تعاريف 

 داراي اختالل طیف اتیسمفرد : 1-1

 

عاليم و در دو حیطه ارتباطي/اجتماعي و رفتاري داراي مجموعه اي از فرد داراي اختالل طیف اتیسم فردي است كه 

 نیازمند گستره اي از خدمات و حمايت ها از جانب متخصصان مختلف باشد. افراد ،نشانگان است كه باعث مي شوند فرد

، از خود عالقه محدود و رفتارهاي تكراري و ارتباطات و اجتماعي شدنزمینه در  تفاوت و ناتواني هايي ،داراي اين اختالل

. اين افراد مشكالتي در عملكرد مغز و مي باشد ايشاننشان مي دهند كه حاكي از تفاوت در شیوه هاي تخیل و تفكر 

باعث مي شود تا در زمینه آموزش، اجتماعي شدن، برقراري ارتباط معني دار و نیز بروز رفتارهاي  دستگاه عصبي دارند كه 

 مند آموزش و توانبخشي ويژه و تخصصي باشند. متناسب با سن و هنجارهاي جامعه نیاز

 

 افراد داراي اختالل طیف اتیسمآموزشي و توانبخشي روزانه غیردولتي : مركز 6-1

 و در آنبه مركزي اطالق مي گردد كه توسط اشخاص حقیقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسیس گرديده 

، و نیز رواني اجتماعي،آموزشيپزشكي،  در ابعاد خدمات توانبخشيبه صورت روزانه ، افراد داراي اختالل طیف اتیسمبه 

رائه مي شود. بخشي از اين خدمات مي تواند اخدمات آموزشي،  ايشان نیزبه خانواده ي وهنري و ورزشی-فرهنگيخدمات 

و يا  داراي اختالل ، در محل سكونت، به فرد مركز و با كسب مجوز رسمي از سازمان بهزيستي از طريق كاركنان تخصصي

 خانواده ي وي ارائه گردد.



 

 

 6ماده 

 ط تخصصي متقاضي ومسئول فنييشرا 

 ط تخصصي متقاضي:يشرا:  1-6

  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي روانپزشكي و يا پزشكي عمومي، كارشناسي ارشد و باالتر در رشته هاي 

از دانشگاه هاي مورد تايید وزارت  مشاوره توانبخشيمديريت و ، گفتاردرماني،كاردرمانيروان شناسي، روان پرستاري، 

 در دو مقطع تحصیلي  10با معدل حداقل   يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي علوم تحقیقات و فناوري

  سال 9سابقه كار مرتبط با افراد داراي اختالل طیف اتیسم حداقل به مدت 



 تخصصي مسئول فني:ط ي:شرا 6-6

  كارشناس ارشد روانشناسيدكتراي روانشناسي ،مدرک تحصیلي در رشته هاي روانپزشكيحداقل دارا بودن ، ،

يا وزارت بهداشت درمان و  از دانشگاه هاي مورد تايید وزارت علوم تحقیقات و فناوري كارشناس ارشد كاردرماني

 در دو مقطع تحصیلي  10با معدل حداقل   آموزش پزشكي

  سال 6سابقه كار مرتبط با افراد داراي اختالل طیف اتیسم حداقل به مدت 

براي افرادي كه پیش از ابالغ اين دستورالعمل و  بر مبناي مفاد دستورالعمل هاي پیشین موفق به اخذ پروانه هاي  تبصره:

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

 

 9ماده

 ضوابط پذيرش وشرايط ترخیص

 ضوابط پذيرش : 1-9

گواهي روانپزشک و  ئهو يا ارابا تشخیص كمیسیون پزشكي تعیین نوع و شدت معلولیت  اد داراي اختالل طیف اتیسمافر

سال   10تا  6 در محدوده ي سني  تايید توسط پايگاه غربالگري و تشخیص اختالل طیف اتیسم با اجراي آزمون تشخیصي

 در بخش آموزشي و توانبخشي 

 

مركز حرفه آموزي پذيراي افراد اتیسم در شهرستان محل مركز،  ادامه حضور افراد داراي اختالل  نبوددر صورت  :1 تبصره

 ،  بالمانع است.اسبو خدمات متندر مركز با پیش بیني شرايط سال تمام،  10تا  طیف اتیسم



 شرايط ترخیص :  6-9

  و مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنايي براي ورود به مدارس عادي فردآمادگي

 آمادگي فرد براي ورود به مراكز حرفه آموزي

  تولیدي حمايتيآمادگي فرد براي ورود به كارگاه هاي

  ساله، مطابق تايید اعضاي تیم توانبخشي مركز  يکپس از طي دوره ي توانبخشي  فردعدم پیشرفت

  تمايل خانواده



 

 

فراهم نمودن بستر مناسب جهت تحقق شرايط ترخیص براي گروه هدف و ارائه گزارش سالیانه در مراكز ملزم به  :6 تبصره

 اين خصوص به  اداره بهزيستي شهرستان و استان مي باشند.



 4ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز 

 :رديپذيمي خدمات در مركز به ترتیب ذيل صورت ارائهپس از طي مراحل پذيرش، فرايند 

 مصاحبه با والدين و مشاهده بالیني و اجراي ) دهيد دورهابي جامع بالیني فرد داراي اختالل توسط تیم توانبخشي ارزي

 آزمون تشخیصي در خصوص توانخواه ارجاع شده(

   انفرادي يا گروهي  صورت بهتدوين و اجراي برنامه آموزشي و توانبخشي فرد داراي  اختالالت طیف اتیسم

  توانبخشيتوسط تیم   شده نيدوت توانبخشيثبت هفتگي اقدامات در راستاي برنامه آموزشي و

  خانواده در  نظر ، همراه با ارزيابيبارکتیمي( هر شش ماه ي  صورتبه) توانبخشيارزيابي فرد داراي اتیسم توسط تیم

 خصوص پیشرفت درمان با استفاده از پرسشنامه 

  ماه(  به صورت الكترونیک )لوح فشرده، هارد و ...(  2ارزيابي هاي اولیه و دوره اي )هر ضبط و ذخیره فیلم جلسات

 براي مشخص شدن روند توانبخشي فرد

  برگزاري جلساتCase Conference با حضور -بارکهر سه ماه ي و در صورت  توانبخشيمربیان و كلیه افراد تیم

مشخص شدن وضعیت پیشرفت و يا  منظوربهي، ادورهي  هايابيارزي  فرد داراي اختالل، بررسي نتايج خانوادهلزوم 

ي  فوق در صورت پسرفت فردبرنامه مجددو تعريف  توانبخشي روند درپسرفت فرد 

  يک توانخواهي  تخصصي يكپارچه و واحد مربوط به پروندهي  اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات پیگیري در هیكلثبت

  آموزش مرتبط كودكاني كه از آمادگي كافي براي ورود به مدرسه عادي يا استثنايي برخوردارند )از شش ماه قبل از

سنجش(

  ترخیص فرد داراي اختالالت طیف اتیسم، در صورت عدم پیشرفت فرد 

 

نواده، مربي و مركز تشريح شده و ي  متقابل خاهاتیمسئولقبل از شروع برنامه درماني، مراحل اجراي كار و  تبصره:

 از ولي قانوني فرد داراي  اختالالت طیف اتیسم  دريافت شود.  نامهتيرضا

 

 

 0ماده

 )از جمله برنامه هاي مختلف آموزشي و رفتاري مانند اي بي اي، تیچ  و...(: : خدمات آموزشي شناختي رفتاري1-0      

)توجه، تمركز، تكلم و ...( و  اختالل طیف اتیسم شناختي فرد داراي يهاكنششامل اقداماتي است كه منجر به افزايش 

اي بي  ،يرفتاردرمانو به اين منظور از  كنديمحذف رفتارهاي اضافه است كه سازگاري شناختي كودک را با محیط مختل 

شناختي و كنترل رفتاري و درک ، تیچ، برقراري ارتباط با استفاده از مبادله تصوير با هدف ارتقا سطح مهارت هاي اي

بخش رفتاري اين خدمات به منظور ايجاد تغییر  اهمیت درنظر گیري رفتارهاي متناسب با سن و جامعه، بهره گیري مي شود.

هاي مثبت مورد استفاده قرار مي گیرد. مداخالت مبتني بر  در رفتار يک فرد و تقلیل رفتارهاي ناخواسته و افزايش مهارت

هاي شناختي و آموزشي مورد نیاز  در اين بخش قرار مي گیرند كه به منظور ايجاد و نگهداري و حمايت از مهارتمهارت نیز 

 اين افراد ارايه مي شوند.

در جامعه و فراهم  اختالل طیف اتیسم  شامل تالش در جهت ايجاد بستر مناسب براي حضور فرد داراي  اين برنامه ها



 

خودياري و آموزش ارتباط با ديگران  ي هامهارت زندگي، آموزش ي هامهارتآموزش طريق از  آوردن شرايط زندگي عادي 

 انجام 

 .شوديم

اختالل  افراد داراي  ي هاخانواده، آگاه نمودن اختالل طیف اتیسم عمومي در خصوص  ي هايآگاهدر اين راستا افزايش 

سايت اينترنتي و ارتباط  ياندازراهفوق و مربیان مراكز از طريق تهیه بروشور، ارائه مقاالت،  اختاللدر خصوص  طیف اتیسم 

 .است مدنظرگروهي نیز  يهارسانهبا 

 خدمات توانبخشي )از جمله خدمات گفتار و كار درماني و روش هاي تقويت ارتباط مانند تعامل همه جانبه و...( : 6-0     

، برنامه هاي حسي مانند روش ورزش ،، كاردرماني، گفتاردرمانيحركتي-ي تقويت حسيهاوهیشدر اين دسته از خدمات 

اين برنامه ها با توجه به شدت عاليم و سطح نیازمندي افراد تعیین  .شوديم... استفاده  انسجام حسي، تربیت شنیداري و

 مي شوند.

 :همراه و برنامه هاي تغذيه اي ويژه( تكنترل اختالالمانند مداخالت دارويي براي :  خدمات زيستي دارويي )9-0     

 اختالل طیف اتیسم  همراه يهايماریبشامل مداخالت درماني است كه در جهت پیشگیري از پیشرفت اختالل و يا درمان 

و از طريق ارائه  بوده همراه اختاللدرمان  ، ويتامین درماني ويدرمانهيتغذ، يدارودرماناين اقدامات شامل .دنشويمانجام 

 است.  ريپذامكانو ارجاع به متخصصان خارج از مركز  مشاوره تخصصي به خانواده

 (:موسیقي درماني و يا ساير برنامه هاي درماني تكمیلي ،خدمات تكمیلي و تركیبي )مانند خدمات بازي، هنر : 4-0     

تند كه به نوعي عناصر و يا بخش هايي از سه حیطه قبلي در مدل هاي تركیبي و تكمیلي براي ارايه خدمات برنامه هايي هس

را در خود دارند اين دسته از خدمات  زماني ارايه مي شوند كه سه دسته قبلي خدمات وجود داشته باشند و به تنهايي نمي 

 اين برنامه ها شامل موارد ذيل مي باشند:د در قالب يک برنامه جامع و كامل ارايه شوند. نتوان

 جهت نیل به اهداف توانمندسازي  توانبخشي ي هابرنامهمعیارها و   اساس برنر آموزش ه

 موسیقي درماني

 بازي درماني

 )حیوان درماني )مانند اسب  و يا دلفین درماني 

  و توانمندسازي وانبخشيتمنظم ورزشي با توجه به اهداف  يهاتیفعالانجام

 مختلف يهاجشنوارهورزشي، هنري و  يهارقابتبراي شركت در  مستعد اختالل طیف اتیسم افراد دارايي سازآماده



 مي باشد. 16صبح الي  0و روزهاي پنجشنبه از ساعت  19صبح الي  0ساعت فعالیت در اين مراكز ساعت : 1تبصره 

 خدمت نمايند.اين مراكز در صورت نیاز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي توانند در شیفت بعدازظهر نیز ارائه ي : 6تبصره

 مي باشد. 10تا  19از ساعت  ساعت كار در شیفت بعداز ظهر

فعالیت بعدازظهر مراكز مي تواند ادامه فعالیت شیفت صبح و يا فعالیتي با موضوع فعالیت هاي صبح و با مجوز : 9تبصره

 سازمان هاي ذيربط باشد.

ان تكمیل كادر تخصصي و نیروي انساني در شیفت در صورت وجود ظرفیت خالي يارانه اي در شیفت صبح، و امك:4تبصره

بعد از ظهر، مركز مي تواند با رعايت كلیه ضوابط و مقررات و ساعات كاري حاكم بر شیفت صبح، نسبت به پذيرش 

 ان صرفاً يارانه بگیر در شیفت بعدازظهر  اقدام نمايد.توانخواه

و يا  فردروزه  و برخورداري  10يارانه كامل در هرماه )در صورت تامین از سوي سازمان( به ازاي حداقل حضور : 0تبصره

 . خانواده وي، از خدمات مركز، تعلق خواهد گرفت

 خدمت گیرندگان شیفت صبح و براي )مطابق شیوه نامه ابالغي از سوي سازمان( با كیفیت ي میان وعدهسرو : 2تبصره

 است. الزاميعصر

 امكان پذير است. ارائه خدمات تخصصي توانبخشي تكمیلي در منزل )مطابق شیوه نامه ابالغي( :2تبصره 



 

 

 2ماده

 نیروي انساني

 نیروي انساني تخصصي:  1-2

 مسئول فني: به صورت تمام وقت 

  بالیني: يک نفر  به صورت تمام وقت يروانشناسكارشناس

  روز در هفته 4: يک نفر حداقل يكاردرمانكارشناس

  روز در هفته 9: يک نفر حداقل يگفتاردرمانكارشناس

  به : استثنايي(  روان شناسي، يا علوم تربیتي )با گرايش حداقل كارشناسي در رشته هاي  با تحصیالت آموزشيمربي

روزهر يک نفر در توانخواه 9ازاي هر 

  سه روز در هفته :و ورزشي هنري امورمربي



به مطب روانپزشک و تامین هزينه ي ويزيت وي از وظايف مركز مي باشد.  اجباري به در بدو پذيرشرجاع فرد ا :1تبصره 

اجراي اين تبصره براي افرادي كه خود تحت نظر روانپزشک قرار دارند، وجود ندارد. در حالت اخیر، مركز بايد به طرق 

 د.مقتضي از ويزيت مرتب روانپزشک از فرد اطمینان حاصل نماي

در صورت انطباق شرايط با مسئول فني، مي تواند به  )به غیر از مربي آموزشي( هريک از نیروي انساني تخصصي :6تبصره 

 عنوان مسئول فني معرفي شود.

آموزشي برگزار شده توسط هاي گاه كاردر يک نفر از كارشناسان مركزشركت و موفقیت مسئول فني و حداقل  :9تبصره 

در زمینه غربالگري، تشخیص  و مداخالت مركز محور و خانواده محور ضروري بوده و در صورت عدم  ستاد بهزيستي كشور

 ، افراد فوق مي بايست در اولین نوبت برگزاري كارگاه هاي فوق حضوريابند.شركت

از زمان  سالسه در بازه زماني كمتر از ، اين ماده( 9در صورت تغییر مسئول فني آموزش ديده )موضوع تبصره : 4تبصره 

 جديد به عهده ي صاحب امتیاز است. آموزش، تامین هزينه ي آموزش مسئول فني

مربیان آموزشي درصورت گذراندن دوره ي هنري و ورزشي مصوب سازمان بهزيستي كشور مي توانند به طور  :0تبصره 

 همزمان به عنوان مربي هنري و ورزشي انجام وظیفه نمايند.



 غیر تخصصينیروي انساني :  6-2

  نفر يک: خدمه

نفر بوده و لذا در مراكز با ظرفیت باالتر  05مربوط به مركز با ظرفیت   در اين دستورالعملتعداد پرسنل پیشنهادي  :2تبصره 

 و يا پايین تر به نسبت بايد تعداد هر گروه نیروي انساني مشخص گردد. 

 

 2ماده 

 شرح وظايف نیروي انساني

 روانشناسي بالیني:: كارشناس 1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل



 

 هاي غربال و تشخیصگیري از آزموناي  با بهرهارزيابي بالیني اولیه و دوره 

 بخشي  فرد داراي اختالل طیف اتیسمهمكاري با تیم توانبخشي  در تدوين برنامه توان 

 نظارت بر عملكرد ايشان ي  برنامه به مربیان آموزشي با هماهنگي مسئول فني وارائه 

 ي  فرد داراي اختالل طیف اتیسمخانواده مصاحبه و مشاوره با 

 ارتقا كیفیت ارتباط فرد داراي اختالل طیف اتیسم و خانواده 

 داراي اختالل طیف اتیسم بخشي  فردو ... در تواندرماني  هاي  رفتاردرماني، بازيگیري  از تكنیکبهره 

  اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیريتشكیل پرونده و ثبت 

 

 : كارشناس كاردرماني6-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  و تاريخچه، تعیین اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از كودكان  حالشرحتشكیل پرونده، نوشتن

ي خدمتكنندهافتيدر

  و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده( هاگزارشثبت

  داراي  اختالالت طیف اتیسم ارزيابي فرد 

 بخشي فرد با مشاركت ساير اعضاي تیم تخصصيي توانتدوين برنامه 

 ي برنامه به مربیان آموزشي با هماهنگي مسئول فني و نظارت بر عملكرد ايشانارائه 

  آموزش و تقويت عملكرد اجرايي افراد داراي  اختالالت طیف اتیسم 

 هاي هاي تمرين درماني و فعالیتو تقويت عملكرد، قدرت عضالني و تحرک فیزيكي در قالب تكنیک حفظ

 هدفمند

 هاي شناختيتقويت مهارت 

 هاي والد به در انتقال آموزش آموزش به خانواده نه صرفاً با حضور در مركز، بلكه از طريق مشاوره تلفني، تسهیل

 منظور پیگیري اقدامات درمانيوالد و ...به

 

 : كارشناس گفتاردرماني9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  و تاريخچه، تعیین اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از كودكان  حالشرحتشكیل پرونده، نوشتن

ي خدمتكنندهافتيدر

  و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده( هاگزارشثبت

  ي تنفسي، هايژگيوي ساختاري و عملكرد منطقه دهاني، هايژگيوي گفتار و زبان شامل هامهارتارزيابي 

ي زباني و گفتاريهايژگيوي شناختي، هايژگيوي ديداري و شنیداري، هامهارتي رفتاري، هايژگيو

  به مربیان آموزشي با هماهنگي مسئول فني و نظارت  هامهارتي درماني در جهت رفع مشكالت و تقويت هابرنامهارائه

بر عملكرد ايشان

 ارائه خدمات مرتبط با رفع مشكالت تنفسي، بلع و كنترل آبريزش دهان



 دهيدآموزش: مربي 4-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل



 

 هاي تیچ،شده بر اساس روشتدوينهاي آموزشي اجراي برنامهABA جانبه، توسط كارشناسانو تعامل همه 

 درمانگر و مسئول فني مركز درمانگر و گفتار شناسي بالیني، كارروان

 ثبت هفتگي اقدامات و نتايج حاصله 

 

 : مربي امور هنري و ورزشي0-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  و ورزشي آنان و ارائه برنامه هنري ي گروه هدفهاييتواناارزيابي و كسب آگاهي از 

  ي هنري و بدنيهامهارتي الزم براي دستیابي به هاآموزشارائه 

  ي گروهي به گروه هدفهاتیفعالآموزش 

  ي هنري و ورزشي با هابرنامهايجاد حس همكاري در افراد داراي  اختالالت طیف اتیسم  جهت ادامه و پیگیري

 و روانشناس بالیني مركز انگركار درمهماهنگي 

  و نیازهاي  هايژگيوو روانشناس بالیني مركز در ارتباط با  كار درمانگري آموزشي با همكاري هاكالسبرگزاري

 گروه هدف، براي همكاران و خانواده آنان

  ي هنري و ورزشيهاتیفعالي به گروه هدف در قالب زندگ يهامهارتآموزش 

  ي گروه هدفسازفعالي جهت تعیین عاليق و بخشتوانهمكاري با تیم 

 ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله 

 

 0 ماده

 فضاي فیزيكي 

 مترمربع 16حداقل  ،به صورت مشترک و روان شناس اتاق مسئول فني

  ،متر مربع 2يک عدد حداقل اتاق ارزيابي مجهز به دوربین مدار بسته

  نفره،  0تا  9استفاده از كالس هاي آموزشي  يا يک عدد اختالل طیف اتیسمفرد داراي اتاقک هاي آموزشي براي هر

متر مربع 92جمعا به مساحت 

  متر مربع 10فضاي كاردرماني حداقل

  گفتاردرمان مي تواند از فضاي كاردرماني  ،در صورت عدم تداخل ساعات كار –متر مربع  9فضاي گفتاردرماني حداقل

استفاده نمايد

  متر مربع 65حداقل  برگزاري جلسات اولیا و مربیان،سالن گروه درماني، تماشاي تلويزيون و

 فضاي مناسب فعالیت هاي هنري و ورزشي

 فضاي استقرار و آموزش خانواده ها

  فضاي آبدارخانه

 معمولي و مخصوص كودک هر كدام يک عدد سرويس بهداشتي

  مترمربع 05حیاط مشجر حداقل



 باشد. مركز مطابق با  روش تیچ بخشي از  و چیدمان ساختارتبصره:

 





 

 9 ماده

 تخصصيو لوازم تجهیزات  

 :  پزشكي 1-9

  گوشي 

  فشار سنج 

 چراغ قوه 

 ترازو

  كمک هاي اولیه

 

 كاردرماني :  6-9

 وسايل كامل تحريكات حسي 

   كامل براي تقويت مهارت هايgross 

   كامل براي تقويت مهارت هاي ظريف 

   كامل براي افزايش هماهنگي چشم ودست 

  كامل كمک آموزشي 

 

 :  روان شناسي  9-9

 غربال و تشخیص اختالل طیف اتیسم آزمونهاي 

  مقیاس هاي پیشرفت شناختي 

 مقیاس هاي رشد اجتماعي 

 

 :  گفتاردرماني 4-9

 انواع آينه 

 ماساژور صورت

 محرک هاي دهاني 

 مسواک برقي 

 لنگوئیج مستر 

 نوار كاست 

 انواع لگو 

 انواع پازل 

 ( و سوت ،شیپور ،وسايل تولید صدا ) طبل ..... 

 انواع كتابهاي زبان آموزي 

 كتاب فرهنگ مصور همخوان ها 

 كتاب به بچه ها گفتن و از بچه ها شنیدن 

 هاي دستي عروسک 



 

 نخ و مهره و... ،حلقه هوش ،كره هوش ،برج هوش ،انواع وسايل كمک آموزشي نظیر كارتهاي ديدآموز  

 يمداد رنگ ،آبرنگ 

  شمع 

 ني 

 

 ي درمانيباز :0-9       

 

:شامل ،يحس يها يانجام باز يبرا يحس يها يباز اسباب از يا مجموعه       

 دار برهيو اي و يمعمول و يا پارچه يها توپ

  ايو  خرس)مثال  شدن بغل قابل يها يباز اسباب و دار مو نرم، كوچک اریبس و كوچک و بزرگ يها يباز اسباب 

 مودار(  يپارچه ا واناتیح ريسا

 زديكرک آنها بر اينباشد كه مو  يآنها به گونه ا تیفیتا ك بايد دقت شود ها کسعرو نيا انتخاب در: تذكر

داشته باشد )مانند كنده شدن چشم  آنان يبرا يگريخطرات د ايكند و  جاديكودک ا يبرا يتنفس يها تیوحساس

 و دماغ عروسک و احتمال خطر قورت دادن آن توسط كودک( 

 صدا كننده تولید هاي بازي اسباب و وسايل 

 عروسک هاي بادي )انسان و حیوانات(مبل بادي بزرگ چرمي ، 

 ايجاد كودک سالمتي براي خطري تا باشند شده عفوني ضد و تمیز ،شده شسته بايد ها ماسه ماسه )اين جعبه 

 نكنند(

  مجموعه اي از اسباب بازي هاي مینیاتوري )كوچک( براي بازي در جعبه ماسه شامل حیوانات و انسان، ماشین

 كوچک و وسايل منزل و...(

  فرفره

 

 :شامل اجتماعي،/  ارتباطي بازي كننده تسهیل هاي بازي اسباب از اي مجموعه 

 كتاب هاي مصور 

 قصه ي هدفشر نوار و  يا لوح هاي 

 كشي( كشي )براي نمايش عروسک هاي دست جعبه نمايش عروسک هاي دست 

 انواع بادكنک

 ساز حباب

 

  :شامل تخیلي، هاي بازي كننده تسهیل هاي بازي اسباب از اي مجموعه

  ي  دستيهاعروسکانواع 

 يانگشت  يهاعروسک انواع

 از يا مجموعه. كرد مشاهده توان يم را خانه داخل و هستند كردنباز  قابل معموالخانه  نيا) يعروسك خانه 

 يها صحنه خلق و خانه داخل در دادن قرار يبرا مختلف يها عروسک و مبلمان شامل يعروسك خانه ليوسا

 (مختلف

 پرندگان و آبزي و خشكي حیوانات روستا، و جنگل وحش، مزرعه،باغ  حیوانات شامل حیوانات از اي مجموعه. 

 يداستان معروف  يهاتیشخص عروسک 



 

 دختر و پسر  يهاعروسک 

 آشپزخانه ليوسا شامل يبازاسباب

 ..كیت وسايل و ابزارهاي حرفه هاي شناخته شده مثل پزشک، پرستار، نجار، پلیس و

 )ماشین هاي اسباب بازي )كامیون، سواري، ماشین پلیس 

 

 :شامل ،يهنر يها تیفعال كننده لیتسه يها ابزار از يا مجموعه
و مداد رنگي ها و ماركر ها در رنگ هاي مختلف، مداد شمعي ماژيک •

كاغذهاي رنگي، كاغذ كشي از رنگ هاي مختلف و متنوعمقوا و  •

قابل كنترل و استفاده براي كودكان ،چسب نواري،ساير انواع ديگر چسبقیچي، چسب ماتیكي و خمیري •

 آبرنگ، رنگ هاي انگشتي •

 الگو ها و شبلون هاي مختلف  •

و تصويرهاي تركیبي و ساختن كالژ هابراي قیچي كردن عكس مجالت مصور  •

 خمیر بريدن و، قالب زدن  دادن شكل مختلف ابزارهاي مختلف، رنگهاي در بازي خمیر يا رس گل •

قلم مو هاي بزرگ و كوچک •

 ي  معروف داستانيهاتیشخصماسک  •

 ي  پسر و دخترهاعروسک •

 ي شامل وسايل آشپزخانهبازاسباب •

 قصه وكتاب شعر  •

 يبازاسباب يهانیماش •

 جعبه شنساعت كودک •

 اندازه بزرگ درخزي و نرم  صورتبهي حیوانات هاعروسک •

يبازاسباب ریشمش وتفنگ  •

 يدرمانيقیموس :2-9

 طبل بزرگ با سه مضراب 

 طبل متوسط با سه مضراب 

 متالوفون آلتو با سه مضراب 

 ( 6چوبک )جفت 

 سنج كوچک 

  يهادانهخاشخاشک كوچک با متوسط 

 متوسط ي زنگرهيدا 

 مثلث متوسط 

 سیستم صوتي مناسب 

 يهالوح انواع نوار و استاندارد فشرده موسیقي كودكان 

 

 هنري و ورزشي  :2-9

 بر اساس نظر كارشناسان و مربیان مربوطه 


