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 شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلوالن دستورالعمل

 ) غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن ذهنی( 

 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 

 )فرد با ناتواني هوشي رشدي( ذهني )توانخواه( : معلول1-1

فردي است كه داراي نقص در كاركرد هوشي )عقالني( )مانند حل مسئله، برنامه ريزي، استدالل و قضاوت( همچنين داراي 

)مانند ارتباط، مشاركت اجتماعي و زندگي مستقل( در حوزه عملي، اجتماعي و مفهومي بوده و  انطباقينقص درعملكرد 

 سال( رخ  10( باشد. اين نقص در دوران رشد )زير 28 ±5كثر )بر اساس آزمون هاي استاندارد حداوي نمره هوشبهر 

مي دهد. 

و عملكرد انطباقي با آزمون رشد اجتماعي بينه  -در اين دستورالعمل، تعيين بهرۀ هوشي از طريق اجراي آزمون استنفورد

 خواهد بود. واينلند 

 

 : كودک داراي تاخير رشدي 6-1

مهارت هاي گفتاري، شنوايي،  ، در زمينه ييتوجه در يک يا چند حيطه ي رشد كودكي است كه به دليل وقفه هاي قابل

دچار مشكل بوده و در صورت دريافت مداخالت  بينايي، حركتي، اجتماعي و شناختي از بدو تولد تا سن قبل از مدرسه

رود كه خصوصيات برجستۀ براي كودكاني به كار مي عبارتدر واقع اين  بازخواهد گرديد. بهنگام،  به مراحل رشد طبيعي

 اند.رود را بروز ندادههاي حركتي، شناختي، عاطفي و اجتماعي كه با توجه به سنشان از آنها انتظار ميدر حيطه تحولي
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 سال 11روزانه آموزشي و توانبخشي معلوالن ذهني زير غيردولتي : مركز 9-1

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

با بهره هوشي تربيت پذير و آموزش  و واجد شرايط آموزش و توانبخشي)تمام(   سال 11ان ذهني زير توانخواهنظارت آن 

 شوند.را ندارند، به صورت روزانه پذيرش ميرش استثنايي سازمان آموزش و پروپذير كه امكان استفاده از مدارس 

 

 6ماده 

 ط تخصصي متقاضي ومسئول فنييشرا 

 

 ط تخصصي متقاضي:ايشر:  1-6

  كاردرماني، و باالتر در رشته هاي  ارشد و يا كارشناسي عمومي دكتراي پزشكيمدرک تحصيليحداقل دارا بودن

، مديريت و مشاوره (ييبا گرايش كودكان استثنا)علوم تربيتي ، مددكاري اجتماعي روانشناسي،، گفتاردرماني

با   مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكياز دانشگاه هاي  توانبخشي،

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  15معدل حداقل 

  سال 5ان ذهني حداقل به مدت توانخواهسابقه كار مرتبط با 

 

 تخصصي مسئول فني: شرايط : 6-6

  يا كارشناسي و باالتر در رشته هاي كاردرماني، و عمومي مدرک تحصيلي دكتراي پزشكيحداقل دارا بودن

، مديريت و مشاوره ي(يگفتاردرماني، روانشناسي، مددكاري اجتماعي و علوم تربيتي )با گرايش كودكان استثنا

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

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  15معدل حداقل 

  سال 6ان ذهني حداقل به مدت توانخواهسابقه كار مرتبط با 

 

 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 وشرايط ترخيص

 ضوابط پذيرش : 1-9

 تمام( سال 11زير سن  و 28 كمتر ازان ذهني با هوشبهرتوانخواه(

  تمام سال 2تا كودكان داراي تاخير رشدي

 

به صورت خانواده محورارائه خدمت خواهد گرديد. در اين نوع  ، سال 1در سنين زير  فوقدر اين مراكز به كودكان  :1 تبصره
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هر دو از خدمات مرتبط برخوردار خواهند در هر روز حداقل دو ساعت در مركز حضور داشته و خدمت كودک همراه با والد 

 گرديد.

 

 شرايط ترخيص  :  6-9

 نظير مدرسه عادي، استثنايي، مركز حرفه آموزي و يا كارگاه توليدي     سطوح باالتركسب توانمندي جهت استفاده از خدمات

بنا به تشخيص كميته توانبخشي حمايتي

 ترخيص در صورت تمايل خانواده 

 

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

 اين خصوص به  اداره بهزيستي شهرستان و استان مي باشند.

 
 

 1ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز 

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

 ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي 

 توانبخشي، آموزشي و حمايتي(  -تشكيل پرونده ي تخصصي )درماني 

  جبران محدوديت هاي عملكردي و توانمندسازي ، به منظور)كوتاه و بلند مدت( توانخواهتعيين اهداف توانبخشي ،

دستيابي وي به سطح باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يک بازه ي 

 در جلسه ي گروهي -توسط تيم تخصصي –زماني مشخص 

 ک از اعضاي تيمتدوين و طراحي برنامه ي توانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هري

  تدوين سرفصل و برنامه هاي آموزشي و سطح بندي كالس ها بر اساس توانمندي ذهني گروه هدفتعيين و 

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

  بار کي )تكويني( هر شش ماه يادورهارزيابي  

  برگزاري جلساتCase Conference  با حضور -بنا به تشخيص تيم توانبخشي بارکماه ي 2حداقل هر  مربيان، تيم

مشخص شدن وضعيت  منظور بهاي هاي دورهو بررسي نتايج ارزيابيتوانخواهتوانبخشي، حداقل يكي از والدين 

ليبرنامۀ آموزشي و توانبخشي فع پيشرفت و در صورت نياز تعديل در

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

 توانخواهبراي مشخص شدن روند توانبخشي 

    و خانواده جهت  دستيابي به سطوح باالتر توانخواهآماده سازي

 

 5ماده

 توانبخشي  ،خدمات  آموزشي 

 خدمات آموزشي:  1-5
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آموزش مهارت هاي مختلف رشدي شامل : 

 يابي، بازشناسي، يادگيري، حل مسئله، هاي شناختي يا عملكردهاي عالي مغز )مانند حافظه، توجه، جهتمهارت

دهي مفهوم، تعميم، توالي و..(؛شكل

 و...(؛ هاي ادراک بينايي )توجه بينايي، حافظۀ بينايي، تميز بيناييهاي دريافتي بينايي، مهارتمهارت 

 هاي شنيداري؛ مهارت 

 هاي بويايي؛هاي چشايي و مهارتمهارت

 حركتي؛–هاي ادراكي مهارت 

 هاي حركتي )درشت و ظريف(؛ مهارت 

 اجتماعي )ارتباط كالمي و غيركالمي(؛ –هاي ارتباطي مهارت 

 رفتاري؛–هاي هيجاني مهارت 

 هاي مرتبط با غذا خوردن، آشاميدن، پوشيدن، مهارتهاي مرتبط با پوشاک درآوردن و هاي خودياري )مهارتمهارت

هاي مرتبط با كنترل ادرار، مدفوع و توالت رفتن،...(هاي بهداشتي و مراقبت شخصي، مهارتمهارت

 هاي زندگي مستقل )آماده كردن يک وعده غذاي مغذي و سالم، تميز كردن خانه يا آپارتمان، تميز كردن مهارت

هاي تفريحي در خانه، مراقبت از خود در ايل الكترونيكي امن، استفاده از تلفن، داشتن فعاليتها، استفاده از وسلباس

 زمان بيماري يا شرايط اضطراري، تعامل با همسايگان، مديريت سرمايه براي تأمين مخارج خانۀ خود و....(

 

 خدمات توانبخشي:  6-5

  كاردرماني

  گفتاردرماني

 روانشناسي



و  كاردرماني، توانبخشي، از جلسات انفرادي و گروهي درماني ،با تشخيص تيم توانبخشي مركزتوانخواهان  :1تبصره 

 خواهند گرديد.گفتاردرماني بهره مند 

 

 خدمات فرهنگي هنري:  9-5

 هنردرماني

  آموزش هنر در يكي از سه رشته  موسيقي، تئاتر يا نقاشي براساس معيارها و برنامه هاي توانبخشي جهت نيل به

 اهداف توانمندسازي 

 انجام فعاليت هاي منظم ورزشي با توجه به اهداف توانبخشي و توانمندسازي

  ورزشي جهت حضور آنها در رقابت هاي ورزشي يا هنري و جشنواره هاي مختلف –تشكيل تيم هاي فرهنگي 

  تيم توانبخشي حداقل هر دو ماه  ، مربيان وان در قالب انجمن اولياتوانخواهاده نشست هاي منظم با خانوبرگزاري

 تعامل و سطح ارتقا معرفي برنامه آموزشي و توانبخشي وي و در نهايتو  توانخواهبررسي وضعيت با هدف يک بار، 

 هاخانواده توانمندي 

 

 مي باشد.  16صبح الي  0پنجشنبه از ساعت  و روزهاي  19صبح الي  0در اين مراكز ساعت  ساعت فعاليت: 6تبصره 
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اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت : 9تبصره 

 مي باشد.   10تا  19از ساعت  ساعت 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 : 1تبصره 

 سازمان هاي ذيربط باشد.

و ساعات  در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات :5تبصره 

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

روزه و برخورداري توانخواه از  15حداقل حضور يارانه كامل در هرماه )در صورت تامين از سوي سازمان( به ازاي : 2تبصره 

 خدمات مركز، تعلق خواهد گرفت.

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

ابالغي از سوي )مطابق شيوه نامه  در شيفت صبح و عصر به همه خدمت گيرندگان ي با كيفيت ميان وعده ارائه: 0تبصره 

 و سرو ناهار الزامي مي باشد. (سازمان(

 

 2ماده

 نيروي انساني

 نيروي انساني تخصصي :  1-2

 بصورت تمام وقت :مسئول فني

 روز در هفته  9يک نفر :كارشناس گفتاردرماني

  يک نفر به صورت تمام وقت  ي:روانشناسكارشناس 

 روز در هفته  6يک نفر  : كارشناس كاردرماني

 هر سه ماه يكبار يک نفر :كارشناس تغذيه

  ساعت 0هفته اي :و ورزشي هنري امورمربي

 به ازاي  (سال سابقه كار در مراكز توانبخشي 6حداقل با )حداقل با مدرک كارشناسي مرتبط يا ديپلم  :مربي آموزشي

يک نفر مربي )يا هر كالس يک مربي( توانخواههر دوازده 

 

در صورت انطباق شرايط با مسئول  (و كارشناس تغذيه آموزشي )به جز مربي انساني تخصصيهريک از نيروي :1 تبصره

 فني، مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي شود.

 هيچكدام از نيروهاي تخصصي نمي توانند به عنوان مربي آموزشي در مركز فعاليت نمايند.:6تبصره 

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

 مربي هنري و ورزشي انجام وظيفه نمايند.عنوان همزمان به 

 لحاظ خواهد گرديد. مراتب در فرم ارزشيابيدر صورت بكارگيري نيروهاي تخصصي فراتر از دستورالعمل،  :1تبصره 

 

 نيروي انساني غير تخصصي:  6-2

 عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا، نيازي به بكارگيري آشپز  شرايط) دردر صورت سرو ناهار آشپز يک نفر

وجود ندارد(

  يک نفر كمک مربي( يا هر دو كالس يک كمک مربي توانخواهنفر  61كمک مربي: تمام وقت )به ازاي هر
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 توانخواه نفر   58 مربوط به مركز با ظرفيتدر اين دستورالعمل  تخصصي و غيرتخصصي تعداد پرسنل پيشنهادي:5تبصره 

 . مشخص گرددبه نسبت بايد تعداد هر گروه نيروي انساني  و يا پايين تر بوده و لذا در مراكز با ظرفيت باالتر

سوي سازمان بهزيستي كشور كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از : 2تبصره 

 . مشخص مي شود خواهند بود

 

 2ماده 

 شرح وظايف نيروي انساني

 مربي آموزشي  :  1-2

 ،كليه توانخواهان كالس خودهماهنگي برنامه هاي روزانه  نگهداري و حفظ 

 تيم توانبخشي  توسط بر اساس برنامه تدوينيخود برنامه آموزشي توانخواهان كالس  اجراي

  ن توانخواهان از سرويس اياب و ذهاب يا والدين با همكاري كمک مربي گرفتتحويل

  طبق برنامه نصب  ،فصل هاي آموزشيبردن توانخواهان به كالس و انجام فعاليت هاي آموزشي و پرورشي بر اساس

 شده روي ديوار كالس 

 فعاليت،  ر خالل ساعاتشناسي د اعزام و بازگرداندن توانخواهان به واحدهاي كاردرماني، گفتاردرماني و روان

 برنامه تنظيمي  مطابق

 و ارائه ي آموزش هاي الزم در خصوص تداوم برنامه هاي آموزشي و  انمطلع بودن از روند توانبخشي توانخواه

 توانبخشي به خانواده ها )با هماهنگي تيم توانبخشي(

 در ساعات تغذيهخوردن به توانخواهان كالس خود،   آموزش اصول غذا

 به سرويس اياب و ذهاب و  يا والدين ايشانو تحويل  19براي عزيمت به منزل در ساعت  انآماده نمودن توانخواه 

با همكاري كمک مربي



، مربي آموزشي را در جريان روند توانبخشي تمامي اعضاي تيم توانبخشي )به صورت مكتوب( الزم است تبصره:

 توانخواه قرار داده و مربي آموزشي نيز بازخورد الزم را در اين خصوص،  به اعضاء تيم ارائه دهد. 



 كارشناس كاردرماني  :  6-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 ان توانخواهاز  کيهر يبرا يآموزش ياهداف و برنامه درمان نييتع خچه،يپرونده، نوشتن شرح حال و تار ليتشك

دريافت كننده ي خدمت

 اقدامات در پرونده( ي)مستندسازي مداخالت درمان جيثبت گزارشات و نتا 

 ارزيابي و تقويت مهارت هاي حركتي درشت و ظريف مطابق استانداردهاي روز 

 ارزيابي و تقويت مهارت هاي رشد شناختي 

  حركتي –ارزيابي و تقويت مهارت هاي دركي و دركي

 ارزيابي و تقويت مهارت هاي ارتباطي 

  زندگيو ابزاري  ارزيابي و تقويت مهارت هاي روزمره(ADL وIADL)

 (ييو شنوا يينايتوجه و تمركز)ب شيافزا 
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 حافظه تيتقو 

 اختالالت حركات چشم رفع 

 جاذبه و...( يرويدربرابر ن ي،رفع ناامنيحس لياختالل تعد)رفع يحس يكپارچگي تيحواس مختلف وتقو کيتحر 

 يحركت يزيبرنامه ر بهبود 

 هاي آموزشي مركز توسط مربي  همكاري در تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي جهت اجرا در كالس 

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

  به ويژه والدين  توانخواهمشاوره و راهنمايي اطرافيان

 شركت در جلسات تيم توانبخشي 

 

 كارشناس گفتاردرماني :  9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 ان توانخواهاز  کيهر يبرا يآموزش ياهداف و برنامه درمان نييتع خچه،يپرونده، نوشتن شرح حال و تار ليتشك

دريافت كننده ي خدمت

 اقدامات در پرونده( ي)مستندسازي مداخالت درمان جيثبت گزارشات و نتا 

  ارزيابي مهارت هاي گفتار و زبان شامل ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي )حواس(، ويژگي هاي ساختاري و عملكرد

منطقه دهاني، ويژگي هاي تنفسي، ويژگي هاي رفتاري، مهارت هاي ديداري و شنيداري، ويژگي هاي شناختي، 

تاري/ رفع اختالالت موجود و تقويت مهارت ها ويژگي هاي زباني و گف

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

 

 يروانشناسكارشناس :  1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 ان توانخواهاز  کيهر يبرا يآموزش ياهداف و برنامه درمان نييتع خچه،يپرونده، نوشتن شرح حال و تار ليتشك

دريافت كننده ي خدمت

 اقدامات در پرونده( ي)مستندسازي مداخالت درمان جيثبت گزارشات و نتا 

 ارزيابي باليني 

  توانخواهشركت در جلسات تيم توانبخشي وهمكاري با تيم در تدوين برنامه توانبخشي 

  و خانواده توانخواهمصاحبه و مشاوره با 

  و خانواده توانخواهارتقا كيفيت ارتباط

  از طريق برگزاري جلسات مشترک خانواده ها موفق به ساير  خانواده هايانتقال تجارب 

 گروه درماني 

  و خانواده ) مهارت هاي برقراري ارتباط، حل مسئله، مقابله با  توانخواهآموزش مهارت هاي رواني و اجتماعي به

فشار رواني، مديريت بحران و.....(

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

به خانواده ها براي برخورداري از خدمت ويزيت ژنتيک به صورت رايگان(

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

هاي پيش دبستاني و دريافت خدمات )يک روز در هفته( مطابق شيوه نامه ابالغي
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 مربي امور ورزشي و هنري:  5-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 اقدامات در پرونده( ي)مستندسازي مداخالت درمان جيپرونده، ثبت گزارشات و نتا ليتشك 

  موسيقي  و ارائه برنامه هنري )شامل يكي از سه فعاليت:نقاشي،توانخواه  هاي هرارزيابي و كسب آگاهي از توانايي

نصب آن دربخش ان وتوانخواهورزشي  ويا تئاتر(  و

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

  انتوانخواهآموزش فعاليت هاي گروهي 

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

اين زمينه 

  انتوانخواهانجام كار تيمي جهت پيگيري هاي الزم بمنظور ادامه توانبخشي 

  ان توانخواهشركت در جلسات تيمي به صورت مرتب و دوره اي براي بررسي وضعيت 

 ان براي همكاران و توانخواههاي آموزشي با همكاري روانشناس در ارتباط با ويژگي ها و نيازهاي  برگزاري كالس

 خانواده آنان

 هاي آموزش مهارتزندگي در قالب فعاليت هاي هنري و ورزشي 

  و افزايش انگيزه ي توانخواهانهمكاري با تيم توانبخشي جهت تعيين عاليق 

 

 0ماده

 فضاي فيزيكي 

  مترمربع  16حداقل كالسهاي آموزشي با درب مستقل به راهرو، پنجره نور گير و هواي كافي كه به نسبت هر كالس

در نظر گرفته مي شود كه با توجه به تعداد اينگونه كالسها ظرفيت براي مراكز  توانخواهدوازده نفر  طور ميانگين، به

تخمين زده مي شود.

 متر ظرفيت بيشتر محاسبه نمي گردد.  16براي كالسهاي بزرگتر از  :تبصره

 

 متر مربع 10حداقل  فضاي كاردرماني

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

.كاردرماني استفاده نمايد

 و بازي ورزشي ،فضايي مناسب براي فعاليت هاي هنري 

 فضاي استقرار و آموزش خانواده ها 

 مترمربع 16حداقل  با مساحت بصورت مشترک:  و روانشناسي اتاق مسئول فني

 در صورت سرو ناهار( و يا آبدارخانه آشپزخانه( 

  دو  عدد معمولي و يک عدد فرنگي ) يكي از سرويس ها مجهز به دوش حمام باشد(سرويس بهداشتي

 

 9ماده

 لوازم تخصصيتجهيزات و 
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 بخش آموزشي:  1-9

  ان و به تعداد آنانتوانخواهميزو صندلي مناسب وضعيت 

 وسايل آموزشي مناسب تحت نظر كارشناس روانشناسي مركز 

  انتوانخواهقفسه نگهداري وسايل مربوط به 

 تابلوهاي مناسب آموزشي 

 

 بخش كار درماني: 6-9

  ايستاده، صندلي سي پيحداقل تخته تعادل، نردبان خوابيده، نردبان مت، پازل، رولر، وج، آينه، وسايل كمک ،

 ميز و صندلي مناسب آموزشي وسايل خاص تحريكات حسيآموزشي، بازيهاي فكري، تست پورد پگ بورد،

  بر اساس نظر كارشناس كاردرماني2تجهيزات جهت تقويت كليه مهارت هاي مندرج درماده بقيه 

 بخش كاردرماني به پوشش ضربه گير، ترجيحا مت تاتامي ضروري مي باشد.مفروش نمودن كف زمين : تبصره

 

 بخش گفتار درماني:  9 -9

  كتابهاي  –و نرم افزارهاي آموزشي وسايل كمک آموزشي مانند كارت تصاوير  –وسايل بازخورد بينايي و شنوايي

دستكش يكبار  –الكل  -گاز استريل –قاشقک  –پازل و موارد مشابه برحسب نياز -لگو–انتوانخواهآموزشي 

وسايل بازي و آموزش  –انتوانخواهوسايل صدا ساز براي  –دستمال كاغذي -چراغ قوه –شمع –ني -مصرف

 ميزو صندلي مناسب  –انتوانخواهضبط صوت براي ثبت نمونه گفتار  –ان توانخواه

  بر اساس نظر كارشناس گفتاردرماني 2بقيه تجهيزات جهت تقويت كليه مهارت هاي مندرج درماده 

 

 بخش بازي درماني:  1-9

  ان زير نظر روانشناس مركزتوانخواهانواع وسايل بازي و سرگرمي 

 قفسه نگهداري وسايل مربوطه

 

 بخش فرهنگي هنري:  5-9

  نظر كارشناس مربوطه براساستجهيزات هنري براي يكي از سه رشته موسيقي، تئاتر يا نقاشي 

  ورزشي بر اساس نظر كارشناس تربيت بدنيتجهيزات 

 
 

 


