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 مراکز توانبخشی معلوالنشرایط و ضوابط اختصاصی  دستورالعمل

 (اختالالت شنوایی مبتال به کودک) غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و 

 (نفر 05ظرفیت )

 

 مقدمه        

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

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

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

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

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

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

 

 1ماده 

 يف تعار 

 اختالالت شنوايي فرد مبتال به   -1-1

محركات شنيداري )افت شنوايي( و يا پردازش ادراكي محركات  در دريافتنقص  مبتال بهكه  به فردي اطالق مي شود 

 مي باشد. ژيكي زمينه در آن پردازش ها )اختالل پردازش شنيداري(شنيداري و فعاليت نوروبيولو

 

 اختالالت شنوايي  بهمبتال  خدمات توانبخشي كودكان -6-1

با استفاده از وسيله  ،ان نمودن ارتباط دريافتي و بيانيجهت آس اختالالت شنوايي  كودكان ويژه مجموعه اقدامات و خدمات

 مي باشد. به اين افراد هاي ويژه آموزش ارائه و مناسب تقويت كننده

 

 اختالالت شنواييبتال به مآموزشي و توانبخشي خانواده و كودك  روزانه مركز غيردولتي -9-1

گردد كه توسط افراد حقيقي و حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي كشور )معاونت توانبخشي( به مركزي اطالق مي

 ابتال به به كودكاني كه از سنين شيرخوارگي به دليلتاسيس گرديده و طبق ضوابط و مقررات مندرج در اين دستورالعمل، 

اند و نيز به والدين اين كودكان ارائه خدمت مي ادگيري و بكارگيري گفتار و زبان دچار مشكالتي شدهشنوايي در ي اختالالت

 نمايد. 

 

 6ماده 

 ط تخصصي متقاضي و مسئول فنييشرا 

 ط تخصصي متقاضيي: شرا 1-6



 

  يا  شناسيدر يكي از رشته هاي شنوايي  ارشد كارشناسي دكتراي پزشكي عمومي يا تحصيليدارا بودن حداقل مدرك

با  مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيدانشگاه هاي از  گفتاردرماني

 11معدل باالتر از 

 رعايت شرط معدل و رشته تحصيلي مذكور در بند فوق در خصوص مقطع كارشناسي متقاضي 

  سال 6حداقل به مدت  ياختالالت شنواي مبتال بهكودكان سابقه كار مرتبط با 

 

 شرايط تخصصي مسئول فني : 6-6

  از دانشگاه هاي دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي شنوايي شناسي يا گفتاردرماني

 11با معدل باالتر از  مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 سال 6حداقل به مدت  اختالالت شنواييمبتال به كودكان رتبط با سابقه كار م 

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

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

 

 9ماده 

 و شرايط ترخيصپذيرش  ضوابط

 : ضوابط پذيرش  1-9

 ، به صورت مختلط سالگي 11تا سن  اين دستورالعمل، از سن شيرخوارگي 1-1پذيرش در اين مركز با توجه به تعاريف بند 

 )دختر و پسر( و در صورت لزوم همراه با والدين، امكان پذير است. 

 توانبخشي به توانخواهان در شيفت مخالف مهد و يا مدرسه بالمانع است.و موزشي ارائه خدمات آ :تبصره

 

 : شرايط ترخيص  6-9

حدي ازمهارت هاي گفتار و زبان دست يابد كه تشخيص تيم توانبخشي مركز، به به  چنانچه فرد بعد از دريافت خدمات مركز

 خيص خواهد گرديد.بتواند با شرايط افراد عادي به صورت نسبي انطباق يابد، تر

 

 4ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز 

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

 و با همراهي والدين ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي 

 ( آموزشيو  توانبخشي ،تشكيل پرونده ي تخصصي )درماني 

 جبران محدوديت هاي عملكردي و دستيابي وي به سطح توانمندسازيوانبخشي فرد، به منظور تعيين اهداف ت ،

 –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

 ف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک از اعضاي تيمتدوين و طراحي برنامه ي توانبخشي، منطبق با اهدا 

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



 

  ماه يک بار ششارزيابي دوره اي هر 

  برگزاري جلساتCase Conference  و  م توانبخشيبا حضور كليه افراد تي -هر سه ماه يک باربه صورت

و بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت  )و در صورت نياز خانواده( مربيان

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

  ت الكترونيک )لوح فشرده، هارد و ماه(  به صور 2ضبط و ذخيره فيلم جلسات ارزيابي هاي اوليه و دوره اي )هر

 ...( براي مشخص شدن روند توانبخشي فرد

 آماده سازي فرد و خانواده جهت  دستيابي به سطوح باالتر 

 

  1ماده 

 دمات آموزشي، توانبخشيخ

 اقدامات توانبخشي آموزشي: 1-1

 توانبخشي كودك  ثبت نام، تشكيل پرونده، ارجاع جهت ارزيابي اوليه و تعيين پروتكل هاي درماني و 

  سطح بندي كودك بر اساس سن، ميزان افت شنوايي و توانايي كودك 

 هاي ارتباطي و آموزش مفاهيم زباني و گفتاري تحت نظارت كارشناسان شنوايي شناسي و گفتار  آموزش مهارت

   سط مربيبكارگيري زبان و گفتار تو درماني به منظور تاكيد بيشتر بر استفاده از باقيمانده شنوايي  و

  كمک شنوايي نظير  از ضرورت  استفاده  از  وسيله مشاوره و راهنمايي اديولوژيک به والدين جهت آگاهي

 )راهبري اديولوژيک(سمعک 

 كودك متناسب با شرايط گروهي يا فردي و توانبخشي  آموزشي و برگزاري جلسات 

 مكاري در توانبخشي كودكمشاوره روانشناسي با والدين جهت پذيرش معلوليت فرزند خود و ه 

  و ارائه ي آموزش هاي الزم به مربيان  درمان اختالت شنوايي توسط كارشناس شنوايي شناسيارزيابي و 

 هاي الزم به مربيان توسط  آموزش ارائه ي و توسط گفتاردرمانگر ارزيابي و درمان اختالالت گفتار و زبان

 كارشناس گفتاردرماني  

  والدين موفق در راهنمايي  ياتوالدين و استفاده از تجربو آموزش گروهي مشاوره يا  انفرادي وبرگزاري جلسات

 ساير خانواده ها

  آموزش ديده  توسط مربيان« نقاشي »كارهاي دستي و هنري انجام 

 ارجاع كودك به كلينيک شنوايي و تامين  يا بررسي عملكرد گوش مياني كودك با استفاده از تجهيزات مورد نياز

 مربوطه در موارد ضروريهزينه 

           

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

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

 .مي باشد  19تا  19از ساعت  شيفت بعداز ظهرساعت كار در 

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

 سازمان هاي ذيربط باشد.

ضوابط و مقررات و ساعات در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه  :4تبصره

 يارانه بگير اقدام نمايد. كودكنسبت به پذيرش  در شيفت بعداز ظهركاري حاكم بر شيفت صبح، 

شيفت صبح  خدمت گيرندگاني به همه  ،)مطابق شيوه نامه ابالغي از سوي سازمان(  ي با كيفيت ارائه ميان وعده: 1تبصره



 

 است. الزاميظهر در مركز حضور دارند، كه هنگام  كودكانيبراي  ناهارو سرو  و عصر

و يا  كودكروزه  و برخورداري  18يارانه كامل در هرماه )در صورت تامين از سوي سازمان( به ازاي حداقل حضور : 2تبصره

 . مركز، تعلق خواهد گرفت )انفرادي و يا گروهي( خانواده وي،  از خدمات

 ر منزل )مطابق شيوه نامه ابالغي( امكان پذير است.ارائه خدمات تخصصي توانبخشي تكميلي د: 2تبصره 

    است و پس از الزامي  در دو ماه اول پذيرش،  از والدين )ترجيحاٌ مادر( در مركز يحضور هر كودك به همراه يك: 0تبصره 

 اين دوره، حضور والدين با توجه به نياز كودك و مادر،  و با هماهنگي مركز انجام خواهد شد.

 

 فوق برنامه دامات اق : 6-1

 برگزاري اردوهاي يک روزه جهت افزايش درك مفاهيم

 

 2ماده 

 نيروي انساني

 نيروي انساني تخصصي : 1-2

 وقت مسئول فني: به صورت تمام 

 نفر پاره وقت  : يک نفرتمام وقت يا دو كارشناس شنوائي شناسي 

 نفر پاره وقتدو نفرتمام وقت يا يک  :كارشناس گفتار درماني 

 وقت سه تا پنج نفر تمام :آموزشي مربي          

  روز در هفته دو نفر يک :يا مشاور يروانشناسكارشناس                                

  ساعت 2هفته اي  :)يا بازي( ورزشي، هنري امورمربي 

 

، از يک نفر يشنواس تمام وقت شنوايي كارشناسبه جاي يک نفر  در مناطق محروم از نيروي انساني مي توان: 1تبصره 

  پاره وقت استفاده كرد. يگفتار درمان كارشناس پاره وقت و يک نفر يشنوايي شناسكارشناس 

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

 عنوان مسئول فني معرفي شود.

مربيان آموزشي درصورت گذراندن دوره ي هنري و ورزشي مصوب سازمان بهزيستي كشور مي توانند به طور  :9تبصره

 انجام وظيفه نمايند. )يا بازي( ورزشي ، همزمان به عنوان مربي هنري

 ...( جهت ارتقاء شي )كاردرماني ومديريت مركز مي تواند در صورت نياز از خدمات ساير متخصصين توانبخ: 4تبصره

 . توانمندي هاي كودكان بهره گيرد

 

 نيروي انساني غير تخصصي  : 6-2

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

 يک نفر تمام وقت :خدمه 

 

 سازمان بهزيستي كشوروي در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از س ندهر مركز موظف تخصصي كليه كاركنان :1 تبصره

 شركت نمايند. ،شخص مي شودم

نفر بوده و لذا در مراكز با ظرفيت باالتر  18مربوط به مركز با ظرفيت   اين دستورالعملتعداد پرسنل پيشنهادي در  :2 تبصره



 

 تعداد هر گروه نيروي انساني مشخص گردد. ايد به نسبت و يا پايين تر ب

 

  2ماده 

 انسانيشرح وظايف نيروي  

 ي شناسي يكارشناس شنوا -1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دريافت كننده ي خدمت

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

 جهت طبقه بندي توانمندي هاي ارتباطي و سطح زباني تعيين سطح كودك بر اساس ي درهمكاري تيم 

 كالس هاي آموزشي

  شنواييراهبري و اجراي برنامه هاي توانبخشي 

 هاي درماني  تهيه و تدوين برنامه درماني بر اساس ميزان افت شنوايي و توانمندي هاي هر كودك و نوع روش

 متناسب با هر كودك

 با هدف افزايش بهره مندي از باقيمانده شنوايي شنوايي هاي درماني توانبخشي مي در اجراي روشهمكاري تي 

 تشكيل جلسات انفرادي و گروهي درمان و مشاوره 

 نظارت و پيگيري اجراي صحيح برنامه هاي آموزشي توسط مربي و خانواده 

  : مشاوره و راهنمايي والدين در جهت 

  با توجه به توانمندي هاي ويكودك  اختالالت شنواييپذيرش 

  اختالالت شنواييمبتال به كودك چگونگي ارتباط با 

  هاي ارائه شده  آموزش امتدادهمكاري در 

  كودكانوسيله كمک شنوايي مورد استفاده  عملكرد مطلوباطمينان از 

  از پيشرفت كودك تجزيه و تحليل و ثبت نتايج ارزيابي و درمان در هر كودك به منظور آگاهي همكاري تيمي در 

  نظارت و پيگيري در انجام آزمونهاي ادواري مورد نياز 

 هاي آموزشي براي مربيان برگزاري كالس 

 

 كارشناس گفتار درماني -6-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دريافت كننده ي خدمت

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

 جهت طبقه بندي كالس هاي آموزشيتوانمندي هاي ارتباطي تعيين سطح كودك بر اساس همكاري تيمي در 

 شنوايي اختالالتمبتال به كودكان گفتار و زبان در هر يک از  تو تشخيص اختالال دوره اي ارزيابي 

  درماني  روش هايتهيه و تدوين برنامه درماني بر اساس ميزان افت شنوايي و توانمندي هاي هر كودك و نوع

 متناسب با هر كودك

  زبان و توسعه   هاي گفتار و با هدف رشد مهارت شنواييدرماني توانبخشي  روش هايهمكاري تيمي در اجراي



 

 ارتباط

 ني و مشاورهتشكيل جلسات انفرادي و گروهي درما 

  : مشاوره و راهنمايي والدين در جهت 

  كودك با توجه به توانمندي هاي وي اختالالت شنواييپذيرش 

 پيشگيري از تشديد اختالالت گفتار و زبان 

  اختالالت شنواييمبتال به كودك چگونگي ارتباط با 

  هاي ارائه شده  آموزش امتدادهمكاري در 

 بي و درمان در هر كودك تجزيه و تحليل و ثبت نتايج ارزيا 

 مبتال كودكان هاي آموزشي براي مربيان جهت آشنايي بيشتر با انواع اختالالت گفتار و زبان در  برگزاري كالس

 و چگونگي برقراري ارتباط با آنها اختالالت شنواييبه 

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

 

 مربي آموزشي  -9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 و چگونگي جلب اعتماد كودك و خانواده وي اختالالت شنواييمبتال به كودك برقراري ارتباط با 

 ،رواني و اجتماعي تالش در جهت پرورش كودكان در ابعاد زيستي 

  اطمينان از  سالمت وسيله كمک شنوايي كودك تحت نظر شنوايي شناس به صورت روزانه 

 برنامه آموزش روزانه كودكان در چار چوب برنامه هاي پيش بيني شده   اجراي 

 توجه به حضور و غياب كودكان و اعالم غيبت آنها به مسئول فني مركز 

  جدا كردن كودك بيمار از ساير كودكان و اطالع موضوع به مسئول فني 

  اجراي صحيح برنامه تغذيه ) ميان وعده و ناهار( كودكان 

 نگي وضع بهداشت فردي كودكاننظارت بر چگو 

 مسئول فني مركز همراه با پيگيري جهت حل آن طرح مسائل و مشكالت كودكان با 

 حضور در دوره هاي آموزشي مرتبط با حوزه فعاليت آنان  به تشخيص مسئول فني 

 

اشد و در اجراي صحيح هاي آموزشي و توانبخشي انجام شده براي هر كودك ب در جريان فعاليت مربي بايد دقيقاً  :1تبصره

   ها را به خانواده ارائه نمايد. هاي الزم در خصوص اين فعاليت ها با خانواده كودك همكاري داشته و آموزش اين فعاليت

جمله دانش و مهارت هاي كافي در ارائه خدمات مورد نياز  مربيان كودك بايستي داراي صالحيت و شرايط الزم من  :6تبصره

 هاي مورد نياز را فرا گيرند. آموزش ،جهت تكميل دانش و مهارت خود باشند و اختالالت شنواييبه مبتال كودكان به 
 

 يروانشناس كارشناس -4-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

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

دمتدريافت كننده ي خ

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

  توانبخشي خدمات براي دريافت مشاوره به والدين جهت پذيرش معلوليت فرزند خود و همكاريارائه ي 

  رواني اجتماعي كودك و خانوادهارزيابي وضعيت 

 ق برگزاري جلسات مشتركانتقال تجارب خانواده هاي موفق به ساير خانواده ها از طري 



 

  خدمات توانبخشيهدايت فرد و خانواده به بهره گيري از 

 پذيرش و ترخيص از مركز نمودن خانواده براي روند آماده 

  هدايت و ارجاع خانواده هاي كودكان به مراكز مشاوره ژنتيک تحت نظارت سازمان )از طريق ارائه معرفي نامه به

 دمت ويزيت ژنتيک به صورت رايگان(خانواده ها براي برخورداري از خ

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

هاي پيش دبستاني و دريافت خدمات )يک روز در هفته( مطابق شيوه نامه ابالغي

 

 و بازي ورزشي ، هنري امورمربي  -1-2

  دستورالعملحضور در مركز منطبق با

  آموزش الزم مهارت هاي هنري جهت دست يابي به اهداف توانمندسازي 

 هاي  آموزش مهارتADL و ورزشي در قالب فعاليت هاي هنري 

 بدني ارائه آموزش هاي الزم براي دستيابي به مهارت ها ي هنري و 

 طراحي بازي هاي مناسب براي تسهيل فرايند آموزش و توانبخشي كودكان 

 به كودكان ليت هاي گروهيآموزش فعا  

  جهت ادامه و پيگيري برنامه هاي هنري و ورزشي با هماهنگي روانشناس مركز  در كودكانايجاد حس همكاري

 در اين زمينه 

 اقدامات درپرونده توانبخشي مستند سازي 

 

 0ماده

 فضاي فيزيكي 

 متر مربع 9مساحت حداقل  صورت مشترك، به و روان شناس اتاق مسئول فني 

 و در هر ديوارهاي آكوستيک  ، حتي المقدور دور از سروصدا و ترجيحاً بامتر9×4كالس آموزش به ابعاد  4عداد ت

 كودك  0تا  2تعداد  به طور ميانگين كالس

  حتي المقدور دور از سروصدا و ترجيحاً باديوارهاي آكوستيک  ،متر مربع 9مساحت اتاق تربيت شنيداري به 

 حتي المقدور دور از سروصدا و ترجيحاً باديوارهاي آكوستيک ، متر مربع 9احت مس اتاق گفتاردرماني به 

 دور از سروصدا و باديوارهاي آكوستيک  ،متر مربع 16مساحت  اديولوژيک به هاي زمايشآتاق ا 

 متر مربع 16استقرار والدين به مساحت  مشاوره و، اتاق آموزش 

 و بازي ورزشي ،فضاي مناسب فعاليت هاي هنري 

 ويس بهداشتي معمولي و مخصوص كودك هر كدام يک عدد سر 

 9ماده 

 تجهيزات و لوازم تخصصي

 و توانبخشي مورد نياز كودكان و مربيان  يمنابع آموزش -1-9

  كتابهاي مأخذ براي كادر آموزش 

 ها  فيلمهاي مناسب كودكان و والدين آن 



 

 مجموعه هاي ببين و بشنو( لوح هاي فشرده براي آموختن صداهاي محيطي و غيره جهت كودكان( 

 هاي حافظه  بازي 

 هاي بدن و ....(  ها )صورت، ميوه ها، حيوانات، اندام پازل 

 ).... پوسترها )آموزش فصول و ايام هفته و 

 هاي سريال( كتب مصور كودكان )كتاب مصور همخوانها، كتاب آموزش مفاهيم، كتاب داستان سريال، كارت 

  شاد كودكانه لوح هاي فشرده از ترانه هاي 

 ها، آشنايي با اعداد و ... وسايل آموزشي جهت تشخيص اندازه ها، رنگ 

 هاي آموزشي كارت 

 استتوسكوپ  

  تخته هاي آموزشي 

 رايانه 

  اختالالت شنواييمبتال به كودكان وجود نرم افزارهاي مورد نياز 

  وسايل كمک توانبخشي شنوايي 

 اتوسكوپ  

 بازي صدادار و ....( صداسازها )طبل، سوت، جغجغه، وسايل 

  وسايل سمعي و بصري )ضبط صوت و ....( و كامپيوتر 

 ).... وسايل بازي كودكان )ابزاري مانند ساختمان سازي، لگو، توپ، ماشين، عروسک و 

 

 تجهيزات و وسايل مورد نياز در اتاق آموزش و مشاوره  مادران يا مراقبين كودك -4-9

  براي هر كالس يک ميز تحرير 

 ده عدد صندلي مخصوص بزرگسال  تعداد 

 وسايل سمعي و بصري مورد نياز 

 تخته وايت برد 

  


