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 یتوانپزشک و روزانه یتوانبخش امور دفتر

این دفتر مسئولیت امور توانبخشی گروه های مختلف معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن را در بخش های      

خدمات توانبخشی پزشکی، حرفه ای و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در قالب مراکز روزانه در سراسر کشور، 

  به عهده داشته و واجد سه گروه با وظایف ذیل می باشد:

 مطالعه و نظارت بر مراکز توانبخشی روزانهوه گر 

 فعالیت های مراکز توانبخشی روزانهبر این گروه مسئولیت توسعه و پژوهش، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت    

اده و خانو دارای معلولیترا با هدف ایجاد زمینه های الزم برای حمایت، ارتقاء و تقویت خدمات توانبخشی برای افراد 

  به عهده دارد. ،های آنان

در مراکز تحت نظارت این گروه، غالبا تجهیزات کامل آموزشی و توانبخشی وجود داشته و خدمات متنوعی از طریق 

متخصصان به گروه هدف ارائه می گردد. ارزیابی تخصصی، هدفگذاری فردی و طراحی برنامه درمانی، توانبخشی و 

 موفق با مشارکت خانواده ها،  از سرفصل های برنامه های این مراکز می باشد. آموزشی و سرانجام ترخیص

 در حال حاضر انواع مراکز با کاربری های ذیل در کشور فعال می باشند:

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن ذهنی .1

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالل طیف اتیسم .2

 کم بینا و نابینا  انخواهتومرکز روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و  .3

 کودک مبتال به اختالالت شنواییمرکز روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و  .4

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن جسمی و حرکتی  .5

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن ضایعه نخاعی .6

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان  .7

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن .8

 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی ویژه  اختالالت دهانی، بلع و تغذیه .9

 چند معلولیتی مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی .11

 ذیل صورت می پذیرد: در قالبفرایند ارائة خدمات در این مراکز 

 خانوادهو با همراهی رزیابی تخصصی اولیه توسط اعضای تیم تخصصی ا .1

 ( تشکیل پرونده ی تخصصی )درمانی، توانبخشی و آموزشی .2

فرد، به منظور توانمندسازی، جبران محدودیت های عملکردی و  )و یا بازتوانی( تعیین اهداف توانبخشی .3

دستیابی وی به سطح باالتری از مشارکت در زندگی فردی و اجتماعی و نهایتا افزایش کیفیت زندگی؛ در 

 در جلسه ی گروهی -توسط تیم تخصصی –یک بازه ی زمانی مشخص 
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با مشخص شدن شرح وظایف هریک از اعضای  تدوین و طراحی برنامه ی توانبخشی، منطبق با اهداف فوق و .4

 تیم

اجرای برنامه آموزشی و توانبخشی و ثبت کلیه ی اقدامات، نتایج حاصله و اقدامات پیگیری در پرونده  .5

 تخصصی

 ماه یک بار ششارزیابی دوره ای هر  .6

و  خشیبا حضور کلیه افراد تیم توانب -به صورت هر سه ماه یک بار Case Conferenceبرگزاری جلسات  .7

و بررسی نتایج ارزیابی های دوره ای، به منظور مشخص شدن وضعیت مربیان )و در صورت نیاز خانواده( 

 برنامه ی فوق در صورت پسرفت فرد پیشرفت و یا پسرفت فرد در روند توانبخشی و تعریف مجدد

ونیک )لوح فشرده، ماه(  به صورت الکتر 6ضبط و ذخیره فیلم جلسات ارزیابی های اولیه و دوره ای )هر  .8

 هارد و ...( برای مشخص شدن روند توانبخشی فرد

 توانمندی آماده سازی فرد و خانواده جهت  دستیابی به سطوح باالتر .9

 

 سایر فعالیت های گروه:

 ساله 5 تا 2 کودکان خصوص در سمیات فیط اختالالت در مداخله و صیتشخ ،یغربالگر یکشور برنامه راهبری  .1

 های علمی مراکز روزانه توانبخشیراهبری کمیته  .2

 ها خانواده و یتوانبخش روزانه مراکز کارکنان ریفراگ یآموزش راهبری برنامه های .3

 راهبری برنامه های آموزشی کارشناسان استانی مراکز روزانه توانبخشی .4

 روزانه مراکز در یذهن تیمعلول یدارا افراد یتوانبخش یآموزش جامع بسته یاجراراهبری  .5

 در مراکز روزانه توانبخشی دور راه از یتوانبخش برنامه یاجراراهبری  .6

و  تیمعلول یدارا افراد مختلف یها گروه یتوانبخش و یآموزش یها بسته و توزیع هیتهیا نظارت بر  و نیتدو .7

 خانواده های خدمت گیرنده از مراکز روزانه توانبخشی

 یتوانبخش روزانه مراکز در تیمعلول  یدارا افراد یتوانبخش و آموزش نهیهز کمک کیالکترون پرداخت .8

 یتوانبخش روزانه مراکز به نیمعلول ذهاب و ابیا نهیهز کمک کیالکترون پرداخت .9

 یتوانبخش روزانه مراکز از رندهیگ خدمت معلول کودکان هیتغذ بهبود نهیهز کمک کیالکترون پرداخت .11

 ازمندین دارای معلولیت افراد به یدندانپزشک خدمات نهیهز کمک پرداخت .11

بر اساس سیاست های  یتوانبخش مراکز فاقد و محروم مناطق در یتوانبخش روزانه مراکز توسعه از تیحما .12

 آمایش سرزمین

دانشگاه ها، انجمن ها و موسسات علمی و صنفی، نهادهای آموزشی، موسسات خیریه، سازمان های  با یهمکار .13

در مراکز توانبخشی  تیمعلول یدارا افراد به نهیبه ارائه خدمات نهیزم در بین المللی، نوآوران و صاحب نظران

 روزانه
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  وسایل کمک توانبخشی فن آوری و توانپزشکی،گروه  

این گروه مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات توانپزشکی از طریق واحدهای توانپزشکی شامل  

و تامین طالعه م ،فیزیوتراپی ، کاردرمانی، شنوایی شناسی، گفتار درمانی، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی و نیز بررسی

رساندن آنها به حداکثر استقالل را بعهده داشته جهت بازتوانی معلوالن در و وسایل کمکی فن آوریهای تجهیزات 

و مساعتدت جهت و با ایجاد تساوی فرصتها شرایط الحاق و مشارکت افراد معلول در زندگی فردی و اجتماعی 

 را فراهم می آورد. کاشت حلزون کودکان ناشنوای نیازمند به کاشت حلزون 

 فعالیت های گروه شامل:

 یتوانبخش کمک لیوسا نیمات .1

 نیمعلول یمصنوع یها اندام و یکمک لیوسا نیتام .2

 خدمت دیخر قیطر از یتوانپزشک خدمات ارائه .3

 حلزون کاشت ازمندین یناشنوا کودکان به کمک .4

 نیمعلول یبهداشت لیوسا نیتام .5

 یینایب ،یگفتاردرمان ،یشناس ییشنوا ،یکاردرمان ،یوتراپیزیف  یواحدها قیطر از  یتوانپزشک خدمات ارائه .6

 یفن یارتوپد و یسنج

  توانبخشی حرفه ای و آماده سازی شغلی معلولینگروه  

 موضوعه اصول و ها ارزش تحقق یراستا در کشور یتوانبخش یاصل یمتول عنوان به کشور یستیبهز سازمان

 استیس نیتدو به اقدام ت،یمعلول یدارا افراد یزندگ تیفیک بهبود و یاجتماع الحاق ،یبهبود هدف با یتوانبخش

 قوت کردیرو اساس بر تا کند یم جابیا اصول نیا. دینما یم تیمعلول یدارا هدف گروه با مرتبط یها برنامه و ها

 هحرف و کار قلمرو در تیمعلول یدارا افراد یتعال و توسعه ،یتوانبخش گفتمان در یجار ییطال اصول ریسا و مدار

 دیمان یم جابیا تیمعلول یدارا افراد سرنوشت نییتع حق و یتوانمندساز. ردیگ قرار یا ژهیو دیتاک و تمرکز مورد

 هب متنوع یها برنامه قالب در که گردد یطراح یا گونه به آنان یتوانمندساز راه نقشه و ندهایفرآ و ها برنامه که

 .میشو لینا مهم نیا

 بچارچو در شانیها خانواده و تیمعلول یدارا افراد فعاالنه مشارکت و یردولتیغ بخش یشرکا یهمکار با گروه نیا

 در توانمندساز یها برنامه انواع بستر در تیمعلول یدارا افراد حقوق از تیحما جامع قانون و کشور یجار نیقوان

 .پردازد یم خود یسازمان یها تیمامور تحقق و نقش یفایا به یا حرفه یتوانبخش یقلمروها

 خدمات این گروه به شرح دیل می باشد.

 (1کارگاههای تولیدی حمایتی معلولین)تیپ ارایه خدمات در  .1

 مراکز روزانه حرفه آموزی معلوالن  در خدمات ارایه .2
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 ای حرفه پیش و مقدماتی های آموزش مرحله  

  کارآموزی های آموزش مرحله 

  کارورزی های آموزش مرحله 

 طرح های اجرا شده

 حمایتی نوع دوم (  –راه اندازی واحدهای شغلی حمایت شده معلولین ) کارگاههای تولیدی  .1

 گسترش فعالیتهای ارزیابی و هدایت شغلی معلولین ) آماده سازی شغلی معلولین (  .2

 ( Job Coach) شغلی مربی تربیت .3

 (S.E) شغلی پشتیبانی مراکز خدمات .4

   کارگاهی و آموزشی های محیط سازی مناسب .5

 

 ی معلولینگروه هنر 

 لین یراستا ودر تیمعلول یدارا افراد یساز توانمند و یتوانبخش ، آموزش هدف با هنر درگروه یهنر یها تیفعال

 و یفرهنگ ، یآموزش ، یاجتماع یها عرصه یدرتمام جامعه ازافراد گروه نیا یبرا ها فرصت یساز برابر اهداف به

 لیذ شرح به یقیموس و شینما ، یتجسم یهنرها یها شیدرگرا که ، است شده یزیر برنامه و یطراح آنان یهنر

  .دهد یم خدمت ارائه

  یالملل نیب و یکشور ، یا منطقه ،یاستان سطوح در یهنر یها شگاهینما هاو جشنواره یبرگزار .1

 درمراکزتوانبخشیدرمانی درمانی ، نمایش درمانی و موسیقی هنر یها اتاق زیتجه و یانداز راه .2

  هنردرمانی انیمرب تربیت .3

 ارهنریس و ثابت یها گاهیپا قیازطر تیمعلول یدارا افراد به یهنردرمان خدمات ارائه .4


