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 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن ذهنی -1

تربیت پذیر و آموزش پذیر، که امکان استفاده از مدارس کودکان سال با بهره هوشی  15این مراکز به معلوالن ذهنی زیر 

استثنایی را ندارند، به صورت روزانه خدمات آموزشی، توانبخشی پزشکی و توانبخشی روانی اجتماعی را ارائه می نماید. 

ت این مرکز خدما تیم تخصصی مرکز شامل روانشناس، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و مربی آموزشی و هنری می باشد.

آموزش مهارت های مختلف و روان شناسی(، خدمات آموزشی )گفتاردرمانی ،کاردرمانیخدمات توانبخشی ) عبارتند از:

 توانمندسازی خانواده فوق برنامه و  (،در یکی از سه رشته  موسیقی، تئاتر یا نقاشی(، خدمات فرهنگی و هنری )رشدی

 و توانبخشی اختالل طیف اتیسم یمرکز آموزش  -2

در این مراکز درمان و توانبخشی افراد دارای اختالل طیف اتیسم، از طریق شیوه های آموزشی و توانبخشی نظیر تحلیل 

رفتار کاربردی، تیچ و تعامل همه جانبه و... ، به صورت روزانه انجام می پذیرد. اعضای تیم تخصصی در این مرکز شامل: 

خدمات آموزشی  خدمات این مرکز عبارتند از: روانشناس بالینی، کاردرمانگر ، گفتار درمانگر و مربی آموزش دیده است.

، رفتاردرمانی، تقویت های شناختی فرد ) توجه ، تمرکز ، تکلم و ... ( و حذف رفتارهای اضافه افزایش کنشتوانبخشی: 

توانمندسازی خانوادهمه و ، فوق برناحسی حرکتی، کاردرمانی و هنردرمانی  

 و توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا  یمرکز روزانه آموزش -3

و خانواده آنان خدمات آموزشی، توانبخشی و سالگی  15تا سن  کم بینا و نا بینا  کودکاناین مراکز به صورت روزانه، به 

 روانشناس،  مربی آموزشی و مربی امور هنری و ورزشی می باشد.مشاوره ارائه می نماید. تیم تخصصی شامل بینایی سنج، 

بسط و ، آموزش مهارت های زندگی و فعالیت های روزمرهخدمات آموزشی توانبخشی ) خدمات این مرکز عبارتند از:

خانوادهتوانمندسازی فوق برنامه و و ...، هنردرمانی(،  یادگیری از طریق تقویت دیگرحواس -گسترش فرآیند یاددهی   

 



 مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودك مبتال به اختالالت شنوایی -4

شنوایی آنها در حدی است که در یادگیری و بکارگیری گفتار و زبان دچار  سال که 15کودکان تا سن در این مرکز به 

گردد. تیم صورت روزانه ارائه می اند و نیز به خانواده ی آنان خدمات آموزشی، توانبخشی و مشاوره بهمشکالتی شده

خدمات این  ، شنوایی شناس، روانشناس و مربی آموزشی و هنری می باشد.گرتخصصی این مراکز شامل گفتار درمان

آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش مفاهیم زبانی و گفتاری تحت خدمات آموزشی توانبخشی ) مرکز عبارتند از:

مشاوره و   ،و گفتار درمانی به منظور تاکید بیشتر بر استفاده از باقیمانده شنوایی نظارت کارشناسان شنوایی شناسی

، هنردرمانی و راهنمایی ادیولوژیک به والدین جهت آگاهی از ضرورت  استفاده  از  وسیله  کمک شنوایی نظیر سمعک

        توانمندسازی خانوادهفوق برنامه و  ،مشاوره(

 توانبخشی معلوالن جسمی و حرکتی  آموزشی و مرکز روزانه -5

این مراکز به منظور فراهم آوردن مجموعه کاملی از خدمات آموزشی، توانبخشی پزشکی، توانبخشی اجتماعی و حرفه 

ای جهت افراد دچار معلولیت جسمی و حرکتی به صورت روزانه طراحی شده است. تیم تخصصی این مراکز شامل 

خدمات اردرمانگر، روانشناس بالینی، کارشناس تغذیه و مربی آموزشی و هنری است. فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفت

هنردرمانی(، فوق برنامه و   ، مشاورهخدمات آموزشی توانبخشی )فیزیوتراپی، کاردرمانی،  این مرکز عبارتند از:

وانمندسازی خانوادهت  

 توانبخشی معلوالن ضایعه نخاعیآموزشی و مرکز روزانه  -6

مراکز مجموعه کاملی از مراقبت های توانبخشی و آموزشی مورد نیاز افرادی که دچار ضایعه نخاعی و عوارض در این 

ناشی از آن شده اند، به صورت روزانه ارائه می گردد. تیم تخصصی مرکز شامل کارشناس پرستاری، فیزیوتراپیست، 

خدمات این مرکز عبارتند  مربی آموزشی و هنری است.کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، روانشناس بالینی، کارشناس تغذیه و 

توانمندسازی خانوادهفوق برنامه و  مشاوره ،  هنردرمانی(، خدمات آموزشی توانبخشی )فیزیوتراپی، کاردرمانی،  از:  

 توانبخشی سالمندان و مرکز روزانه آموزشی  -7

روزانه، خدمات آموزشی، توانبخشی پزشکی، وسط تیم تخصصی توانبخشی، به صورت تدر این مراکز به سالمندان 

توانبخشی اجتماعی و توانبخشی حرفه ای ارائه می گردد. تیم تخصصی مرکز شامل پزشک عمومی، کارشناس 

خدمات این  پرستاری، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، روانشناس، مددکار  اجتماعی و مربی آموزشی است.

آموزش مهارتهای ، آموزش شیوه زندگی سالمآموزشی توانبخشی )کاردرمانی یا فیزیوتراپی، خدمات  مرکز عبارتند از:

مهارت های حرفه ای، آموزش مراقبت فردی ، هنردرمانی( و فوق برنامهآموزش ، زندگی  

 

 توانبخشی بیماران روانی مزمن و مرکز روزانه آموزشی -8

پزشکی، توانبخشی روانی اجتماعی، توانبخشی آموزشی و حرفه در این مراکز به بیماران روانی مزمن خدمات توانبخشی 

ای و نیز به خانواده ی بیماران، خدمات آموزشی ، به صورت روزانه ارائه می شود. تیم تخصصی مرکز شامل کارشناس 

دمات خ پرستاری، کاردرمانگر، روانشناس بالینی، مددکار  اجتماعی،  مربی حرفه آموزی و مربی آموزشی و هنری است.



خدمات آموزشی توانبخشی )مشاوره و روان درمانی، آموزش مهارت های زندگی، توانبخشی حرفه  این مرکز عبارتند از:

 ای، هنردرمانی(، فوق برنامه و توانمندسازی خانواده 

 ویژه  اختالالت دهانی، بلع و تغذیه  مرکز روزانه توانبخشی -9

بیماران روانی مزمن خدمات تخصصی در زمینه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه ارائه در این مراکز به معلوالن، سالمندان و 

، توانبخشی )گفتاردرمانی، کاردرمانی )آموزش خانواده و مراقبین( خدمات  آموزشیخدمات مرکز عبارتند از:  می گردد.

مشاوره تغذیهو  بهداشتی ،اقدامات دندانپزشکی، پیشگیری، و فیزیوتراپی(  

محروم و دارای جمعیت کمتر  این مرکز فقط در شهرستان هایروزانه آموزشی و توانبخشی چندمعلولیتی: مرکز  -11

هزار نفر جمعیت و دارای حداکثر یک مرکز روزانه آموزشی توانبخشی و یا بدون هیچ مرکز روزانه آموزشی  111از 

توانبخشی، تاسیس شده و متناسب با افراد پشت نوبت خدمات در گروه های مختلف معلولیت )معلوالن ذهنی، جسمی 

کودک مبتال به اختالالت شنوایی، خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا و اختالل طیف حرکتی، ضایعه نخاعی، خانواده و 

اتیسم(، به صورت روزانه ارائه خدمت می نماید. تیم تخصصی این مراکز متناسب با فعالیت های تعریف شده در مرکز 

گردیده و میزان حضور نیروی چندمعلولیتی و دستورالعمل تخصصی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی متناظر تعیین 

انسانی تخصصی نیز تابع تعداد خدمت گیرندگان و نوع معلولیت ایشان خواهد بود. خدمات آموزشی توانبخشی و فرهنگی 

و هنری متناسب با فعالیت های تعریف شده در مرکز چندمعلولیتی و دستورالعمل های تخصصی مراکز روزانه آموزشی 

 . توانبخشی متناظر خواهد بود

 تامین کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین به مراکز روزانه توانبخشی -

تعداد زیادی از معلوالن، سالمندان،  بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالالت طیف اتیسم واجد شرایط برخورداری از 

و در دسترس نبودن وسایل  خدمات آموزشی مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی به دلیل سکونت در مناطق محروم،  نامناسب

نقلیه ی عمومی و نیز عدم توانایی در تامین هزینه ایاب و ذهاب با سرویس، امکان خروج از منازل خود را ندارند. در حال 

حاضر بخشی از خدمت گیرندگان مراکز روزانه آموزشی توانبخشی از طریق مرکز خدمت دهنده از خدمات ایاب و ذهاب 

 ."ردده توسط سازمان بهزیستی تامین می گهزینه مربوطکمک  " برخوردار می شوند.

 تغذیه کودکان معلول خدمت گیرنده از مراکز روزانه توانبخشیبهبود مین کمک هزینه تا -

ا هبیماری  اری ازبسی تغذیه مناسب، نقش مهمی در رشد و تکامل کودکان ایفا می کند. با تغذیه مناسب می توان از بروز

در این راستا، کمک هزینه ای به صورت ماهیانه به مراکز  .جلوگیری کرده و نیز خطر مشکالت سالمتی را در آینده کاهش داد

  .ان می تواند به رشد و افزایش قدرت یادگیری در آنها منجر گرددتغذیه مناسب در کودک.خشی پرداخت می گرددروزانه توانب

کاهش هزینه های مربوط به درمان مشکالت تغذیه ای در کودکان دارای معلولیت، خدمت گیرندگان  در حال حاضر با هدف

 مراکز روزانه آموزشی توانبخشی از میان وعده با کیفیت برخوردار هستند.

 ساله 5تا  2غربالگری، تشخیص و مداخله در اختالالت طیف اتیسم در خصوص کودکان اجرای برنامه کشوری  -

در این برنامه، ضمن اطالع رسانی و آگاهسازی گسترده در سطح استان های کشور در خصوص اختالل طیف  -



در خصوص دارا بودن اختالل طیف اتیسم مورد بررسی و غربالگری قرار می گیرند.  ساله 5 تا 2 کودکان تمامی اُتیسم،

خانواده ها برای اطمینان از عدم دارا بودن عالیم اختالل طیف اتیسم در مورد فرزندشان می توانند به آدرس: 

autism.behzisti.net   و یا به سایت سازمان بهزیستیbehzisti.ir  آزمون غربالگری اختالل ثبت نام در "در قسمت

سوالی اقدام نمایند. همچنین خانواده ها می  11و نسبت به ثبت نام و اجرای آزمون غربالگری  مراجعه، "طیف اتیسم

آن استان )مراکز روزانه آموزش و توانبخشی اختالل طیف  تشخیص و غربالگری های ایگاهتوانند با مراجعه به پ

اُتیسم(، و با راهنمایی مربیان و کارشناسان آموزش دیده از نظر احتمال دارا بودن عالیم این اختالل، مورد 

. سپس در صورت مشکوک بودن کودک به ابتالی این اختالل، توسط کارشناسان گیرندسنجش و غربال قرار 

ه در این، مورد اجرای آزمون تشخیصی قرار خواهند گرفت و در صورت قطعی شدن تخصصی آموزش دید

تشخیص، کودک به مراکز آموزشی و توانبخشی اختالل طیف اُتیسم استان جهت مداخالت مرکز محور و 

خانواده محور، ارجاع خواهد شد.

این اختالل به حساب می آید،  ا عنایت به اینکه خانواده به عنوان عامل مهمی در افزایش سطح مداخالت درب -

این برنامه به عنوان برنامه ای خانواده محور در نظر گرفته شده و لذا پس از تشخیص قطعی اختالل طیف اُتیسم 

برای تمامی خانواده هایی که دارای کودکان مبتال این به این طیف می باشند، برنامه و بسته آموزشی تهیه شده 

دد، تا روند مداخالت در درون مرکز و نیز در درون خانواده همپای هم پیش رود. ارایه می گر "روزنه"به نام 

 کتابچه آموزشی و اسباب بازی های هدفمند می باشد. 5این بسته شامل 

 

 افراد دارای معلولیت : ویژه هنری  خدمات

این خدمات با هدف بکارگیری آگاهانه از شکل های گوناگون هنری در روند برنامه های توانبخشی و توانمند سازی افراد 

 دارای معلولیت  طراحی ، برنامه ریزی و اجرا می گردد و شامل : 

 تقویت و توسعه برنامه هنردرمانی در مراکز توانبخشی  -1

این برنامه بدنبال ارائه خدمات درمانی غیردارویی به افراد دارای معلولیت درمراکزتوانبخشی طراحی شده است که با 

اختصاص بخشی ازمرکز به فعالیت های هنردرمانی و مجهز نمودن آن به ابزار هنری و با بهره گیری از مربیان هنری 

مرکز و درجلسات انفرادی و یا گروهی ، به افراد دارای معلولیت آموزش دیده با همکاری تیم توانبخشی و روانشناسان 

 خدمات هنردرمانی ، نمایش درمانی و موسیقی درمانی ارائه میگردد . 

 برگزاری جشنواره های هنری و نمایشگاه ها  -2

افراد  اجتماعی تلفیق و سازی یکپارچه های برنامه بدنبال افراد دارای معلولیت  ها و نمایشگاه های هنری جشنواره

 های نهزمی ،ایجاد همگان برای هنری فرهنگی امکانات به دسترسی فرهنگ گسترش و برترویج تاکید دارای معلولیت با

 علولم هنرمندان سایر با همپا معلولین هنری دستاوردهای ترین تازه به دستیابی و اطالعات و تجربیات تبادل ، تعامل



این فعالیت با ایجاد فرصت ها ی  .گردد می ، منطقه ای و استانی طراحی و اجرابه صورت بین المللی ، کشوری  جهان

برابر برای افراد دارای معلولیت ضمن  فراهم آوردن زمینه تلفیق اجتماعی فرد دارای معلولیت و کمک به مشارکت وی 

دادها دربسترایجاد شده دربرنامه های هنری کشور ، منجر به شکوفایی استعداد های هنری آنان و نمایش این استع

تولید شده درجشنواره ها و نمایشگاه ها  ، فرصت های شغلی و حرفه ای درحوزه هنر را برای  گردیده است . آثارکیفی

این هنرمندان فراهم نموده وراه را درمسیرتوانمندسازی این گروه ازافراد جامعه هموارساخته است. جشنواره ها و 

 یانه برگزار میگردد شامل :نمایشگاه هایی که بصورت سال

  شامل استان های : تهران ، قم، مرکزی ، اصفهان ، « ) آفتاب » جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت

 چهارمحال و بختیاری ،البرز(

  شامل استان های : کردستان ، کرمانشاه ، ایالم ، « ) زاگرس » جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت

 همدان ، لرستان (

  شامل استان های : خراسان رضوی ، خراسان جنوبی «  ) کویر » جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت

 ، کرمان ، یزد، سیستان و بلوچستان (

  شامل استان های : گیالن ، مازندران ، گلستان «  ) کاسپین» جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت

 ن شمالی ، سمنان (،خراسا

  شامل استان های : آذربایجان شرقی ، آذربایجان «  ) طلوع » جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت

 غربی ، اردبیل ، قزوین ، زنجان (

  شامل استان های :  هرمزگان ، بوشهر ، «  ) خلیج فارس» جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت

 رس ، کهکیلویه و بویراحمد (خوزستان ، فا

  جشنواره بین المللی تئاتر افراد دارای معلولیت 

 نمایشگاه های سالیانه هنرهای تجسمی افراد دارای معلولیت 

 جشنواره و کنسرت های موسیقی افراد دارای معلولیت 

 

  



 موارد جایگزینی

o  وسایل کمک توانبخشی فن آوری و توانپزشکی،گروه  

 تامین وواگذاری وسایل کمک توانبخشی معلوالن  .1

بازتوانی فرد معلول جنبه های مختلفی را دربرمی گیرد و در این میان بازده مناسب و مورد انتظار در فعالیت های 

فردی و اجتماعی معلول مدنظر می باشد. به منظور دست یابی به حداکثر سطح بازتوانی و استقالل حرفه ای و 

فاده از دست آوردهای فنی برای معلوالن اقدامی است که می تواند مؤثر واقع شود. به منظور دستیابی است 1اجتماعی

حضور فعال و مؤثر در خانواده و اجتماع و تبدیل توانمندی  1بهره مندی از تساوی فرصت ها 1به سطح سالمت مطلوب

امری ضروری می باشد.بهره مندی فرد معلول به کارگیری وسایل کمک توانبخشی  1های بالقوه به مهارت های بالفعل

از وسایل کمک توانبخشی زمینه الزم را جهت مشارکت وی در فعالیت های اجتماعی و دست یابی به استقالل فردی 

پیشگیری از تشدید عوارض ناشی از معلولیت و ارتقاء سطح بهداشت روانی فراهم  1تساوی فرصت ها 1و اجتماعی

 می نماید

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 کمک به کودکان ناشنوای نیازمند به  کاشت حلزون .2

صی               ص شنوایی ، مداخالت تخ شخیص کم  شی معلولین بعد از ارزیابی و ت ستی بعنوان متولی امور توانبخ سازمان بهزی

شنوا در مراکز دولتی و          شهای الزم به خانواده و کودک نا سمعک و آموز شنوایی نظیر  سیله کمک  شی را در تأمین و توانبخ

صیص یافته ارائه می نما  سیار عمیق می   غیردولتی با اعتبارات محدود تخ شنوایی ب ید ولی تعدادی از این کودکان دچار کم 

باشند و وسیله کمک شنوایی مانند سمعک برای آنها قابل استفاده نمی باشد و اثرگذاری آن بسیار ناچیز است و به همین           

زون گوش ،بیمار  خاطر رشدد زبان و گفتار در آنها صدورت  نمی گیرد لذا کاشدت حلزون که با قرار دادن پروتز خاص در حل   

مل جراحی قرار  می گیرد و     حت ع ت

توانبخشددی بعد از آن جهت کودکان با      

سال ، می تواند موجب   3محدوده سنی  

شد گفتار و زبان کودک گردد و نهایتاً    ر

توانمند سددازی فرد را در جامعه بدنبال  

داشددته باشددد. الزم به ذکر اسددت با       

تالشددهای صددورت گرفته وحمایتهای       

سازما    سئولین  ن و وزارت تعاون ،کار  م

ورفاه اجتماعی آمار کودکان ناشددنوای       

نیازمند به کاشددت حلزون به روز بوده        

یدکی پروتز                 عات  تامین قط هت  وج

 کاشت نیازمند تامین اعتبار می باشد.  



 

ارائه خدمات توانپزشکی  از طریق واحدهای  فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی شناسی، گفتاردرمانی، بینایی  .3

 و ارتوپدی فنیسنجی 

ئه خدمات توانپزشددکی از جمله              یکی از اسدداسددی ترین خدمات توانبخشددی در سددازمان بهزیسددتی ارا

سب             شد که در ک سنجی وارتوپد فنی می با سی،گفتار درمانی،بینایی  شنا شنوایی  فیزیوتراپی،کاردرمانی، 

شور        سطح ک ست و در  سیار موثر ا ستقالل فردی وتوانمندی افراد دچار معلولیت ب ستی      ا سازمان بهزی سط  تو

 ارائه می گردد 

 پرداخت کمک هزینه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای آسیب نخاعی .4

جسمی حرکتی شدید و سالمندان بسترگراست که تامین  1ضایعه نخاعی النوسایل بهداشتی از نیازهای اولیه معلو

استفاده به موقع از این وسایل نه تنها در بهبود  آنها بصورت مستمر برای بسیاری از افراد امکان پذیر نمی باشد

بیماریهای 1عملکرد این افراد موثربوده بلکه می تواند از بسیاری از عوارض ومشکالت ثانویه نظیر آسیب های کلیوی 

با در نظر داشتن موارد فوق این سازمان از سال .به این منظورعفونی وپوستی همچون زخم بستر و... جلوگیری نماید

به منظور کمک به تامین این لوازم مبلغی را بصورت ماهانه ینی ردیف اعتبای اقدام نموده است و نسبت به پیش ب 66

 در حساب این افراد واریز می نماید.

 تامین وسایل کمکی و اندام های مصنوعی معلولین .5

اورتز ها به عنوان  از تجهیزات ضروری برای افراد با معلولیت های جسمی حرکتی اورتز و پروتز می باشد.   

صحیح اندام کمک می کنند و پروتز ها به عنوان جایگزین اندام       ساختار و عملکرد  صالح  سایلی که به ا و

قطع شددده تجهیزاتی هسددتند که بدون آنها فرد عمالً دارای کارایی مناسددب نمی باشددد . متاسددفانه از  

آنها برنمی آیند، سددازمان بهزیسددتی با       آنجائیکه این وسددایل گران بوده و معموال افراد از عهده تامین     

با توجه به اهمیت ارتزها و پروتزها در پیشگیری از  تقاضای بسیاری برای تهیه این وسایل روبرو می باشد.

شدددت معلولیت ها و نیزنقش آنها در بازگشددت توانایی های افراد برای انجام فعالیت های روزمره فردی و 

فعالیت تامین وسایل کمکی   1366ای افراد معلول تحت پوشش، از سال اجتماعی جهت تامین این لوازم بر

سنواتی خود پیش      صنوعی معلوالن ) ارتز و پروتز( را ایجاد نموده و اعتبار آن را در بودجه  و اندام های م

 بینی نموده است

 

 

 

 



 ( Low visionتجهیز وراه اندازی کلینیک های ویژه افراد کم بینا ) .6

های حسی و حرکتی در بسیاری از فعالیت 

یابند. ضمنا زمان کودکی تکامل می

ی ها توسط بینایتکامل اکثر این فعالیت

-باشند. یک کودک کم بینا نیز میمی

تواند همانند یک کودک با بینایی 

طبیعی رشد و تکامل یابد بشرط اینکه 

های کم بینایی مربوط خدمات و سرویس

افت نماید. بسیاری به این سنین را دری

از والدین و معلمین در برخورد با یک 

ای کودک کم بینا دچار مشکالت عدیده

ایجاد استقالل در زندگی یک کودک کم بینا بدون وابستگی به دیگر  بخشهستند. هدف از تاسیس این 

از عهده  نماید که بتواند خودشبخشی کودکان و اطفال به کودک کمک میهای توانافراد است. سرویس

رای بخشی بینایی بها برآید. توانکارهای روزمره زندگی نظیر خوردن، پوشیدن، بازی کردن و دیگر فعالیت

تر از یک فرد بزرگسال است و به زمان بیشتری نیازمند است. معاینات یک کودک کم بینا به مراتب مشکل

د. ن است به سیر درمان کمک نمایدقیق و تشخیص صحیح بیماری و علت کم بینایی در سنین کودکی ممک

ک باشد. یلوازم و وسایل کمک بینایی، کمکی در ایجاد رشد و تکامل یک کودک بسیار موثر و کارآمد می

کودک کم بینا همانند دیگران نیاز دارد که تحصیل نماید و مدارج علمی را طی نماید. یک کودک کم بینا 

های مختلف منزل تردد قال و بدون کمک دیگران در قسمتنیاز دارد که بتواند جهت یابی نماید و مست

نماید بطوریکه خطری وی را تهدید ننماید. بنابراین کلینیک ویژه کودکان با ایجاد امکانات الزم مخصوص 

 کودکان تالش خواهد نمود تا یک کودک کم بینا بتواند پا به پای دیگر کودکان مراحل رشد را طی نماید.

 

 

  



 یشغل یپشتیبان خدمات مرکز

 به مرکز خدمات تسهیلگری اطالق می شود که در آن از طریق فعالیت های مربی شغلی دارای صالحیت و

اجرا می گردد تا ا فراد دارای معلولیت، شرایط تخصصی منظم  ومجوز، مجموعه ای ازمداخالت چندوجهی 

راساس توسعه ی مجموعه ی مهارت و قابلیت های تصاحب اشتغال پایدار را در وظایف شغلی معرفی شده، ب

 های خویش اخذ نمایند.

 حمایتی تولیدی کارگاه

کارگاهی است که با تاکید بر نیازسنجی و بازار یابی برای تولید و عرضه محصوالت و یا خدمات با کیفیت، 

) توانخواه( فراهم می دارای معلولیتبرنامه ریزی شده و شرایط آموزش و اشتغال حمایتی را برای افراد 

نماید. این کارگاه می تواند از کارگاه های مختلفی تشکیل گردد که نوع کارگاه و حرفه انتخابی بایستی به 

کمیته پذیرش شهرستان معرفی گردند. در این کارگاه توانخواهان بصورت تلفیقی از انواع معلولیت حضور 

کارورز و یا کارگر حمایتی "ر حرفه مورد نظر به عنوان د کافیداشته و پس از طی دوره کوتاه آموزش های 

 به فعالیت خواهند پرداخت ."

 ای حرفه توانبخشی مراکز

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

ای و ورود به عرصه کارگاهی و  ه تفکیک نوع معلولیت در راستای کسب مهارت حرفهیت بمعلولدارای 

 اشتغال پایدار ارائه می نماید .

هر مرکز توانبخشی حرفه ای بر حسب نیاز به دو واحد پیش حرفه ای و حرفه آموزی تفکیک و به تکمیل 

 ظرفیت مبادرت نماید.

و  واحد پیش حرفه ای: به واحدی اطالق می شود که مجموعه ای از خدمات آموزشی پایه و توانبخشی-1

حرفه آموزی را به مددجویان کم توان ذهنی و اختالالت طیف اتیسم شدید ارائه می نماید. در این واحد 

 مددجویانی که شرایط ورود به واحد حرفه آموزی را ندارند، پذیرفته می شوند.

                    واحد حرفه آموزی : در این واحد، مجموعه ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه آموزی را به  -2

همراه با آموزش های مرحله  را دارند،فه ای خاص ردر حتوانخواهانی که توان دریافت آموزش های الزم 

 گردد  کسب آمادگی شغلی ارائه میراستای در  مقدماتی

 


