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شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز حرفه آموزی  دستورالعمل
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 حرفه آموزی معلوالنشرایط و ضوابط اختصاصی مراکز  دستورالعمل

 توانبخشی حرفه ای(غیردولتی روزانه آموزشی  ) 

 (نفر 05ظرفیت )
 

  1ماده

تعاریف 

 

 کم توان ذهنیمعلول  -1-1

( بوده 07فردی است که کارکرد ذهنی او به میزان قابل توجهی پائین تراز حد متوسط)یعنی هوش بهرتقریبا کمتراز

های انطباقی همراه است . باکاستی ها واختالالتی درمهارت

  جسمی حرکتی شدیدمعلول  -2-1

شود که به دنبال ناتوانی شدید و دائمی جسمی ناشی از فلج عضو، قطع اندام یا نقص عضو، دچار به فردی اطالق می 

نقش های ایفای محدودیت در  نیزو توانمند انجام کار محدودیت حرکتی و عملکردی شده که نتیجه ی آن کاهش 

 فردی و اجتماعی شده است .

 بیمار روانی مزمن  -3-1

مبتال به اختالالت روانی اطالق می گردد که بیماری وی شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد. به مدت به فرد 

طوالنی )حدود دو سال(دوام یابد و تمایل به عود داشته ،منجر به افت عملکرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود. بیمار 

سال گذشته را داشته و در  2بیش از یک بار در طی  به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت

 حال حاضر از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشند.

این نوع بیماری ها شامل:اسکیزوفرنی،اختالالت خلقی عاطفی ،اختالالت نافذ رشد و مانند آنها می شود و مالک   

می   -17ها المللی بیماریبندی بینو دهمین طبقه تشخیص آنها راهنمای تشخیصی و آماری 

 های معتبر همان زمان خاص خواهد بود.های آتی مالک این اطالق، شاخصباشد. در زمان

 حرفه ایهای مهارت  -4-1

و در نیاز است  آموزش و یادگیری حرفه های مختلف موردبرای که  مجموعه ای از مهارت ها اطالق می شود به 

شناختی  زندگی ، مهارت های مهارتهایاهم این مهارت ها مشتمل اند بر . دستیابی فرد به شغل و همچنین حفظ 

حرفه مهارتهای  مفاهیم پایه مثل خواندن، نوشتن، ریاضیات، تجسم فضایی،  ، تصمیم گیری و...(  ، حل مشکل)

 . وابط بین فردی ، مهارت های عملکردی و..مهارتهای رآموزی ، 



 مورد نیاز است  : )ج و د( و دو سطح آموزشی )الف و ب( برای کسب این مهارت ها دو سطح پیش نیاز

آموزش مفاهیم پیش حرفه ای و مقدماتی    -الف 

آماده سازی عمومی )تقویت حس مسئولیت پذیری، عادت دادن به انجام و به انتها رساندن وظیفه خود، رعایت  -ب 

و همکاران، شناخت پول و ارزش آن، درک مفهوم جریان زندگی و مافوق  _کارفرما  _مربی انضباط، رعایت احترام به 

 ( .و... آشنایی با مفهوم کار

 ر قالب کارآموز و کارورزسطوح حرفه آموزی تخصصی د-ج

برای آموزش و ایجاد مهارت در حرفه ای خاص همراه با تداوم بخشیدن به آموزش های مرحله اول(  این سه سطح  

 آموزشی در مراکز حرفه آموزی  برای کسب آماده گی شغلی به فرد معلول ارائه می شود. 

آموزش های تابعی -د

دانستن مفاهیم ریاضیات در رشته تراشکاری؛بطور مثال مشخص نجام حرف داشتن دانش و مهارت های الزم برای ا 

) این سطح در کارگاه تولیدی  احراز حرفه تراشکاریکسب تجربه اولیه برای نیز  ومقیاس های اندازه گیری و 

 حمایتی برای آمادگی اولیه کارگر حمایتی ارائه می شود(

 2ماده

 ط تخصصی متقاضی و مسئول فنیایشر

 

 ط تخصصی متقاضی:یشرا الف (

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

 های کودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی( و هنری )گرایش صنایع دستی( 

 شرایط تخصصی مسئول فنی:ب( 

و علوم  ، گفتاردرمانیز رشته های روانشناسی، کاردرمانییکی ا دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در

 ) گرایش های کودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی(تربیتی

 

 3ماده

 ترخیصشرایط ضوابط پذیرش و 

 

 : ضوابط پذیرش 1-3



لذا این دستورالعمل با توجه به آنکه همه گروه های معلوالن بایستی بتوانند آموزش های حرفه ای را دریافت نمایند ، 

 را  و دریافت مدرک معتبر نباشند حرفه ای همه گروه های معلولین شدیدکه قادر به گذراندن دوره های آموزش

 شامل خواهد شد.

 سال می باشد. 11سن پذیرش در این مراکز حداقل 

 و به تفکیک جنسیت می باشد. هر مرکز تنها مجاز به ارائه خدمات آموزشی به یک نوع از انواع معلولیت ها

کلیه فعالیت های مراکز حرفه آموزی غیردولتی در حد آموزش و مهارتی بوده و مرکز اجازه تولید و فروش محصوالت 

را نخواهد داشت .

.عرضه نمایدمحصوالت معلولین نمایشگاه های  قیاز طر  تولیدی  خود را محصوالتمرکز مجاز است :  تبصره

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

 گیرنده در هیچیک از مراحل کار ) کار آموزی یا کاروزی( مبلغی را بعنوان دستمزد دریافت نخواهد نمود.

 شرایط ترخیص : 2-3

 ارجاع به واحدهای حرفه ای جهت ایفراگیری مهارت های حرفه ای و دریافت گواهینامه فنی حرفه 

 برای ترخیص تقاضای مددجو 

 که در این صورت مرکز موظف به ترخیص مددجو می باشد مگر اینکه بعنوان   طی شدن مدت حضور در مرکز

 معلول ماندگار در نظر گرفته شود.

  

  4ماده

 ارائه ی خدمات در مرکز فرآیند

 

 آموزش 

با معرفی اداره بهزیستی شهرستان مربوطه پس از انجام مراحل ارزشیابی ،  فرد معلول متقاضی حرفه آموزی 

حرفه آموزی و آماده سازی شغلی به مرکز توانبخشی غیردولتی معلوالن ارجاع و  جهتراهنمائی و مشاوره شغلی 

 توسط مرکز پذیرش می شود.

های شغلی منطقه افراد معلول برای ورود به در هر مرکز متناسب با توانائیها و ظرفیت و استعداد فردی و نیز زمینه 

  صورت پذیرد . سطح بندی آموزشیدوره های آموزشی ارزیابی و 

با پیشنهاد کمیته  نیاز بازار کار وبا توجه به مشخصات مشاغل بومی، منطبق با بافت جامعه  ستآموزش حرفه می بای

  تصمیم گیری شهرستان انجام پذیرد.



تقویت جنبه های حرفه بر اصالح رفتار های اجتماعی،آموزش و پرورش مهارت های ارتباطی در طی آموزش عالوه بر 

(، مهارت های پیش زمینه کار، ارتباطات و روابط کار ) کارگر و کارفرما ، و اجتماعی ،آموزش مهارتهای زندگی )

محیط کار همچون )وقت شناسی، ارتباط با سایر کارگران (، حفاظت و ایمنی و بهداشت ، رفتار های متناسب در 

پیروی از دستورات مافوق ، اظهار نظر های منطقی ، استفاده از ابزار مشترک و سایر موارد ( برای آماده سازی فرد 

معلول و ورود به بازار کار و الحاق به جامعه نیز بایستی توسط مدیریت مرکز برنامه ریزی و با توجه به توانائیها ، 

 ت های هر فردمعلول زمینه های آموزشی مهیا گردد .امکانات و محدودی

کمیته تصمیم گیری شهرستان در خصوص استعداد ها و ظرفیت های شغلی شهرستان ، استان و منطقه  :1تبصره 

 اطالعاتی را در اختیار مرکز قرار خواهد داد .

بوده و بایستی   مؤثر کامالًدر پرورش معلول ورزش، تئاتر، نقاشی و سایر برنامه های فرهنگی، اجتماعی   :2تبصره

 برنامه ریزی گردد .

 

 مراحلمدت و آموزش 

فرد معلول پذیرش شده ، برای سطح بندی دوره های آموزشی توسط کارشناسان مورد ارزشیابی قر ار گرفته و  

متناسب با ظرفیت ها به مراحل آموزشی ذیل معرفی می شود:   

مرحله آموزشی -الف

 سه شکل کلی آموزش دیده و آماده ورود به بازار کار می شوند :بهمراکزایندرافراد معلول 

o  مرحله آموزش های مقدماتی و پیش حرفه ای 

o مرحله آموزش های کارآموزی 

o  مرحله آموزش های کارورزی 

آموزش "انواع گروه های معلولین حسب مورد و با تأئید کمیته تصمیم گیری بهزیستی شهرستان می توانند مرحله 

را طی نمایند .  "های مقدماتی و پیش حرفه ای

در مرحله مقدماتی ، بررسی دقیقی از مفاهیم آموزشی اولیه در زمینه های شناختی ، اطالعات عمومی ، مهارت های 

خودیاری و بهداشتی ، ارتباطات بین فردی و اجتماعی انجام شده و مرکز مؤظف به آموزش موارد ذیل در قالب 

فعالیت خواهد بود: 

  کنترل کیفیت

 فایل بندی 

 تاژ قطعاتسری کاری / مون

 طبقه بندی

 اداری  کار

 اپراتوریدستورات تلفنی

  مفاهیم مربوط به زمانآموزش



  مفاهیم مربوط به پولآموزش 

  بعنوان خریدار  های اجتماعی از جمله عملکردآموزش

  کارواقعی  کار در محیط آموزش عوامل مربوط به 

  محیطیو جابجائی  حرکت) در موقعیت کار(

 حل مشکل

 یپیگیری دستورات کتب

  در موقعیت کار  شکل بدنیآموزش وضعیت و

 نگرش های کاری، ،مواردی همچون وقت شناسی

   ).... مهارت های ارتباط کاری) با کارفرما، همکاران ، ارباب رجوع و

  کار آشنائی با ابزار  

 : تهیه غذاآموزش عملی فعالیت های روزمره زندگی بطور مثال 

 حسب مورد ( سایر موارد ( 

 الزم به ذکر است  هر محتوا از ساده به پیچیده برحسب نوع و شدت معلولیت بایستی آموزش داده شوند.       

پس از طی مرحله مقدماتی ، با پیشنهاد مرکز و تأئید کمیته تصمیم گیری بهزیستی شهرستان فرد معلول به مرحله 

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

تعیین خواهد شد.

در نهایت فرد معلولی که سایر دوره های آموزشی و آماده سازی را گذرانده برای افزایش مهارت های کاری به مرحله 

وارد می شود. "کارورزی"

آموزشمدتب

  ذهنی و جسمانی معلول و نوع حرفه مورد آمووزش وی بصوورت تقریبوی    مدت آموزش باید بر اساس توانایی های

    .زمان بندی شده )پس از ارزشیابی و در هنگام معرفی از بهزیستی شهرستان( و به مرکز معرفی شود

 طولمدتمقدماتی و پیش حرفه ای معلولین  آموزشمشتملبر



o  یووووووووکطووووووووولدورهآموزشووووووووییکسووووووووالت کووووووووه اسوووووووو

 گرددمی تمدیدشهرستانپذیرشکمیتهنظرباماههششدورهیکحداکثرتواندمی

o طول دوره کارآموزی بمدت یکسال خواهد بود. که می تواندیکباروحداکثرششماه بوا نظور کمیتوه 

 گرددتمدیدشهرستانپذیرش

o طولدورهشش ماه کارورزیتعیینمیگردد 



 فردمعلولپسازطیمراحلمقدماتی آموزشکارآموزیوکارورزیبه    بهزیستی شهرستان ارجواع توا بورای

 شووووودگیووووریتصوووومیمویبکارگموووواریواشووووتغالسووووطح توانووووائی کووووار و نوووووع  تعیووووین

استگیرندهآموزشفرددرنظرموردکاریمهارتایجادکارورزیبهکارآموزیمرحلهازورودشرط

مدت آموزش بنا به پیشنهاد مرکز و تایید کمیته پذیرش استان با توجه به شورایط توانخوواه، وییگوی هوای      تبصره:

جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، همچنین در نظر گرفتن وضعیت اعتبوارات سوازمان  و افوراد پشوت نوبوت،      



 حداکثر تا یک دوره قابل تمدید خواهد بود.



 آموزشیج: امکانات آموزشی و کمک  

اگر چه مراکز بیشتر جنبه آموزش کاربردی دارند اما باید نسبت به تهیه مواد و وسایل کمک آموزشی از نظر کمی و 

 کیفی جهت هر رشته و هر معلول برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

 د: تعداد کارگاه و نوع رشته های آموزشی

  شرایط بازار کار منطقه و همچنین سطح آموزشی  هر مرکز متناسب با موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

های مختلف آموزشی که به تأیید کارآموزان مجاز به  راه اندازی کالس های آموزش حرفه ای بوده و می تواند رشته

کمیته تصمیم گیری   شهرستان و یا معاونت توانبخشی استان رسیده باشد ایجاد نماید.

کمیته اشتغال یهزیستی استان و شهرستان نیاز ها ی آموزشی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   تبصره :

شرایط بازار کار  را بمنظور تعیین مشاغل و حرفه متناسب از طریق کمیته تصمیم گیری شهرستان در اختیار مرکز 

 حرفه آموزی قرار خواهد داد.

 ت ، کشاورزی و خدماتی با هدف ارتقاء آموزش  از ساده به پیچیده نوع رشته های آموزشی در کلیه سطوح  صنع

و مدرن در مراکز حرفه آموزی مشروط به آموزش و آماده سازی مرتبط با شغل معین در منطقه ) با نظر کمیته 

تصمیم گیری شهرستان ( آزاد است . 

 

 1ماده

 توانبخشی  ،خدمات  آموزشی 

  تیم تخصصیارزیابی تخصصی اولیه توسط اعضای 

 توانبخشی، آموزشی و حمایتی(  -تشکیل پرونده ی تخصصی ) درمانی 

    تعیین اهداف توانبخشی فرد، به منظور قادرسازی، جبران محدودیت های عملکردی و دستیابی وی بوه سوطح

 –باالتری از مشارکت در زندگی فردی و اجتماعی و نهایتا افزایش کیفیت زندگی؛ در یک بازه ی زمانی مشوخص  

 در جلسه ی گروهی -توسط تیم تخصصی

     تدوین و طراحی برنامه ی توانبخشی، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظوایف هریوک از اعضوای

 تیم

 اجرای برنامه ی توانبخشی و ثبت کلیه ی اقدامات، نتایج حاصله و اقدامات پیگیری در پرونده ی تخصصی 

   و بررسوی نتوایج ارزیوابی     -ور کلیوه افوراد تویم توانبخشوی    بوا حضو   -برگزاری جلسات به صوورت ماهیانوه

 های دوره ای، به منظور مشخص شدن وضعیت پیشرفت و یا پسرفت فرد در روند توانبخشی  

 آماده سازی فرد و خانواده و ارائه ی برنامه ی پیگیری برای دستیابی به سطوح باالتر

 ت، توانایی تفکر خالق و برقراری ارتباط مؤثر،  آموزش در زمینه توانایی تصمیم گیری، توانایی حل مشکال 

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



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

 

  6ماده

 نیروی انسانی 



نفر معلول بوده و لذا در مراکز با ظرفیت 17های مختلف مربوط به مرکز با ظرفیت تعداد پرسنل پیشنهادی در رده 

 تغییر یابدبه نسبت باید تعداد هر گروه نیروی انسانی  یا پایین تر باالتر

 :به صورت تمام وقت مسئول فنی 

  نفر  1تمام وقت  :یا ارزشیاب حرفه ای یروانشناسکارشناس

  :(8-12نفر دو روز در هفته )از ساعت  1پاره وقت کارشناس کاردرمانی

 :(8-12نفر یک روز در هفته )از ساعت  1پاره وقت  کارشناس گفتاردرمانی

  در  کارشناسیمربی آموزشی حداقل با مدرک دیپلم دارای گواهینامه مهارت فنی از سازمان فنی حرفه ای و یا

مراکز توانبخشینفر یک مربی آموزشی در  11تا  13رشته های حرفه ای به ازای هر 

 یک نفر :و ورزشی مربی هنری

 :یک نفر خدمه

هریک از نیروی انسانی تخصصی در صورت انطباق شرایط با مسئول فنی می تواند بعنوان مسئول فنی  :1تبصره

 .معرفی شود

می تواند بعنوان  سازمان بهزیستی کشورمربی آموزشی در صورت گذراندن دوره هنری و ورزشی مصوب  :2تبصره

 د.مربی هنری و ورزشی انجام وظیفه نمای

 پرسنل آموزشی در مراکز توانبخشی حرفه ای معلوالن دختران منحصراً باید از خانمها باشند :3تبصره

مراکز می توانند با این دستورالعمل، در  تخصصی مذکورپرسنل  از نیروی انسانی، به جای در مناطق محروم  :4تبصره

 .بهزیستی شهرستان از سایر نیروهای مشابه استفاده نمایند هماهنگی

 

 0ماده

 نیروی انسانیشرح وظایف 

کارشناس کاردرمانی - 1-0

 و یدرمان جلسات قیدق ثبت ،یدرمان برنامه و هدف ،یآگه شیپ نییتع و یحرکت و یحس یابیارز پرونده، لیتشک 

 توانخواهان یا دوره یابیارزش

 توانخواه هر برای هفته در جلسه دو حداقل بصورت درمانی جلسات لیتشک 

 یحرکت یحس یها ییتوانا بهبود



 و ، غذا کردن آماده ،یشخص نظافت مانند روزمره یها تیفعال انجام یبرا ازین مورد یها مهارت یبازآموز  

 باشد کار و یزندگ محل در دیجد تیوضع با فرد انطباق جهت الزم داتیتمه و اقدامات انجام و مشاوره.

 وارده یها بیآس در یهیبو توانخواهان یشناخت هیپا یها ییتوانا تیتقو و پرورش یبرا یذهن یکاردرمان اقدامات 

   به

 تهایفعال انجام در یجبران یها یاستراتی آموزش 

 حرکات یتوال و بیترت آموزش و کوچکتر یاجزا به تهایفعال شکستن و ماریب یبرا یحرکت یزیر برنامه 

 یزندگ تیفیک و ، آنها استقالل سالمت، ارتقاء منظور به خود فراغت اوقات از استفاده و توسعه در فرد به کمک 

 .آنها

 شغل به بازگشت یبرا فرد به کمک منظور به یشغل یمهارتها آموزش و یا حرفه یابیارز. 

 درمنزل یدرمان اقدامات یریگیپ منظور به خانواده به آموزش 

 گرید مراکز به ارجاع امکان صورت در و یتوانبخش کمک لیوسا و لنتیاسپ هیته

 یدرمان برنامه ارائه و بلع اختالالت یابیارز



یگفتاردرمانکارشناس  – 2-0

 یدرمان برنامه و هدف ،یآگه شیپ نییتع و یابیارز پرونده، لیتشک

 توانخواهان یا دوره یابیارزش و یدرمان جلسات قیدق ثبت 

 یها مهارت ، یرفتار یهاییگیو یابیارز ، یدهان منطقه یعملکرد یساختار یهاییگیو یابیارز ، حواس یابیارز 

 مذکور یها نهیزم در موجود اختالالت رفع و یگفتار و یزبان یهاییگیو ، یشناخت یهاییگیو ، یداریشن و یدارید

گفتار لیتسه و یآموز زبان جهت



کارشناس روانشناسی -3-0

 ینیبال یابیارز 

 فرد یتوانبخش طرح نیتدو در یتوانبخش میت با یهمکار 

 خانواده و فرد با مشاوره و مصاحبه

 یدرمان گروه

 فشار با مقابله مسئله، حل ارتباط، یبرقرار یها مهارت)  خانواده و فرد به یاجتماع و یروان یها مهارت موزشآ 

...... (و بحران تیریمد ،یروان

 توانخواهان یا دوره یابیارزش و جینتا و اقدامات ثبت و پرونده لیتشک

 ورزشی مربی هنری - 4-0

ارزیابی و کسب آگاهی از توانایی های هرفردو ارائه برنامه هنری )شامل یکی از سه فعالیت:نقاشی،موسیقی ویا تئاتر(  

وورزشی معلوالن ونصب آن دربخش .

 ارائه آموزش های الزم برای دستیابی به مهارت ها ی هنری وبدنی

  های گروهی معلوالنآموزش فعالیت 



  ایجاد حس همکاری معلوالن جهت ادامه و پیگیری برنامه های هنری و ورزشی با هماهنگی با روانشناس مرکز در

این زمینه 

 انجام کار تیمی جهت پیگیری های الزم بمنظور ادامه توانبخشی معلوالن 

 ن شرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وضعیت معلوال 

  برگزاری کالسهای آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با وییگی ها و نیازهای معلوالن برای همکاران و

 خانواده آنان

 آموزش مهارتهایزندگی در قالب فعالیت های هنری و ورزشی 

 همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین عالیق و فعال سازی افراد معلول ذهنی 

 پرونده توانبخشیمستند سازی اقدامات در

 

 مربی آموزشی - 0- 1

مربوطه کارشناسان نظارت تحت ،یتخصص میت توسط شده نیتدو حرفه ای یتوانبخش و یآموزش یها برنامه یاجرا

 تعامل مستمر با کاردرمان و روانشناس جهت انتخاب نوع کارگاه متناسب با توان معلول

 یتوانبخش اهداف یراستا در معلوالن یبرا مناسب یها تیفعال ارائه 

 حاصله جینتا و اقدامات گزارش و ثبت



 8ماده

 فضای فیزیکی 

  متر مربع 12روانشناس با مساحت حداقل و  مسئول فنیاتاق 

  متر مربع به ازاء هر نفر 3تا  1/1اتاق یا کارگاه حرفه آموزی، متناسب با نوع کارگاه، بین 

  مربعمتر  12اتاق کاردرمانی و گفتار درمانی به مساحت 

 در نظر گرفتن فضای مناسب برای فعالیت های هنری 

 متناسب  فضای آشپزخانه جهت طبخ ناهار و سالن غذا خوری 

 نفر دارای دو توالت معمولی و یک توالت فرنگی و روشویی به اندازه کافی باشد. 17ن باید به ازاء ساختما 

 

 9ماده 

 تجهیزات و لوازم تخصصی



 

 آموزشی: -1-9

  میزها و صندلی ها متناسب با نوع فعالیت کارگاه

  قفسه جهت نگهداری ابزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی

 ابزار و مواد اولیه برای هر کارگاه با توجه به نوع فعالیت

 توانبخشی: -2-9

  کاردرمانی و گفتار درمانی: وسایل و امکانات کاردرمانی و گفتار درمانی با نظر متخصص 

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


