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 حرفه آموزی معلوالنشرایط و ضوابط اختصاصی مراکز  دستورالعمل

 غیردولتی کارگاه تولیدی حمایتی( ) 

 (نفر 05ظرفیت )

 

 

 

  1ماده    

 تعاریف 
 

توانبخشي حرفه اي  -1-1

 ق مي وود هه به افراد داراي معوویت  ااي سممي  هایي   یا ر اني  اراهه ه مجموعه اي از خدمات اطالتوانبخشي حرفه اي ب

فظ وغل   رقاب  در مي وود به میظور دستتابي این افراد به مهارتها   میابعي هه براي دستتابي به هار  بازگش  به وغل  ح

 هار مورد نتاز مي باود. 

 

 فرد  معوول سویاي هار - 2-1

  اوتغال  به راحتي قادر به سذب در بازار هار  بودن ورایط عمومي پذیرش حرفه اي به فردي اطال ق مي وود هه ضمن دارا

 نبوده   در سامانه اوتغال سازمان ثب  نام نموده اس .



 اوتغال   بکارگماري ) آماده هار ( فرد معوول  اسد ورایط  -3-1

مشخص مي تواند  اسد ورایط اوتغال    ي ار فرد معوول مشر ط به دارا بودن ظرفت  هاري متیاسب با وغل   حرفه

 .   آماده به هار محموب مي وود باودبکارگماري 

 

)آماده سازي براي  ر د به وغل( پذیرش حرفه اي  -4-1

توانبخشي اس  تا ضمن غربایگري   تعتتن ظرفت  ااي هاري   آموزش ااي الزم را براي  فرآییدي از خدمات در حتطه  

رستدن به آمادگي     ر د به بازار هار   وغل معتن را پتش بتیي   حمب مورد از طریق مراهز غترد یتي اسراهي نماید. ) به 

 دستورایعمل پذیرش حرفه اي   آماده سازي وغوي مراسعه وود( .

 

 زش ااي تابعيآمو-5-1

بطور مثال دانمتن  .مجموعه اي از آموزش اا اس  هه بصورت پتش نتاز براي آموزش ااي فیي   حرفه اي مورد نتاز اس 

 مفااتم ریاضتات   مثوثات براي همب مهارت در روته تراوکاري.

 

 هاريمهارت ااي  -6-1

ري حرفه ااي مختوف مورد نتاز اس    در دستتابي فرد براي آموزش   یادگتهه  به مجموعه اي از مهارت اا اطال ق مي وود 
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  تصمتم گتري  ...(     حل مشکلویاختي ) . اام این مهارت اا مشتمل اند بر مهارت ااي آن مورد نتاز اس  به وغل   حفظ

ي   مهارت ااي  ابط بتن فردمهارتهاي رحرفه آموزي   مهارتهاي مفااتم پایه مثل خواندن  نووتن  ریاضتات  تجمم فضایي   

 عموکردي  ... 

 

 هارگر حمایتي -7-1

ت( به در هار)همت    هتفت  تویتد یا اراهه خدما  يمتزان بهره  ري   هه بعو  نوع یا ودت معوویت  به  فردي گفته متشود

مورد نظر تفه  ظدر اسراي فرد  بعبارتي این . قادر به حضور هامل در محل هار نمي باود یا متزان افراد غتر معوول نبوده

 . نمي باودامانید سایرین  اسد ورایط استخدام   بکارگماري بدیتل ورایط معوویت     یتکن بوده تواناهي الزم را دارا 

 

 هارگر حمایتي نوع ا ل: 

)  توان یا ظرفت  هاري %55ودت معوویت  توان آنها در اراهه خدمات یا تویتد حداقل  نوع   یاافراد معوویي امتید هه براثر

 مي باود .  تر معوول در ورایط مشابههارگران غ یا بتشتر ( 55%

 

 :هارگر حمایتي نوع د م 

توان یا ظرفت   %55توان آنها در همت    هتفت  اراهه خدمات یا تویتد حداهثر افراد معوویي امتید هه براثر ودت معوویت  

  ود.هارگران غتر معوول در ورایط مشابه مي با ( %55) همتر از  هاري

 

  تصمتم گتري   نظارتهمتته  -8-1

  را برعهده دارد.در سطح استان   وهرستان هه محوری  فعایت  ااي پذیرش حرفه اي  همتته توانبخشي حرفه اي

 

هارگاه  تویتدي حمایتي 9-1

انجام وده توسط مرهزي اس  هه ورایط یک اوتغال حمایتي را براي افراد معوویي فراام مي نماید هه براساس ارزیابي ااي 

 مشا ر حرفه اي امکان حضور در انواع دیگر اوتغال از سموه اوتغال رقابتي  حمای  وده   اوتغال خانگي را نداوته باود. 

این مرهز مي تواند از هارگاه ااي مختوفي تشکتل گردد هه نوع هارگاه   حرفه انتخابي  بایمتي به همتته پذیرش وهرستان  

 معرفي گردند. 

هارگر حمایتي  "ن هارگاه افراد معوول معرفي وده پس از طي د ره هوتاه آموزش ااي تابعي در حرفه مورد نظر بعیوان در ای

 به هار مشغول وده    مطابق با دستورایعمل از مزایاي آن میتفع خوااید ود. "

 

 مرهز سامع توانبخشي حرفه آموزي   اوتغال حمای  وده-15-1

 ي   هارگاه تویتدي حمایتي معوویتن مشر ط بر آنکه :ل بر مرهز حرفه آموزود مشتموعه اي اطال ق مي ومبه مج

    فضاي آموزوي از هارگاه تویتدي سدا باود

 ممئویتن فیي ار د  سدا باود

  ارگر ه از معوویتن آموزش متیاسب با نوع   ودت معوویت  را دریاف  هیید.در بخش حرفه آموزي

  برنامه ریزي وده باود.تویتدي حمایتي هارگاه امان ر راستاي آماده سازي   اوتغال در آموزش هامالً د يمحتوا  نوع 

 

 2ماده 

 ممئول فیي ط تخصصي متقاضي  یورا 
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 متقاضي تخصصيورایط   -1-2

 فتزیوتراپي  هارویاسي در  روته ااي مرتبط با امور توانبخشي وامل: هاردرماني ي دهترا یا تحصتوحداقل مدرک دارا بودن 

     ر انشیاسي    مددهاري استماعي  مدیری  توانبخشيویاسيگفتار درماني  بتیاهي سیجي  ارتوپدي فیي   ویوایي

 عووم تربتتي  پزوکي



در هارگاه اایي هه اهثری  افراد  اسد ورایط هار از معوویتن ر اني مزمن مي باوید  ایزامي اس  مدرک تحصتوي : 1تبصره

 اود:مؤسس یکي از موارد هیل ب

 

ر اني  دارا بودن حداقل مدرک تحصتوي در روته ااي ر انپزوکي   یا پزوک عمومي د ره دیده ) د ره ااي مرتبط با بتماران

ار مرتبط مزمن   مورد تایتد سازمان بهزیمتي هشور(  دهتراي ر انشیاسي  هارویاس ارود ر انشیاسي ) با د  سال سابقه ه

ه سال ایش ر اني ) با د  سال سابقه هار مرتبط(  هارویاس ارود ر ان پرستاري ) با س(  هارویاس ارود هاردرماني با گر

 سابقه هار مرتبط( 

 

 ممئول فیي  ورایط تخصصي -1-2

دارا بودن مدرک تحصتوي هارویاسي یا باالتر در روته ااي فیي   مهیدسي یا  استاد هاران داراي مدرک مهارت  درسه یک 

 انبخشيآموزش فیي  حرفه اي   یا هارویاسان تول از سازمان فارغ ایتحصت

 

در صورت عدم  سود افرادي با مدارک فو ق ایذهر مرهز مي تواند از مربتان درسه یک با حداقل پیج سال سابقه هار  :تبصره

رد تأهتد تجربه هاري مربتان با د  سال سابقه هار مو مفتد استفاده نماید.تیها درخصوص وهرستان ااي با امکانات محد د تر

 اس .

 

 3ماده 

 ورایط ترختص ضوابط پذیرش   

 
: ضوابط پذیرش 1-3

     فرد معوول  اسد ورایط وغل حمای  وده با معرفي اداره بهزیمتي وهرستان مربوطه   پس از انجام مراحل راایماهي

حمایتي(  -هارگاه تویتدي مشا ره وغوي  حرفه آموزي   آماده سازي بعیوان هارگر حمایتي به مرهز توانبخشي حرفه اي )

 پذیرش مي وود(هارگاه مرهز)ارساع   با موافق  ممئول 

 ح  عیوان معوول سویاي هار ت مجاز به پذیرشبهزیمتي وهرستان    تأهتد   بد ن اطالع   اماایگيبطور ممتقتم  هارگاه

.نمي باود "هارگر حمایتي"

 پذیرفته مي بعیوان هارگر حمایتي اني مزمن( در این هارگاه با معوویت  ااي)سممي   حرهتي  حمي  هایي   ر  ديافرا

نمي یابید. در حقتق  فرد معوول در این هارگاه اا  بدنبال ایجاد فرصتي  در بازار هارووندهه فرص  اوتغال را در هوتاه مدت 

هارگاه اا ام مي بیابراین ید . بتاب را نتز اوتغال در بازار آزاد هار فرص در صورت امکان با همب مهارت بتشترمیاسب اس  تا 

 توقي وود . یک مرحوه انتقایي بتن محل آموزش   بازار بعیوان   یا براي آنان بوده  تواند به نوعي محل هار داهم 

  بالمانع مي  به ورط اماایگي با همتته تصمتم گتري وهرستان ) از انواع معوویت  اا ( بطور توفتقي پذیرش افراد معوول

باود.

 

نظر به اییکه بعد درمان براي بتماران ر اني مزمن در ا یوی  نمب  به اوتغال قرار دارد  یذا هارگاه ااهي هه میحصراً با  بصره:ت  

 حمایتي( اداره   سازمانداي ووند. )بتماران ر اني مزمن تکمتل وده اند مي توانید براساس ایگوي مراهز حرفه آموزي 
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 سال به باال باود. 15عوویت   از افراد داراي م پذیرش سن

 

: ورایط ترختص2-3

 بمتگي به ایجاد زمتیه ااي اوتغال   یا تمایل  ي به خر ج از مرهز هارگاه تویتدي حمایتي طول مدت حضور فرد معوول در

.خوااد داو 

 ه در ار زمان هه موقعت  اگرچه هارگاه تویتدي حمایتي را مي توان یک محل هار داهمي براي فرد معوول توقي نمود  چیانچ

هاري میاسب تري ترختص موفق براي  ي مهتا گردد  مي تواند با نظر همتته تصمتم گتري وهرستان هاریابي براي  ي انجام 

  از هارگاه خارج وود.

 

گتري  چیانچه مرهز داراي آمار ترختص موفق باالتري نمب  به سایر مراهز استان باود  براساس نظر همتته تصمتم تبصره:

 وهرستان مي تواند از تشویق ااي مایي سازمان بهره مید گردد.

 

 4ماده 

 خدمات درمرهزراهه ر ند ا

 
  مي باود  در صورت  8-12به استثیاء ر زااي پیجشیبه هه از ساع    14صبح تا  8درر زااي افته از  هارگاه ساع  فعایت

    یا فعایت  در وتف  بعد از ظهر افزایش ساع   فعایت  مرهز  هتبياراهه مجوز با نتاز   موافق  استان   آمادگي مرهز

 .اس بالمانع 



بر اساس تصویب استانداري استانها ي هشور   ورایط اقوتمي مبیي برتغتتر ساعات رسمي هار ادارات د یتي) میطبق  :1تبصره

 ل تغتتر خوااد بود.با تغتتر ساعات فعایت  در استان(  زمان ور ع   خاتمه فعایت  اا ي هارگاه قاب

 پتشیهاد مرهز   تأهتد بهزیمتي وهرستاندرمرهز حمب مورد  با  نوع آن  هارگر حمایتيمتزان ساعات حضور  :2تبصره

 اود.ب قابل تغتتر مي

  

 هه به تایتد اعضاي نظارت تخصصي استاني  رستده در ار وتف  طبق برنامه غذایي  یک  عده چاو    یک  عده غذا

 سر  گردد.تهته    باود 

 مي باود. ممئویت  فیي هز موظف به تأمتن بتمه حوادث هار  مر

 هارگران حمایتي تح  پووش در صورت تامتن اعتبار مربوطه توسط سازمان بتمه بازنشمتگي  مرهز موظف به تامتن

مي باود. يبهزیمت

 هرستان مي تواند براساس وتوه نامه بمیظور حمای  از فرد معوول ازییه ایاب   هااب  فرد معوول  بهزیمتي استان   و

ااي مصوب اقدام نماید.

 .در اسراي این آهتن نامه خانواده  سهي پرداخ  نخوااد نمود

  چیانچه براي همتته تصمتم گتري  بهزیمتي وهرستان اثبات گردد هه مرهز در انجام تعهدات    ظایف مورد نظر حداهثر

تشویق   از تمهتالت گوناگون بهره مید خواادود     ) حمب نوع مورد(تالش   مماعدت ااي الزم را اعمال نموده اس

بایعکس چیانچه محرز گردد هه بطورعمد   بد ن  سود ادیه  اقعي از ادامه فعایت  فرد معوول بعیوان هارگر حمایتي امتیاع 

قانون تیظتم بخشي از  26گردیده اس   فق دستورایعمل نظارت بر مؤسمات   مراهز غترد یتي   ختریه موضوع ماده 

برخورد خوااد ود.  25/3/1387مقررات مایي د ی  مصوب ووراي معا نتن سازمان مورخ 

 .مرهز مجاز اس  محصوالت تویتدوده در هارگاه را به فر ش برساند
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  عیوان درصد هل یارانه دریافتي را بصورت متانگتن  به 25حداقل مبوغي معادل  از محل درآمد اختصاصي  مرهز موظف اس

 دستمزد   یا پول تو ستبي به هارگران حمایتي تح  پووش پرداخ  نماید.

 ظف اس  مبوغ معادل با دستمزد فرد را در حماب بانکي هه براي  ي افتتاح   اعالن مي گردد بطور مااتانه  اریز   مرهز مو

یتم  چاپي آنرا به بهزیمتي وهرستان اعالم نماید.

 

 5ماده

 ) نوع   مدت( آموزش

 
 مراحل بکارگماري آموزش ااي تابعي   

   تي را گذرانده اس    بمیظورآموزشقبالً د ره ااي آموزوي   آماده سازي مقدما )معوول  اسد ورایط هار( به اییکه فرد نظر

 :بگذراندورح هیل  نتز به را ااهيبتشتر نوع حرفه مورد نظر بایمتي د ره  هتوست



o  مربوط مي وودهارگر هه به  ظایف وغوي آموزش ااي تابعي .

o سبب ارتقاء مزی  هه   آداب هاري   اصالح ارتباطات مهارتهاي زندگيمهارت ااي استماعي   رفتار هاري    آموزش

د. و در محتط هارخوااد وغوي آنان

  ااد در امان هارگاه به هار مشغول خو "هارگر حمایتي"بعیوان  " 1د ره آزمایشي"در قایب تابعي  آموزش ااي طيپس از

 ود.

  هارگاه تویتدي یا خدماتي متیاسب با  نوع   حرف   ظرفت  مرهز   میطبق با بوم    آزادارمرهز مجاز به راه اندازي تعداد

 فرایگ میطقه  با نظر همتته پذیرش حرفه اي وهرستان خوااد بود.

    مرهز مي تواند  ي را در محتطي در صورت توانمیدي هارگر واغل پس از همب مجوز   با نظارت همتته پذیرش وهرستان

) اوتغال حمای  وده( خارج از محل هارگاه ) در ورایط محتط هاري( مشغول نماید.

 

مي تواند تشکتل مشر ط به رعای  موارد فضا   ایمیي   بهداو  فردي   گر اي  محد دنا  ار هارگاه با ظرفت : 1تبصره 

 وود.

 استاد هار فعایت  نماید.   یا حداقل با یک مربيار هارگاه : 2تبصره 

 

  (   اوتغال حمایتي  تابعي آموزش) مدت  طول 

 سه ماه خوااد بود.حداهثر تابعي وغل مورد نظر طول مدت آموزش 



 ماه  دیگر با نظرهمتته پذیرش وهرستان تمدید گردد.  یکطول د ره آموزش تابعي متتواند حداهثربمدت : 1 تبصره

 چیانچه از نظرنوع هار  عالهق  استعداد فردي  رفتار متقابل  هداوت ماه حضور مدت سهد ره اوتغال آزمایشي حداهثر ب

استماعي  ورایط براي ادامه ر ند فعایت   ي مهتا باود با تأهتد ممئول فیي   مؤسس مرهز فرد بعیوان هارگر حمایتي به 

اداره پذیرش وهرستان معرفي مي وود.

 غال آزمایشي نبایمتي از وش ماه بتشتر باود .هل د ره آموزش تابعي   اوت :2 تبصره

آموزش مهارتهاي زندگي  آداب هاري   اصالح ارتباطات استماعي در طوالني مدت   به مر ر براي هارگر حمایتي یا  :3 تبصره

 خانواده  ي از سوي بهزیمتي وهرستان به مرهز اراهه   بایمتي آموزش داده ووند.
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 6ماده 

 نتر ي انماني 

 
یا نفر معوول بوده   یذا در مراهز با ظرفت  باالتر 55د پرسیل پتشیهادي در رده ااي مختوف مربوط به مرهز با ظرفت  تعدا

. به نمب  تغتتر مي یابدنتر ي انماني پایتن تر 

  ممئول فیي بصورت تمام  ق

  بصورت تمام  ق  ي استماعيیا مددهار ير انشیاسهارویاس 

 در روته ااي حرفه  هارویاسيیپوم  داراي گوااتیامه مهارت فیي از مراهز آموزوي معتبر   یا استاد هار حداقل با مدرک د

هارگاه . اریک مربي در  هارگر حمایتينفر 15تا 13اي به ازاي  

   نتر  ااي هارویاسي یا هارویاسي ارود مرتبطحمب مورد از  تخصصي توانبخشي   پزوکيخرید خدم



نتر  ااي بازنشمته بطور  از افرادي هه تواناهي آموزش یا تویتد را بعیوان مربي دارا باوید   نتزهارگاه مي تواند  :1تبصره

 از ظرفت  مربتان واغل در مرهز( بهره مید گردد.%25محد د) حداهثر 

در آموزش مهارت ااي زندگي مرهز مؤظف به خرید خدمات هارویاسان مرتبط هه ورایط آنان از سوي بهزیمتي  :2تبصره

 هرستان اعالم مي وود  خوااد بود.و

 

 )آوپز یک نفر ) در صورت عقد قرارداد با وره  ااي تهته ي غذا  نتازي به بکارگتري آوپز  سود ندارد 

 خدمه : یک نفر



 7ماده

 فضاي فتزیکي 

 

   ابعاد میاسب .اتا ق مدیری  یا ممئول فیي مرهز   محل نگهداري پر نده  افراد معوول با فضاي میاسب سه 

  یابد متیاسب با نوع حرف قابل تطبتق با ابعاد یا خدماتي  هارگاه  تویتدي فضاي میاسب سه. 

 فضا ااي عمومي آوپزخانه   ساین غذا خوري   

مؤسس مرهز مؤظف به رعای  ورایط بهداوتي   فیي هارگاه تویتدي به ازاء ار هارگرمتیاسب با نوع حرفه  خوااد   :1تبصره

بود.

سازي فضا  تجهتزات   موقعت  وغوي هارگر حمایتي در هارگاه بایمتي متیاسب با ورایط   رفع موانع میاسب   :2تبصره

 هاري  ي تعتتن گردد.

 

 

8ماده      

تجهتزات   یوازم تخصصي      

 

میاسب سازي هل تجهتزات   ورایط هاري ار مرهز بایمتي متیاسب با ورایط هارتعتتن گردد. 

ش ااي اداري   تویتدي ؛ آوپزخانه ؛ تجهتزات ایمیي  ... در حد استاندارد ) در حد  معمول (  هوته تجهتزات مورد نتاز بخ

 سود داوته باود.

 تبصره : ار مرهز مؤظف به دریاف  تأهتدیه از مراسع هي صالح پتش از آغاز به هار مي باود.


