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 مقدمه:

یکی از دغدغه های اساسی خانواده ها و برنامه ریزان آموزشی و توانبخشی معلوالن گذراندن مطلوب زندگی ایشان پس از ترخیص 

 41سال است. در پاسخ به این دغدغه ها و نیاز معلوالن دوره حرفه آموزی باالی  41از دوره های آموزشی و توانبخشی از مراکز زیر 

فایی نسبی اقتصادی و اجتماعی از طریق فرایندی پویا که بتواند خدمات توانبخشی مورد نیاز ایشان سال با هدف رسیدن به خودک

حرکتی و شناختی با تاکید بر کسب آمادگی شغلی همراه با عزت نفس و  –مین نموده و زمینه های رشداجتماعی، روانی أرا ت

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  3د بند الف ماده به استنا .کاهش وابستگی های دائمی به خانواده را فراهم آورد

و بنا به ضرورت هماهنگی و قانونمند نمودن فعالیت مراکز حرفه آموزی و ارتقا کمی و کیفی  33مجلس شورای اسالمی در سال 

د دارای معلولیت که توان بالقوه به منظور توانمند سازی افرامفاد قانون مذکور این دستورالعمل رای جفعالیت های این مراکز و در ا

 حضور در عرصه های کار را دارند برای آماده سازی آنان تهیه و تدوین گردیده است .  وبرای دستیابی به اشتغال حمایتی 

 

 هدف:

ی به هدف از تأسیس و فعالیت مراکز حرفه آموزی ، آموزش مهارتهای پایه،آموزش مهارتهای اجتماعی، آموزش های رفتار کاری برا

کسب آمادگی های الزم برای حضور  بمنظورحداکثررساندن توانائی های بالقوه و نیز کاهش مشکالت رفتارهای ناشی از معلولیت 

( برای   SE –) کارگاه های تولیدی حمایتی ، واحد های صنفی تیپ دو، مراکز پشتیبانی شغل حمایت شده  یشغلمراکز در 

  می باشد.همراه با کرامت انسانی  عی و اقتصادیاجتما دستیابی به حد استقالل نسبی

 

  1ماده 

  تعاریف

 اي حرفه توانبخشي:1-1

، اختالالت ذهنی حرکتی، -حسی های معلولیت دارای افراد به که شود می اطالق خدمات از ای مجموعه ای به  حرفه توانبخشی

ارائه  ،اشتغال حمایتی به دستیابی و آماده سازی برای الزم  توانمندیهای و مهارتها دستیابی به منظور به،  روانی نیز وطیف اتیسم 

 می گردد . 

 

 

 تعریف مراکز حرفه آموزي : 1-2

به مراکز روزانه ای اطالق می شود که مجموعه ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه آموزی را به افراد معلول واجد شرایط به  

 کسب مهارت حرفه ای و ورود به عرصه کارگاهی و اشتغال پایدار ارائه می نماید .تفکیک نوع معلولیت در راستای 

 تان از این مراکز استفاده نمایند.بیماران روانی مزمن باید در طیف کنترل دارویی بوده و با تائید کمیته توانبخشی شهرس : 2تبصره

 نحوه ادغام و تبدیل شدن به  مرکز جامع: :3تبصره

  حرفه ای با مرکز حرفه آموزی به هیچ وجه امکان پذیر نیست مگر در مناطق محروم که از زمان ابالغ این ادغام مرکز پیش

 دستورالعمل به مدت سه سال صرفا تا راه اندازی مراکز جدید قابل اجرا خواهد بود. 

  .ادغام مرکز حرفه آموزی با کارگاه تولیدی حمایتی تیپ یک بالمانع است 

  زانه اتیسم ، مشروط به تفکیک فضا و مسئول فنی بالمانع استآموزی با مراکز روادغام مرکز حرفه. 
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 آموزش مهارت هاي حرفه آموزي :1-3

کسب آمادگی شغلی ارائه می راستای در  مقدماتیفه ای خاص همراه با آموزش های مرحله ردر ح ،برای ایجاد مهارتاین بخش 

 جدول شماره دو پیوست() بر اساس  شود.

 

  2ماده 

 شرایط تخصصي مؤسس و مسئول فني 

 مؤسس شرایط تخصصي :2-1

    روانشناسی )تمام گرایش ها (، علوم تربیتی )گرایش های  ،دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی در رشته های توانبخشی

 مانی .، مدیریت خدمات بهداشتی و درمدیریت توانبخشی و مددکاریکودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی( 

  کشور نسبت به اعطای مجوز گروه توانبخشی حرفه ای بهزیستی متقاضیان واجد شرایط فقط با معرفی بهزیستی استان و تایید

 اقدام خواهد شد.

کلیه موسسات )حقوقی( ، موسسات خیریه ، تعاونی ها و... که موفق به اخذ مجوز خود از سازمان بهزیستی شده اند می  :1تبصره 

توانند متقاضی تاسیس مرکز باشند. در صورتی می توانند اقدام به اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت نمایند که حداقل یکی از 

الذکر بوده و به عنوان نماینده آن مؤسسه برای اخذ مجوز مربوطه به سازمان معرفی اعضاء مؤسس دارای مدارک تحصیلی فوق 

 گردد.

  

 شرایط تخصصي مسئول فني  :2-2

وتراپی، گفتاردرمانی، مدیریت توانبخشی یفیزدارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های کاردرمانی، 

 ، مشاوره ، مددکاری.کودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی(روانشناسی ، علوم تربیتی )گرایش های ،

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

 می باشند. ههمانند متقاضیان حقیقی مکلف به رعایت ضوابط مربوط

 

  3ماده 

 رخیص ضوابط پذیرش و شرایط ت

 ضوابط پذیرش  :3-1

  مربوطه پس از ( ای و اشتغال)کمیته توانبخشی حرفه فرد معلول متقاضی حرفه آموزی با معرفی اداره بهزیستی شهرستان

به مرکز توانبخشی غیردولتی معلوالن  در، راهنمائی و مشاوره شغلی جهت حرفه آموزی و آماده سازی شغلی ارزیابیانجام مراحل 

 پذیرش می شود. شرح ذیل 
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 ،مزمن و اتیسم  روانی و ذهنی حسی، حرکتی، –های جسمی  کلیه توانخواهان با انواع معلولیتپذیرش تلفیقی : مرکز می تواند

 و براساس سطح بندی پذیرش نماید. 4در کالس های مجزا) برحسب نوع معلولیت ( " آموزش حرفه ای"برای طی دوره های را 

  از خود داشته باشد.استقالل کافی در مراقبت 

 .از لحاظ ذهنی در سطح آموزش پذیر باشند 

 باشد.( می  41)حداقل سن می باشد.تمام سال  41 سن پذیرش در این مراکز 

 .این مرکز می تواند به صورت تلفیقی از انواع معلولیت های نامبرده در این دستور العمل باشد 

 و گذار  شرایط ترخیص :3-2

 و گذار  ف به ترخیصظکه در این صورت مرکز مو( از سال ابالغ این دستورالعمل )حداکثر سه سالحضور در مرکز  زمان

 .می باشد توانخواه به سایر مراحل 

  یا اخذ تأئیدیه ، صنایع دستی و ... ) درجه یک ، دو ، سه (فراگیری مهارت های حرفه ای و دریافت گواهینامه فنی حرفه ای

 حرفه ای و اشتغال شهرستان توسط کمیته توانبخشی مهارتی

  فراگیری مهارت های حرفه ای الزم جهت ورود به کارگاههای تولیدی حمایتی  تیپ یک یا کارگاههای تیپ دو 

  برای ترخیص  توانخواهتقاضای 

  ارجاع توانخواه به مرکز پیش حرفه ای به علت عدم توانایی یادگیری حرف 

کمیته توانبخشی و اشتغال  به سایر مراکز توسطترخیصی از مراکز حرفه آموزی  توانخواهان تصمیم گیری برای معرفی :4تبصره

  یرد.می گ انجامشهرستان 

ماه  6کمیته توانبخشی و اشتغال شهرستان می تواند در صورت صالحدید دوره آموزش در مراکز حرفه آموزی را تا سقف  : 2تبصره

 تمدید نماید.

و سایر موارد مرتبط نمایشگاه های محصوالت معلولین حضور در مرکز مجاز است محصوالت تولیدی خود را از طریق  :3تبصره

و مهارتی بوده و مرکز اجازه تولید و فروش  یکلیه فعالیت های مراکز حرفه آموزی غیر دولتی در حد آموزش و. عرضه نماید

 محصوالت را نخواهد داشت.

مراکز حرفه آموزی زمینه آموزش های حرفه ای و مهارتی را برعهده خواهند داشت لذا، فرد آموزش گیرنده  نظر به اینکه،: 4تبصره

 هند نمود.ایک از مراحل کار )کارآموزی( مبلغی را بعنوان دستمزد دریافت نخو در هیچ
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  4ماده 

 پذیرش ، آموزش و توانبخشي   

 روند ارائه خدمات در مرکز: 4-1

  پس از معرفی توانخواه از طرف بهزیستی شهرستان)کمیته توانبخشی حرفه ای و آماده سازی شغلی(، ارزیابی سطح توانمندی

فرد، توسط مرکز انجام خواهد شد.)فرم در محتوی پرونده موجود است( و سپس برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی توانخواه بر 

ظرفیت های عملکردی ،  ارائه خواهد شد و بر اساس آن حرفه آموزی  مرکزنبخشی اساس نتایج ارزیابی تخصصی اولیه تیم توا

 و نیز نیازهای توانخواه تعیین خواهد شد. مهارتهای اجتماعی

  ( انجام خواهد شد.  6ارزیابی دوره ای ) ماهه 

  ت می گیرد.صور مرکزسطح بندی آموزشی با توجه به توانایی ها و استعداد فردی و نیازهای توانخواهان در 

  و  پایه ، رفتار کاری و مهارتهای اجتماعی های آموزش ءبر آموزش و ارتقا "بگروه "تمرکز خدمات در مراکز حرفه آموزی

 می باشد. آمادگی برای کسب آموزش های فنی و حرفه ای

 می باشد. 42صبح لغایت  3و روزهای پنجشنبه از ساعت  41صبح لغایت  3کار کلیه مراکز از ساعت  شروع 

  این برنامه برنامه غذایی ماهیانه تهیه و سرو گردد. که در مرکز طبخ شده باشد طبقگرم و یک وعده غذای میان وعده  یک (

 شد( .غذائی بایستی به تایید کارشناس تغذیه معتمد سازمان رسیده با

  با هماهنگی کمیته توانبخشی حرفه ای و اشتغال شهرستان مشروط به  46درصورت تمایل مرکز به ادامه فعالیت تا ساعت

 بالمانع است. ،به پرسنلحق الزحمه ساعات اضافه  پرداخت

 ی باشد.کامل حوادث و مسئولیت مدنی برای کلیه توانخواهان و پرسنل بطور سالیانه م مرکز مؤظف به تأمین بیمه 

 

ساعات فعالیت مرکز تابع دستورات و  با توجه به شرایط خاص استان که از سوی استانداری برنامه ریزی می گردد تعطیلی :4تبصره

  می باشد.آموزش و پرورش استثنائی استان مدارس و تابع  بخشنامه های استانی

 بطور کلي، روند پذیرش در مرکز مشتمل بر موارد ذیل است:

  مرکز ارزیابی تخصصی اولیه توسط اعضا تیم 

  آموزشی( –تشکیل پرونده تخصصی )توانبخشی 

 جبران محدودیت های عملکردی و دستیابی وی به سطح باالتری از توانمندسازی، به منظور یتعیین اهداف توانبخشی فرد ،

در  –توسط تیم تخصصی  –افزایش کیفیت زندگی، در یک بازه زمانی مشخص  مشارکت در زندگی فردی و اجتماعی و نهایتاً

اجرای بر اساس شرح وظایف تعیین شده شی، منطبق با اهداف فوق و خی توانب تدوین طراحی برنامهدرمرکز  جلسه گروهی

 3-2)فرمهای شماره ب برنامه ی توانبخشی و ثبت کلیه ی اقدامات، نتایج حاصله و اقدامات پیگیری در پرونده ی تخصصی 

 (موجود در محتوی پرونده 

  2 –برگزاری جلسات شش ماهه با حضور کلیه اعضاء بر اساس نتایج ارزیابی )گزارش مربیان و اعضاء تیم ( )فرم شماره الف 

 (موجود در محتوی پرونده 

 آماده سازی فرد و خانواده و ارائه ی برنامه ی پیگیری برای دستیابی به سطوح باالتر  
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 آموزش در زمینه توانایی تصمیم گیری، توانایی حل مشکالت، توانایی تفکر خالق و برقراری ارتباط موثر 

 آموزش حرفه ای متناسب با سطح آسیب نظیر آموزش رایانه، فعالیت هنری 

 و ...  ارائه خدمات آموزشی نظیر آموزش فعالیت های پیش حرفه ای و حرفه ای، مهارت های روزانه زندگی 

 

 مراحل آموزش  :4-2

  مورد  کمیته توانبخشی حرفه ای و اشتغال شهرستانفرد معلول پذیرش شده، برای سطح بندی دوره های آموزشی توسط

 وزشی ذیل معرفی می شود: مارزشیابی قرار گرفته و متناسب با ظرفیت ها به مراحل آ

 :می بینندشکل کلی آموزش  دوبه  حرفه آموزی  افراد معلول در مراکز

  حسب مورد( مرحله آموزش های مقدماتی و پیش حرفه ای ( 

  فرد معلول به وکسب توانمندی پس از طی مرحله مقدماتی، با تاکید و اولویت آموزش حرفه ای مرحله آموزش های کارآموزی

و نیاز کارفرمائی  ،برنامه های کارآفرینی  ،وارد می شود. نوع آموزش در این مرحله متناسب با نیاز بازار کار  "کارآموزی "مرحله 

 تعیین خواهد شد.کارگاه های تولیدی حمایتی 

 

 آموزشي  محتواي :4-3

  در هرمرکز متناسب با توانایی ها و ظرفیت و استعداد فردی و نیز زمینه های شغلی منطقه افراد معلول برای ورود به دوره های

 پذیرد.آموزشی ارزیابی و سطح بندی آموزشی صورت 

و نیاز ، نوع حرفه های کارگاه تولیدی حمایتی آموزش حرفه می بایست با توجه به مشخصات مشاغل بومی، منطبق با بافت جامعه 

توانبخشی حرفه ای شهرستان انجام پذیرد و توصیه می شود از ارائه آموزش حرفه های فاقد بازار کار  کمیته هماهنگیبازار کار با 

 اجتناب گردد.

 های حمایتی تولیدی منطقه باشد. در راستای نیاز کارگاهآموزی  حرفهکالس های در مراکز حرفه آموزی توصیه می گردد  :4تبصره

مدیریت مرکز موظف به بررسی درخصوص استعدادها و ظرفیت های شغلی منطقه بوده و مراتب را جهت اطالع به کمیته  :2تبصره

 ماید.توانبخشی و اشتغال شهرستان اعالم ن

نیاز های آموزشی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند در راستای  اشتغال شهرستانتوانبخشی و کمیته : 3تبصره

  پیشنهاد نماید.مرکز حرفه آموزی به شرایط بازار کار را به منظور تعیین مشاغل و حرفه متناسب 

 و خدمات با هدف ارتقاء  ع دستی )تاکید بر بومی نگری (،صنایآموزشی در کلیه سطوح صنعت، کشاورزی ینوع رشته ها

آموزش از ساده به پیچیده و مدرن در مراکز حرفه آموزی مشروط به آموزش و آماده سازی مرتبط با شغل معین در منطقه آزاد 

 . است

 

 امکانات آموزشي و کمک آموزشي : 4-4

باید نسبت به تهیه مواد و وسایل متناسب با کالس ها و اهداف اما  ،کاربردی دارند یآموزشبه عنوان مراکز مراکز بیشتر  این اگرچه

 مناسب صورت گیرد.و اقدام کمک آموزشی از نظر کمی و کیفی جهت هر رشته و هر معلول برنامه ریزی 

  مستند سازی آن .ارائه مشاوره به فرد و خانواده جهت رفع مشکالت ارتباطی و 
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 ی به منظور توانمندسازی، جبران محدودیت های عملکردی و دستیابی فرد به سطوح باالتری از مشارکتارائه خدمات توانبخش 

 آنان می باشد.افزایش کیفیت زندگی  در زندگی فردی و اجتماعی و نهایتاٌ

 

 مدت آموزش   :4-5

  و زمان بندی شده پیش بینی و مدت آموزش باید بر اساس توانایی های ذهنی و جسمانی معلول و نوع حرفه مورد آموزش وی

 .خواهد شدبهزیستی شهرستان( به مرکز معرفی کمیته توانبخشی و اشتغال  توسط)پس از ارزشیابی 

 6حداکثر به مدت سه سال می باشد که با تصمیم کمیته توانبخشی و اشغال شهرستان می تواند به  مدت  طول مدت آموزش 

ره آموزشی یک ساله و نیمه و  یک دوره کار آموزی یکساله و نیمه خواهد بود که می ماه افزایش یابد که این دوره شامل یک دو

 شی و اشتغال تمدید گردد.ختواند یکبار و حداکثر به مدت شش ماه با نظر کمیته توانب

  به بهزیستی شهرستان ارجاع تا برای تعیین به عنوان فرد واجد شرایط کار  کارآموزیوفرد معلول پس از طی مراحل آموزش

و دستیابی  (SEبرای ارجاع به مراکز پشتیبانی شغلی ) ( و یا2و  4، ورود به شرایط کارگاهی )تیپ نوع اشتغال ،سطح توانائی کار 

 د .شخواهد تصمیم گیری اشتغال حمایت شده وی به 

دد فرد توانایی فراگیری مهارتهای کاری را ندارد با نظر کمیته به ماه ( مشخص گر 6چنانچه در مرحله آموزش ) حداکثر تبصره : 

 مراکز پیش حرفه ای منتقل می گردد.

 5ماده 

 نیروي انساني 
نفر معلول بوده و لذا در مراکز با ظرفیت باالتر یا  15 اسمی تعدا پرسنل پیشنهادی در رده های مختلف مربوط به مرکز با ظرفیت

 هر گروه نیروی انسانی تغییر یابد. دپایین تر به نسبت باید تعدا

 : یک نفربه صورت تمام وقت  مسئول فني 

  نفر  4: تمام وقت  یا ارزشیاب حرفه اي)کلیه گرایش ها (کارشناس روانشناسي 

 مطابق با ساعت کار مرکز(دو روز در هفتهنفر  4: پاره وقت  کارشناس کاردرماني( 

  از سازمان فنی حرفه  )برای کالس های حرفه آموزی(حداقل با مدرک دیپلم دارای گواهینامه مهارت فنی  :مربي آموزشي

بر حسب فضای آموزشی مددجو و نوع  نفر یک مربی آموزشی 42به ازای هر مرتبط )در کالس های مهارت آموزی (ای وکارشناسی 

 .در مراکز توانبخشی فه حر

 این مربی به صورت گردشی در کالس های آموزشی  -روز در هفته مطابق با ساعت کار مرکز( 4یک نفر )  : 2مربي ورزشي (

 حضور خواهند داشت(.

                                                 
 فردی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته های ورزشی را دارد و یا به طور تجربی با ارائه مدرک دارای تخصص باشد 2
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 این مربی به صورت گردشی در کالس های آموزشی  -روز در هفته مطابق با ساعت کار مرکز( 4یک نفر )  : 3مربي هنري (

 حضور خواهند داشت(.

  یک نفرخدمه : 

 : یک نفر آشپز 

، ارتوپدفنی و ....( ارجاع ی، بینایی سنج شناسیشنوائی گفتاردرمانی،در صورت نیاز توانخواهان به سایر خدمات توانبخشی ) :4تبصره

 و پیگیری از طرف مرکز توسط خانواده انجام می پذیرد.

سس می تواند به عنوان مسئول فنی هم مجوز دریافت دارد اما نمی تواند به عنوان کارشناس و یا مربی در مرکز نیز ؤم :2تبصره 

 فعالیت داشته باشد. 

    مسئول فنی می تواند صاحب امتیاز باشد، لیکن نمی تواند بعنوان کارشناس یا مربی در مرکز فعالیت نماید . :3تبصره 

 .وجود ندارد و از سوی سازمان پذیرفته نیست "مدیر داخلی "سمتی تحت عنوان  "در فعالیت های مراکز  حرفه آموزی  :1تبصره 

هریک از مربیان آموزشی مرکز در صورت دارا بودن مدرک معتبر می توانند بعنوان مربی ورزشی یا هنری در مرکز فعالیت  :1تبصره

 نمایند.

مقررات  7در مناطق محروم از نیروی انسانی، به جای پرسنل تخصصی با هماهنگی بهزیستی شهرستان و بر اساس ماده  :6تبصره 

 و با هماهنگی بهزیستی شهرستان استفاده نمایند. مدت زمان محدودمراکز می توانند از سایر نیروهای مشابه در  7-33عمومی بند 

 

 6ماده 

 شرح وظایف نیروي انساني 
 وظایف مؤسس) صاحب امتیاز( :6-1

 .حضور متناوب در مرکز، اقامت در شهرستان دارای مجوز فعالیت و ثبت امضاء در دفتر حضور و غیاب مرکز 

  تعیین و معرفی مسئول فنی واجد شرایط به سازمان بهزیستی 

 رعایت شئونات اسالمی ، اخالقی ، مسائل حرفه ای و موازین حقوقی و قانونی 

  مسئولیت صالحیت تخصصی ، اخالقی و فردی نیروی انسانی در ساعات حضور در مرکز 

  پاسخگویی به شکایات مطروحه از مرکز و افراد شاغل در آن 

  مرکزانعقاد قرارداد با پرسنل واجد شرایط و رعایت قوانین کار جمهوری اسالمی ایران در مورد کارکنان شاغل در  

  پرداخت به موقع حقوق و مزایای مسئول فنی و کارکنان مرکز طبق قراردارد منعقده و براساس قوانین نافذ حسب مورد 

  تأمین کلیه مایحتاج و هزینه های مرکز به پیشنهاد مسئول فنی 

  تامین اقدامات الزم جهت توانمندسازی و ارتقاء کیفیت زندگی توانخواهان 

                                                 
 فردی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته های هنری را دارد و یا به طور تجربی با ارائه مدرک دارای تخصص باشد3
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  مسئولیت فنی توانخواهان و کارکنان مرکز حوادث و بیمه بمنظور تأمیناقدامات 

  غیره .تامین استاندارهای خدماتی، بهداشتی و فنی مرکز اعم از ساختمانی، تجهیزاتی، ایمنی، بهداشتی ، دارویی ، توانبخشی و 

 ها ، ضوابط و مقررات ابالغی از بهزیستی  تسلط و اجرای دقیق مفاد دستورالعمل. 

 ه نام مرکز یا صاحب امتیاز در یکی از بانک های کشور و ثبت و ضبط کلیه اسناد مالی مرکز افتتاح حساب بانکی ب 

 

 وظایف مسئول فني : -6-2

  سرپرستی و نظارت کامل بر ارئه خدمات آموزشی، مراقبتی و توانبخشی مرکز و رعایت استاندارد های علمی و حرفه ای مندرج

دستور العمل بر عهده  26کلیه مسئولیت توانخواهان در داخل مرکز بر اساس ماده ر دستور العمل های سازمان بهزیستی و د

 .مسئول فنی می باشد

 حفظ سالمت جسمی و روانی گروه هدف و اقدام در جهت بازتوانی و توانمند سازی آنان 

  جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی مرکز 

  ختالل نماید به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه ای گروه هدف ایجاد گزارش مشکالتی که در روند توانبخشاعالم 

  اعالم نیاز های مرکز به موسس و درخواست تامین آنها 

  ثبت گزارش روزانه و حفظ مستندات مربوطه 

 آمده و خدمات ارائه  یق بر تشکیل پرونده های پرسنلی و توانبخشی برای گروه هدف در مرکز و درج اقدامات به عملقنظارت د

 شده به آنان

 حضور فعال و مستمر در ساعات اداری و در صورت نیاز و ضرورت در سایر اوقات شبانه روز 

  حفظ و رعایت استاندارهای خدماتی، بهداشتی ، و فنی مرکز اعم از ساختمانی، تجهیزاتی ، ایمنی ، بهداشتی دارویی توانبخشی

 و ...

  کمیسیون  –اعزامی از معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ، استان و شهرستان ها همکاری با کارشناسان ناظر

 صدور پروانه های بهزیستی و دفتر بازرسی و حراست سازمان 

  اعالم بیماریهای واگیر دار خدمت گیرندگان )سل، وبا، هپاتیت، ایدز و ...( طبق دستور العمل های وزارت بهداشت درمان و

 کی به بهزیستی شهرستان آموزش پزش

  انجام مکاتبات رسمی و ادرای 

 رعایت و تسلط کامل بر مفاد کلیه دستورالعملها ، ضوابط و مقررات ابالعی از سازمان 

 بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از مرکز که در حوزه اختیارات مسئول فنی قرار دارد 

 گروه هدف  موفق وه پذیرش و ترخیصحکنترل و نظارت بر ن 

 تخصصی مورد نیاز مطابق با دستورالعمل های ابالغی  های برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت حضور نیرو 
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 برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت حضور با ارجاع به پزشکان تخصصی مورد نیاز 

  ارسال آمار ماهیانه به سازمان بهزیستی جهت اخذ یارانه 

 بمنظور تسریع در ترخیص موفق. آموزشی، توانبخشی ، پزشکی گروه هدفبرنامه های و  نظارت و کنترل پرونده ها  

  برنامه ریزی جهت آمور فوق برنامه و فعالیتهای تفریحی 

 .کلیه موارد مندرج در دستور العمل عمومی ارائه گردیده است 

 

 کارشناس کاردرماني  :6-3

 وی پرونده ( و تعیین پیش آگهی ، هدف و برنامه درمانی ، ثبت تشکیل پرونده ارزیابی حسی و حرکتی)فرم موجود در محت

 دقیق جلسات درمانی و ارزشیابی دوره ای )فرم موجود در محتوی پرونده (

  برای توانخواهان مرکز  توانبخشیتشکیل جلسات 

  )برنامه ریزی به منظور ارتقاء مهارتهای حسی ، حرکتی ، درکی، شناختی، هیجانی و ارتباطی )حسب مورد 

  نظارت بر فعالیت های مددجو در کارهای آموزشی و تعامل و ارائه نقطه نظرات به مربیان 

 یبرنامه ریزی جهت حداکثر استقالل در حیطه های کاردرمانی مانند فعالیت های روزمره زندگ (ADL) ، اوقات فراغت ،

 مشارکت اجتماعی و ...

  مشاوره و آموزش به منظور پیگیری اقدامات درمانی و توانبخشی توسط خانواده 

 )پیگیری تهیه وسایل کمک توانبخشی و توانبخشی حسب مورد توسط خانواده )جهت استفاده در منزل 

 آموزش به خانواده به منظور پیگیری اقدامات درمانی در منزل 

 نظارت بر انجام بهینه ارگونومی در مرکز 

 آموزش به مربیان مرکز در خصوص فعالیت های کاردرمانی و نظارت بر حسن اجرای آن 

 

 کارشناس روانشناسي  :6-4

  ارزیابی بالینی 

 ثبت  تشکیل پرونده ارزیابی رفتاری ، روانی )فرم موجود در محتوی پرونده (و تعیین پیش آگهی ، هدف و برنامه درمانی ،

 دقیق جلسات درمانی و ارزشیابی دوره ای.

  همکاری با تیم توانبخشی درتدوین طرح در توانبخشی فرد 

  مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده 

  گروه درمانی 
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  اجتماعی به فرد و خانوداه ) مهارت های برقراری ارتباط ، حل مسئله ، مقابله با فشار روانی،  –آموزش مهارت های روانی

 دیریت بحران و...(م

 آموزش به مربیان مرکز در خصوص فعالیت های روانشناسی و نظارت بر حسن اجرای آن 

 

 مربي آموزشي  :6-5

 . اجرای برنامه های آموزشی و توانبخشی تدوین شده توسط تیم تخصصی، تحت نظارت کارشناسان مربوطه 

 رعایت ارگونومی در تمامی حیطه ها ی آموزشی و کالس 

  ثبت روند پیشرفت و گزارش اقدامات و نتایج حاصله 

  حسب مورد(شرکت در تیم توانبخشی و تعامل با سایر اعضا تیم ( 

 

 مربي هنري  :6 -6

 ( نمایشی و ...و کسب آگاهی از توانایی های هر فرد و ارائه برنامه هنری )شامل یکی از فعالیت : نقاشی، موسیقی و یا  ارزیابی

 ساده در حد توانایی توانخواهان 

  آموزش فعالیت های گروهی معلوالن 

  مشارکت با تیم توانبخشی و اجرای برنامه های هنری در راستای اهداف تیم 

  مستند سازی اقدامات در پرونده 

  تلفیق برنامه های هنری با اهداف آموزشی و توانبخشی 

  مفاهیم به توانخواهان بهره گیری از فنون و مهارت های هنری جهت آموزش 

 

 مربي ورزشي  -7 -6

  ارزیابی جسمی مددجویان با همکاری کاردرمان 

  ارائه آموزش های الزم برای ارائه مهارتهای بدنی 

  )انجام ورزش های صبحگاهی ) با همکاری مربیان مرکز 

  کاردرمان(بهره گیری از فنون و مهارتهای ورزشی جهت آموزش مفاهیم به توانخواهان ) باهمکاری 

 مشارکت با تیم توانبخشی و اجرای برنامه های ورزشی در راستای اهداف تیم 

 

 7ماده 

 فضاي فیزیکي 

  متر مربع  42اتاق مسئول فنی با مساحت حداقل 
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  متر مربع  42اتاق روانشناس با مساحت حداقل 

  متر مربع به ازاء هر نفر  1/4حداقل ، بین حرفه حرفه آموزی، متناسب با نوع  کالساتاق یا 

  متر مربع  41 حداقل به مساحت سایر گروه های توانبخشی )حسب مورد( اتاق کاردرمانی و 

  متر مربع  25و ورزشی به مساحت در نظر گرفتن فضای مناسب برای فعالیت های هنری 

  فضای آشپزخانه جهت طبخ ناهار و سالن غذا خوری متناسب 

 و روشویی به اندازه کافی باشد ، دوش سیاریک توالت فرنگی ،و توالت معمولی ساختمان باید دارای د. 

 مستقل از سایر واحد ها با در ورود و خروج  ساختمان  

نفر می باشد و متناسب با افزایش ظرفیت می بایست فضاهای فیزیکی افزایش  15فضاهای ذکر شده به ازای ظرفیت اسمی  تبصره :

 یابد.

 

 8ماده 

 تجهیزات و لوازم تخصصي 
 آموزيحرفه : 8-1

  و به تعداد توانخواهان کالس های حرفه آموزیمیزها و صندلی ها متناسب با نوع فعالیت 

  قفسه جهت نگهداری ابزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی 

  با توجه به نوع فعالیت  کالسابزار و مواد اولیه برای هر 

 

 توانبخشي  :8-2

  وسایل و امکانات کار درمانی با نظر متخصص سایر رشته های توانبخشی حرفه ایکاردرمانی و : 

 ) تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های هنری )تئاتر ، نقاشی ، موسیقی 

 اداري  :8-3

  قفسه نگهداری پرونده پرسنل و توانخواهان 

  و کامپیوتر مجهز به اینترنت فکس ، تلفن 

  سایر لوازم اداری مورد نیاز 
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  9ماده 

 ارگونومي
بهداشت و سالمتی و راحتی و   -ایمنی  عملی است که به رابطه انسان با کار می پردازد و هدف آن افزایش و بهبود ارگونومی 

ضامن سالمتی توانخواهان در کارایی انسان است. با توجه به نقش محیط کار در کار و بهره وری و با توجه به اصول ارگونومی که 

 : 1فضای حرفه و آموزی کارگاهی می شود رعایت موارد ذیل موکدا توصیه می گردد
   مناسب بودن وضعیت روشنایی کالس ها 

 رعایت اصول ارگونومی و  امکانات محیطی از جمله: نصب تهویه عمومی ، سرویس های بهداشتی 

  در کالسهای حرفه آموزی با شرایط فیزیکی توانخواهانرعایت تناسب نوع میز و صندلی مورد استفاده 

  تنظیم ارتفاع سطح وسایل و تجهیزات آموزشی با وضعیت فرد توانخواه 

  توجه به حرکات تکراری و وضعیت ثابت طوالنی مدت 

  استفاده از سطح شیبدار با زاویه مناسب در محل های غیر هم سطح 

                                                 
 از معاونت امور توانبخشی بهزیستی کشور 75/8/7459مورخ  774411/59/111: به استناد شیوه نامه ارگونومی مراکز محیط کار به شماره نامه  4


