
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به تفکیک دوره های آموزشی در رشته های نمایش ؛ موسیقی و هنرهای تجسمی   شیزسرفصل های آمو

 به پیوست است

  

 

 ختصاصیا بطاضو و یطاشر لعملراستود

 مرکز توانبخشی حرفه ای ) ویژه هنر (
 سال(  41باالی    ( غیر دولتی روزانه

 نفر 05ظرفیت 
 



 :مقدمه

 

یکی از دغدغه های بزرگ خانواده های دارای فرزند معلول ؛ آینده نا روشن و مبهمی است که آنان در ذهن برای فرزندان 

خود در تصور می آورند. ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و شغلی که متناسب با نوع معلولیت و کم توانی آنان برنامه ریزی 

امید تبدیل نماید . قطعا آموزش های برنامه ای سرشار از کرامت و آیندهرا به شده باشد ؛ قادر خواهد بود که این ابهام 

 ریزی شده و متناسب ، در این میان نقشی اساسی ایفا می کنند . 

رای بعزت نفس و ایجاد خود پنداره مثبت و توانمند ، حاصل کسب نسبی استقالل فردی ، اجتماعی و اقتصادی است . 

 خود را به عنوان یکی از اعضایخود به طور کامل بهره برداری نموده و توان از حداکثر بتوانند اینکه افراد دارای معلولیت 

فراوانی برای رفع موانع و چالشهائی که موجب تداوم محرومیت آنان است باید اقدامات  ، برابر و با ارزش جامعه بپذیرند

 ذیربطان و آحاد جامعه می تواند بسترهای اجرای چنین کاری را فراهم آورد . تالش فراگیر همهانجام شود . 

یکی از عرصه های مهم شغلی در اجتماع ، فعالیت ها و خدمات مبتنی بر هنر است . اشتغال در یکی از زمینه های طیف 

 انبخشی آنان ؛ می تواند زمینهوسیع رشته های گوناگون هنری عالوه بر تاثیر گذاری و کمک به روند بهبود ، درمان و تو

،  نیروا ، جتماعیا های شغلی متناسبی را با میزان محدودیت های موجود برای ایشان فراهم آورده و نیز موجب رشد 

 آنان گردد .  شناختی و حرکتی

ب ، می تواند شناخت روزآمد از این بازار کسب و کار و شیوه های بازاریابی و عرضه محصوالت و ارائه آموزش های متناس

 فرصتهای مناسبی را برای استفاده از زمینه های موجود و یا ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار فراهم آورد .

به روند مناسب و متفاوتی  ستیابید ایبرو کز امرلیت فعا دننمو قانونمند و هماهنگی ورتضر به بنا این دستور العمل، 

 .     ستا هیددگر  ینوتد و تهیه شغلی در جامعه ؛ یها عرصه در رحضو یا حمایتی ل هنریشتغاا ازفعالیت و 

 

 هدف:

 

، آموزش مهارتهای پایه، آموزش مهارتهای اجتماعی،  هنر ( ژهی) و یحرفه ا یمرکز توانبخشهدف از تأسیس و فعالیت 

تارهای ناشی از معلولیت آموزش های رفتار کاری برای به حداکثررساندن توانائی های بالقوه و نیز کاهش مشکالت رف

بمنظور کسب آمادگی های الزم برای حضور در مراکز شغلی حمایت شده ) کارگاه های تولیدی حمایتی ، واحد های 

همراه با کرامت  ( برای دستیابی به حد استقالل نسبی اجتماعی و اقتصادی  SE–صنفی تیپ دو، مراکز پشتیبانی شغل 

 انسانی می باشد.
 

  



 1ماده 

 تعاریف

 

 توانبخشی حرفه ای   :1-1

حركتي،ذهني، اختالالت  -حسي هاي معلوليت داراي افراد به ميشودكه اطالق ازخدمات اي اي به مجموعه حرفه توانبخشي

اشتغال حمایتي،  به ودستيابي آماده سازي هاي الزم براي توانمندي و مهارتها منظوردستيابي به رواني، به نيز طيف اتيسم و

 ارائه مي گردد . 

 هنر ( ژهی) و یحرفه ا یکز توانبخشامر:  1-2

به مراكز روزانه اي اطالق مي شود كه مجموعه اي از خدمات آموزشي، توانبخشي و حرفه آموزي ) هنر ( را به افراد معلول 

صه كارگاهي و اشتغال پایدار ارائه مي واجد شرایط به تفکيک نوع معلوليت در راستاي كسب مهارت حرفه اي و ورود به عر

 .نماید

  افراد پذیرفته شده در  واحد حرفه آموزي فعاليت داشته باشند،  %06مركز توانبخشي حرفه اي درصورتي كه بيش از

در صورتي كه عملکرد مؤسس) دارا بودن حداقل درجه یک به مدت دو سال بطور مستمر( توسط استان تایيد گردد، مي 

كارگاه توليدي حمایتي تيپ یک ادغام شود. شایان ذكر است ، تائيد دفتر تخصصي ستاد بهزیستي كشور الزامي تواند با 

 است.

  آثار و خدمات نهيبازار در زم يتقاضا يسنج ازي،  با ن يتوانبخش يکردهایو رو يآموزش يعالوه بر جنبه هادر این مراكز 

  يرقابت يتهایمز يآثار و خدمات دارا دينموده و با تول يو اجرائ يحمتناسب جامعه هدف خود را طرا ي؛ آموزش ها يهنر

 .  دینما يفراهم  م يدر عرصه   بازار كسب و كار هنر يحضور شغل يرا برا نهيزم

 

 استان(  -کمیته توانبخشی حرفه ای و اشتغال ) شهرستان -3-1

شهرستان و استان فعال بوده و محوریت فعاليت هاي كميته مذكور با مشاركت حوزه هاي توانبخشي و اشتغال و در سطح 

 پذیرش ، آموزش حرفه اي  و اشتغال توانخواهان تحت پوشش سازمان را برعهده دارد.
 

 توانبخشی حرفه ای ) هنر(مرکز واحدهای  -4-1

پيشرفته (   –هر مركز توانبخشي حرفه اي ) هنر ( بر حسب نياز به دو واحد پيش حرفه اي و حرفه آموزي ) مقدماتي 

 تفکيک و به تکميل ظرفيت مبادرت مي نماید.

 واحد پیش حرفه ای:    -1-4-1

  (1ماده   5)بندبه واحدي اطالق مي شود كه مجموعه اي از خدمات آموزشي پایه و حرفه آموزي  هنر  را به مددجویان 

 رشته هاي هنري آشنا خواهد شد .ارائه نموده و هنر آموز در این مقطع با اصول و مهارت هاي پایه هركدام از 

تبصره : مراكز حرفه آموزي هنري در سه رشته هنري ) نمایش ، موسيقي و هنرهاي تجسمي( فعاليت آموزشي دارند و با 

 تامين نيروي آموزشي متخصص مي توانند در هر كدام از زمينه هاي ذكر شده فعاليت نمایند . 



 مقدماتی و پیشرفته (  : دارای دو بخش واحد حرفه آموزی )   -2-4-1

به توانخواهاني كه (  در دو مقطع ) مقدماتي و پيشرفته در این واحد، مجموعه اي از خدمات آموزشي و حرفه آموزي هنري

 .گرددكسب آمادگي شغلي ارائه مي به منظور  را دارند ،توان دریافت آموزش هاي الزم 

 : در  يگردد كه هنر آموز به طور اختصاص ياطالق م يآموزش يها تيعالاز ف يمجموعه ا به  مقطع مقدماتی

فرا خواهد گرفت  يدر آن رشته را به گونه ا هیپا يمقطع هنر آموز مهارت ها نی.  در ا دیآن آموزش خواهد د

 كه بتواند آنها را با تسلط و استقالل به انجام رساند . 

 :  فراگرفته شده در آموزش  يحرفه ا يها يتوانائ تي، با هدف تثب شرفتهيدر سطح پ آموزش مقطع پیشرفته

 .  دینما يانجام شده و هنر آموز را آماده ورود به بازار كسب و كار م يمقدمات يها

 

 فرد دارای معلولیت -1-5
عملکرد، فردي است كه به دليل نقص دائمي در عملکرد فيزیولوژیک و یا ساختار تشریحي بدن دچار محدودیت در 

كليه افراد با معلوليت هاي گوناگون  مي توانند در مراكز فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي شده است.

 توانبخشي حرفه اي هنري  برحسب نوع و شدت معلوليت در سطوح پيش حرفه اي و حرفه آموزي پذیرش شوند.

 

 مدد "جسمي ،حركتي ( تحت عنوان  –صوت و گفتار  –حسي  –افراد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستي ) ذهني  : 4تبصره

  "هنر آموز "در واحد هاي پيش حرفه اي و حرفه آموزي و بر اساس نوع و شدت  معلوليت و توانمندي هنري  به عنوان   "جو 

 پذیرش و كالس بندي خواهند شد.

 

لوليتي شناخته شده و درصورتي كه داراي معلوليت توانخواهان بيش از یک معلوليت تحت عنوان توانخواه چند مع : 2تبصره

ذهني نيز باشند، معلوليت غالب آنها ذهني محسوب مي گردد و صرفا با معلوليت ذهني شدید به واحدهاي پيش حرفه اي 

 ارجاع مي شوند.

 

انند اشتغال شهرستان مي توكليه مددجویان و توانخواه درصورت مصرف دارو، صرفاً با تأئيد كميته توانبخشي حرفه اي و  :3تبصره

 از خدمات این مراكز استفاده نمایند. 

 

تا  شده  به بهزیستي شهرستان ارجاعبه عنوان فرد واجد شرایط كار  كارآموزيوفرد معلول پس از طي مراحل آموزش  :1تبصره

ارجاع به مراكز پشتيباني شغلي  ( و یا براي2و  1، ورود به شرایط كارگاهي )تيپ نوع اشتغال ،براي تعيين سطح توانائي كار 

(SE و دستيابي به اشتغال حمایت شده وي ) شد .خواهد تصميم گيري 

 

 



 2ماده 

 شرایط تخصصی مؤسس و مسئول فنی
 

 مؤسس شرایط تخصصی :2-1

و  نمايس ]  يشینما يهنرها ،   يتجسم يهنرها) يهنر ياز رشته ها يکیدر  يدارا بودن حداقل مدرک كارشناس -4-4-2

 (  يقيموس ، [تئاتر

 يکیسال كار مرتبط با  کیو سابقه حداقل   ياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يكارشناس يدارا بودن مدرک معادل هنر  ایو 

 (1ماده  5بند  ذكر شده در ) يگروه ها

زانه و توانبخشي رو متقاضيان واجد شرایط فقط با معرفي بهزیستي استان و تایيد گروه هنر دفتر اموردرخواست  -2-1-2

اقدام نان به آنسبت به اعطاي مجوز   و در صورت احراز شرائط ؛ مورد بررسي قرار گرفته توانپزشکي سازمان بهزیستي كشور

 خواهد شد.

كليه متقاضيان حقوقي اعم از انجمن ها،تشکل ها، مؤسسات خيریه، تعاوني ها، سمن ها كه داراي مجوز رسمي از  : 4تبصره 

هزیستي مي باشند، در صورتي مي توانند اقدام به اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت نمایند كه حداقل یکي از اعضاء سازمان ب

و به عنوان نماینده آن مؤسسه براي اخذ مجوز مربوطه ( 2-1-1)ذكر شده در  مؤسس داراي مدارک تحصيلي فوق الذكر بوده 

 به سازمان معرفي گردد.
 

 سئول فنی شرایط تخصصی م: 2-2

)   يشینما يهنرها ،   يتجسم يهنرها) يهنر ياز رشته ها يکیدر  يدارا بودن حداقل مدرک كارشناس -1-2-2

 (  يقيموس ، و تئاتر( نمايس

سال كار مرتبط با  سه و سابقه حداقل   ياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يكارشناس يدارا بودن مدرک معادل هنر  ایو 

  (1ماده  5ذكر شده در ) بند   يگروه ها يکی

 كشور يستیبهز يروزانه و توانپزشک يگروه هنر دفتر امور توانبخش يدر مصاحبه تخصص يكسب نمره قبول -2-2-2

کلیه متقاضیان حقوقی اعم از انجمن ها، مؤسسات، سمن ها که دارای مجوز رسمی از سازمان بهزیستی : 2تبصره

 حقیقی مکلف به رعایت ضوابط مربوطه می باشند.می باشند نیز همانند متقاضیان 

 

 3ماده 

 ضوابط پذیرش

 

 ضوابط پذیرش  -1-3

 در واحد پیش حرفه ای  -1-1-3



هر فرد دارای معلولیت، مشروط به دارا بودن شرایط عمومی ذیل می تواند واجد شرایط پذیرش در واحد پیش 

 از: باشد، این شرایط عبارتند  حرفه ای

  باشد ( 1ماده  5) بند ذكر شده در فرد داراي یکي از موارد معلوليت 

 .از استقالل نسبي در مراقبت از خود برخوردار باشد 

  سال تمام باشد. 11سن مددجو حداقل 

   . انجام مي شودهر دو جنسيت )دختر و پسر ( در این مراكز پذیرش از  تبصره  :

 واحد حرفه آموزی هنری در  -2-1-3

 

 هر فرد داراي معلوليت، مشروط به دارا بودن شرایط عمومي ذیل مي تواند واجد شرایط پذیرش واحد حرفه آموزي هنري 

 باشد، این شرایط عبارتند از:

  گذراندن مرحله پيش حرفه اي و كسب نمره قبولي 

 مي باشد.تمام سال  11 سن پذیرش در این مراكز 

توانخواهان با انواع معلوليتهاي ذهني ؛ حسي ؛ صوت و گفتار و  جسمي ، حركتي مركز مي تواند،كليه  پذیرش تلفیقی :-

. بدیهي است كه كالس بندي بر اساس ميزان توانائي و سطح بندي هنر آموزان  انجام ( 1ماده  5) بند  را پذیرش نماید

 خواهد شد . 

 

 و  گذار   شرایط ترخیص  - 3-2

 

 :) هنر(  واحد های پیش حرفه ای -3-2-1

)حداكثر تا هنر جویان  حاضر در این واحد  مي توانند تا كسب حداقل توانائي براي احراز شرایط ورود به بخش حرفه آموزي 

 از خدمات این واحد استفاده نمایند. لذا ترخيص زماني حاصل مي شود كه : سقف یک سال (  

  كسب نماید.مددجو قابليت انتقال به واحد حرفه آموزي مقدماتي  را 

 تقاضاي مستدل قيم قانوني و خانواده وي براي ترخيص 

 

 واحد های حرفه آموزی ) هنر (-3-2-2

 نظر به اینکه توانخواهان حاضر در این واحد، توانایي ترخيص و حضور در كارگاه هاي توليدي حمایتي را كسب مي نمایند، لذا:

 پس از طي زمان اعالم شده ماه خواهد بود .   60داكثر  واحد حرفه آموزي هنري  ) مقدماتي ( ححضور در  زمان 

 .مي باشد و گذار توانخواه به مرحله بعدي ) حرفه آموزي پيشرفته (   ف به ترخيصظمركز مو



 ماه خواهد بود . پس از طي زمان اعالم شده   21واحد حرفه آموزي هنري  ) پيشرفته  ( حداكثر  حضور در  زمان 

 .مي باشد توانخواه  ف به ترخيصظمركز مو

  درجه یک ، دو ، سه (  از سازمان آموزش فني و فراگيري مهارت هاي حرفه اي و دریافت گواهينامه فني حرفه اي (

 توسط كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان اخذ تأئيدیه مهارتيحرفه اي و یا 

صورت صالحدید دوره آموزش در مراكز حرفه آموزي هنر كميته توانبخشي و اشتغال شهرستان مي تواند در تبصره یک :

 .ماه تمدید نماید 6را تا سقف 

و سایر موارد نمایشگاه هاي محصوالت معلولين حضور در مركز مجاز است محصوالت توليدي خود را از طریق  و :د تبصره

و مهارتي بوده و مركز اجازه توليد  يكليه فعاليت هاي مراكز حرفه آموزي غير دولتي در حد آموزشو  عرضه نمایدمرتبط 

 و فروش محصوالت را نخواهد داشت.

و مهارتي را برعهده خواهند داشت لذا، فرد  آموزي زمينه هاي حرفه توانبخشي حرفه اي،نظر به اینکه، مراكز  :سه تبصره

 هند نمود.اآموزش گيرنده در هيچيک از مراحل كار )كارآموزي( مبلغي را بعنوان دستمزد دریافت نخو
 

 

 4ماده 

 فرآیند پذیرش ، آموزش و توانبخشی در مرکز

 

 واحد  پیش حرفه ای ) هنر ( :روند ارائه خدمات در   -1-1-4

 ( توسط پس از معرفي مددجو از طرف بهزیستي شهرستان،) ارزیابي سطح توانمندي فرد، توسط  كميته ارزیابي هنري

و سپس برنامه ریزي آموزشي   وي بر اساس نتایج ارزیابي تخصصي اوليه تيم توانبخشي هنري مركز  .مركز انجام خواهد شد

 ارائه خواهد شد و بر اساس آن قابليت هاي هنري و نيازهاي آموزشي مددجو تعيين خواهد شد.

  (  انجام خواهد شد.  0ارزیابي دوره اي ) ماهه 

  استعداد فردي و نيازهاي مددجویان در مركز صورت مي گيرد.سطح بندي آموزشي با توجه به توانایي ها و 

  تمركز خدمات در بخش پيش حرفه اي هنري  مركز ؛ تاكيد بر آموزش و ارتقاء مهارتهاي  پایه هنري و رفتار كاري مي

 باشد.

ه آموزي )هنر ( وجود در ارزیابي ادواري امکان انتقال مدد جو از واحد پيش حرفه اي هنر به مقطع مقدماتي حرف تبصره یک :

 دارد 

 

 :) هنر(  واحد حرفه آموزیروند ارائه خدمات در  -2-1-4

  پس از معرفي توانخواه از طرف بهزیستي شهرستان )كميته توانبخشي حرفه اي و آماده سازي شغلي(، ارزیابي سطح

بر اساس نتایج ارزیابي تخصصي   توانمندي فرد، توسط مركز انجام خواهد شد. و سپس برنامه ریزي آموزشي توانخواه

حرفه آموزي هنري ارائه خواهد شد و بر اساس آن  ظرفيت هاي عملکردي هنري ،  مركزاوليه كميته ارزیابي هنري 

 مهارتهاي شغلي و اجتماعي و نيز نيازهاي توانخواه تعيين خواهد شد.



  ( انجام خواهد شد.  0ارزیابي دوره اي ) ماهه 

 وجه به توانایي ها و استعداد فردي و نيازهاي توانخواهان در مركز صورت مي گيرد.سطح بندي آموزشي با ت 

  تمركز خدمات در بخش حرفه اي هنري  مركز در مقطع مقدماتي  ؛ تاكيد بر آموزش و ارتقاء مهارتهاي پایه  هنري

 و رفتار كاري مي باشد.

 تاكيد بر آموزش و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي   تمركز خدمات در بخش حرفه اي هنري  مركز در مقطع پيشرفته   ؛

 هنري و به كارگيري  رفتار كاري مي باشد.

 توجه نمود : بایددر ارائه خدمات به موارد ذیل نیز 

  الي  15) شيفت صبح (  و در ) شيفت بعد از ظهر ( :  از  16صبح تا  8ساعت فعاليت مركز  در روزهاي هفته:   از

 است .   26

 كاري مركز تمامي روزهاي هفته به استثناي جمعه و ایام تعطيل رسمي مي باشد . تذكر : زمان

 كامل حوادث و مسئوليت مدني براي كليه توانخواهان و پرسنل بطور ساليانه مي باشد. مركز مؤظف به تأمين بيمه 

ساعات فعاليت مركز تابع با توجه به شرایط خاص استان كه از سوي استانداري برنامه ریزي مي گردد تعطيلي  :1تبصره

 دستورات و بخشنامه هاي استاني و تابع مدارس آموزش و پرورش استثنائي و مدارس ابتدائي استان مي باشد.

 

 مراحل آموزش  -2-4

با ظرفيت  متناسب ، تحت پوشش كه پس از ارزیابي كلي توسط كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان فرد معلول

شده است و به سه شکل كلي آموزش معرفي به مركز توانبخشي حرفه اي ) هنري ( وزشي ذیل ممراحل آ؛  براي طي  ها 

 مي بيند :

 

 (    1ماده3) شرح در  بند هنری:  مرحله آموزش های پیش حرفه ای -1-2-4

  حرفه اي هنر ؛ مقطع  مقدماتي  مرحله 

  حرفه اي هنر ؛ مقطع  پيشرفته مرحله 

  وكسب ، پيش حرفه اي ، مقدماتي پس از طي مرحله با تاكيد و اولویت آموزش حرفه اي آموزش هاي كارآموزي

هاي  برنامه ،وارد مي شود. نوع آموزش در این مرحله متناسب با نياز بازار كار  "پيشرفته "فرد معلول به مرحله توانمندي 

 واهد شد.تعيين خو نياز كارگاه هاي توليدي حمایتي هنري  كارفرمائي  ،كارآفریني 

  ) ک و وسایل كممركز مؤظف به تأمين وسایل ثابت كارگاهي ) مانند سه پایه نقاشي  ؛ ابزار موسيقي ؛ ابزار صحنه

 متناسب با رشته هنري مورد آموزش مي باشد . آموزشي 

؛ جداي  انتامين بودجه مواد مصرفي پس از اعالم كتبي مركز به بهزیستي شهرستان و تائيد كارشناس هنري است تذکر :

 از یارانه پرداخت خواهد شد .  



  در واحد پيش حرفه اي متناسب با سطح آموزش مي بایست، گام هاي آموزشي هر فعاليت را تهيه و در فضاي كالس ها

 ، به گونه اي كه قابل رؤیت و فهم براي مددجویان باشد. نموده نصب 

  و   از ارائه آموزش حرفه هاي فاقد بازار كار اجتناب گردد.هاي هنري باید منطق با نيازهاي جامعه بوده آموزش حرفه 

  برنامه هاي كارآفریني  ،بازار كار در واحد حرفه آموزي بایستي محتواي آموزشي كالس هاي حرفه آموزي  در راستاي نياز

 و نياز كارگاه هاي توليدي حمایتي هنري طراحي و سازمان دهي شوند . كارفرمائي  ،

مركز موظف به بررسي درخصوص استعدادها و ظرفيت هاي شغلي در بازار كسب  و كار بوده و مراتب را جهت مدیریت : 4تبصره

 اطالع به كميته توانبخشي و اشتغال شهرستان اعالم نماید.

 نياز هاي آموزشي و موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيمي تواند در راستاي  اشتغال شهرستانتوانبخشي و كميته : 2تبصره

 ماید.پيشنهاد نمركز به را به منظور تعيين مشاغل و حرفه متناسب  آموزش هائي كه منجر به كسب اشتغال مي شوندشرایط 

 

 آموزشی  محتوای -3-1

 پیش حرفه ای  -4-3-1

با هدف كشف و هدایت  استعداد با همه رشته هنري موجود در مركز به صورت تجربي آشنا  و هنر جو در بدو ورود

 خواهد شد . 

 :  شامل   مفاهیم پایه آشنائی با  

  مفاهيم پایه در هنرهاي نمایشي ) راهنما در پيوست یک (  آشنائي با 

   مفاهيم پایه در هنرهاي تجسمي  ) راهنما در پيوست دو ( آشنائي با 

 مفاهيم پایه در موسيقي ) راهنما در پيوست سه ( ائي با  آشن 

 

 ) مقدماتی ( آموزش مهارتهای حرفه ای  -2-3-4

انطباق با توانائي ها ؛ به سمت رشته مورد عالقه خود هدایت مي  پس از كشف عالقمندي ها ارزیابي و هنرجو پس از 

 و با توجه به آن در یکي از رشته سه گانه آموزش هاي پایه  تکنيکي الزم را خواد دید  شود .

  ) آموزش تکنيک هاي پایه در هنرهاي نمایشي ) راهنما در پيوست یک 

  ) آموزش تکنيک هاي پایه در هنرهاي تجسمي  ) راهنما در پيوست دو 

 (  آموزش تکنيک هاي پایه در موسيقي ) راهنما در پيوست سه 

 

 آموزش مهارتهای حرفه ای ) پیشرفته  (  -3-3-4

هنر جو پس از گذراندن دوره  مقدماتي , نسبت به انتخاب زیرشاخه حرفه اي در رشته اي كه مقدمات آن را گذرانده 

 است آموزش هاي تکميلي الزم را خواهد دید . 

  ) آموزش تکنيک هاي پيشرفته  در هنرهاي نمایشي ) راهنما در پيوست یک 



   در هنرهاي تجسمي  ) راهنما در پيوست دو ( آموزش تکنيک هاي پيشرفته 

   در موسيقي ) راهنما در پيوست سه ( آموزش تکنيک هاي پيشرفته 

 

 امکانات آموزشی و کمک آموزشی    -4-3-4

هاي آموزشي نيازمند تامين امکانات و لوازم آموزشي و كمک آموزشي است ليست وسائل و این مراكز به تناسب رشته 

 تجهيزات به تفکيک رشته ها به پيوست .

  ) امکانات آموزشي و كمک آموزشي  در هنرهاي نمایشي ) راهنما در پيوست یک 

  ) امکانات آموزشي و كمک آموزشي در هنرهاي تجسمي  ) راهنما در پيوست دو 

 انات آموزشي و كمک آموزشي در موسيقي ) راهنما در پيوست سه ( امک 

 

 مدت آموزش   -5-3-4

 ماه خواهد بود  12بين شش تا  بر اساس توانایي هاي ذهني و جسماني معلولدر بخش پيش حرفه اي  مدت آموزش 

 ماه مي باشد 60حداكثر به مدت  در بخش حرفه اي مقدماتي  مدت آموزش  . 

در صورت نياز به افزایش زمان آموزش در دوره مقدماتي ؛ پس از اعالم كتبي و ارائه مستندات از سوي مركز ؛ مورد  :تبصره

 ماه قابل افزایش است .  ششبررسي شده و حداكثر تا سقف  كميته هنري مركزدر 
  

 ماه مي باشد .  21در بخش حرفه اي پيشرفته   حداكثر به مدت  مدت آموزش 

در صورت نياز به افزایش زمان آموزش در دوره مقدماتي ؛ پس از اعالم كتبي و ارائه مستندات از سوي مركز ؛ مورد   :تبصره

 ماه قابل افزایش است .  یک سال بررسي شده و حداكثر تا سقف  كميته هنري بهزیستي استان در 
 
 

 

 5ماده 

 نیروی انسانی

 نیروی انسانی         1-5

نفر معلول بوده و لذا در مراكز با ظرفيت  56 اسمي پرسنل پيشنهادي در رده هاي مختلف مربوط به مركز با ظرفيت دتعدا

 هر گروه نيروي انساني تغيير یابد. دباالتر یا پایين تر به نسبت باید تعدا

 : یک نفربه صورت تمام وقت  مسئول فنی 

  نفر 1تمام وقت  حرفه ای :یا ارزشیاب )کلیه گرایش ها (کارشناس روانشناسی  



  16به ازاي هر ليسانس در  یکي از رشته هاي هنري مرتبط  با موضوع فعاليت مركز  ) حداقل با مدرک : مربی هنری 

 .در مراكز توانبخشي بر حسب فضاي آموزشي مددجو و نوع حرفه  نفر یک مربي آموزشي

 : یک نفر حداقل  خدمه 

به سایر خدمات توانبخشي )گفتاردرماني،شنوائي شناسي ، بينایي سنجي، ارتوپدفني و  در صورت نياز توانخواهان :1تبصره

 ارجاع و پيگيري توسط خانواده انجام مي پذیرد. توانجو به بهزیستي استان ....(

 

 . مسئول فني مي تواند صاحب امتياز باشد، ليکن نمي تواند بعنوان كارشناس یا مربي در مركز فعاليت نماید: 2تبصره 

وجود ندارد و از سوي سازمان پذیرفته  "مدیر داخلي "سمتي تحت عنوان  "در فعاليت هاي مراكز  حرفه آموزي :3تبصره 

 نيست.

 

 

 

 6ماده 

 شرح وظائف

 

 شرح وظایف نیروی انسانی   -1-6    

 وظایف مؤسس) صاحب امتیاز(  -1-1-6

   حضور مؤثر و متناوب در مركز، اقامت در استان داراي مجوز فعاليت 

  تعيين و معرفي مسئول فني واجد شرایط به سازمان بهزیستي 

 رعایت شئونات اسالمي ، اخالقي ، مسائل حرفه اي و موازین حقوقي و قانوني 

  كزمسئوليت صالحيت تخصصي ، اخالقي و فردي نيروي انساني در ساعات حضور در مر 

  پاسخگویي به شکایات مطروحه از مركز و افراد شاغل در آن 

  در مورد كاركنان شاغل   20انعقاد قرارداد با پرسنل واجد شرایط و طبق قوانين جاري و آئين نامه هاي اجرائي ماده

 در مركز

  پرداخت به موقع حقوق و مزایاي مسئول فني و كاركنان مركز طبق قراردارد منعقده و براساس قوانين نافذ حسب

 مورد 

  تأمين كليه مایحتاج و هزینه هاي مركز به پيشنهاد مسئول فني 

  تامين اقدامات الزم جهت توانمندسازي و ارتقاء كيفيت زندگي توانخواهان 

 حوادث و مسئوليت فني توانخواهان و كاركنان مركز اقدامات بمنظور تأمين بيمه 

  تامين استاندارهاي خدماتي، بهداشتي و فني مركز اعم از ساختماني، تجهيزاتي، ایمني، بهداشتي ، توانبخشي و غيره 

 . تسلط و اجراي دقيق مفاد دستورالعملها ، ضوابط و مقررات ابالغي از بهزیستي 



  یا صاحب امتياز در یکي از بانک هاي كشور و ثبت و ضبط كليه اسناد مالي مراكز افتتاح حساب بانکي به نام مركز

 خيریه، هيئت امنا، سمن ها و...(. موسساتحقوقي) 

 

 وظایف مسئول فنی : -2-1-6

  سرپرستي و نظارت كامل بر ارئه خدمات آموزشي و توانبخشي مركز و رعایت استاندارد هاي علمي و حرفه اي مندرج

دستور العمل  20لعمل هاي سازمان بهزیستي و كليه مسئوليت توانخواهان در داخل مركز بر اساس ماده در دستور ا

 بر عهده مسئول فني مي باشد.

 حفظ سالمت جسمي و رواني گروه هدف و اقدام در جهت بازتواني و توانمند سازي آنان 

  جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني مركز 

  مشکالتي كه در روند توانبخشي گروه هدف ایجاد اختالل نماید به اداره بهزیستي شهرستان مربوطه اعالم گزارش 

  اعالم نياز هاي مركز به موسس و درخواست تامين آنها 

  ثبت گزارش روزانه و حفظ مستندات مربوطه 

 قدامات به عمل آمده و نظارت دقيق بر تشکيل پرونده هاي پرسنلي و توانبخشي براي گروه هدف در مركز و درج ا

 خدمات ارائه شده به آنان

  حضور فعال و مستمر در ساعات اداري 

  حفظ و رعایت استاندارهاي خدماتي، بهداشتي ، و فني مركز اعم از ساختماني، تجهيزاتي ، ایمني ، بهداشتي توانبخشي

 و ...

  همکاري با كارشناسان ناظر اعزامي از معاونت امور توانبخشي سازمان بهزیستي كشور ، استان و شهرستان ها– 

 كميسيون صدور پروانه هاي بهزیستي و دفتر بازرسي و حراست سازمان 

 بهداشت  اعالم بيماریهاي واگير دار خدمت گيرندگان )سل، وبا، هپاتيت، ایدز و ...( طبق دستور العمل هاي وزارت

 درمان و آموزش پزشکي به بهزیستي شهرستان 

  انجام مکاتبات رسمي و ادراي 

 رعایت و تسلط كامل بر مفاد كليه دستورالعملها ، ضوابط و مقررات ابالعي از سازمان 

 بررسي و رسيدگي به شکایات مطروحه از مركز كه در حوزه اختيارات مسئول فني قرار دارد 

  پذیرش و ترخيص موفق گروه هدف كنترل و نظارت بر نحوه 

  برنامه ریزي و ایجاد هماهنگي جهت حضور نيروهاي  تخصصي مورد نياز مطابق با دستورالعمل هاي ابالغي 

 برنامه ریزي و ایجاد هماهنگي جهت حضور با ارجاع به پزشکان تخصصي مورد نياز 

  ارسال آمار ماهيانه به سازمان بهزیستي جهت اخذ یارانه 

  كنترل پرونده ها و برنامه هاي آموزشي، توانبخشي گروه هدف بمنظور تسریع در ترخيص موفق.نظارت و 

  برنامه ریزي براي امور فوق برنامه و فعاليتهاي تفریحي 

  تنظيم و نصب شرح وظایف پرسنل مركز 



 .كليه موارد مندرج در دستور العمل عمومي ارائه گردیده است 

 

 کارشناس روانشناسی  -3-1-6

 یابي باليني ارز -

 تشکيل پرونده ارزیابي رفتاري ، رواني   -

 همکاري با كميته تخصصي  -

 مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده  -

 گروه درماني  -

 اجتماعي به فرد و خانوداه ) مهارت هاي زندگي(  –آموزش مهارت هاي رواني  -

 آموزش  به مربيان مركز در خصوص فعاليت هاي روانشناسي و نظارت بر حسن اجراي آن  -

 

 مربی هنری  -4-1-6

هنري )شامل یکي از فعاليت : نقاشي، موسيقي و  آموزش  و كسب آگاهي از توانایي هاي هر فرد و ارائه برنامه ارزیابي -

 نمایشي و ...یا 

 هداف وبرنامه هامشاركت با كميته تخصصي هنري  در اجراي ا -

 پرونده ثبت روند فعاليت هاي آموزشي هنرجو و درج در  -

 بهره گيري از فنون و مهارت هاي هنري جهت آموزش مفاهيم به توانخواهان  -

 

 7 دهما
 فضای فیزیکی

    فیزیکی یفضا  -1-7

  هنرهاي نمایشي حداقل چهار فضاي آموزشي مناسب براي موسيقي وهنرهاي تجسمي حداقل سه متر به ازاي هر نفر  ، و

 متر ؛ به ازاي هر فرد مي باشد

  فضاي آموزشي به تناسب موضوع و تجهيزات مورد نياز  داراي نور و تهویه مناسب 

 ) سرویس هاي بهداشتي مناسب سازي شده ؛ دو مورد  ) یک مورد فرنگي 

 آبدارخانه با امکاناتي مانند یخچال فریزر دار ، ماكروویو ؛ هواكش 

 ر براي نگهداري تجهيزات و وسائل مورد نياز  انبا 

  متر مربع 12اتاق مسئول فني 



  متر مربع  9اتاق روانشناس حداقل 

   ... سالن با متراژ مناسب براي استفاده جهت نمایشگاه ؛ كنسرت ؛ تئاتر و 

  مناسب سازي متناسب با نيازهاي ویژه هنر آموزان 

 

   8 دهما

 تجهیزات و لوازم
 

 تجهیزات و لوازم تخصصی  : -1-8

 پیش حرفه ای و حرفه آموزی  هنری   -1-1-8

  تجهيزات و لوازم مورد استفاده در گارگاه هاي هنري به تفکيک گرایش ) هنرهاي نمایشي ؛ تجسمي ، موسيقي(   ) طبق

 فهرست پيوست ( 

 قفسه وكمد به تعداد كافي 

    تجهيزات كامپيوتري  مورد نياز  آموزشي 
 

 اداری  -2-8

  قفسه نگهداري پرونده پرسنل و توانخواهان 

  تلفن ، فکس و كامپيوتر مجهز به اینترنت 

  سایر لوازم اداري مورد نياز 

   جعبه كمک هاي اوليه وامکانات مراقبتي 

 

 

 

 9ماده 

 ارگونومی

 

 ارگونومی -1-9



بهداشت و سالمتي و راحتي   -بهبودایمني  ارگونومي عملي است كه به رابطه انسان با كار مي پردازد و هدف آن افزایش و

و كارایي انسان است. با توجه به نقش محيط كار در كار و بهره وري و با توجه به اصول ارگونومي كه ضامن سالمتي 

 :1توانخواهان در فضاي حرفه و آموزي كارگاهي مي شود رعایت موارد ذیل موكدا توصيه مي گردد

   مناسب بودن وضعيت روشنایي كالس ها 

 رعایت اصول ارگونومي و  امکانات محيطي از جمله: نصب تهویه عمومي ، سرویس هاي بهداشتي 

 رعایت تناسب نوع ميز و صندلي مورد استفاده در كالسها با شرایط فيزیکي توانخواهان 

 تنظيم ارتفاع سطح وسایل و تجهيزات آموزشي با وضعيت فرد توانخواه  

  توجه به حركات تکراري و وضعيت ثابت طوالني مدت 

  استفاده از سطح شيبدار با زاویه مناسب در محل هاي غير هم سطح 
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