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  بسمه تعالي

  

قانون تنظيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مصـوب       26ماده  10بند  زيستي ونظر به اينكه بر اساس قانون تشكيل سازمان به

مجلس شوراي اسالمي، صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقاء سطح كيفـي ارائـه    27/11/80

گري دولت، بـر عهـده   خدمات آموزشي، توانبخشي، مراقبتي به گروه هدف در جهت نيل به توانمند سازي آنان و كاهش تصدي 

سازمان بهزيستي كشور ميباشد، اين  دستور العمل در اجراء قوانين فوق، با هم انديشـي متخصصـان و كارشناسـان مـرتبط در     

جهت اجـرا تنظـيم و    1396ها، انجمن مراكز غير دولتي و انجمن هاي علمي، در سال  سازمان بهزيستي كشور، بهزيستي استان

  .بازنگري گرديده است

  

 تعاريف تخصصي :1اده م

  

  اتيسماختالل طيف  :1- 1

نوعي اختالل را مختل مي كند و  فرد، اختاللي است كه رشد وگسترش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي اتيسماختالل طيف 

ري ناهنجا و به عبارت ديگرزمينه  رشدي است كه با نقص در رفتارهاي ارتباطي و كالمي و وجود الگوهاي غيرطبيعي در هر دو

  .مي شودق مشخص يفعاليت ها و عالمحدوديت هاي ارتباطي و  تعامل اجتماعي ،تاخير يا انحراف در مهارتدر 

  .سيون پزشكي تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت استيتشخيص مزمن بودن اختالل و يا افت كلي عملكرد با كم

  

  پرستالهويه و بي سرل مجهو اتيسماختالل طيف داراي  فرد  :2-1

بنا بر حكم مرجع قضايي  هويت وي وجود ندارد، تائيدي خود را نمي داند،مستنداتي مبني بر فرداست كه مشخصات ي فرد

   .فاقد هويت مشخص و مدارك شناسايي معتبربوده يا فاقدسرپرست و قيم قانوني  باشداداره سرپرستي ، تائيدو

  

  پرستسربد اتيسماختالل طيف  داراي فرد :1- 3

 فرد ، خانواده، سرپرست يا قيم)اداره سر پرستي(ا به تشخيص واحد مددكاري بهزيستي يا مرجع قضايياست كه بني فرد

 .توانايي يا صالحيت الزم جهت رسيدگي به وي را دارا نمي باشند

  

  بي بضاعت اتيسماختالل طيف  داراي فرد:  4-1

توان مالي الزم جهت رسيدگي به وي را فرد يا قيم  خانواده ، سرپرست، است كه بنا به تشخيص واحد مددكاري بهزيستي ي فرد

 .دارا نمي باشد

  

  اتيسماختالل طيف اقامت موقت افراد داراي :  1- 5

توانبخشي،  ارايه خدمات آموزشي،اطالق مي گردد كه با هدف  اتيستيكمبتال به اختالالت  افرادبه واحد هاي اختصاص يافته به 

داراي معلوليت، براي  ند روزه است كه فرصتي را فارغ از مراقبت و رسيدگي به عضوهنري و تفريحي موقت چند ساعته تا چ

كسب مجوز از  اين مراكز با  .بپردازند به آنها اجازه مي دهد با فراغت بال به امورات جاريه خود  و اعضاي خانواده فراهم مي آورد
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سال   5تيستيك باالي اختالالت اافراد داراي آن سيس گرديده و در أاشخاص حقيقي يا حقوقي ت سازمان بهزيستي توسط،

  .آموزش و مراقبت ارائه مي شود ،توانبخشي ،نگهداري و به ايشان خدمات درماني

  

  درمان:  1- 6

د و عاده سالمتي يا تسكين يا تخفيف درو به منظور اتوانخواه هايي را كه در جهت مراقبت از  ها و برنامه مجموعه اقدامات، فعاليت

هاي درماني محدود به مسائل  حيطه فعاليت.نامند مي »درمان«آيد، به عمل مي  فرد يا رفع عالئم و اصالح يا تثبيت وضعيترنج و 

  .گيرد هاي توانبخشي رواني و اجتماعي را نيز در بر مي پزشكي نيست و حيطه

  )مداخله(خدمت :  7-1

رواني، اجتماعي و حمايتي را توانبخشي ، عاد آموزشي، پزشكي، در اب) مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشي(ارائه هر نوع كمك 

  . خدمت يا مداخله مي نامند

  كميسيون پزشكي تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت:  8-1

كميسيون تركيبي از متخصصان وكارشناسان گروه هاي پزشكي و توانبخشي مرتبط با مقوله سالمت مي باشد كه تشخيص نوع و 

  .به عهده دارد "و سالمت) معلوليت ( طبقه بندي بين المللي عملكرد ناتواني  "ت را مطابق تعيين شدت معلولي

   اقامت موقت:  9-1

روز  1حداقل را براي مدتي كوتاه  فردبه مراقبت موقت و كوتاه مدت گفته مي شود تا خانواده ها در شرايط اضطرار بتوانند 

  .نتقال دهندا مركزبه  به طور مستمرماه 2وحداكثر تا سقف 

  :تبصره 

  .مي تواند تا يك دوره تمديد گردد و خانواده  كميته توانبخشي ومبتني بر نياز فرد تائيداين مدت در صورت  

  

  يموافقت اصول يافتمتقاضيان در ياختصاص يطشرا:  2ماده 
  

  )به تأييد پزشكان معتمد اداره كل بهزيستي استان(برخورداري از سالمت كامل رواني 

ـ  ي،كارشناسي و باالتر در رشته هاي روانشناس يعموم ي،پزشك يروانپزشك يليبودن مدرك تحصدارا  و  مـددكاري  ي،، توانبخش

  پرستاري

ـ  يبه عنوان مؤسس داده م يقيحق ياو  يمركز به اشخاص حقوق يتمجوز فعال داشـته   يحقـوق  يتشود و چنانچه مؤسس شخص

  .باشد يموافقت اصول يافتدر يانمتقاض يو تخصص يعموم يطشرا يادار يرهمد يئته ياز اعضا يكيحداقل  يدباشد  با

  :1تبصره

 يد، با  ياستان و قبل از صدور موافقت اصول ينظارت تخصص يتهتوسط كم يهمه جانبه  فرد متقاض يتصالح تائيداز  بعد

  .شود يده در ستاد تائمربوط يدستورالعمل  ، توسط دفتر تخصص يطبق ضوابط مندرج در بخش عموم يو علم يتجرب يتصالح

  :2تبصره

معاونت  يداستان و تائ يبر اساس امكانات اقامت موقت توسط كارشناس ناظر توانبخش يطافراد واجد شرا يرشپذ ظرفيت

  .گردد يم ييندستورالعمل تع ينمندرج در ا ياستاندارد ها يتاستان با رعا يتوانبخش
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  يمسئول فن ياختصاص شرايط - 1

،  ي، كارشناس ارشد روانشناس يروانشناس ي، دكترا ي، پزشك عموم يروانپزشك يدر رشته ها يليمدرك تحص داشتن

   ي، كارشناس ارشد روان پرستار يروان يشبا گرا يكارشناس ارشد كاردرمان

  :1 تبصره

سال سابقه دوبا ( يكاردرمان يو كارشناس) سال سابقه كارمرتبط  دوبا( يروانشناس يرشته كارشناس يليمدرك تحص دارندگان

  .شوند يمعرف يتوانند به عنوان مسئول فن ياستان م يمعاونت توانبخش تائيددر صورت ) كارمرتبط

  :2تبصره

 ي،علم يتو صالح يافتهگردد حضور  ياستان برگزار م ينظارت تخصص يتهكه توسط كم يدر مصاحبه تخصص يدبا يفن مسئول

  .يردقرار گ يتهكم ينا تائيدمورد  يو يو عالقه مند يسوابق شغل

  :3تبصره

 يردر غ.باشد يفوق م يطبا شرا يمسئول فن ياست و موسس موظف به معرف يالزام يمسئول فن ياز مدارك فوق برا يكي داشتن

  .باشد ي، متوجه استان م يمسئول فن يبرا يطاز عدم احراز شرا يصورت هرگونه عواقب ناش ينا

  

  اتيسماختالل طيف داراي  افراد ، ترخيص ،شرايط اختصاصي پذيرش : 3ماده 
  

  پذيرش شرايط - 1

در آينده شدت ابتال به علت  فردبه اين معنا كه رفتار خطرناك  .باشد رفتار هاي خطرناكبايد فاقد تحريكات رواني و  فرد −

 .جاني و حيثيتي گردد مالي ،هاي دير جبران به خود يا ديگري از جنبه  ياديك موجب آسيب غير قابل جبران نز

با عملكرد باال و پايين را پذيرش نمايد ولي پذيرش به گونه اي نباشد كه  اتيستيكاختالالت افراد داراي ي تواند م مركز −

 .با عملكرد متفاوت موجب آسيب شود افراداخالط 

  .بندي مي شوند تقسيم سال به باال 14سال و  14تا  5به دو دسته محدوده سني اقامت موقت  كزامر −

داشته باشند پس از كنترل عالئم حاد و با رعايت ...) ايدز،هپاتيت و سل و(ني مسري و جدي مانند عفو بيمار كهافرادي  −

 در اتاق هاي جداگانه)ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكياز جمله (اصول بهداشتي وطبق ضوابط موجود 

بديهي است در  .خصوص كسب كرده باشند موظفند آموزش هاي الزم را در اين مركزكليه پرسنل  و اسكان داده مي شوند

  .ديگر با رعايت اصول بهداشتي بالمانع مي باشدافراد با بيماران ارتباط اين  ي ،فردصورت كنترل 

تنها بعد از انجام درمان هاي الزم و در صورت فقدان عالئم حاد مبتال به اختالل طيف اتيسم جسمي و حركتي بيماران  −

  .يرفته مي شوندمذكور پذ هاي مركزجسمي در 

 .مي باشد سال 5حداقل سن جهت پذيرش  −

مي بايست  مندرج در اين دستورالعمل اتيسماختالل طيف افراد داراي  اقامت موقت مركزعالوه بر مدارك پذيرش در  مركز −

 .تعهد نسبت به ترخيص در زمان مقرر به نحو مقتضي اخذ نمايد فرداز ولي يا قيم قانوني 

 .انجام مي شود مونثافرادويژه  مركزدر مونثافراد و  مذكرافراد ويژه  مركزدرمذكر اتيسمطيف ختالل اافراد داراي پذيرش  −
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  : 1 تبصره

افراد داراي داراي دو بخش با فضاي كافي وكامال مجزا و بدون هيچ ارتباطي با يكديگر باشد پذيرش  مركزدر صورتي كه 

با رعايت كليه ضوابط امكان بخش ديگر  در  مونث اتيسمختالل طيف اافراد داراي در يك بخش و مذكر اتيسماختالل طيف 

  .پذير است

تعيين شدت  توسط كمسيون پزشكي تشخيص نوع و اختاللصرفا با تائيد  اتيسماختالل طيف افراد داراي پذيرش  −

 معلوليت صورت مي گيرد

 :2تبصره

ويا روزهاي تعطيل پذيرش در مركز با اخذ تعهد نامه در صورت بروز مشكل ناگهاني براي خانواده ها در ساعات غير اداري 

بديهي است مركز بايد در اسرع وقت نسبت به هماهنگيهاي الزم  با بهزيستي استان .از ولي ويا قيم قانوني بال مانع است 

  .اقدام نمايد 

  مراحل پذيرش-2

  شدت معلوليتتعيين يه ونظريه كميسيون پزشكي تشخيص نوع وتائيداخذ  −

  توسط روانشناس ستاد پذيرش  فردم شرح حال تكميل فر −

  : داشتن نتيجه آزمايشات −

  .ي جسميفرد،تست توبركولين،گواهي سالمت پوست و فقدان  )انگل(،آزمايش ادرار و مدفوعتو هپاتي آزمايش خون، ايدز

  قيم يا ولي قانوني وي در موقع پذيرش  اخذ رضايت نامه از −

  :تبصره

سيون پزشكي يكم تائيدسال محجور بودن وي به  18سال بوده و يا در صورت داشتن سن باالي  18زير  فرددر صورتي كه 

اخذ رضايت نامه از قيم و يا ولي قانوني وي انجام مي . و دادگاه صالحه رسيده باشد تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت

  .اخذ مي شود فردصورت رضايت نامه از خود  شود در غير اين

مي كميته توانبخشي استان تائيد با براي بار اول و يا سرپرست وي و  فردمان استفاده از خدمات با درخواست تعيين طول ز −

  .باشد

 .مي باشد كزامرشرط الزم جهت تشكيل پرونده و پذيرش در اين در بار اول پذيرش تائيد كميسيون  −

بت به اخذ وثيقه و ضمانت متناسب با دوره تعيين مركز موظف است نس ،كرد اين مركز مبني بر اقامت موقتبا عنايت به روي −

 .اقدام نمايد از سوي خانواده شده داير بر ترخيص به موقع توانخواه در زمان پذيرش 

 )با مركز صورت مي پذيرد خانواده  ميزان وثيقه با توجه به نوع وشدت معلوليت وزمان اقامت و شرايط اقتصادي با توافق( −

  

   اتيسماختالل طيف  داراي فرديل پرونده مدارك الزم  جهت تشك - 3

  

  يا گواهي روانپزشك مبني بر تشخيص اتيسم  گواهي دارا بودن اختالل اتيسم از يكي از مراكز روزانه توانبخشي و   -

  دو قطعه عكس  −

 )دسرپرست خانوار باش فرددر صورتيكه (ر و كارت ملي كليه اعضاي خانوارفتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيما −
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  فرمهاي تكميل شده  پيوست دستورالعمل −

 گزارش مددكاري از وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوار  −

  در طول زمان اقامت مجهول الهويه يا بي سرپرست افرادقيم نامه يا گواهي بي سرپرستي از سوي مراجع قضائي براي  −

  

   :تبصره

و اجرا مي شود  فردتجديد قوا و روحيه ايشان براي مراقبت از اين فعاليت با هدف حمايت از خانواده ها و ايجاد فرصتي براي 

   .قطع ارتباط با خانواده نمي باشد م وئبه منزله پذيرش دا

در دفعات  يك بار ارائه مدارك كافي است و، سپرده مي شوند مركزبراي افراد واجد سرپرست كه براي نگهداري موقت به  −

 .مي باشد مركزبه  فردرستان براي معرفي بعد تنها نياز به معرفي نامه بهزيستي شه

 

 شرايط ترخيص  -4

  

  .شود يشهرستان انجام م يستيمركز و اطالع به بهز يبا اطالع مسئول فن ي،و درمان ياز مراكز توانبخش يصترخ −

به مركز به خانواده و ارجاع فرد  يمركز موظف به اطالع رسان ياورژانس كه فرد دچار عالئم حاد شود مسئول فن يطشرا در −

 يـا سرپرسـت   يب يابه خانواده و يدر صورت عدم دسترس. است يانتقال به مركز درمان يبه خانواده برا يلتحو ياو  يدرمان

و كنتـرل عالئـم و بازگشـت     يجهارجاع و تا حصول نت يبه مركز درمان مركز يبودن ، فرد توسط مسئول فن يهمجهول الهو

  .يردگ يقرار مالزم  يها يگيريبه مركز تحت پ يمجدد و

  :يلذ يطبودن شرا دارا

كه نگهداري بيمـار را در خـانواده بـا مشـكل      يدرمان و روانپزشك به گونه ا يمت تائيدو  يصعالئم باليني به تشخ فقدان −

  .يدمواجه نسازد و يا مخاطرات اجتماعي را ايجاد ننما

  بازگشت و تداوم حضور فرد در خانواده يان براارتباط فعال و موثر آن يقنمودن بستر مناسب در خانواده  از طر فراهم −

  در منزل  يدرمان و توانبخش يگيريبودن شرايط تداوم پ فراهم −

بـه خـانواده در مركـز      يصسرپرست و فراهم شدن امكـان تـرخ   ييسرپرست تا زمان شناسا يب ياو  يهمجهول الهو افراد −

  .اقامت خواهند داشت

و مددجويان ارجاعي طبق ضـوابط   يسمات يفاختالل ط يبه پذيرش افراد دارا مراكز موضوع اين دستورالعمل، مكلف كليه −

 .هستند) ها جزء در موارد فوريت(و در حد ظرفيت اعالم شده 

چنانچه به هر دليلي ترخيص توانخواه در زمان تعيين شده مطابق نظر كميته توانبخشي انجام نشود مركز ميتواند پـس از   −

ا بهزيستي استان و  اخذ نظر كميته توانبخشي توانخواه را مبتني بر نياز بـه يكـي از مراكـز    اطالع به خانواده وهماهنگي ب

  . شبانه روزي انتقال دهد
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  خدمات مراقبتي شبانه روزي : 4ماده 
  موزش رواني اجتماعي ،حرفه اي آپيگيري خدمات توانبخشي ،پذيرش ، −

و حفظ و ارتقاء  توانخواهان ، كنترل و ارزيابي سالمت وانخواهان تمراقبتهاي پزشكي ، پرستاري و بهداشتي شامل ويزيت  −

آن، پيگيري امور درمان ، تعيين خط مشي درماني ، دارودرماني و نظارت بر اجراي درمان هاي پزشكي ، كنترل عوارض 

  ز، دستور انجام آزمايشات و ساير امور پاراكلينيكي در صورت نيافرددارويي و ثبت سير پيشرفت درمان 

  

  نيروي انساني : 5 ماده
  

  نيروي انساني تخصصي  - 1

 در هرشيفت             يك پرستار •

  نفر        5به ازاي هر                يك مراقب •

  نفر       10به ازاي هر          يك روانشناس •

 نيمه وقت               يك مددكار •

 يك نفر               مسؤل فني  •

 نيمه وقت           پزشك             •

 مبتني بر نياز  برحسب ضرورت و           كاردرمان        •

 مبتني بر نياز برحسب ضرورت و         گفتار درمان     •

 . در صورتي كه مسئول فني داراي مدرك كاردرماني باشد نياز به جذب كاردرمان درمركز نمي باشد :تبصره 

  

  نيروي انساني عمومي   -2

  يك نفر          خدمه           •

  آشپز                     يك نفر •

  نگهبان                  يك نفر •

  

  شرح وظايف نيروي انساني تخصصي:  6 ماده
  پرستار

 كمك به حفظ سالمت جسماني از طريق كنترل عالئم حياتي −

 نظارت بر نحوه مصرف داروها −

 نظارت بر رعايت بهداشت  −

 توانخواه زارش هرگونه تغيير در سطح سالمتگ −

 پيگيري امور پاراكلينيكي در صورت نياز  −

 مستند سازي اقدامات صورت پذيرفته  −

  سايروظايف كارشناس پرستاري مطابق با دستور العمل هاي نظام پرستاري   −
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   : تبصره

دوره  ياردر صورت عدم دسترسي به نيروي پرستار در بعضي مناطق از به( به صورت تمام وقت در هر شيفت يك پرستار     -

كارشناس امداد و نجات،  كارشناس  بامدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي كمك پرستاريا ديده 

  ).ها استفاده گردد در ساير شيفت كيفوريت هاي پزش

 مراقب

  ديپلم با مدرك تحصيلي حداقل مراقب -

 و اعالم هر گونه تغير غير طبيعي در وضعيت جسمي يا رواني ايشان به مسئول توانخواهان مراقبت از  −

 ي و گروهيفردكمك به انجام امور  −

  مركزانجام امور مربوط به بهداشت محيط  −

  :تبصره

 . را گذرانده و مدارك مربوطه را اخذ كرده باشد دوره هاي اصول مراقبتديپلم بايد دوره هاي مقدماتي و پيشرفته  نيمراقب −

رفتارهاي مناسب با افراد مبتال به  اصول مراقبت صحيح از افراد داراي اختالالت طيف اتيسم و شيوه در زمينهبايد مراقبين  −

  . نگيزاننده ايشان آموزش ديده باشندو پرهيز از عوامل برا اتيستيكاختالالت 

  

  روانشناس

  ارزيابي روانشناختي و  فردارزيابي اوليه  −

  مداخالت روانشناختي بر حسب نياز  −

  فردبررسي پيشرفت درمان توانبخشي  −

  توانبخشي ودرماني اطالع رساني و هدايت خانواده در جهت رسيدن به اهداف −

  ره گروهي، مصاحبه با خانواده، مداخله در بحران، مشاو −

 ،ها ، دوري از محركهاي مختلف خشمشخص بودن ب ،سادگي محيط(كنترل محرك ها و مناسب سازي فضاي فيزيكي −

  )فضاهاي شلوغ، رنگ و صدا نور،

  احي برنامه هاي انفراديرط −

  مددكار

 و خانواده براي استفاده از اين منابع فردكشف منابع موجود در جامعه و راهنمايي  −

 ،فردوره اي مددكاري به خانواده ارائه خدمات مشا −

 در خانواده فردمهيا كردن خانواده با هدف ترخيص و پذيرش   −

 تا حد امكان پر كردن اوقات فراغتو برنامه ريزي پيگيري  −

  و خانواده مركزين ببرقراري ارتباط   −

  :تبصره

   .انجام مي شوددر صورت نياز و صورت دوره اي ه ببراي مشكالت رواني و روانپزشك براي مشكالت جسمي پزشك ويزيت 

  

  فضا و تجهيزات  :7ماده 
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متر  6حداقل مساحت اين فضا . فضاي مخصوص اختصاص يابد فرد، براي هر  اتيسمطيف افراد داراي با توجه به ويژگي  −

 .مي باشد و بايد جداسازي از ساير فضاها به نحو مناسب انجام شود فردبه همراه تختخواب و كمد مخصوص مربع 

و در محيط ساده و آسان و ممكن باشدافراد ا سازي محيط به شيوه اي باشد كه دسترسي به نقاط مختلف مورد نياز فض −

  .به دور از سر وصدا و شلوغي باشد

  .به اشيا مورد عالقه محدود نباشد فرددسترسي  −

د را به طور محسوس كنترل بدون ايجاد هيچگونه تنشي تمامي افرا ساماندهي فضا به نحوي باشد كه مراقب به راحتي و −

 .نمايد

  .، طراحي آنها به نحوي باشد كه به عنوان محرك عمل نكندوسايل ساده بوده حتي االمكان −

 .بايد پيش بيني و مهيا شود ...، مبلمان و  مركزخانه اعم از وسايل آشپز مركزوسايل ضروري هر  −

 سيستم حرارتي و برودتي مناسب −

 كپسول آتش نشاني −

 اوليه جعبه كمك هاي −

سنل، تعويض لباس پر ، اتاق استراحت وها به استثناي سرويس هاي بهداشتينصب دوربين مدار بسته در كليه فضا −

 .اماكن مستثني قابل كنترل باشند

 .ايمن سازي درب ورود وخروج مركز جهت پيشگيري از خطرات احتمالي  نصب حفاظ و −

  

  موقت يارانه يطشرا

  .باشد يماه به طور مستمر م2تا سقف روز وحداكثر  1مدت حداقل  يبرا -

 يستيمطابق تعرفه ابالغ شده توسط سازمان بهز اتيسم يفاختالل ط يمركز اقامت موقت افراد دارا يهو شهر يارانه -

  .مزمن خواهد بود يروان يمارانب يدرمان يتوانبخش يمراكز شبانه روز يبرا

ماه پرداخت  يك يروز به طور كامل برا 20از  يشروزشمار و ببه صورت  يارانهمبلغ  يروز نگهدار 20مدت كمتر از  يبرا -

  .شود يم

  

   :8ماده 
در  و تدوين تبصره توسط حوزه معاونت امور توانبخشي ، دفتر امور مراكز مراقبتي توانبخشي  14ماده و  8اين دستورالعمل در 

سيد و هرگونه تغيير در آن مستلزم تائيد حوزه معاونت امور توانبخشي كشور به تصويب ركارشناسي در شوراي  1396سال  

  .مجدد شوراي مذكور مي باشد

  

  

  


