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 و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلوالن طیشرا دستورالعمل

 کم بینا و نابینا( توانخواهتوانبخشی خانواده و  ) غیردولتی روزانه آموزشی و 

 نفر( 05)ظرفیت 

 

 مقدمه

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

سترش و ارتقاء صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گ ،مجلس شوراي اسالمي 62/11/08مصوب 

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

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

 انجمن مراكز غيردولتي توانبخشياستان ها،  بهزيستي ي كشور،متخصصان و كارشناسان مرتبط در سازمان بهزيست

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

 مي گردد. منظور اجراء ابالغ

 

 1ماده

 تعاريف 

 تعريف نابينا  -1-1

تصحيح  يهايعدسبا بهترين اصالح توسط  بهتر چشم در او  كه حدت بينايي  شوديمنابينا به فردي اطالق 

د يا به عبارت ديگر حوزه درجه باش 68كمتر از ديد ميدان و يا  1/8يا كمتر از    688/68 كننده به ميزان كمتر از 

 درجه ببيند. 68ديد او چنان محدود باشد كه نتواند اجسام را در بيش از زاويه 

 

 تعريف كم بينا -6-1

تصحيح  يهايعدسبا بهترين اصالح توسط  بهتر كه حدت بينايي وي در چشم شوديمبه فردي اطالق كم بينا 

 باشد. 08/68تا    688/68كننده بين  

 

 نايناببينا و كم  توانخواه خانواده و توانبخشي آموزشي خدمات -9-1

. شونديمنسبي طراحي و ارائه  دست يافتن وي به استقاللمقطع سني فرد و با هدف با در نظر گرفتن  اين خدمات

 هايمهارت ،خطريبو تحرک  يابيجهتتقويت حواس، محيط و ديگران، برقراري ارتباط با :شامل آموزشاين خدمات 

 استفاده از وسايل  مهارت..(، و. پوشيدن لباس، غذا خوردن)روزمره زندگي هايمهارت ،فكري

 با بريل،  مهارت استفاده از وسايل  بردارييادداشترت مها، نزديک و دور( هايكنندهكمک بينايي )بزرگ 

 .باشندمي برقراري روابط اجتماعي و استفاده از اوقات فراغتمهارت ، آموزشيكمک

تعليم و  پاسخگويي به نيازها، مستقل ساختن، چگونگي برقراري ارتباط، ، نحوهوالدين ويژهبه هاخانوادهمچنين ه

 .ننديبيمرا آموزش  و شامل نمودن وي در اوقات فراغت وانخواهت سرگرم نمودن ،تربيت، بازي



 

 ا و نابيناكم بين توانخواهآموزشي و توانبخشي خانواده و  روزانه مركز غيردولتي -4-1

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

 11و طبق ضوابط و مقررات مندرج در اين دستورالعمل، به افراد كم بينا و نابينا تا سن گرديده  سيتأستوانبخشي( 

 . دينمايمسالگي و نيز خانواده اين افراد ارائه خدمت 

 

 6ماده 

 تخصصي متقاضي و مسئول فني طيشرا

 ط تخصصي متقاضي:يشرا -1-6

  از  11رشد با معدل باالتر از ا كارشناسي يا پزشكي يهارشته در مدرک تحصيليدارا بودن حداقل

وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در  ديتائمورد  يهادانشگاه

علوم تربيتي با  و مشاوره، يشناسروانتوانبخشي،  و مديريت مشاورهكاردرماني، ،يسنجيينايبرشته 

 گرايش كودكان استثنايي

 لي مذكور در بند فوق در خصوص مقطع كارشناسي متقاضيرعايت شرط معدل و رشته تحصي 

  سال 6حداقل به مدت  توانخواهان كم بينا و نابيناسابقه كار مرتبط با 

 

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

زمان اخذ مجوز،  جاري  هايدستورالعمل، شرايط مندرج در انددهگرديموافقت اصولي و مسئول فني  هايپروانه

 خواهد بود.

 

 شرايط تخصصي مسئول فني:-6-6

  هايدانشگاهاز  11با معدل باالتر از  پزشكي يا كارشناسي هايرشتهدارا بودن حداقل مدرک تحصيلي در 

رشته  در  موزش پزشكيوزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آ تائيدمورد 

، مشاوره و علوم تربيتي با گرايش شناسيروانتوانبخشي،  و مديريت ، كاردرماني، مشاورهسنجيبينايي

 كودكان استثنايي؛ 

  سال 6سابقه كار مرتبط با توانخواهان كم بينا و نابينا حداقل به مدت 

 

 9ماده 

 ترخيص و شرايطضوابط پذيرش 

 ضوابط پذيرش -1-9

، سالگي 11تا سن  از سن شيرخوارگي ،اين دستورالعمل  1-6و  1-1اين مركز با توجه به تعاريف بند پذيرش در 

 است.  ريپذامكانو در صورت لزوم همراه با والدين، )دختر و پسر(  مختلط صورتبه

 بالمانع است. مدرسهمهد و يا مخالف  نوبتدر  توانخواهانتوانبخشي به  آموزشي ارائه خدمات تبصره:



 

 شرايط ترخيص -6-9

ورود  ،محيطانطباق با الزم براي  هايمهارت و هاآموزش كسبپس از  شوندميكه در اين مراكز پذيرش  يتوانخواهان

سال تمام  11حداكثر سن افراد خدمت گيرنده از مركز ترخيص خواهند گرديد.  آموزشي؛ هايمكانساير مهد و يا به 

 .گرددميتعيين 
 

 4ماده 

 در مركزخدمات  ۀارائفرايند  

 :پذيردميخدمات در مركز به ترتيب ذيل صورت  ۀارائپس از طي مراحل پذيرش، فرايند 

 و با همراهي والدين ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي  

  توانبخشي، آموزشي و حمايتي(  -تخصصي )درماني ۀپروندتشكيل 

  ،عملكردي و دستيابي وي به  يهاتيمحدود، جبران سازيتوانمند منظوربهتعيين اهداف توانبخشي فرد

زماني  ۀبازافزايش كيفيت زندگي؛ در يک  تاًينهاسطح باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و 

 گروهي ۀجلسدر  -توسط تيم تخصصي –مشخص 

  از اعضاي  توانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک ۀبرنامتدوين و طراحي

 تيم

  تخصصي ۀپرونداقدامات، نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در  يۀكلتوانبخشي و ثبت  ۀبرناماجراي 

  هاخانوادهآموزش 

  برگزاري جلساتCase Conference با حضور كليه افراد تيم  -بارکيماه  هر چهارحداقل  صورتبه

مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت  ورمنظبه، ايدوره هايارزيابيو بررسي نتايج  -توانبخشي

 فوق در صورت پسرفت فرد ۀبرنامفرد در روند توانبخشي و باز تعريف 

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

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

 فرد و  يسازآماده، شامل:اندنمودهي كه روند فوق را با موفقيت طي توانخواهاني ترخيص برا يزيربرنامه

 پيگيري براي دستيابي به سطوح باالتر ۀبرنام ۀارائخانواده و 

 

  1ماده 

 آموزشي و توانبخشي خدمات

  روزمره يهاتيفعالزندگي و  هايمهارتآموزش 

 يابيجهتي تحرک و هاآموزش 

 كمک بينايي آموزش استفاده از وسايل 

 تمرينات بينايي در اتاق تاريک 

  حواس گريديادگيري از طريق تقويت  -بسط و گسترش فرآيند ياددهي  

  خود يهاتيمحدودو  هاييتوانانسبت به  توانخواهانپرورش درک و نگرش صحيح 

  شده يسازمناسب يهايباز قيطراز  توانخواهان نفساعتمادبهپرورش كنجكاوي، تفكر خالق و 



 كاردستي،نقاشييخوانقصهبا موسيقي،نمايش خالق، توأم يعرخوانش، 

 ،گردش علميمشاهده در محيط 

 بحث و گفتگو 

  يآموززبانفراهم آوردن زمينه مناسب 

 آشنايي با مفاهيم علوم مختلف مانند رياضي 

 فراگيري آداب اجتماعي و اخالقي 

  نوين كمک توانبخشي يهايفناورو  افزارهانرمآموزش 

 شاوره به خانواده در زمينه رفع مشكالت توانخواه در خانه و جامعهم ۀارائ 

 شدهكسببه تجارب  اتكابا  سطوح باالتر براي ورود به توانخواهان يسازآماده 

  گروهي و رعايت قوانين يهاتيفعالاجتماعي اعم از مشاركت در  هايمهارتتقويت 

  هااندامو جسمي حركتي و هماهنگي بين حركات  يهاييتواناپرورش 

  بريل آموزياجراي مقدمات 

  حتي توانخواهان كم بينايي كه تحت  مركز سنجيبيناييتوانخواهان توسط كارشناس  ايدورهمعاينات(

 .قرار دارند( پزشکچشمنظر 

 

ايمني جنسي موارد رعايت نيز متناسب با مقطع سني و سطوح ارزيابي توانخواهان و  يهاتيفعال ينيبشيپ: 1تبصره 

 وانخواهان، ضروري است.ت

 .باشديم 16صبح الي  0و روزهاي پنجشنبه از ساعت  19صبح الي  0ساعت فعاليت در اين مراكز ساعت  : 6تبصره

خدمت  ۀارائبعدازظهر نيز  نوبتدر  تواننديماين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي : 9تبصره

 . باشديم 10تا 19از ساعت  بعدازظهر نوبتنمايند. ساعت كار در 

صبح و با مجوز  يهاتيفعالصبح و يا فعاليتي با موضوع  نوبتادامه فعاليت  توانديمفعاليت بعدازظهر مراكز : 4تبصره

 باشد. ربطيذ يهاسازمان

و با رعايت كليه ضوابط و مقررات  توانديمصبح، مركز  نوبتدر  ياارانهيدر صورت وجود ظرفيت خالي  :1تبصره

 بعدازظهر  اقدام نمايد. نوبتيارانه بگير در  فرد صبح، نسبت به پذيرش  نوبتساعات كاري حاكم بر 

و برخورداري روزه  18 حداقل حضور ازايبه از سوي سازمان(  نيتأم)در صورت  در هرماه كامل يارانه :2تبصره

 تعلق خواهد گرفت.، و يا خانواده وي، از خدمات مركزتوانخواه 

 است. ريپذامكانابالغي(  نامهوهيشارائه خدمات تخصصي توانبخشي تكميلي در منزل )مطابق  : 2تبصره 

شيفت  به همه خدمت گيرندگان با كيفيت )مطابق شيوه نامه ابالغي از سوي سازمان( ارائه ميان وعده : 0تبصره

 است. الزاميكه هنگام ظهر در مركز حضور دارند،  انيتوانخواهبراي  ناهارو سرو  صبح و عصر
 

 2ماده 

 نيروي انساني

 نيروي انساني تخصصي -1-2

 تمام وقت صورتبه :و مسئول امور آموزش مسئول فني 

  در هفته دو روزيک نفر ي )با گرايش كودكان استثنايي(: روانشناسكارشناس 

 يک نفر حسب نياز: كارشناس كاردرماني 

 حسب نيازيک نفر ماني: كارشناس گفتاردر 



 تمام وقت صورتبه توانخواه 0يک نفر به ازاي هر  : ليسانسبا تحصيالت حداقل  يمربي آموزش 

  دو روز در هفته:و بازي ورزشي ،هنري امورمربي 

  (بارکيماه  4هر حداقل ) يادوره صورتبه : يسنجيينايبكارشناس 

 

 در صورت انطباق شرايط با مسئول فني،  از مربي آموزشي()به غير  هريک از نيروي انساني تخصصي :1تبصره

 مسئول فني معرفي شود. عنوانبه توانديم

 طوربه تواننديمهنري و ورزشي مصوب سازمان بهزيستي كشور  ۀدورگذراندن  در صورتمربيان آموزشي  :6تبصره 

 مربي هنري و ورزشي انجام وظيفه نمايند. عنوانبه زمانهم

 

 يرتخصصيغ يانسان يروين - 6-2

  غذا، نيازي به بكارگيري آشپز وجود ندارد( يۀته يهاشركتآشپز يک نفر ) در صورت عقد قرارداد با 

 نفر 6با تحصيالت پايان دوره راهنمايي يا باالتر:   يمربكمک 

 

ا در مراكز با ظرفيت نفر بوده و لذ 18مربوط به مركز با ظرفيت  اين دستورالعملدر تعداد كاركنان پيشنهادي :1تبصره 

 گردد.  مشخصتعداد نيروي انساني  به نسبت ديبا باالتر

 سازمان بهزيستي كشورآموزشي مرتبط كه از سوي   يهادورهكليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در :  6تبصره 

 خواهند بود. شوديممشخص 

 

 

 2 ماده

 يانسان يروين فيوظا شرح

 آموزش امورمسئول فني و مسئول  - 1-2

  توانخواهانو  هاخانوادهعاطفي و اجتماعي  يهاتيظرفشناخت 

  هاخانوادهو  مركزبا مشاركت كارشناسان  توانخواهانتدوين برنامه آموزشي 

  مطابق موارد مندرج در دستورالعمل عمومي(زمينه امور محوله )نظارت و پيگيري در 

 

 يروانشناس كارشناس- 6-2

 رالعملحضور در مركز منطبق با دستو

  و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از  حالشرحتشكيل پرونده، نوشتن

خدمت ۀكنندافتيدران توانخواه

  و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده( هاگزارشثبت

 بهارزيابي رواني فرد از لحاظ شناختي، عاطفي از طريق اجراي آزمون و مصاح 

  براي آموزش ايشانو جلب همراهي  هاخانوادهو  توانخواهانآماده كردن 

  ي ايشانهاخانوادهمشاوره با توانخواهان و 

 ارجاع خانواده ها براي مشاوره ژنتيک به سازمان بهزيستي 



 انتقال تجارب خانواده هاي موفق به ساير خانواده ها از طريق برگزاري جلسات مشترک 

  در زمينه آموزش گروه هدفعاطفي و شناختي  يهايژگيو كه با توجه به ييهاتيفعال اي و هايبازطراحي ،

 باشند كنندهليتسهو توانبخشي توانخواهان، 

  توانخواهان يهاتيمحدودانطباق محتواي آموزشي با شرايط و 

  يق ارائه ان به مراكز مشاوره ژنتيک تحت نظارت سازمان )از طرتوانخواههدايت و ارجاع خانواده هاي

 براي برخورداري از خدمت ويزيت ژنتيک به صورت رايگان( هامعرفي نامه به خانواده 

  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

 

 كارشناس كاردرماني -9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از  حالشرحتشكيل پرونده، نوشتن

خدمت ۀكنندافتيدران توانخواه

  و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده( هاگزارشثبت

 و يدرمان جلسات قيدق ثبت ،يدرمان برنامه و هدف ،يآگهشيپ نييتع و يحركت و يحس يابيارز 

 توانخواهان يادوره يابيارزش

 نيازمند به خدمات توانخواهانتوانبخشي براي  جلسات ليتشك 

 يحركت يحس يهاييبهبود توانا 

 و غذا نكرد ،آمادهيشخص نظافت مانند روزمره يهاتيفعال انجام يبرا ازين مورد يهامهارت يبازآموز،… 

 يزندگ محل در ديجد تيبا وضع فرد انطباق جهت الزم داتيو تمه اقدامات وان جام مشاوره 

 يشناخت هيپا يهاييتوانا تيو تقو پرورش يبرا يذهن يكاردرمان اقدامات 

 هاتيفعال انجام در يجبران يهاياستراتژ آموزش 

 زلدر من توانبخشي اقدامات يريگيمنظور پبه خانواده به آموزش 
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 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از  حالشرحتشكيل پرونده، نوشتن

خدمت ۀكنندافتيدران توانخواه

  و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده( هاگزارشثبت

 يدرمان برنامه و هدف ،يآگهشيپ نييعت و يابيارز 

 توانخواهان ايدوره يابيارزش و يدرمان جلسات قيدق ثبت  

 يرفتار يهايژگيو يابيارز ، يدهان منطقه يعملكرد يساختار يهايژگيو يابيارز حواس، يابيارز، 

 موجود الالتاخت رفع و يگفتار و يزبان يهايژگيو ، يشناخت يهايژگيو يداريشن و يداريد هايمهارت

 گفتار ليتسه و يآموززبان جهت مذكور يهانهيزم در

 ارائه خدمات مرتبط با رفع مشكالت تنفسي، بلع و كنترل آبريزش دهان 
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 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تي و شناخ يهامهارتدر جهت رشد توسط مسئول امور آموزش  شدهارائه آموزشي يهابرنامهاجراي

 خطريب، جابجايي هامكان، يافتن وسايل و توانخواهان عاطفي و حركتي

 و ساير وسايل هايبازاسبابحركت با كمک استفاده از حواس و  به  فرد تشويق 

 و .... ، بريل آموزياجتماعي شدنزندگي،  هايمهارت آموزش 

  آموزشي در طول مدت آموزش يهابرنامهارزيابي 

  وزشي مرتبط با حوزه فعاليت به تشخيص مديرآم يهادورهحضور در 

 

 يمربكمک - 2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  توانخواهانارائه خدمات مورد نياز به 

  انفرادي  ي هاآموزشآموزشي و تسهيل  يهاتيفعالكمک به اجراي 

 

 و بازي ورزشي ،مربي امور هنري - 2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 و  توانخواهانارتباطي  يهامهارتمختلف جهت تقويت  يهاقالبهنري در  يهاتيفعالحي و اجراي طرا

 نفس به اعتمادافزايش سطح 

 يهاتيفعال هدفمند و انجام توانخواهان تقويت حواس و قواي جسميحركتي،  يبازپرورجهت  يزيربرنامه 

 متنوع 

  انتوانخواهوانبخشي با هدف تسهيل فرايند آموزش و ت ييهايبازطراحي 

 

 يسنجيينايبكارشناس  – 0-2

 آموزش چگونگي استفاده از باقيمانده بينايي 

 ليوسا)انواع  و خانواده ايشان كم بينا توانخواهان بهوسايل كمک بينايي  و آموزش نحوه استفاده از تجويز 

 (هاتلسكوپو انواع  ييدئويو هايكننده دور، بزرگ اي کينزد ديد هايكنندهبزرگ نظير  يينايكمک ب

  توانخواهان ايدورهمعاينات 

  هاخانوادهارائه مشاوره تخصصي به توانخواهان و 

 

 0ماده

 فضاي فيزيكي 

  متر   6 هر توانخواهفضاي سرانه آموزشي براي 

  مترمربع 16با مساحت حداقل  سنجيينايب، امور آموزش و مسئول، مسئول فني شناسرواناتاق 

  متر مربع 9حداقل اتاق تاريک 

 متر مربع 16كاردرماني )رشد( حداقل  اتاق 

  هنري و ورزشي هايفعاليتمناسب براي فضاي 



 والدين و آموزش فضاي مناسب استقرار 

  شده  و مجهز به وسايل بازي مانند تاب، سرسره،االكلنگ و...  سازيمناسبحياط با  فضاي بازي 

  عددمعمولي و مخصوص كودک هر كدام يک سرويس بهداشتي 

 

 9ماده 

 تجهيزات و لوازم تخصصي

 :و توانبخشي تجهيزات آموزشي -1-9

  صوتي )صدادار(، نوار كليه اصوات موجود در  يهايبازاسبابوسايل تقويت حس شنوايي مانند انواع

 طبيعت )اصوات وسايل نقليه، اصوات ريتم دار، اصوات زير، بم، بلند، آرام و...(

  صورت يبعدسه يهاماكتآموزشي،  يهاكارتوسايل تقويت حس المسه مانند( ،

و حاالتي  ياپارچهبدن و...( وسايل تشخيص بافت، جنس اشياء )چوبي، فلزي،  يهااندام،حيوانات،هاوهيم

 چون نرمي، زبري، نازكي و...( اشكال مختلف هندسي در ابعاد مختلف، خميرهاي بازي

 ر طبيعي با مزه اصلي كه در طبيعت موجود است وسايل تقويت حس بويايي و چشايي: كليه مواد بودا

معطر،انواع مواد  يهاگلانواع ، جاتهيادو، مواد شيميايي بودار، مواد طبيعي معطر مانند هاوهيممانند انواع 

 ترشي، شوري، تلخي، تندي و گسي يهامزهمزه دار جهت تشخيص 

 وسايل سمعي و بصري جهت آموزش كودک و خانواده 

 انواع وسايل تحريک بينايي، عينک محافظ چشم مربي،قوهچراغريک شامل ميز نور، انواع وسايل اتاق تا ، 

 آينه،

 (يلمس ريغكودكان )اعم از لمسي و  يهاكتاب 

 كودكان( يهاداستانو  هاترانه) لوح فشرده 

  آموزشي يهاپازلوايت برد جهت نصب 

 حافظه يهايباز 

 ساير وسايل آموزشي بر اساس نظر روانشناس 

 عصاي سفيد 

 )...وسايل ورزشي )ديوار تعادل متناسب با سن كودک ، توپ،طناب و 

  مختلف، وسايلي جهت آموزش ضخامت، جنس،  يهااندازهآموزشي نظير لگو در  يهايبازاسباب

بكارگيري ساير حواس،سرسره، تاب، عروسک،ماشين،االكلنگ،  قيطر، رنگ و ساير مفاهيم از هاتيكم

 پالستيكي شني و حوضچه پالستيكي آبي جهت تابستان وسايروسايل براساس نظر،حوضچه فلک و چرخ

 كاركنان تخصصي

 

 هنري، ورزشي و بازيتجهيزات  -1-9

 
 

 


