
 

  

  

  توانبخشي  معرفي خدمات



 اصول و مباني توانبخشي 

 

  مراحل نگرش جامعه به افراد معلول 

  دوران حذف و طرد معلولين از جامعه 

 دوران نگهداري درنوانخانه ها براي دوركردن افرادمعلول از ديد ديگران 

   و رشد  حاصل  اي)  موسسه  (خدمات  معلوليت  نوع  براساس  ها  روزي  درشبانه  نگهداري  علوم تدوران  وسعه 

 اجتماعي، انساني و پزشكي

  نوآوري حاصل  تلفيقي  خدمات  و  جامعه  و  خانواده  دركنار  زندگي  جهت  معلوالن  وحمايت  تشويق  مرحله 

درخدمات پزشكي و فقدان كارآيي الزم ساير راه حل هاي ارائه شده توانبخشي، كمبود امكانات و منابع مالي و 

در بازتواني  هاي  روش  هنگفت  هاي  گسترش م هزينه  حمايتي،  نگرش  به  نسبت  جامعه  واكنش  وسسات، 

 مشاركت افراد معلول و خانواده هاي ايشان در امور مربوط به افراد معلول 

  مرحله توانمندسازي و حمايت از افراد معلول در جهت دستيابي به نهايت توانايي هاي خود 

 

  توانبخشي 

پيشرونده، پويا، هدفمند و غالبا محدود به يك   ) فرايندي استWHOبراساس تعريف سازمان جهاني بهداشت (

دوره زماني كه به افراد داراي ناتواني اين توانايي را ميدهد تا به سطح عملكردي مطلوب ذهني، جسمي و اجتماعي 

منظور   به  زندگي  تغيير  جهت  تسهيالتي  و  امكانات  ابزار،  گذاشتن  اختيار  در  و  تامين  با  فرايند  يابند.اين  دست 

كي يا فافزايش  تطابق  براي  تسهيالتي  نيز  و  عملكردي  نقص  يا  عملكردي  محدوديت  جبران  طريق  از  زندگي  يت 

 متناسب سازي مجدد محيط زندگي و اجتماعي انجام مي شود.  

  مفاهيم تاكيد شده در تعريف توانبخشي 

 

  جبران طريق  از  ناتواني  اثرات  كاهش 

 محدوديت عملكردي 

  قادرسازي براي دستيابي به استقالل 

 لفيق اجتماعيتintegration  

 بهتر نمودن كيفيت زندگي 

  توانمندسازي افراد با ناتواني 

 



  ويژگي خدمات توانبخشي 

 الف) آموزشي بودن

متخصصان  كه  معني  اين  به  درماني  تا  شود  مي  محسوب  آموزشي  فرايند  يك  توانبخشي  خدمات  ماهيت 

م  برخي  در  ويژه  به  كنند.  مي  كار  معلول  افراد  با  بلكه  عتوانبخشي  نيست  هدف  بهبودي  و  درمان  ها،  لوليت 

دستيابي به استقالل و به فعل رساندن حداكثر توانايي هاي جسماني، اجتماعي و رواني فرد معلول مورد نظر 

 است.

 تيمي بودن  ) ب

 مات مورد نياز افراد معلول با توجه به نيازهاخد

 الف)خدمات عمومي 

  آگاهسازي 

  ايجاد فرصتهاي برابر 

 اجتماعي   تافزايش مشارك 

  حمايت از حقوق معلول 

 ب) خدمات تخصصي 

 توانبخشي پزشكي 

  توانبخشي حرفه اي 

  توانبخشي اجتماعي 

 توانبخشي آموزشي 

 

  

 توانبخشي پزشكي 

فرايندي از خدمات پزشكي و توانبخشي است كه هدف آن توسعه توانايي هاي فرد معلول در جهت قادرسازي وي 

 ال است.ع براي دستيابي به زندگي مستقل و ف

 توانبخشي حرفه اي 

فرايندي از خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشي است كه در ابعاد ارزشيابي و راهنمايي حرفه اي، آموزش حرفه 

اي، كاريابي و اشتغال، در جهت قادرسازي فرد معلول به دستيابي و ابقاء در شغل مناسب ارائه مي شود. (سازمان 

  بين المللي كار)

  ي توانبخشي اجتماع



رواني توانبخشي  آن  تر  صحيح  پذيرش - عبارت  و  انطباق  شرايط  كه  است  اقداماتي  مجموعه  و  است  اجتماعي 

 معلوليت را براي فرد آسيب ديده فراهم مي كند. 

  توانبخشي آموزشي

  منظور برنامه ويژه اي كه مي تواند نيازهاي خاص افراد معلول به ويژه كودكان معلول را برآورده سازد.

  ره توانبخشيوخدمات مشا

 خدمات ارائه شده توسط مشاور توانبخشي عبارتند از: 

 پيگيري برنامه اختصاصي مربوط به هر فرد و ميزان پيشرفت آن 

  مشاوره و راهنمايي فرد 

  ايجاد ارتباط مؤثر بين فرد و تيم توانبخشي 

  نظارت، هماهنگي و كنترل خدمات توانبخشي 

  ارائه برنامه ترخيص 

 نياز در خارج از مركز   هماهنگي خدمات مورد 

  دفاع از حقوق فرد 

  ارتباط مستمر با حاميان، خانواده و متخصصين 

  خدمات توانبخشي و رويكردها 



 رويكردهاي ارائه خدمات توانبخشي

 توانبخشي مبتني بر مراكز  ) ١

 توانبخشي فراموسسه اي  ) ٢

 توانبخشي مبتني بر جامعه  ) ٣

 مراحل برنامه ريزي يك فرايند موفق توانبخشي 

 ابي ي. ارز١

 سطح عملكرد   -       

 نقص يا اختالل   -       

 . تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از ارزيابي٢

 . تعيين اهداف درماني(بلندمدت و كوتاه مدت)٣

 . تعيين برنامه درماني و بازتواني٤

 . ارزيابي نتايج درمان ٥

 فرد داراي معلوليت 

با تأييد كميسيون پزشكي   معلوليت سازمان بهزيستي   توانبخشي تعيين   –شخصي است كه  و تعيين شدت  نوع 

معلوليت انواع  با  با كشور  توأم،  يا  و  رواني  ذهني،  شنوايي)،  (بينايي،  حسي  جسمي،  آسيب  و  اختالل  اثر  در  ها 

   .باشدهاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي، مواجه ميمحدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت

  

  

  

 

 انواع معلوليت 

Mental  :هاي ناشي از طيف اختالالت ذهني هوشي، تكاملي رشد، سايكوتيك و شناختي به هرگونه آسيب  ب آسي

هاي انطباقي ها و اختالالتي در مهارتگردد كه با كاستيدر عملكرد هوشي، هيجاني، رفتاري يا شناختي اطالق مي

 همراه بوده و در وضعيت روانشناختي يا رفتاري فرد بروز نمايد.



اختالال تروما   تاين  يا  عفونت  نظير  عوامل  ساير  و  بيوشيميايي  روانشناختي،  اجتماعي،  عوامل  ژنتيك،  منشاء  با 

 شود.ايجاد مي

 هاي ناشي از طيف اختالالت جسمي حركتي با منشاء ارتوپديك و نورولوژيك است. آسيب  :جسمي حركتي

بيماري نظير  ارتوپديك  عضاختالالت  و  همبند  بافت  استخوان،  مفاصل،  و الهاي  فقرات  ستون  و  اندامها  در  ت 

 باشد.ها، شكستگي و قطع عضو ميهمچنين بدشكلي

، پاركينسون، صدمه به مغز و نخاع و هرگونه پيامد حركتي ناشي از MSاختالالت نورولوژيك نظير سكته مغزي،  

 باشد. صدمه يا بيماري در سيستم اعصاب مي

شكالت مربوط به ساختار دهان، فك و صورت، حلق، حنجره، مهاي صوت، گفتار و زبان شامل  آسيب  صوت و گفتار:

 باشد. تارهاي صوتي و همچنين هرگونه آسيب با منشاء سيستم اعصاب مركزي مي

هاي مربوط به ساختار تشريحي گوش خارجي، گوش مياني، گوش داخلي هاي شنوايي شامل آسيبآسيب : شنوايي

 باشد.و عصب هشتم مي

بيماريكهايي است  آسيب  بينايي: دنبال  به  از بخشه  در هر يك   ... و  كاتاراكت  گلوكوم،  نظير  هاي ساختار هايي 

 گردد.بينايي ايجاد مي

 شود. ها بر اثر عوامل ژنتيكي يا اكتسابي ايجاد مياين دسته از آسيب

پزشكي   كميسيون  بررسي  اساس  بر  معلوليت  شديد،    –شدت  شديد،  خيلي  طبقه  چهار  از  يكي  در  توانبخشي 

  سط و خفيف تعيين مي گردد.ومت

 دفتر امور توانبخشي روزانه وتوانپزشكي

و  سالمندان  معلوالن،  مختلف  هاي  گروه  توانبخشي  امور  مسئوليت  توانپزشكي  و  روزانه  توانبخشي  امور  دفتر 

بيماران رواني مزمن را در بخش هاي خدمات توانبخشي پزشكي، حرفه اي و ارائه خدمات آموزشي و توانبخشي در  

شرح ق به  گروه  سه  از  متشكل  دفتر  اين  است  ذكر  به  دارد.الزم  عهده  به  كشور  سراسر  در  روزانه  مراكز  الب 

  فعاليتهاي ذيل مي باشد . 

  گروه مطالعه و نظارت بر مراكز توانبخشي روزانه .١

 و  انبخشيوت روزانه مراكز فعاليتهاي بر نظارت و ريزيبرنامه سياستگذاري،  پژوهش،  و توسعه مسئوليت گروه اين



 براي  توانبخشي  خدمات  تقويت  و  ارتقاء  حمايت،  براي  الزم  هايزمينه  ايجاد  هدف  با  را  ايفراموسسه  خدمات

  . آوردمي رافراهم  آنان  هايخانواده  و   معلوليت داراي  افراد

 از   متنوعي  خدمات  و   داشته  وجود  توانبخشي  و  آموزشي  كامل  تجهيزات  غالبا  گروه،   اين  نظارت  تحت  مراكز  در

 درماني،  برنامه  طراحي  و  فردي  گذاريهدف  تخصصي،   ارزيابي.  گرددمي  ارائه   هدف  گروه  به  متخصصان  طريق

 مراكز   اين   هاي برنامه  هاي سرفصل  از  ها، خانواده  مشاركت  با  موفق   ترخيص  سرانجام  و  آموزشي  و   توانبخشي

  .باشدمي

 :شندابمي  فعال   كشور  در  ذيل  هاي باكاربري مراكز  انواع  حاضر  حال  در

  مركز روزانه آموزشي و توانبخشي معلوالن ذهني . ١_١

 :تعاريف 

o  :(رشدي هوشي  ناتواني  با  (فرد  ذهني  (توانخواه)  هوشي    معلول  كاركرد  در  نقص  داراي  كه  است  فردي 

عملكرد انطباقي (مانند   (عقالني) (مانند حل مسئله، برنامه ريزي، استدالل و قضاوت) همچنين داراي نقص در

م  وي ش ارتباط،  نمره هوشبهر  و  بوده  مفهومي  و  اجتماعي  حوزه عملي،  در  مستقل)  زندگي  و  اجتماعي  اركت 

 دهد. سال) رخ مي  ١٨) باشد. اين نقص در دوران رشد (زير  ٧٠  ±٥هاي استاندارد حداكثر (براساس آزمون

نطباقي با آزمون ابينه و عملكرد    -   در اين دستورالعمل، تعيين بهرة هوشي از طريق اجراي آزمون استنفورد

  رشد اجتماعي واينلند خواهد بود.  

o   :ي رشدي، در  هاي قابل توجه در يك يا چند حيطه كودكي است كه به دليل وقفهكودك داراي تاخير رشدي

هاي گفتاري، شنوايي، بينايي، حركتي، اجتماعي و شناختي از بدو تولد تا سن قبل از مدرسه  ي مهارتزمينه

خواهد گرديد. در واقع اين   صورت دريافت مداخالت بهنگام، به مراحل رشد طبيعي باز  ردچار مشكل بوده و د

هاي حركتي، شناختي، عاطفي و در حيطه   تحوليرود كه خصوصيات برجستة  عبارت براي كودكاني به كار مي

  اند.رود را بروز ندادهاجتماعي كه با توجه به سنشان از آنها انتظار مي

o روز غيردولتي  زير  امركز  ذهني  معلوالن  توانبخشي  و  آموزشي  اطالق سال:    ١٤نه  مركزي  به 

تحت مي و  گرديده  تأسيس  بهزيستي  سازمان  از  مجوز  كسب  با  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  توسط  كه  گردد 

پذير سال (تمام) واجد شرايط آموزش و توانبخشي و با بهره هوشي تربيت   ١٤نظارت آن توانخواهان ذهني زير  



آموزش روزانه   ر پذيو  صورت  به  ندارند،  را  استثنايي  پرورش  و  آموزش  سازمان  مدارس  از  استفاده  امكان  كه 

  شوند. پذيرش مي

 پذيرش  ضوابط  

  ) تمام(  سال   ١٤  زير   سن  و   ٧٠  از كمتر  بهرهوش  با   ذهني  توانخواهان - 

  تمام  سال  ٦ تا   رشدي  تاخير  داراي  كودكان - 

. گرديد  خواهد  خدمت  ارائه   محورخانواده  صورت  به  سال،  ٤  زير  سنين   در  فوق  كودكان  به   مراكز   اين   در  :تبصره

 خدمات  از  دو  هر  و  داشته  حضور  مركز  در  ساعت  دو  حداقل  روز  هر  در  والد  با  همراه  كودك  خدمت  نوع  اين  در

  .گرديد  خواهند  برخوردار  مرتبط 

  

   :خدمات مركز  

 آموزش مهارت هاي مختلف رشدي شامل : الف) خدمات آموزشي: 

o يابي، بازشناسي، يادگيري، حل  تي يا عملكردهاي عالي مغز (مانند حافظه، توجه، جهتخهاي شنامهارت

 .)؛. .  دهي مفهوم، تعميم، توالي ومسئله، شكل

o هاي ادراك بينايي (توجه بينايي، حافظة بينايي، تميز بينايي و...)؛هاي دريافتي بينايي، مهارت مهارت  

o هاي شنيداري؛  مهارت  

o هاي بويايي؛ ارتههاي چشايي و م مهارت 

o حركتي؛ -  هاي ادراكيمهارت  

o هاي حركتي (درشت و ظريف)؛  مهارت  

o اجتماعي (ارتباط كالمي و غيركالمي)؛ –هاي ارتباطي  مهارت  

o رفتاري؛ –هاي هيجاني  مهارت  

o هاي مرتبط با غذا خوردن، هاي مرتبط با پوشاك درآوردن و پوشيدن، مهارتهاي خودياري (مهارتمهارت

مهارتمهارت  آشاميدن، شخصي،  مراقبت  و  بهداشتي  توالت هاي  و  مدفوع  ادرار،  كنترل  با  مرتبط  هاي 

 رفتن،...)

o هاي زندگي مستقل (آماده كردن يك وعده غذاي مغذي و سالم، تميز كردن خانه يا آپارتمان، تميز مهارت



هاي تفريحي در خانه، يتلها، استفاده از وسايل الكترونيكي امن، استفاده از تلفن، داشتن فعاكردن لباس

تأمين  براي  مديريت سرمايه  با همسايگان،  تعامل  يا شرايط اضطراري،  بيماري  زمان  در  خود  از  مراقبت 

  ...)  مخارج خانة خود و 

  خدمات توانبخشيب )

o   كاردرماني 

o  گفتاردرماني 

o روانشناسي 

گر   تبصره: و  انفرادي  جلسات  از  مركز،  توانبخشي  تيم  تشخيص  با  توانبخشي، وتوانخواهان  درماني،  هي 

  كاردرماني و گفتاردرماني بهره مند خواهند گرديد.

  ج) خدمات فرهنگي هنري 

o هنردرماني 

o  آموزش هنر در يكي از سه رشته موسيقي، تئاتر يا نقاشي براساس معيارها و برنامه هاي توانبخشي

  جهت نيل به اهداف توانمندسازي  

o  اهداف توانبخشي و توانمندسازي   انجام فعاليت هاي منظم ورزشي با توجه به 

o  ورزشي جهت حضور آنها در رقابت هاي ورزشي يا هنري و جشنواره هاي  –تشكيل تيم هاي فرهنگي

  مختلف 

o  توانبخشي تيم  و  مربيان  اوليا،  انجمن  قالب  در  توانخواهان  خانواده  با  منظم  هاي  نشست  برگزاري 

ه و معرفي برنامه آموزشي و توانبخشي وي و احداقل هر دو ماه يك بار، با هدف بررسي وضعيت توانخو 

 در نهايت ارتقا سطح تعامل و توانمندي خانواده ها 



 مركز آموزشي و توانبخشي اختالل طيف اتيسم .٢_١

 :تعاريف 

o  از   ايمجموعه  داراي  رفتاري  و  اجتماعي  /  ارتباطي  حيطه  دو  در  كه  است  فردي  :فرد داراي اختالل طيف اتيسم 

 متخصصان   جانب  از  هاحمايت  و   خدمات  از   اي گستره  نيازمند  فرد،  شوندمي  باعث  كه   تسا  و نشانگان   عاليم 



داراي.  باشد  مختلف  عالقه   و  شدن  اجتماعي  و  ارتباطات  زمينه  در  هاييناتواني  و  تفاوت  اختالل،  اين   افراد 

نشان  از  تكراري،  رفتارهاي   و  محدود  ايشان  كر فت  و  تخيل  هايشيوه  در  تفاوت  از  حاكي  كه  دهندمي  خود 

 آموزش،   زمينه   در  تا   شودمي  باعث   كه   دارند  عصبي  و دستگاه  مغز   عملكرد   در  مشكالتي   افراد   اين .  باشدمي

متناسب  بروز  نيز  و  دارمعني  ارتباط  برقراري  شدن، اجتماعي  نيازمند   جامعه  هنجارهاي  و  سن  با  رفتارهاي 

 . باشند  تخصصي  و   ويژه   توانبخشي  و  آموزش

o  كه   گرددمي  اطالق مركزي   بهاتيسم:  طيف اختالل  داراي افراد توانبخشي و آموزشي هنروزا غيردولتي  مركز 

 داراي   افراد  به  آن  در  و  گرديده  تأسيس  بهزيستي  ازسازمان  مجوز  كسب  با  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  توسط

 و  اجتماعي،  رواني  آموزشي،  پزشكي،  ابعاد   در  توانبخشي   خدمات   روزانه  صورت  به   اتيسم،  طيف   اختالل

 اين   از  بخشي.  شودمي  ارائه  آموزشي،   خدمات  نيز  شانهايخانواده   به  و  ورزشي  و  هنري–  فرهنگي  نيزخدمات

 محل  در  بهزيستي،   سازمان  از  رسمي  مجوز  كسب  با  و  مركز  تخصصي  كاركنان  طريق  از  تواندمي  خدمات

 . گردد  ارائه   وي  ي خانواده  يا   و اختالل داراي  فرد  به  سكونت، 

 پذيرش  ضوابط  

 گواهي  ارائه يا  و  معلوليت  شدت  و   نوع  تعيين   پزشكي كميسيون  تشخيص   با   اتيسم  طيف   اختالل داراي  افراد

 يمحدوده  در  تشخيصي  آزمون اجراي  با   اتيسم   طيف اختالل   تشخيص   و   غربالگري  پايگاه  توسط   تاييد و  روانپزشك

  توانبخشي   و  آموزشي بخش  در  سال  ١٥  تا  ٢  سني

 داراي   افراد  حضور  ادامه  مركز،  محل  شهرستان  در  اتيسم  افراد   پذيراي  موزيآحرفه  مركز   نبود  صورت  در:  تبصره

  .است  بالمانع متناسب،  خدمات  و شرايط  بينيپيش  با   مركز   در  تمام،  سال   ١٨ تا اتيسم  طيف  اختالل

  :خدمات مركز  

ا  ،  يالف) خدمات آموزشي شناختي رفتاري (از جمله برنامه هاي مختلف آموزشي و رفتاري مانند اي بي 

  ...):  تيچ و

ي شناختي فرد داراي اختالل طيف اتيسم (توجه، تمركز، تكلم هاكنششامل اقداماتي است كه منجر به افزايش 

با محيط مختل   ...) و حذف رفتارهاي اضافه است كه سازگاري شناختي كودك را  از   كنديم و  منظور  اين  و به 

اسرفتاردرمان با  ارتباط  برقراري  تيچ،  اي،  بي  اي  هاي تي،  مهارت  سطح  ارتقا  هدف  با  تصوير  مبادله  از  فاده 

شناختي و كنترل رفتاري و درك اهميت درنظر گيري رفتارهاي متناسب با سن و جامعه، بهره گيري مي شود. 



بخش رفتاري اين خدمات به منظور ايجاد تغيير در رفتار يك فرد و تقليل رفتارهاي ناخواسته و افزايش مهارت 

ستفاده قرار مي گيرد. مداخالت مبتني بر مهارت نيز در اين بخش قرار مي گيرند كه به منظور اهاي مثبت مورد  

  ايجاد و نگهداري و حمايت از مهارت هاي شناختي و آموزشي مورد نياز اين افراد ارايه مي شوند.

سم در جامعه و ياين برنامه ها شامل تالش در جهت ايجاد بستر مناسب براي حضور فرد داراي  اختالل طيف ات

ي خودياري و آموزش هامهارت  ي زندگي، آموزشهامهارتفراهم آوردن شرايط زندگي عادي از طريق آموزش  

  .شوديم ارتباط با ديگران انجام  

ي افراد داراي هاخانوادهي  عمومي در خصوص  اختالل طيف اتيسم، آگاه نمودن  هايآگاهدر اين راستا افزايش  

در اتيسم  طيف  مقاالت،    اختالل  ارائه  بروشور،  تهيه  طريق  از  مراكز  مربيان  و  فوق  اختالل  ي اندازراهخصوص 

  .مدنظراستي گروهي نيز هارسانهسايت اينترنتي و ارتباط با  

  

هاي تقويت ارتباط مانند تعامل همه خدمات توانبخشي (از جمله خدمات گفتار و كاردرماني و روش ب )  

  ...)  جانبه و

از خد برنامه  گفتاردرماني، كاردرماني،   حركتي،   –  ي تقويت حسيهاوه يشات  م در اين دسته  هاي حسي ورزش، 

. اين برنامه ها با توجه به شدت عاليم و سطح شوديم مانند روش انسجام حسي، تربيت شنيداري و ... استفاده  

  نيازمندي افراد تعيين مي شوند.

نترل اختالالت همراه و برنامه هاي تغذيه  كخدمات زيستي دارويي (مانند مداخالت دارويي براي  ج )  

  اي ويژه): 

ي همراه اختالل هايمار ي بشامل مداخالت درماني است كه در جهت پيشگيري از پيشرفت اختالل و يا درمان  

انجام   اتيسم  شاملدنشويم طيف  اقدامات  اين  ودرمانهيتغذي،  دارودرمان  .  درماني  ويتامين  اختالل   ي،  درمان 

  است. ريپذامكانو ارجاع به متخصصان خارج از مركز    طريق ارائه مشاوره تخصصي به خانواده  زو ا  بوده   همراه

خدمات تكميلي و تركيبي (مانند خدمات بازي، هنر، موسيقي درماني و يا ساير برنامه هاي درماني  د )  

  تكميلي):

ي عناصر و يا بخش هايي از سه عدر مدل هاي تركيبي و تكميلي براي ارايه خدمات برنامه هايي هستند كه به نو

حيطه قبلي را در خود دارند اين دسته از خدمات  زماني ارايه مي شوند كه سه دسته قبلي خدمات وجود داشته  



باشند و به تنهايي نمي توانند در قالب يك برنامه جامع و كامل ارايه شوند. اين برنامه ها شامل موارد ذيل مي 

  باشند:

o   ي توانبخشي جهت نيل به اهداف توانمندسازيها برنامهارها و ي مع براساسآموزش هنر 

o  موسيقي درماني 

o  بازي درماني 

o  (مانند اسب و يا دلفين درماني) حيوان درماني  

o   وانبخشي و توانمندسازي تي منظم ورزشي با توجه به اهداف  هاتيفعالانجام 

o در  سازآماده شركت  براي  مستعد  اتيسم  طيف  اختالل  داراي  افراد  و هاتبرقاي  هنري  ورزشي،  ي 

 ي مختلف هاجشنواره

  مركز روزانه آموزشي و توانبخشي خانواده و كودك كم بينا و نابينا   .٣_١

  تعاريف

o   :هايعدسي  توسط   اصالح   بهترين   با   بهتر   چشم  در  او   بينايي   حدت  كه  شودمي  اطالق   فردي   بهنابينا 

 ديگر عبارت به يا  باشد درجه ٢٠ از  كمتر  ديد ميدان ا ي و  ١/٠ از  كمتر  يا ٢٠٠/٢٠ از  كمتر ميزان به  كنندهتصحيح

  .ببيند  درجه  ٢٠  زاويه  از بيش  در  را  اجسام  نتواند  كه  باشد  محدود چنان  او  ديد  حوزه

o  هاي عدسي  توسط  اصالح  بهترين  با  بهتر  چشم  در  وي  بينايي  حدت  كه  شودمي  اطالق  فردي  به  بيناكمبينا:  كم 

  .باشد  ٨٠/٢٠  تا  ٢٠٠/٢٠  بين   كنندهتصحيح

o فرد   سني  مقطع  نظرگرفتن  در  با  خدمات  ايننابينا:    و  بيناكم   توانخواه  و  خانواده  توانبخشي  آموزشي  خدمات 

 ارتباط   برقراري: آموزش شامل خدمات اين . شوندمي ارائه  و  طراحي  نسبي استقالل به  وي دستيافتن  هدف با  و

  زندگي  روزمره   هايمهارت  فكري،   هايارتهم   خطر، بي  تحرك   و   يابيجهت  حواس،   تقويت  ديگران،  و   محيط  با

كمك  از  استفاده  مهارت  ، ...)  و  غذاخوردن  لباس،   پوشيدن(  ،)دور  و  نزديك  هايكنندهبزرگ(   بينايي  وسايل 

 و   اجتماعي  روابط  برقراري  مهارت  آموزشي،   كمك  وسايل   از  استفاده  مهارت  بريل،   با  بردارييادداشت  مهارت

 ارتباط،   برقراري  چگونگي  نحوه  والدين،   ويژه  به  هاخانواده  همچنين  .شندابمي  فراغت  اوقات  از  استفاده

 در  وي  نمودن  شامل  و   توانخواه   نمودنسرگرم  بازي،   تربيت،   و  تعليم   ساختن، مستقل  نيازها،   به  پاسخگويي



  .بينندمي  آموزش  را   فراغت  اوقات

o گردد مي  اطالق  مركزي  بهنابينا:    و  نايبكم   توانخواه  و  خانواده  توانبخشي  و  آموزشي  روزانه  غيردولتي  مركز 

 تأسيس )  توانبخشي  معاونت(   كشور  بهزيستي  سازمان  از  مجوز  كسب  با  حقوقي  و  حقيقي  افراد   توسط  كه

  و  سالگي  ١٥  سن  تا   ونابينا  بيناكم  افراد  به  دستورالعمل،   اين  در  مندرج  مقررات  و  ضوابط  طبق  و  گرديده

 . يدانممي  خدمت  ارائه   افراد ينه انيزخانواد

 پذيرش  ضوابط  

 لزوم   صورت  در  و)  پسر   و  دختر(  مختلط   صورت  به  سالگي،   ١٥  سن   تا  شيرخوارگي  سن  از  مركز   اين  در  پذيرش

  .  است پذيرامكان  والدين، با  همراه

  . است  بالمانع  مدرسه يا  و  مهد مخالف  نوبت  در  توانخواهان  به   توانبخشي  آموزشي  خدمات  ارائه :تبصره

  خدمات مركز  

  توانبخشي شامل: و شيزآمو خدمات

o روزمره   هايفعاليت   و   زندگي  هايمهارت  آموزش  

o يابيجهت  و تحرك  هايآموزش  

o بينايي   كمك  وسايل از  استفاده  آموزش  

o تاريك   اتاق  در  بينايي  تمرينات  

o ديگرحواس تقويت  طريق  از يادگيري  –  ياددهي  فرآيند   گسترش   و   بسط  

o خود  هاي محدوديت  و هايياتوان  به  نسبت  توانخواهان  صحيح  نگرش   و  درك  پرورش  

o شده سازيمناسب  هايبازي  طريق  از   توانخواهان  نفس   به   اعتماد  و خالق  تفكر   كنجكاوي،  پرورش  

o نقاشي  كاردستي،   خواني، قصه  خالق،   نمايش  موسيقي، با  توأم  شعرخواني  

o علمي  گردش  محيط،  در  مشاهده  

o گفتگو   و  بحث  

o آموزي زبان  مناسب زمينه  آوردنفراهم  

o رياضي  مانند  مختلف علوم فاهيمم  با   آشنايي  

o  اخالقي  و   اجتماعي  آداب   فراگيري  



o توانبخشي  كمك   نوين   هايفناوري  و  افزارهانرم  آموزش  

o جامعه   و   خانه  در  توانخواه   مشكالت  رفع  زمينه  در  خانواده   به   مشاوره  ارائة  

o به  ورود  براي   توانخواهان  سازي آماده    

o شده  كسب تجارب  به  اتكا   با   باالتر   سطوح  

o قوانين   رعايت   و  گروهي  هايفعاليت  در  مشاركت از  اعم اجتماعي  هايمهارت  تتقوي  

o ها اندام  و   حركات  بين   هماهنگي  و  حركتي  جسمي  هايتوانايي  پرورش  

o  آموزي بريل  مقدمات  اجراي  

o تحت   كه  بيناييكم  توانخواهان   حتي(  مركز  سنجي بينايي  كارشناس  توسط  توانخواهان  اي دوره  معاينات 

  ). دارند  رارق پزشكچشم  نظر

  شنوايي  اختالالت به مبتال كودك و خانواده توانبخشي و  آموزشي روزانه  مركز.١-٤

 :تعاريف 

o شنيداري   محركات  دريافت   در  نقص   به   مبتال  كه   شودمي  اطالق   فردي   بهشنوايي:    اختالالت  به  مبتال  فرد 

  هاپردازش  آن  در  زمينه  نوروبيولوژيكي  فعاليت  و  شنيداري  محركات  ادراكي  پردازش  يا  و)  شنوايي  افت(

  .باشدمي)  شنيداري  پردازش  اختالل(

o كودكان   ويژه  خدمات  و  اقدامات  مجموعهشنوايي:    اختالالت   به  مبتال  كودكان   توانبخشي  خدمات 

 و   مناسب  كنندهتقويت  وسيله   از   استفاده   با   بياني،  و   دريافتي  ارتباط   نمودن  آسان   جهت  شنوايي   اختالالت

  .باشدمي  افراد اين  ه ب  ويژه  هايآموزش  ارائه

o  مركزي   بهشنوايي:    اختالالت  به  مبتال  كودك  و  خانواده  توانبخشي   و   آموزشي  روزانه   غيردولتي   مركز 

 معاونت (  كشور  بهزيستي  سازمان  از  مجوز  كسب  با  حقوقي  و  حقيقي  افراد  توسط  كه  گرددمي  اطالق

 سنين   از  كه  كودكاني  به  العمل، ردستو  اين  در  مندرج  مقررات  و  ضوابط  طبق  و  گرديده  تاسيس)  توانبخشي

 مشكالتي   دچار  زبان   و   گفتار  بكارگيري   و   يادگيري  در  شنوايي   اختالالت  به   ابتال   دليل  به  شيرخوارگي

  . نمايدمي خدمت  ارائه  كودكان  اين والدين به  نيز   و  اندشده

 پذيرش  ضوابط  



 صورت  به  سالگي،   ١٥  سن  تا  رخوارگييش  سن  از  دستورالعمل،   اين   ١- ١  بند  تعاريف   به  توجه  با  مركز  اين   در  پذيرش

  . است  پذيرامكان  والدين،   با   همراه   لزوم  صورت  در  و)  پسر  و   دختر(  مختلط 

  . است  بالمانع  مدرسه يا  و  مهد مخالف  شيفت  در  توانخواهان  به  توانبخشي  و  آموزشي  خدمات  ارائه :تبصره

  

  

 توانبخشي آموزشي، خدمات  

  آموزشي توانبخشي  الف) اقدامات

o كودك توانبخشي  و   درماني  هايپروتكل  تعيين   و   اوليه  ارزيابي  جهت  ارجاع پرونده،   تشكيل  نام،ثبت  

o  كودك  توانايي و  شنوايي   افت  ميزان  سن،   براساس   كودك  بنديسطح  

o گفتار   و  شناسيشنوايي  كارشناسان  نظارت  تحت  گفتاري   و  زباني  مفاهيم  آموزش  و  ارتباطي  مهارتهاي  آموزش 

  مربي   توسط  گفتار  و   زبان  بكارگيري   و شنوايي   باقيمانده از  استفاده  بر  ترشبي  تاكيد  منظور به  درماني

o نظير   شنوايي  كمك  وسيله  از  استفاده  ضرورت  از  آگاهي  جهت  والدين  به  اديولوژيك  راهنمايي  و   مشاوره 

  ) اديولوژيك راهبري(  سمعك

o  كودك  شرايط   با  متناسب گروهي  يا   و   فردي  توانبخشي  و  آموزشي  جلسات  برگزاري  

o كودك توانبخشي  در  همكاري  و  خود فرزند  معلوليت  پذيرش  جهت والدين  با  روانشناسي  هرمشاو  

o مربيان   به  الزم   هاي آموزش  ي ارائه و  شناسيشنوايي  كارشناس  توسط  شنوايي  اختالت درمان  و  ارزيابي  

o توسط   ن امربي  به  الزم  هاي آموزش  ي ارائه  و  گفتاردرمانگر  توسط   زبان  و  گفتار  اختالالت  درمان  و  ارزيابي 

  گفتاردرماني  كارشناس

o  در  موفق  والدين  تجربيات  از   استفاده  و   والدين  آموزش  و   مشاوره  گروهي   يا  و  انفرادي   جلسات  برگزاري 

  ها خانواده  ساير   راهنمايي

o  ديدهآموزش  مربيان  توسط  »نقاشي«  هنري   و  دستي  كارهاي   انجام  

o و  شنوايي  كلينيك  به   كودك  ارجاع  يا  ازين  مورد  تجهيزات  از  استفاده  با  كودك  مياني   گوش  عملكرد  بررسي 

 ضروري موارد  در  مربوطه  هزينه  تامين 

  برنامه  فوق ب) اقدامات



  مفاهيم   درك  افزايش  جهت  روزه  يك   اردوهاي  برگزاري 

  

  و توانبخشي معلوالن جسمي و حركتي   مركز روزانه آموزشي.٥_١

 :تعاريف 

o   :و   ي عضالن  ،يعصب  ستم يس  در  كه  شوديم   قالاط  يفرد  هبمعلول (توانخواه) داراي اختالل جسمي حركتي 

 اختالل   از  ي ناش  پوسچرال  و   يحركت  مشكالت   و   باشد يم   اختالل   دچار  ي اكتساب  اي   و  يمادرزاد  علل  با   ياسكلت

 انجام   در  محدوديت  موجب  فقرات  ستون  و  تنه  اندامها،   ي حيتشر  ساختار  در  اييكار  عدم  ا ي  و   فقدان  دنباله  ب

  .گردديم وتكاليف اجتماعي وي   يزندگ  يتهايفعالامور شخصي،  

o  :حركتي جسمي  معلوالن  توانبخشي  آموزشي  روزانه  غيردولتي  اشخاص   مركز  توسط  كه  است  مركزي 

خدمات  از  كاملي  مجموعه  آوردن  فراهم  منظور  به  بهزيستي،  سازمان  از  مجوز  كسب  با  حقوقي  يا  حقيقي 

 كتي شده اند، طراحي شده است. رتوانبخشي و آموزشي مورد نياز افرادي كه دچار معلوليت جسمي ح

  :ضوابط پذيرش  

 بند، هم  بافت  استخواني،  مفصلي،   هايبيماري  نظير (  ارتوپدي  هايآسيب  دنبال   به  كه  حركتي  جسمي  توانخواهان

 ها اندام  تشكيل  عدم(  نظير  مادزادي   علل  با   هابدشكلي   نيز   و   شدند  آسيب  دچار  فقرات  ستون  و  ها اندام  در  عضالني

 پايان   از  قبل  نورولوژيك،   اختالالت  يا  و ...)    و   عضو   قطع  و   شكستگي  ضربه،  نظير (  اكتسابي  يا   و.)  ..  و   انگشتان  و

  نظير رشد مراحل پايان  از  بعد يا...)  و متابوليك ژنتيكي،  عصبي،  -  رشدي اختالالت مغزي،  فلج( نظير رشد،  مراحل

 ،CNS در آسيب يا  صدمه از ناشي حركتي پيامد  هرگونه و  نخاع  و  مغز  به  صدمات ، MS پاركينسون،  مغزي،  سكته(

PNS  از  قبل  نورولوژيك  هايآسيب  در.  شود  فرد  مشاركت  و   عملكرد  در  محدوديت  باعث   كه ...)    اتونومو   سيستم   و 

 مراكز   با   تر تخصصي  و   بيشتر   توانبخشي   نيروهاي   حضور  به   توجه   با   توانخواهان   حضور  اولويت   رشد  مراحل  پايان 

  . است  حركتي  جسمي

 توانخواه   براي  خانواده  كه  عملكردي  اهداف  به  توجه  با  پذيرش   ضوابط  رشد  مراحل  پايان  از  بعد  هايسيب آ  در  ولي

  .شودمي  بررسي  كميسيون  در  غالب  معلوليت نيز  و  دارند

  



   :خدمات مركز  

o عملكرد   سطح  حداكثر   به  رسيدن  تا  فرد  هر  نياز  مورد...)   و  درماني   كار  فيزيوتراپي،( توانبخشي  خدمات  ارائه  

o و   رواني  الزم   هايحمايت  برقراري   و  خانواده  و  فرد  رواني  روحي  مشكالت  بررسي  و   روانشناسي  مشاوره 

  اجتماعي 

o ساير   و  انتقال  خودياري،   هايمهارت  زندگي،   روزمره   هايفعاليت  آموزش  نظير  آموزشي  خدمات   ارائه 

  الزم   فردي   هاي مراقبت

o ر و ...) واك  عصا، ويلچر، (   توانبخشي  كمك  وسايل  زا استفاده  جهت  آنان  آموزش  و   توانخواهان  سازي آماده  

o ي و ... هنر   هايفعاليت  رايانه،  آموزش  نظير  آسيب  سطح  با   متناسب ايحرفه  آموزش  

o فرد  توانبخشي  با   مرتبط  هايزمينه  در  مراقبين و  خانواده   آموزش  

o فرد   فيزيولوژيك  و   جسمي  شرايط  گرفتن  نظر  در  با   ايتغذيه مشاوره  

o ابالغي)  نامهشيوه  مطابق(   منزل  در  تكميلي  توانبخشي  تخصصي  خدمات  ارائه 

  

  مركز روزانه آموزشي و توانبخشي سالمندان .٦_١

 :تعاريف 

o افرادي اطالق مي گردد كه داراي    :سالمند سال و باالتر باشند. از نظر سني به سه گروه سالمند جوان   ٦٠به 

سال به باال) تقسيم مي گردند و از نظر ميزان   ٨١سال) و سالمند پير (  ٧١- ٨٠سال)، سالمند ميانسال (  ٦٠- ٧٠(

  وابستگي نسبي وحداكثر وابستگي تقسيم ميشوند.   گروه سالمندان داراي حداقل وابستگي،   ٣وابستگي به 

   با حداقل وابستگي: سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي حداقل   (ADL)سالمند 

  مي باشد.  ٧٥- ٩٩مقياس بارتل داراي نمره    قنياز به كمك ونظارت راداشته باشد و طب

  روزمره ها ي  فعاليت  از  بخشي  يا  و  بعضي  انجام  در  كه  است  سالمندي  نسبي:  وابستگي  با  سالمند 

  مي باشد.   ٥٠- ٧٤زندگي خود نياز به كمك دارد و طبق شاخص بارتل داراي نمره  

  روزمره زندگي    سالمند با حداكثر وابستگي: سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي(ADL)   بيشترين

  مي باشد.   ٠- ٤٩ميزان نياز به كمك ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 



  جسمي،حسي لحاظ  از  كه  وابستگي  حداكثر  داراي  است  سالمندي  خاص:  نيازهاي  داراي  سالمند 

 باشد.   يوشناختي داراي نيازهاي ويژه اي از نظر مراقبت،مداخالت درماني وتوانبخش

o به مركزي گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي :  مركز غيردولتي روزانه آموزشي و توانبخشي سالمندان

يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت نظارت آن، به سالمندان واجد شرايط، توسط 

شكي، توانبخشي اجتماعي و توانبخشي زتيم تخصصي توانبخشي، به صورت روزانه، خدمات آموزشي، توانبخشي پ 

 .حرفه اي ارائه مي گردد

  :ضوابط پذيرش  

o   سال مي باشد.  ٦٠حداقل سن جهت پذيرش  

o .سالمندان باحداقل وابستگي ويا سالمندان باوابستگي نسبي  مجاز به پذيرش در مركز روزانه مي باشند 

o ي آمار مربوطه ي بهزيستي و صرفا با ارائهرهاتشكيل پرونده در اد  پذيرش آزاد سالمندان (بدون يارانه)، بدون

  به بهزيستي شهرستان امكان پذير است. 

o  پذيرش مركز  پزشك  نظر  با  بخشي  سرايت  ي  دوره  طي  از  پس  مسري،  و  عفوني  بيماري  داراي  سالمندان 

  خواهند شد. 

o .سالمندان معتاد پس ازسم زدايي و ترك كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند 

o ندان از هر دو جنسدر مركز با رعايت ضوابط مربوطه بالمانع است.مپذيرش سال 

 ٥٥پذيرش معلولين جسمي حركتي و يا ذهني و يا داراي اختالالت روانپزشكي (در حالت پايدار) از سن    تبصره:

 سال در اين مراكز بالمانع است.

   :خدمات مركز 

o :ي، كالس هاي آموزشي مانند نجاري، گآموزش شيوه زندگي سالم، آموزش مهارتهاي زندخدمات آموزشي

... (با توجه به نياز و فرهنگ  و  خياطي، صنايع دستي، بافندگي، قرآن، سوادآموزي، موسيقي، نقاشي، خطاطي

  كارگاه آموزشي)، آموزش بهداشت و مراقبت فردي، آموزش تغذيه سالم   ٢هر منطقه حداقل  

o   :توانبخشي فيزيوتراپخدمات  عمومي،  پزشك  توسط  خدمات   يويزيت  سالمند،  نياز  حسب  كاردرماني  يا 

 اي سالمند و خانواده، خدمات پرستاري، خدمات مددكاري، خدمات گفتاردرماني مشاوره

o   :خدمات رفاهي تفريحي و هنري  



  برگزاري اردوهاي يك روزه و چند روزه، تفريحي، سياحتي، زيارتي و علمي  . ١

  اص خبرگزاري برنامه هاي متناسب با مناسبت ها و ايام   . ٢

 كتاب خواني، شعر خواني و قصه گويي . ٣

 و موسيقي   اجراي تئاتر . ٤

  ...)   جدول و   –هاي متناسب با سن (شطرنج  سرگرمي . ٥

 نمايش فيلم  . ٦

 اجراي برنامه هاي تفريحي ورزشي . ٧

  

  

 

 بيماران رواني مزمن مركز روزانه آموزشي و توانبخشي.٧_١

 :تعاريف  

o مدت  به   وي  رواني  بيماري   مشخص  رفتاري  و   باليني  ئمعال  كه   شودمي  اطالق  بيماري   به  :مزمن  رواني  بيمار  

 به   بيمارستان  در  شدن  بستري  سابقه   رواني   بيماري  دليل  به  بيمار  يا   و   بوده  تشخيص  قابل  فرد  در  سال  ٢  حداقل

 و   شغلي  و   اجتماعي  عملكرد  نظر  از  نيز   حاضر  حال  در  و  داشته  را  گذشته  سال  دو  طي  در  بار  يك  از  بيش  مدت

 و   بوده  آنها   مانند   و  عاطفي   خلقي،  اختالالت  شامل: اسكيزوفرني،   بيماريها   نوع   اين  .باشد  شكلم   دچار  دو  هر   يا

 اين   تنظيم  زمان  در(  رواني  بيماريهاي  آماري  و   تشخيصي  راهنماي  ينسخه  آخرين  آنها  تشخيص  مالك

 شخيص ت  .باشندمي  )  (ICD-10هابيماري  الملليبين  بنديطبقه  دهمين   و   DSM- 5ينسخه  دستورالعمل

 و  معاينه   پزشكي،   سوابق  به  توجه  با(  معالج  روانپزشك  با   عملكرد،  كلي  افت  وجود   يا  و  اختالل   بودن  مزمن

 يك   حداقل  حضور  با(  معلوليت  شدت  تعيين   و   نوع  تشخيص   پزشكي   كميسيون  تاييد  و )  شده  انجام   آزمونهاي 

  . باشدمي)  روانپزشك  نفر

o  توسط   كه  گرددمي  اطالق  مركزي  به  : مزمن  رواني  اران مبي  توانبخشي   و   درماني  روزانه   غيردولتي  مركز  

  به   روزانه  صورت  به  آن  در  و  گرديده  تأسيس  بهزيستي  سازمان  از  مجوز  كسب  با   حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص

 ي خانواده  به   نيز   و   اي حرفه  و   آموزشي  اجتماعي،  رواني   پزشكي،  مختلف   ابعاد  در  توانبخشي   خدمات   بيماران،



  .شودمي  ارائه  ، يآموزش  خدمات  بيماران، 

  ضوابط پذيرش 

o  معلوليت و در محدوده رواني مزمن با تشخيص كميسيون پزشكي تشخيص نوع و تعيين شدت  بيماران 

  سال مجاز به پذيرش در اين مراكز مي باشند.   ٦٠تا    ١٥سني  

o  بيماران رواني مزمن داراي بيماري عفوني و مسري، پس از طي دوره ي سرايت بخشي با تاييديه پزشك

 ذيرش خواهند شد.پ

o .بيماران رواني مزمن معتاد پس ازسم زدائي و ترك كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند 

o .پذيرش بيماران رواني از هر دو جنس در مركز با رعايت ضوابط مربوطه بالمانع است 

  خدمات مركز  

  خدمات آموزشي، توانبخشي الف) 

o :پزشكي توانبخشي  ا  خدمات  درماني  مداخالت  انجام سشامل  بيماري  عود  از  پيشگيري  در جهت  كه  ت 

  شود.  مي

o :طريق ايجاد بستر مناسب، تا حد امكان   اقداماتي است كه از   شامل  خدمات توانبخشي رواني اجتماعي

  شرايط حضور بيماران رواني در جامعه را فراهم مي سازد.

o  :آموزشي توانبخشي  آم   خدمات  و  بيماران  به  زندگي  هاي  مهارت  آموزش  خانوادهوشامل  به  در  زش  ها 

درمان رواني،  هاي  بيماري  زمينه  در  رساني  اطالع  و  مستمر  جلسات  يا   قالب  و  يافته  بهبود  بيماران 

  موضوعات ديگر مي باشد. 

o  :مجموعه اقداماتي است كه در جهت حرفه آموزي بيمار و به منظور اشتغال   خدمات توانبخشي حرفه اي

نه اي كه بيمار بتواند از طريق آن كار ضمن كسب درآمد و تامين وو به كارگماري وي انجام مي شود، به گ

اين خدمت در مراكز روزانه به صورت مقدماتي و   معاش به منزلت شخصي و اجتماعي مناسب دست يابد.

شود.در كارگاه هاي حمايتي توليدي به طور كامل تر ارائه مي

  خدمات فرهنگي هنري ب ) 

o امه هاي توانبخشي جهت نيل به اهداف توانمندسازي نآموزش هنر براساس معيارها و بر  



o  انجام فعاليت هاي منظم ورزشي با توجه به اهداف توانبخشي و توانمندسازي

o  ورزشي جهت حضور بيماران در رقابت هاي ورزشي يا هنري و جشنواره هاي  –تشكيل تيم هاي فرهنگي

مختلف 

 هتغذي و  بلع دهاني،  اختالالت ويژه مركز روزانه .٨_١

 تعاريف  : 

o  :تغذيه و  بلع  دهاني،  اختالالت  با  (توانخواه)  معلول  داراي   فرد  كه  گردد  مي  اطالق  توانخواهي  به 

دنداني،  و  دهاني  ديستروفي مشكالت  مركزي،  اعصاب  سيستم  هاي  بيماري  جمله  از  مختلف  داليل  به 

و گردن، مصر  ناحيه سر  آلزايمر، سرطان هاي  نوزاد،  آمدن  بدنيا  نارس  در   فعضالني،   و  بوده   ... و  دارو 

نتيجه در مراحل مختلف خوردن و آشاميدن نظير گرفتن غذا، مكيدن، جويدن و بلعيدن داراي مشكل و 

شوند كه فرايند خوردن به خوبي انجام نشده و حلقي است. مشكالت فوق باعث مي  - ديسفاژي دهاني  

  .غيره شود وفرد دچار عوارض ناشي از سوء تغذيه و بيماري هاي سيستم تنفسي  

o :تغذيه و  بلع  دهاني،  اختالالت  ويژه  روزانه  غيردولتي  توسط   مركز  كه  گردد  مي  اطالق  مركزي  به 

اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي به صورت روزانه و سرپايي داير گرديده و 

ين در زمينه اختالالت  بدر آن خدمات تخصصي ارزيابي، تشخيص، مشاوره، درمان، آموزش خانواده و مراق

مربوطه  مقررات  دهاني و مشكالت بلع و تغذيه توانخواهان و مشكالت جسمي همراه، براساس ضوابط و 

  ارائه مي گردد. 

  ضوابط پذيرش  

o  توانخواهان با هر نوع معلوليت و در هر رده ي سني با مشكالت دهان و دندان 

o توانخواهان با اختالل عملكرد منطقه دهاني(oral function disorder)  حركات ضعيف مكيدن، بستن ،

در   اختالل  تنفس،  و  بلعيدن  مكيدن،  بين  ريتميك  و فك، عدم هماهنگي  گونه  ثبات  لب ها، عدم  ناقص 

  )    sucking    /swallowing    /chewingمراحل رشدي تغذيه (رفلكس هايي مانند  

o   توانخواهان داراي اختالالت حسي منطقه دهاني hypersensitivity)و(hyposensitivity  



o  توانخواهان داراي انواع آسيب هاي نورولوژيك مربوط به اعصاب دوازده گانه مغزي نواحي دهان به صورت

 ساختاري و عملكردي 

o  توانخواهان با فساد دنداني و ديسپالزي ميناي دندان 

o   توانخواهان با اختالالتneurodevelopment  گيرند، معموالً مي  همراه (اختالالتي كه در اين طبقه قرار

حسي مشكالت  اما  ندارند  آناتوميك  هاي  ناهنجاري  گفتار  و  تغذيه  عملكرد  با  مرتبط  ساختارهاي    -   در 

عصبي   هاي   –حركتي،  رفلكس  وجود  عدم  دهاني،  آپراكسي  پاتولوژيك،  هاي  رفلكس  وجود  عضالني، 

  اختالل بلع و تغذيه مي گردند) هتغذيه كه متعاقب بيماري هاي با منشاء عصبي بوجود مي آيد و ... منجر ب

o  توانخواهان با نيازهاي خاص تغذيه اي (اختالالت متابوليك همراه مانند فنيل كتونوريا(PKU) گاالكتوزمي ،

  و يا بيماري ديابت همراه) 

o  ... توانخواهان با اختالالت رفتاري تغذيه اي نظير پيكا (هرزه خواري) و 

o وزن، اضافه وزن و ... )   توانخواهان با اختالالت رشدي (كاهش 

o  توانخواهان با اختالالت همراه در رابطه با تداخل دارو و غذا

  

  

  

  



  :خدمات مركز  

  خدمات آموزشي، توانبخشي شامل: 

o اقدامات پزشكي، دندانپزشكي، پيشگيري و بهداشتي  

o   فرد هر  نياز  مورد  فيزيوتراپي)  و  كاردرماني  (گفتاردرماني،  توانبخشي  تخصصي  خدمات  ر  دارائه 

راستاي درمان اختالالت مورد نظر  

o  مشاوره تغذيه

o  آموزش خانواده و مراقبين  



  غيردولتي روزانه آموزشي و توانبخشي معلوالن ضايعه نخاعي .٩_١

 تعاريف  :  

o :فردي است كه به علت آسيب يا ضايعه در نخاع يا ستون فقرات دچار فلج   معلول (توانخواه) ضايعه نخاعي

اندام هاي تحتاني (پاراپلژي) و يا دچار فلج كامل يا نسبي نيمه فوقاني و   يكامل يا نسبي نيمه تحتان تنه و 

تحتاني تنه و اندام هاي فوقاني و تحتاني (كوادري پلژي) و ساير عوارض ناشي از آسيب به نخاع نظير از دست 

ادرار و مدفوع و كاهش خون  نتيجهدادن كنترل حسي و حركتي، دفع  تشكيل زخم   رساني به بافت ها و در 

 فشاري و غيره گرديده است.

o   مركزي است كه توسط اشخاص حقيقي   معلوالن ضايعه نخاعي: مركز غيردولتي روزانه آموزشي توانبخشي

هاي  مراقبت  از  كاملي  مجموعه  آوردن  فراهم  منظور  به  بهزيستي،  سازمان  از  مجوز  كسب  با  حقوقي  يا 

يعه نخاعي و عوارض ناشي از آن شده اند، تاسيس گرديده اتوانبخشي و آموزشي مورد نياز افرادي كه دچار ض

  است.  

   ضوابط پذيرش  

o  غيرتروماتيك علل  و  ضربات)  و  صدمات  سقوط،  (تصادف،  تروماتيك  علل  به  نخاعي  ضايعه  توانخواهان 

، ميليت عرضي، مننگوسل، سيرنگوميلي)، ALS  ،MSمنجر به تخريب طناب نخاعي (تومور، سرطان نخاع،  

 ثابت از لحاظ جراحي مغز و اعصاب و بدون مشكالت تهديدكننده حيات   داراي وضعيت

o توانخواهان ضايعه نخاعي با عوارض ثانويه ناشي از معلوليت  

  :خدمات مركز  

  خدمات آموزشي، توانبخشي شامل: 

o ن ارائه خدمات توانبخشي (فيزيوتراپي، كاردرماني، ...) مورد نياز هر فرد تا رسيدن به حداكثر بازتواني ممك 

 حسي حركتي عضالت درگير و غيردرگير 

o  مشاوره روانشناسي و بررسي مشكالت روحي رواني فرد و خانواده و حمايت الزم رواني و اجتماعي افراد

  جهت سازگاري با آسيب خود 

o  ارائه خدمات آموزشي نظير آموزش فعاليت هاي روزمره زندگي، مهارت هاي روزانه زندگي، انتقال و ساير



 فردي الزم   مراقبت هاي

o  اجراي برنامه هاي ورزشي مناسب براي توانخواهان  

o  ،توانبخشي (ويلچر از وسايل كمك  آموزش آنان جهت استفاده  و  توانخواهان ضايعه نخاعي  آماده سازي 

  .) .عصا، واكر و .

o  آموزش در زمينه توانايي تصميم گيري، توانايي حل مشكالت، توانايي تفكر خالق و برقراري ارتباط موثر، 

  سازگاري پس از آسيب و فائق آمدن بر بحران هاي روحي و استرس ها

o  و ...   آموزش حرفه اي متناسب با سطح آسيب نظير آموزش رايانه، فعاليت هاي هنري 

o آموزش خانواده، دوستان و مراقبين 

o  مشاوره تغذيه اي با در نظر گرفتن شرايط جسمي و فيزيولوژيك فرد 

  چندمعلوليتي توانبخشي و غيردولتي روزانه آموزشي.١٠_١

 تعاريف 

o   :فردي است كه به علت اختالل فيزيكي (جسمي، حركتي، حسي)، ذهني و يا رواني دچار  فرد داراي معلوليت

در اين دستورالعمل فرد داراي معلوليت    محدوديت قابل توجه و مستمر در عملكرد فردي و يا اجتماعي باشد

قابل تعريف  ١اي تخصصي مراكز روزانه آموزشي توانبخشي متناظرهمتناسب با تعاريف مندرج در دستورالعمل 

  د. مي باش

o :به مركزي اطالق مي گردد كه توسط اشخاص   مركز غيردولتي روزانه آموزشي و توانبخشي چندمعلوليتي

حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت نظارت آن و متناسب با فعاليت  

شده در مركز، به افراد داراي معلوليت واجد شرايط پذيرش شده، به صورت روزانه ارائه خدمت مي   ف هاي تعري

نمايد. 

  ضوابط پذيرش  

 
براي مركز چندمعلوليتي تعريف  .  ١ يك فعاليت  در قالب  كه فعاليت آن  متناظر، مركزي است  توانبخشي  آموزشي  از مركز روزانه  منظور 

با فعاليت   هبشده و در پروانه هاي مركز   متناظر مركز روزانه آموزشي توانبخشي چند معلوليتي  ثبت رسيده است.به عنوان مثال مراكز 
و  بوده  اتيسم  طيف  اختالل  توانبخشي  آموزشي  روزانه  مركز  و  ذهني  معلوالن  توانبخشي  آموزشي  روزانه  مركز  اتيسم؛  و  ذهني  هاي 

مبناي فعاليت مركز برشمرده  مراكز  ها، خواهد  چ  دستورالعمل تخصصي  اين دستورالعمل  در  مندرج  لحاظ شرايط  با  مذكور،  ندمعلوليتي 
 بود. 



o  مركز در  شده  تعريف  هاي  فعاليت  با  متناسب  معلوليت  داراي  فرد  پذيرش  ضوابط  دستورالعمل  اين  در 

ي متناظر خواهد بود.  شچندمعلوليتي و دستورالعمل هاي تخصصي مراكز روزانه آموزشي توانبخ

  :خدمات مركز  

o  با فعاليت هاي تعريف شده در متناسب  در اين دستورالعمل خدمات آموزشي توانبخشي و فرهنگي و هنري 

مركز چندمعلوليتي و دستورالعمل هاي تخصصي مراكز روزانه آموزشي توانبخشي متناظر خواهد بود.  

  توانبخشي روزانه  ساير فعاليت هاي گروه مطالعه و نظارت بر مراكز

  ي توانبخش  روزانه  مراكز   در  تيمعلول يدارا  افراد  يتوانبخش  و   آموزش  نهي هز  كمك  كيالكترون  پرداخت . ١

  ي توانبخش  روزانه  مراكز به  نيمعلول  ذهاب  و   ابيا  نهي هز  كمك  كيالكترون  پرداخت . ٢

  ي توانبخش هروزان  مراكز از  رندهيگخدمت  معلول   كودكان  هيتغذ  بهبود  نهي هز  كمك  كيالكترون  پرداخت . ٣

  ساله  ٥  تا  ٢  كودكان  خصوص  در  سم يات  فيط  اختالالت  در  مداخله و  ص يتشخ  ، يغربالگر   يكشور  برنامه   ي اجرا . ٤

  ها خانواده  و يتوانبخش  روزانه  مراكز   كاركنان  ر يفراگ  آموزش  برنامه   ي اجرا . ٥

  روزانه  مراكز   در  يذهن  تيمعلول يدارا   افراد  يتوانبخش  يآموزش جامع  بسته  ي اجرا . ٦

  دور راه  از  ي توانبخش  ه م برنا  ي اجرا . ٧

  تيمعلول يدارا   افراد  مختلف  ي هاگروه  يتوانبخش  و  يآموزش  ي هابسته  هيته  و   نيتدو . ٨

  ازمندي ن  افراد  به  يدندانپزشك خدمات  نه يهز  كمك  پرداخت . ٩

  يتوانبخش  مراكز   فاقد و  محروم   مناطق  در  يتوانبخش روزانه  مراكز   توسعه   از  تيحما . ١٠

 ي دارا  كودكان  به  نه يبه  يرسانخدمت  موضوع  با  يدستگاه  ن يب  ي هاي هماهنگ  نهيزم   در  سف يوني  با  يهمكار . ١١

 تيمعلول

  

  

  

  

 گروه توانبخشي حرفه اي و آماده سازي شغلي معلولين .١



  مقدمه 

موضوعه  اصول  و  ها  ارزش  تحقق  راستاي  در  كشور  توانبخشي  اصلي  متولي  عنوان  به  كشور  بهزيستي  سازمان 

بهبود كيفيت زندگي افراد داراي معلوليت، اقدام به تدوين سياست   وتوانبخشي با هدف بهبودي، الحاق اجتماعي  

هاو برنامه هاي مرتبط با گروه هدف داراي معلوليت مي نمايد. اين اصول ايجاب مي كند تا براساس رويكرد قوت 

و حرفه   مدار و ساير اصول طاليي جاري در گفتمان توانبخشي، توسعه و تعالي افراد داراي معلوليت در قلمرو كار

مورد تمركز و تاكيد ويژه اي قرار گيرد. توانمندسازي و حق تعيين سرنوشت افراد داراي معلوليت ايجاب مي نمايد 

كه برنامه ها و فرآيندها و نقشه راه توانمندسازي آنان به گونه اي طراحي گردد كه در قالب برنامه هاي متنوع به 

  اين مهم نايل شويم. 

هايشان در چارچوب  افراد داراي معلوليت و خانواده  اي بخش غيردولتي و مشاركت فعاالنهك اين گروه با همكاري شر

قوانين جاري كشور و قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در بستر انواع برنامه هاي توانمندساز در  

  پردازد.  اي به ايفاي نقش و تحقق ماموريت هاي سازماني خود ميقلمروهاي توانبخشي حرفه

  خدمات اين گروه به شرح ذيل مي باشد. 

  

  الف) ارايه خدمات در كارگاههاي توليدي حمايتي معلولين 

كارگاه توليدي حمايتي، مركزي است كه شرايط اشتغالي حمايتي براي افراد معلولي فراهم مي نمايد كه براساس 

ديگر اشتغال از جمله اشتغال رقابتي حمايت   ارزيابي هاي انجام شده توسط مشاور حرفه اي امكان حضور در انواع

  شده و اشتغال خانگي را (در كوتاه مدت يا بلند مدت) نداشته باشد. 

از كارگاهاين مركز مي  شرح خدمات: انتخابي بايستي به كميته تواند  هاي مختلفي تشكيل گردد كه نوع و حرفه 

رفي شده پس از طي دوره كوتاه آموزش هاي تابعي عپذيرش شهرستان معرفي گردد. در اين كارگاه افراد معلول م

در حرفه مورد نظر، بعنوان كارگر حمايتي به كار مشغول شده و مطابق با دستورالعمل از مزاياي آن منتفع خواهند 

 شد.

فرد معلول واجد شرايط با معرفي اداره بهزيستي شهرستان مربوطه و پس از انجام مراحل    فرايند ارائه خدمات:

يي و مشاوره شغلي، حرفه آموزي و آماده سازي بعنوان كارگر حمايتي به مركز توانبخشي حرفه اي (كارگاه اراهنم

  (كارگاه) پذيرش مي شود.  با موافقت مسئول مركز  ارجاع و  حمايتي)  –توليدي  



ار تحت ككارگاه بطور مستقيم و بدون اطالع وهماهنگي و تائيد بهزيستي شهرستان مجاز به پذيرش معلول جوياي  

  عنوان كارگر حمايتي نمي باشد.

مزمن) ورواني  وحركتي، حسي  (جسمي  هاي  معلوليت  با  مي   افراد  پذيرفته  حمايتي  كارگر  بعنوان  كارگاه  اين  در 

كه فرصت اشتغال را در كوتاه مدت در بازار كار نمي يابند. در حقيقت فرد معلول در اين كارگاه ها بدنبال   شوند

ت تا در صورت امكان با كسب مهارت بيشتر فرصت اشتغال در بازار آزاد كار را نيز بيابد. سايجاد فرصتي مناسب ا

بين محل  بنابراين كارگاه ها هم مي تواند به نوعي محل كار دائمي براي آنان بوده ويا بعنوان يك مرحله انتقالي 

  آموزش و بازار تلقي شود.

  سال به باال مي باشد.  ١٥حمايتي    يسن افراد داراي معلوليت براي پذيرش در كارگاهها

طول مدت حضور فرد معلول در كارگاه توليدي حمايتي بستگي به زمينه هاي اشتغال و يا تمايل وي به خروج از 

  مركز خواهد داشت.

اگر چه كارگاه حمايتي را مي توان يك محل كار دائمي براي فرد معلول تلقي نمود، چنانچه در هر زمان كه موقعيت 

گيري شهرستان كاريابي براي ناسب تري ترخيص موفق براي وي مهيا گردد، مي توان با نظر كميته تصميمم كاري  

  وي انجام واز كارگاه خارج شود.

  مراكز روزانه حرفه آموزي معلوالن  در خدمات ب) ارايه

  شرح خدمات:

ط مربيان مجرب داراي ساين آموزش ها بر اساس فرصت هاي شغلي موجود در جامعه و آموزش هاي كاربردي تو

  مدرك مهارتي معتبر از سازمان هاي مرتبط صورت مي گيرد.

 زندگي، ارتباطي،  اجتماعي، آموزش مهارتهاي  رفتارهاي  اصالح   بر   حرفه  هايجنبه  تقويت  بر   عالوه   در مراكز مذكور

 بهداشت،  و  ايمني  و  ظتاحف   كارگران،   ساير  با  و ارتباط  ، آموزشاوكارفرم   كارگر  روابط  و  كار  زمينهپيش  مهارتهاي

 استفاده   منطقي،  اظهارنظرهاي   مافوق،   دستورات  از  شناسي، پيرويوقت  (همچون   كار  محيط  در  متناسب   رفتارهاي

  . گرددمي  مهيا   بازار  به  ورود  جهت  معلول  فرد  سازيآماده براي  .)..  و مشترك  ابزار  از

مراكز مذكور  نيز   و   فردي   استعداد  و  ظرفيت   توانائيها،  با   سبامتن  آموزشي،   هاي به دوره  ورود  براي   ضمن آنكه در 

  .پذيردصورت مي  آموزشي  بنديسطح  و ارزيابي  معلول،  افراد  منطقه زندگي   شغلي   فرصتهاي



ارزشيابي،   مراحل  انجام  از  پس  مربوطه  شهرستان  بهزيستي   اداره  معرفي  با  آموزيحرفه  متقاضي  معلول  فرد

و   ارجاع  معلوالن  غيردولتي  توانبخشي   مركز  به   شغلي  سازي آماده  و   آموزي حرفه  جهت  شغلي  مشاوره  و   راهنمائي

  . شودمي  پذيرش   مربوطه مركز  توسط

و   گرفته  قرار  ارزشيابي  مورد  كارشناسان  توسط  آموزشي  هايدوره  بنديسطح  براي   شده، پذيرش  معلول   فرد

 د:شومي معرفي  ذيل  آموزشي  مراحل  به  هاظرفيت  با   متناسب

  :شوندمي بازاركار  به  ورود  آماده  و   ديدهآموزش  كلي  شكل  سه  به  راكزم  اين  در  معلول  افراد

 اي حرفه  پيش و   مقدماتي هايآموزش  مرحله  

   كارآموزي   هاي آموزش مرحله 

 كارورزي   هايآموزش  مرحله 

 مرحله   توانندمي  شهرستان  بهزيستي  گيريتصميم  كميته  تأئيد  با  و   مورد  حسب  معلولين  هاي گروه  انواع 

 . نمايند  طي  را  "ايحرفهپيش  و   قدماتيم  هايآموزش"

مهارتهاي   عمومي،   اطالعات  شناختي،   هايزمينه  در  اوليه  آموزشي  مفاهيم  از  دقيقي  بررسي  مقدماتي،  مرحله  در

درمي  انجام  اجتماعي  و   فردي بين  ارتباطات  بهداشتي،  و  خودياري  هاي دوره  ساير   كه  معلولي  فرد   نهايت  شود 

 وارد  "كارورزي"و    "كارآموزي"مراحل    به   كاري   هايمهارت  افزايش  براي  ذراندهگ  را   سازيآماده  و  آموزشي

  .شودمي

  : فرايند ارايه خدمات

  تخصصي   تيم   اعضاي  توسط  اوليه تخصصي  ارزيابي   •

  حمايتي)   و آموزشي توانبخشي،   -   (درماني  تخصصي  ي پرونده  تشكيل • 

(به   توانبخشي  اهداف   تعيين •  سطح   به   وي  دستيابي  و   عملكردي   هايمحدوديت  ناجبر   قادرسازي،  منظور  فرد 

 توسط  مشخص   زماني يبازه دريك زندگي؛ كيفيت افزايش  نهايتا و اجتماعي  و  فردي زندگي در مشاركت از  باالتري 

  گروهي)  ي جلسه  در  تخصصي  تيم

  اعضاي تيم   از يك  هر  وظايف  شرح  شدنمشخص  با   و فوق  اهداف با  منطبق توانبخشي،   يبرنامه  طراحي  و   تدوين • 

  تخصصي  يپرونده  در  پيگيري   اقدامات و  حاصله  نتايج  اقدامات،  يكليه  ثبت و  توانبخشي  يبرنامه  اجراي   •



 به   اي،دوره  هاي ارزيابي  نتايج  بررسي  و  – توانبخشي  تيم  افراد   حضوركليه  با    -ماهيانه صورت  به   جلسات  برگزاري • 

  توانبخشي   روند  رد  فرد  پسرفت  يا  و  پيشرفت  وضعيت  شدن  مشخص  منظور

  باالتر   سطوح  به  دستيابي  براي پيگيري  ي برنامه  يارائه و   خانواده  و فرد  سازي آماده • 

  مؤثر  ارتباط  برقراري و  خالق  تفكر   توانايي   مشكالت،   حل  توانايي   گيري، تصميم  توانايي  زمينه  در  آموزش •

  هنري   يافعاليته  رايانه،   آموزش  نظير  آسيب  سطح با   متناسب ايحرفه  آموزش •

  زندگي  روزانه  مهارتهاي  اي، حرفه  و  اي حرفهپيش فعاليتهاي  آموزش نظير  آموزشي خدمات  ارائه •

  

  طرح هاي اجرايي 

  حمايتي نوع دوم)   –الف) راه اندازي واحدهاي شغلي حمايت شده معلولين (كارگاههاي توليدي 

معلولين آموز اي  مهارتهاي حرفه  و تقويت تجربه و  افزايش  به شغل   شبه منظور  اي جهت دستيابي  ديده حرفه 

با  تا  واحدهاي شغلي فعال است  به  واجد شرايط  اين زمينه، معرفي افراد  اثر بخش در  راهكارهاي  از  پايدار يكي 

تكميل آموزشهاي شغلي حين كار به اشتغال در همان محل و يا واحدهاي مشابه مشغول گردند. در واقع كارگران 

سال مي توانند در همان واحد شغلي بعنوان كارگر مشغول به كار شوند كه در   ٥ز طي احمايتي در اين واحدها پس 

ميليون ريال به ازاء بكارگيري هر فرد معلول به كارفرما بصورت   ٤٠اين راستا جهت حمايت از اين واحدها تا سقف  

استان كشور اجرا   ٤  ربصورت آزمايشي د  ٩٢كمك بالعوض پرداخت مي گردد. الزم به ذكر است اين طرح در سال  

  شده است.

 ب) گسترش فعاليتهاي ارزيابي و هدايت شغلي معلولين (آماده سازي شغلي معلولين)  

و  اي  حرفه  ارزيابي  خدمات  ارائه  هدف،  جامعه  آحاد  كليه  براي  فرصتها  برابري  و  زندگي  كيفيت  ارتقاء  هدف  با 

ريات مي باشد ليكن عدم وجود نيروي كارشناسي وسال متقاضي شغل از ضر  ١٥راهنمايي شغلي به معلولين باالي  

تخصصي در شهرستانهاي كشور اين امر را بصورت كم اثر و يا محدود نموده است لذا در صورت اجراي طرح مذكور  

هزار ريال به ازاء هر فرد معلول مي توان پوشش   ٣٥٠تا    ٢٥٠از طريق خريد خدمت از بخش غير دولتي با سرانه  

  برنامه هاي مرتبط را ارتقاء بخشيد .  خدمات و اثر بخشي

  (J.C)  شغلي مربي  تربيت  ج)



افراد داراي    ( Job Coach)مربي شغلي در خصوص  متناسب  فردي است كه كليه هاي آموزش هاي ضروري و 

معلوليت و نيز مهارت هاي الزم در خصوص مسائل مربوط به حرفه آموزشي، اشتغال يابي و نيز  چگونگي بكارگيري 

ن در مشاغل مورد نظر را د ارا مي باشد و با طي فرايند هاي از پيش تعيين شده تالش مي كند تا فرد معلول يمعلول

  را در يك بازه زماني مشخص به سمت اشتغال پايدار و متناسب با نيازهاي روحي و عاليق فردي هدايت نمايد. 

 

  (S.E)  شغلي پشتيباني مراكز خدماتد ) 

هاي برنامه  از  ديگر  كاركردي   يكي  هدف  باشد.  مي  معلولين  شغلي  پشتيباني  مراكز  اندازي  راه  گروه  اين  اصلي 

مربيان  با كمك  افراد  اين  براي  پايدار  تامين شغل  متقاضي شغل و  معلول  افراد  مراكز شناسايي  اين  تعريف شده 

توان دنبال  به  باشد و درنهايت  مي  متقاضي  معلول  و نيازهاي فرد  بر عالئق  با تكيه  و  استقالل  مشغلي  و  ند سازي 

  .   اقتصادي  و مالي فرد معلول به عنوان مبناي اصلي زندگي اين افراد مي باشد

  كارگاهي  و آموزشي  هايمحيط سازيمناسب) ـه

هاي  محيط  در  دسترسي  و  تردد  فيزيكي جهت  مختلف  موانع  وجود  معلول شاغل  افراد  اصلي  مشكالت  از  يكي 

ن شديم كه با شناسايي اين موانع و رفع آنان جهت سهولت تردد، و امكان آاشتغال مي باشد. ما در اين طرح بر  

سازي دسترسي مناسب اين افراد در محيط هاي كاري باشيم كه در نهايت شاهد افزايش راندمان شغلي و بهبود 

  كيفيت شغلي اين افراد و نيز موفقيت بيشتر اين افراد در محيط هاي اشتغال خواهيم بود.

رمپ مناسب جهت تردد ويلچر با شيب مناسب، سرويس هاي بهداشتي، درهاي ورودي و اين موانع مي تواند شامل  

  خروجي اتاق ها، نحوه چيدمان و طراحي ميز كار و ارگونومي آن، نصب عالئم ديداري و شنيداري و ... باشد. 

  

 گروه توانپزشكي، فن آوري و وسايل كمك توانبخشي .١

  تعاريف:

حركتي:معلول ج فلج عضو،   سمي  از  ناشي  ناتواني شديد و دائمي جسمي  به دنبال  اطالق مي شود كه  به فردي 

  قطع اندام، نقص عضو، دچار محدوديت حركتي شده باشد.

  شامل نابينا و كم بينا، ناشنوا و كم شنوا مي باشد.  معلول حسي:



ود دو چشم با بهترين اصالح توسط عدسي هاي به فردي اطالق مي شود كه حدت يا ميزان بينايي وي در حد  نابينا:

درجه باشد   ٢٠يا به عبارت ديگر كمتر از يك دهم و يا ميزان ديد كمتر از    ٢٠٠/٢٠تصحيح كننده به ميزان كمتر از  

  طوري كه تشخيص حركت دست و شمارش انگشتان از يك متري برايش مقدور نباشد.

بينا: با بهترين اصالح توسط عدسي هاي به فردي اطالق مي شود حدت يا ميزان    كم  بينايي وي در هر دو چشم 

  باشد.  ٣/٠تا    ١/٠يا به عبارتي    ٢٠٠/٦٠تا   ٢٠٠/٢٠تصحيح كننده بين  

به فردي اطالق مي شود كه به لحاظ آسيب هاي وارده به سيستم شنوايي دچار اختالالت شنوايي    معلول شنوايي:

نظير  از وسايل كمك شنوايي  استفاده  با  كه  مشكالت   شده  تا حدي  توان  مي  توانبخشي  اقدامات  ... و  و  سمعك 

  ارتباطي وي را برطرف ساخت. 

  

  خدمات گروه توانپزشكي 

  توانبخشي  كمك وسايل الف) عنوان فعاليت: تأمين

  در  انتظار  مورد  و  مناسب  بازده  ميان  اين   در  و   گيردبرمي  در  را  مختلفي   هايجنبه  معلول  فرد  بازتواني  شرح فعاليت:

 ل استقال  و   بازتواني  سطح  حداكثر   به   دستيابي  منظور  به .  باشدمي  مدنظر   معلول   اجتماعي   و   فردي   هايتفعالي

 به .  شود  واقع  مؤثر  تواندمي  كه  است  اقداميالن  معلو  براي  فني  آوردهايدست  از  استفاده .  اجتماعي  و  ايحرفه

 و   اجتماع   و  خانواده  در  مؤثر  و  فعال  رحضوا  هفرصت  تساوي  از  منديبهره  مطلوب  فعاليت  سطح  به  دستيابي  منظور

 .باشدمي  ضروري  امري  توانبخشي   كمك   وسايل  كارگيري  به  بالفعل  مهارتهاي  به   بالقوه   توانمنديهاي  تبديل

 و   اجتماعي   فعاليتهاي  در  وي   مشاركت  جهت  را   زمال   زمينه   توانبخشي  كمك   وسايل  از  معلول  فرد   مندي بهره

 سطح  ارتقاء  و  معلوليت  از   ناشي  عوارض  تشديد   از پيشگيري  فرصتها  تساوي   اجتماعي  و   فردي  لاستقال  به  دستيابي

  نمايد. مي  فراهم   رواني  بهداشت

 ب) تامين وسايل كمكي و اندام هاي مصنوعي معلولين 

فعاليت:  به   اورتزها.  باشدمي  پروتز  و  اورتز  حركتي  جسمي  معلوليتهاي  با  افراد  براي  ضروري  تجهيزات  از  شرح 

 قطع   اندام  جايگزين   عنوان  به  پروتزها   و  كنندمي  كمك  اندام  صحيح   عملكرد  و  ساختار  اصالح  به   كه  وسايلي   عنوان

 وسايل   اين   آنجائيكه  از  متاسفانه .  باشدنمي  مناسب  كارايي  داراي  عمالً  فرد  آنها  بدون  كه  هستند  تجهيزاتي  شده



 اين   تهيه  براي   بسياري  تقاضاي   با  تيبهزيس  سازمان  آيند، برنمي  آنها   تامين   عهده  از  افراد  معموال  و   بوده  گران

  در  آنها   نقش   نيز   و   معلوليتها  شدت  از  پيشگيري   در  پروتزها   و   ارتزها   اهميت   به   توجه  با .  باشدمي  روبرو   وسايل

 معلول   افراد  براي  لوازم  اين  تامين  جهت  اجتماعي  و  فردي  روزمره  فعاليتهاي  انجام  براي   افراد  تواناييهاي   بازگشت

 نموده  ايجاد  را) پروتز و  ارتز(  معلوالن  مصنوعي  اندامهاي و  كمكي وسايل تامين فعاليت ١٣٩٦  سال از پوشش،  تحت

  .است نموده  بينيپيش  خود  سنواتي  بودجه  در  را   آن  اعتبار  و

  

  

 ارائه خدمات توانپزشكي از طريق خريد خدمت ج) 

فعاليت:   افزايش   عملكرد،  ارتقاء  جهت  در  كه  است  درماني  تشخيصي  اقدامات  مجموعه  توانپزشكي  خدمات  شرح 

  بهبود   و  پيشگيري  منظور  به  و  معلوليت  داراي  افراد  روزانه   فعاليتهاي  در  وابستگي  شدت  كاهش  زندگي،   كيفيت

  .  گرددمي  ارائه   نيازمند  افراد   به   آن از  ناشي  كنندهناتوان  پيامدهاي  و  شده  عارض  نقص

 مراكز   تاسيس   امكان  و  كوچكتر  مراكز  اينگونه  سازماني  چارت  دولتي،   تشكيالت  سازيكوچك  پي  در  ١٣٩٠  سال  از

 افزوده   آن   آمار  بر   هم  روزبروز  كه  معلوليت  داراي   افراد از  زيادي   تعداد  لذا.  گرديد  متوقف آنها توسعه  و   منتفي  جديد

 از  توانخواهان  نياز  از  قسمتي  جبران  براي  رو  اين  از.  گرفتند   قرار  توانپزشكي  خدمات  دريافت  نوبت  پشت  شودمي

  . گرديد  اضافه معاونت  اين  فعاليتهاي  به  "توانبخشي  خدمات  خريد"  عنوان  با   جديدي  رديف  ١٣٩٣  سال

  ه) كمك به كودكان ناشنواي نيازمند كاشت حلزون 

 آنها   براي  سمعك   مانند  شنوايي  كمك  وسيله  و  باشند  عميقمي  بسيار  شنواييكم  دچار  كه  كودكاني  شرح فعاليت:

  نيازمند   گيردنمي  صورت  آنها  در  گفتار  و  زبان  رشد  و  است  ناچيز  بسيار  آن  ارياثرگذ  يا  و  باشدنمي  استفاده  قابل

 تواند مي  سال،   ٣  سني  محدوده  با  كودكان  جهت  آن  از  بعد   توانبخشي  و   باشندمي  شنوايي   حلزون  كاشت  جراحي

  .باشد داشته  بدنبال   جامعه  در  را  فرد توانمندسازي ً نهايتا و  گردد  كودك  زبان  و  گفتار  رشد  موجب

  و) تامين وسايل بهداشتي معلولين 

فعاليت:  سالمندان  و  شديد  حركتي  جسمي  نخاعي  ضايعه  معلوالن  اوليه  نيازهاي  از  بهداشتي  وسايل  شرح 

 اين   از   موقع   به   استفاده  نميباشد  پذيرامكان  افراد  از  بسياري  براي   مستمر   بصورت  آنها   تامين   كه   بسترگراست



 نظير  ثانويه   تمشكال  و  عوارض  از  بسياري   از  تواندمي  بلكه  بوده  موثر   راداف   اين   عملكرد  بهبود  در  تنها  نه  وسايل

  . نمايد  جلوگيري ...    و  بستر  زخم  همچون   پوستي  و  عفوني  بيماريهاي ،  كليوي   آسيبهاي

شناسي، گفتاردرماني، بينايي  ز) ارائه خدمات توانپزشكي از طريق واحدهاي فيزيوتراپي، كاردرماني، شنوايي 

  فني سنجي و ارتوپدي 

 زندگي،   كيفيت   افزايش   عملكرد،   ارتقاء   جهت  در   كه  است  درماني   تشخيصي   اقدامات   مجموعه   توانپزشكي   خدمات

 و  شده  عارض  نقص  بهبود  و  پيشگيري  منظور  به  و  معلوليت  داراي  افراد  روزانه  فعاليتهاي  در  وابستگي  شدت  كاهش

  .گرددمي ارائه نيازمند  افراد  به  آن  از ناشي  كننده  ناتوان   پيامدهاي 

 مراكز   تاسيس   امكان  و  كوچكتر  مراكز  اينگونه  سازماني  چارت  دولتي،   تشكيالت  سازيكوچك  پي  در  ١٣٩٠  سال  از

 افزوده   آن   آمار  بر   هم  روزبروز  كه  معلوليت  داراي   افراد از  زيادي   تعداد  لذا.  گرديد  متوقف آنها توسعه  و   منتفي  جديد

 از  توانخواهان  نياز  از  قسمتي  جبران  براي  رو اين  از.  رفتندگ  قرار  توانپزشكي  خدمات  دريافت  نوبت   پشت  شودمي

  . گرديد  اضافه معاونت  اين  فعاليتهاي  به  "توانبخشي   خدمات  خريد"  باعنوان  جديدي  رديف  ١٣٩٣  سال

 گروه هنري معلولين .١

 به  ل ين ي تاراس در و  تيمعلول ي دارا افراد ي توانمندساز  و  يتوانبخش آموزش، هدف  با هنر  گروه در ي هنر ي تهايفعال

 ي هنر  و  يفرهنگ  ، يآموزش  ،ياجتماع  يهاعرصه  يتمام   در  جامعه  افراد  از  گروه  نيا  ي برا  فرصتها  يبرابرساز  اهداف

 ارائه   ليذ  شرح   به   يقي موس  و   ي شينما  ،يتجسم  يهنرها  يها شيگرا  در  كه  است،  شده  يز يربرنامه  و   يطراح  آنان

  . دهديم   خدمت

  و   يكشور  ،يامنطقه  ، ياستان  سطوح  در   ي هنر   يهاشگاهينما  و  هاجشنواره  ي برگزار . ١_٤

 ي المللنيب

 و  ترويج   بر  تاكيد  با   معلولين  اجتماعي  تلفيق  و  سازييكپارچه  هاي برنامه  بدنبال  معلولين  هنري   هايجشنواره

 و  تجربيات  تبادل   تعامل،   هايزمينه  ايجاد  همگان،   براي   هنري  فرهنگي  امكانات  به   دسترسي  فرهنگ  گسترش

  صورت  به  جهان  معلول  هنرمندان  ساير  با  همپا  معلولين  هنري   دستاوردهاي  ترينتازه  به  دستيابي  و  اطالعات

  .گرددمي اجرا  و   طراحي  استاني   و ايمنطقه  كشوري،  المللي،بين



  مراكز   يفن  نيمسئول  ،يهنر   ان يمرب  به  آموزش   و  يتوانبخش   مراكز  در   هنر  ياتاقها  زي جهت و  يراهانداز .٢_٤

 تيمعلول ي دارا ادافر و يتوانبخش

 روند  در درماني  هنر هاي شيوه از  آگاهانه  بكارگيري  هدف با  توانبخشي   مراكز  در درماني هنر  برنامه  توسعه  و  تقويت

 درماني   خدمات  ارائه   بدنبال   برنامه   اين   .است  شده  طراحي  معلولين   توانمندسازي  و   توانبخشي   هايبرنامه

  در  كه  گرددمي  اجرا  و  تعريف  شكل  دو  به  ارائه  قابل  خدمات.  باشديم   توانبخشي  مراكز  در  مراجعين  به  غيردارويي

 توانبخشي   مراكز   در  اتاقها  اين   تجهيز  و  هنر  هاي اتاق  اندازي راه  به   نسبت  الزم،  سازوكارهاي  ايجاد  با   نخست  بخش

 هنري   يانمرب  و  فني  مسئولين  توانبخشي،   كارشناسان  مهارت  و  دانش  ارتقاء  منظور  به   ديگر  بخش  در  و  شده  اقدام

 .گرددمي  برگزار  درماني   نمايش  و   درماني  موسيقي   درماني،  هنر  آموزشي هايدوره  مراكز، اين  در  شاغل

 هنردرماني  فعاليتهاي اجراي به مركز  در را فضايي ميبايستي ابالغي،   نامهشيوه  طبق توانبخشي  مراكز  برنامه اين در

 و   نمايش  تجسمي،  هنرهاي (  هنردرماني   وسايل  و  ارابز   شامل  مكان  اين   نياز  مورد  تجهيزات   و   دهند  اختصاص

 داده   اختصاص  امر اين  به  كشور  بهزيستي   سازمان   توانبخشي  امور  معاونت سوي  از  كه اعتباري   محل  از   را   ، )موسيقي

  آموزشي  ايهدوره   در  مراكز   فني  مسئولين  و  هنر  مربيان  تجهيز،   با  همزمان  فرايند  اين  در  .نمايند  تامين  شده

  .نمايندمي  شركت   گرددمي  برگزار  استاني  صورت  به   كه  درماني  نمايش و   درماني  وسيقي م   هنردرماني، 

  

  

 هنر   اريس و ثابت يهاگاهيپا قيطر  از تيمعلول يدارا  افراد به يدرمان هنر  خدمات ارائه .  ٣_٤

ماني در روند  تقويت و توسعه برنامه هنردرماني در مراكز توانبخشي با هدف بكارگيري آگاهانه از شيوه هاي هنردر

درماني  خدمات  ارائه  بدنبال  برنامه  .اين  است  شده  طراحي  معلولين  سازي  توانمند  و  توانبخشي  هاي  برنامه 

غيردارويي به مراجعين درمراكزتوانبخشي مي باشد. خدمات قابل ارائه به دو شكل تعريف و اجرا مي گردد كه در  

را  به  نسبت   ، الزم  كارهاي  و  ساز  ايجاد  با  نخست  مراكز بخش  در  ها  اتاق  اين  تجهيز  و  هنر  هاي  اتاق  اندازي  ه 

، مسئولين فني و  توانبخشي اقدام شده و در بخش ديگر به منظور ارتقاء دانش و مهارت كارشناسان توانبخشي 

مربيان هنري شاغل در اين مراكز ، دوره هاي آموزشي هنردرماني ، موسيقي درماني و نمايش درماني برگزار مي 

  گردد.

 



  ترامور مراكز توانبخشي مراقبتيدف

  

با  و  است  كشور  بهزيستي  سازمان  توانبخشي  معاونت  گانه  سه  دفاتر  از  يكي  مراقبتي  و  توانبخشي  مراكز  دفتر 

تبعيت از رويكردي كامال تخصصي و متناسب با نيازهاي گروه هدف تالش مي كند تا خدمت رساني به سالمندان, 

رواني را درقالب  ، حركتي- علوليت ذهني, جسمي, افراد داراي ممزمنبيماران  معلوليتي  اتيسم و چند  اختالل طيف 

مراكز شبانه روزي، تيم هاي ارائه خدمات توانبخشي در منزل وتوانبخشي مبتني بر خانواده عملي سازد. تخصيص 

شناسان, مديران يارانه به مراكز نگهداري, نظارت و ارزيابي فعاليت هاي آنها و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كار

خدمات  ارائه  سازند.  مي  امكانپذير  را  خدمات  كيفي  و  كمي  ارتقاء  كه  هستند  راهبردهايي  مجموعه  مربيان,  و 

نحوه  بر  نظارت  اساس،  اين  بر  رود.  مي  به شمار  دفتر  اين  هاي  فعاليت  ديگر  از  نيز  معلول  هاي  به گروه  حمايتي 

ماده  پرداخت مستمري ها، خدمات حمايتي كمك هزينه درما معيشت  ، كمك هزينه  الهويه  ، حق   ٢٧ن مجهول 

از گروه  ، برنامه هايي هستند كه جهت حمايت  معلوليت شديد و خيلي شديد  افراد داراي  پرستاري و مددكاري 

بود،  خواهد  موثر  مراقبتي  مراكزتوانبخشي  امور  دفتر  فراروي  اهداف  تحقق  در  آنچه  شوند.  مي  اجرا  هدف  هاي 

رون سازماني با ساير بخش هاي فعال در سازمان بهزيستي است كه حضور فعاالنه كارشناسان تقويت ارتباط هاي د

ارتباط هاي  اين دفتر در كارگروه هاي تخصصي بين دفاتر, در همين راستا صورت مي پذيرد. همچنين گسترش 

هاي مورد نظر از ديگر   برون سازماني به ويژه تعامل با مراكز علمي و دانشگاهي و جلب همكاري اساتيد در برنامه 

اقداماتي است كه شرايط را جهت بهينه سازي خدمات و نزديك ساختن آن با معيارهاي علمي روز فراهم ساخته 

 .است

  اين دفتر مطابق با چارت تشكيالتي ذيل داراي سه گروه مي باشد:  

 حركتي و حسي)  –گروه توانبخشي معلولين (ذهني، جسمي   . ١

  گروه توانبخشي سالمندان  . ٢

  روه توانبخشي بيماران رواني مزمن گ . ٣

  محورهاي فعاليت دفتر  

  خدمات توانبخشي و مراقبتي در مراكز شبانه روزي  

  ارائه خدمات توانبخشي در منزل و ارائه خدمات مراقبتي در منزل 



 ساماندهي افراد مجهول الهويه مقيم مراكز شبانه روزي 

  خدمات توانبخشي اجتماعي  

  اهداف كلي 

دستياب توانبخشي دسترسي،  خدمات  از  مزمن  رواني  بيماران  و  سالمندان  معلوالن،  برخورداري  توانايي  و  ي 

  شبانه روزي و فراموسسه اي باكيفيت مناسب به منظور ارتقاء سطح سالمت و رسيدن به حداكثر استقالل 

  اهداف اختصاصي 

  .پيشگيري از عوارض پيامدهاي دوران سالمندي  

 گيري از تشديد ناتواني معلوالن. پيشگيري از عوارض معلوليت و پيش  

  پيشگيري از تشديد بيماري هاي رواني مزمن 

 آگاهسازي جامعه در خصوص مراقبت هاي صحيح از گروه هدف مقيم مراكز، منازل و مراقبين آنان  

 آموزش مهارت هاي زندگي و آموزش ارتباط با ديگران به گروه هدف و نيزآموزش به خانواده 

  احساس مالكيت  ارتقاء مشاركت جامعه و 

  توسعه و گسترش همكاري هاي بين بخشي 

  درگيركردن سازمانهاي مردم نهاد در برنامه ها 

 استانداردسازي خدمات 

 هاي هدفافزايش خودباوري گروه 

  تقويت نگرش مثبت جامعه  

  آموزش سبك زندگي سالم 

   تقويت كيفيت زندگي گروه هدف و تقويت تحكيم بنيان خانواده  

  اني، توانبخشي، رفاهي، فرهنگي و اجتماعي به گروه هدف ارتقاي خدمات درم 

  افزايش ظرفيت نفوذ خدمات توانبخشي به گروه هدف 

  افزايش سطح سالمت و عزت نفس گروه هدف  

  

  وظايف دفتر  



  بررسي و مطالعه جامعه هدف 

طريق سامانه   پرداخت الكترونيك كمك هزينه هاي مربوط به خدمات توانبخشي مراقبتي در مراكز و در منازل از

 ارمغان 

  بررسي و تجزيه و تحليل اطالعات و آمار و تعيين نيازها و شاخص هاي استاندارد در ارائه خدمات بهينه

مطالعه و بررسي منابع علمي و نيز برنامه ريزي در جهت تعامل با مجامع علمي، پژوهشي و ساير نهادها و ارگانهاي 

 اجرايي (ارتباطات برون و درون سازماني)

 تدوين و بازنگري ضوابط، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي مرتبط با مراكز 

 بررسي و ارائه برنامه ها و روش هاي جديد خدمات توانبخشي مراقبتي در مراكز 

 مديريت بودجه و اعتبارات در راستاي توزيع و هزينه كرد عادالنه اعتبارات 

 ت هاي توانبخشي مراقبتي مراكز طراحي و تدوين سيستم نظارت و ارزشيابي فعالي

 تدوين سياست ها و برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي در حيطه توانبخشي مراقبتي مراكز 

  مأموريت

خدمات  آنان  هاي  خانواده  و  پوشش  تحت  مزمن  رواني  بيماران  سالمندان،  معلوليت،  داراي  افراد  به  دفتر  اين 

ي كند كه سطح خدمات  مورد ارائه را به گونه اي ارتقاء دهد  توانبخشي، آموزشي و اجتماعي ارائه نموده و تالش م 

تا آنان از يك زندگي مستقل و محترمانه و با كرامت در جامعه برخوردار باشند و تالش كرده تا به عنوان سرمايه 

رامت هاي جامعه مشاركت خود را در مسائل اجتماعي، چرخه توليد و سازندگي، افزايش دهند. با اعتقاد به اينكه ك

انساني و منزلت اجتماعي از اركان مهم حقوق انساني هستند تالش مي شود كه خدمات مورد نياز گروه هدف در 

حد توان برآورده گردد و با بهره گيري از كارشناسان و متخصصين با تجربه در رسيدن به اهداف فوق، راهكارهاي 

و اجتماعي را برنامه ريزي كرده و با هدف گذاري   تأمين حمايت در ابعاد مختلف زيستي توانبخشي، روانشناختي

  دقيق در جهت نيل به اهداف فوق كوشا باشيم. 

 

  استراتژي دفتر 

  توسعه كمي و كيفي خدمات مراقبتيتوانبخشي  جهت معلوالن ،سالمندان وبيماران رواني مزمن در مراكز 

 خدمات توانبخشي در منزل  تغيير رويكرد مراقبتي از مراكز نگهداري شبانه روزي به مراكز ارايه 



  محور برنامه ريزي در راستاي تقويت برنامه هاي خانواده 

  استانداردسازي فضا وخدمات مراكز ارائه دهنده خدمات توانبخشي مراقبتي 

 ساماندهي نظام اعطاي يارانه هاي مبتني بر قيمت تمام شده خدمات استاندارد 

  

  فعاليت هاي جاري 

ني جامعه هدف با تامين نيازهاي مراقبتي، بهداشتي ودرماني از طريق ارائه  ارتقاء سطح سالمت جسمي و روا .١

 خدمات ذيل:

  معلوالن، ذهني  سالمندان،معلوالن  روزي  شبانه  درمراكز  روزي  شبانه  مراقبتي  و  توانبخشي  خدمات 

 جسمي حركتي ،بيماران رواني مزمن 

 هاي كوچك   ساماندهي معلوالن ذهني خفيف مجهول الهويه و بدسرپرست در خانه 

 ساماندهي افراد مجهول الهويه در مراكز شبانه روزي 

 نگهداري و توانبخشي معلوالن، سالمندان و بيماران رواني مزمن درخانواده  .٢

 ارائه خدمات توانبخشي درمنزل   . ٢٫١

مراقبين    . ٢٫٢ توسط  اتيسم)  طيف  اختالالت  و  مزمن  رواني  بيماران  معلوالن،  منزل(سالمندان،  در  مراقبت 

 رسمي

 تاري و مددكاريافراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد در خانوادهحق پرس   . ٢٫٣

 خدمات ويژه سالمندان در مجتمع مسكوني  .٣

 توسعه رفاه اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي با ارائه خدمات ذيل:   .٤

 كمك هزينه معيشت ( مستمري) .٥

 كمك هزينه ارائه خدمات توانبخشي درمراكز غير دولتي  .٦

 ولتي از طريق سياست هاي تشويقي( حق بيمه سهم كارفرما) حمايت از مراكز غير د .٧

  ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد شاغل در مراكز توانبخشي غير دولتي از طريق  برنامه يكپارچه آموزشي .٨

  

 مراكز شبانه روزي توانبخشي مراقبتي



بهداشتي   و  مراقبتي  توانبخشي،  نيازهاي  بيما  –تامين  و  سالمندان  معلوالن،  درقالب  درماني  مزمن  رواني  ران 

مراكزشبانه روزي صورت مي گيرد. مراكز فوق براساس دستورالعملهاي تخصصي مربوطه با بهره گيري ازتجهيزات 

  و فضاهاي موردنياز و نيز نيروي انساني تخصصي، متناسب با نيازهاي گروه هدف خدمات توانبخشي ارائه مي دهند.

ه توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي اين فعاليت از طريق مراكزشبانه روزي ك

هاي اوليه پزشكي و پرستاري تاسيس گرديده و تحت نظارت آن افراد واجد نگهداري، خدمات توانبخشي مراقبت

 بصورت شبانه روزي ارائه مي دهد، اجرا مي گردد.

  

  ني)افراد داراي اختالل هوشي رشدي (معلوليت ذه خانه هاي كوچك

مند باشند و افراد معلول از حق زندگي مستقل و حضور در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين بايد بهره

اين حق و حضور و مشاركت  معلوليت از  بهره مندي افراد داراي  انديشه تدابير مناسب وموثر جهت تسهيل 

 كامل آنان در جامعه در ماموريت سازمان تعريف گرديده است.

سال اتفاق مي افتد و نيز يادگيري مفاهيم در محيطي صورت مي پذيرد   ٥م يادگيري در سنين زير  بخش اعظ

مند  از اين محرك ها در راستاي پاسخگوئي مناسب بهره  كه غني از محرك هاي رشدي باشد تا فرد بتواند 

 شود. 

به اين افراد  در  بررسي گردد.  بايد  از ابعاد وسيعتري  معلولين ذهني  هاي ذهني  دليل محدوديت   يادگيري در 

به  مجبور  نيز  موجود  باشد،مراكز  برخوردار  يادگيري  مناسب  هاي  ارائهمحرك  در  تر  قوي  نسبت  به  محيطي 

پذيرش معلوالن ذهني خفيف ميشوند. كه به دليل شرايط اينگونه مراكز از حضور در اجتماع و يادگيري هاي 

در اجتماع محروم مي شوند. با اهداف : ارائه مداخالت   مهارت هاي اجتماعي و گاها فعاليت هاي خود مراقبتي

  ، يادگيري  در  اجتماعي  و  احتمالي فردي  هاي  پذيري   به هنگام جهت رفع آسيب  و نقش  پذيري  مسئوليت 

در    اجتماعي فرد  توانمندي  ميزان  ارتقاي  و  ،ارزيابي  مستقل  زندگي  آموزش  جهت  مناسب  بستر  ،ايجاد 

 ارائه مي گردد. تماعي و اقتصاديرويارويي با مشكالت فردي ، اج

  ارائه خدمات توانبخشي در منزل



و    مددكاري  پرستاري،  درماني،  گفتار  كاردرماني،  فيزيوتراپي،  پزشكي،  اقدامات  و  ارزيابي  شامل  خدمات  اين 

ارائه  مراكز  طريق  فرداز  زندگي  محل  در  و  تخصصي  تيم  توسط  گروه هدف  نياز  با  متناسب  كه  بوده  روانشناسي 

  ت توانبخشي در منزل ارائه گردد.خدما

: به مركزي گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان مراكز مراقبت در منزل  

بهزيستي تاسيس و تحت نظارت آن به گروه هدف واجد شرايط، در منزل خدمات توانبخشي و مراقبتي رابا هدف 

  استقالل نسبي در عملكرد ارائه مي نمايد.  ارتقاء سطح سالمت در رسيدن به حداكثر

اين  مراكز  بر اساس نياز جامعه و با هدف تغيير رويكرد مراقبتي دراز مدت از مراكز شبانه روزي به ارائه خدمات 

سال   از  منزل  در  مراقبتي  و  سال    ١٣٩١توانبخشي  از  و  مزمن    ١٣٩١تدوين  رواني  وبيماران  سالمندان،معلوالن  به 

  تي توانبخشي ارائه مي دهندخدمات مراقب

در اين برنامه با اعزام مراقب آموزش ديده به منزل خدمات مراقبتي توانبخشي ارائه مي گردد در واقع  اين برنامه 

رويكرد جديدي است كه با استفاده از پتانسيل هاي موجود در جامعه و با اهدا ف تحكيم بنيان خانواده و نگهداري  

گرم كانون  در  هدف  تقاضاي   جمعيت  بار  كاهش  و  دولت  هاي  هزينه  كاهش  و  اقتصادي  جويي  صرفه   ، خانواده 

  خدمات را فراهم مي سازد  ...   استفاده از خدمات درازمدت مراكز شبانه روزي و 

خدمات اين مراكز شامل خدمات مختلف مراقبت بهداشتي، وضعيت دهي و مراقبت در تخت، جابجايي و روش هاي 

عه مهارت ها، مداخله ، مشاوره و پيگيري درمان، همچنين بررسي نياز به وسايل كمك ساده توانبخشي براي توس

استفاده  در  وي  خانواده  و  هدف  گروه  به  آموزش  سكونت،  محل  در  موجود  موانع  و  وضعيت  بررسي  توانبخشي، 

ت الزم در صحيح از وسايل كمك توانبخشي و آموزش به گروه هدف و خانواده وي در زمينه مناسب سازي ، تطابقا

 محيط و اصول صحيح مراقبت و توانبخشي مي باشد. 

  

  (هتل آپارتمان)  مجتمع مسكوني ويژه سالمندان

بهزيستي تأسيس و تحت  از سازمان  با كسب مجوز  يا حقوقي  به مكاني گفته مي شود كه توسط شخص حقيقي 

تفريحي و رفاهي ارائه مي   –  نظارت آن به سالمندان واجد شرايط ساكن در واحدهاي ساختمان خدمات مراقبتي

  گردد.

با   اين  ها  از    آن   براي   آپارتمان   هتل  بصورت  مراقبتي  هاي   خانه  ايجاد  هدف  مجتمع  كه  دسته  به سالمنداني  نياز 



ندگي مستقل  روزي توانبخشي مراقبتي ندارند و نيز زخدمات مستمر پزشكي و توانپزشكي مراكز شبانه  دريافت  

  . گرددايجاد مي باشدي آنان دشوار ميبدون داشتن مراقبت و كمك برا

ازحق برخورداري  با  مجتمع  صميميت، انت  ساكنين  و  نظارت  آسايش،  با  همراه  درفضاي  آرام   در  خاب  محيط 

  . گردندمطابق با استانداردهاي بهداشت وسالمت ازامكانات متناسب با وضعيت سالمندي بهره مند مي  خانوادگي، 

  مري ) كمك هزينه معيشت توانبخشي ( مست

كمك هزينه معيشت توانبخشي  حمايت مالي  مي باشد  كه به منظور جبران بخشي از هزينه هاي زندگي طبق  

و  گيرد  مي  تعلق  ماهيانه  و  بطور مستمر  مزمن   رواني  بيماران  و  سالمندان   ، معلوالن  به  جاري   قوانين  و  ضوابط 

رداخت مي گردد.با هدف تأمين حداقل هاي پ  يا قيمو  همسر    (خود سرپرست ،سرپرست  بصورت الكترونيكي به  

معيشتي معلوالن ، سالمندان و بيماران رواني مزمن و توانمندسازي گروه هاي هدف و جبران محدوديتهاي فراروي 

  آنان و نيز كمك به بهبود كيفيت زندگي آنها 

  حق پرستاري و مددكاري افراد داراي معلوليت در خانواده

مايت از حقوق افراد داراي معلوليت حمايت از خانواده و استفاده از پتانسيل و مشاركت قانون ح  ٧ماده  به استناد   

ارتقاي  با هدف كمك به   ( بيمار رواني مزمن   / / سالمند  معلول   ) ناتواني  در نگهداري فرد داراي  اعضاي خانواده 

معلوليت شديد و خيلي شديد و معلوليت هاي چندگانه كه قادر به   انجام فعاليت هاي روزمره سالمت فرد داراي 

زندگي نمي باشد و نيازمند فردي بعنوان مراقب مي باشد  و با هدف افزايش امكانات مراقبتي مورد نياز وي به فرد 

شود. اين كمك هزينه از  بهمن ماه سال مي  صورت ماهيانه و الكترونيكي پرداخت، بهسرپرست، همسر يا قيم  يا  

 - ٣كمك هزينه ترخيص از مراكز شبانه روزي    - ٢كمك هزينه نگهداري در منزل  - ١از تلفيق سه فعاليت    ١٣٩٨

  ارائه خدمات توانبخشي مراقبتي توسط اعضاء خانواده  در منزل  ايجاد شده است. 

  

  )٢٧درآمد ( ماده  و شغل فاقد ياشديد و بسيارشديد معلوليت داراي كمك هزينه معيشت افراد

افراد داراي معلوليت و بيماران رواني مزمن سازمان بهزيستي مطابق با ماده كمكي است نقدي كه بطور مستمر به  

است كمك هزينه معيشت افراد داراي   كلف دولت م   "قانونحمايت از افراد داراي معلوليت پرداخت مي گردد.    ٢٧

بارات الزم را تعيين و اعت  حداقل دستمزد ساالنه   شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان  يا   معلوليت بسيار شديد و 

نمايدسنواتي  بودجه  قوانين    در منظور  هاي   ".كشور  شاخص  تغيير  و  پرداخت  در  عدالت  هدف  با  فعاليت  اين 



  پرداخت  صرفا براي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد  فاقد شغل و درآمد صورت گرفته است . 

  

  الهويهمجهول منمز رواني بيماران و سالمندان، معلولين نگهداري و  درمان هزينه پرداخت

 كمك هزينه اي است كه به افراد مجهول الهويه مقيم مراكز شبانه روزي جهت جبران بخشي از هزينه هاي درمان

با تعريف    ١٣٩٨باشد كه از سال  نگهداري آنان  تعلق مي گيرد. اين برنامه  يكي از برنامه هاي جديد سازمان مي  و

  ايجاد گرديده است.   ١٣٩٨ر سال رديف اعتباري دراعتبارات جاري سازمان د

  خانه هاي حمايتي سالمندان : 

 يا   حقيقي  اشخاص  توسط  بهزيستي  سازمان   از   مجوز  كسب   با   كه   گرددمي  اطالق  هاييخانه: به خانه  شرح فعاليت

ضمن    اقامت  محل  نوعي  واقع  در  و  گرديده  تأسيس  حقوقي كه  جهت  است  مستقل  زندگي  بستر  نمودن  فراهم 

رايط مقيم در مراكز شبانه روزي با حفظ ابعاد شخصيتي جامعه هدف در زمينه هاي ارتقا اعتماد ش  سالمندان واجد

 امكاناتي   سالمند،   براي افراد   رشد شخصيت اجتماعي   - عاطفي    استقالل   - كاهش وابستگي به ديگران    - به نفس  

  تسهيالت  اينگونه.  سازديم   فراهم  را  منزل  رسيدگي  و  نظافت  لباسشوئي،   خدمات  غذايي،   هايوعده  اتاق،   مانند

 را   اجتماعي  طبيعي  تعامالت  از  برخورداري  امكان  آن  ساكنان  به  و  بوده   خانواده  محيط  مشابه  شرايطي  داراي  اقامتي

 .دارد  را   نفر  ١٠  ظرفيت  حداكثر  خانه  هر.  ميدهد

خدمات   نه  توانبخشي، ها عالوه بر برخورداري از اقدامات نگهداري، از خدمات مراكزروزا سالمندان در اينگونه خانه

درماني و توانبخشي خارج از خانه بهره مند مي گردند. شايان ذكر است يكي از شرايط بهره مندي از اين خانه ها 

هاي مذكور در حال حاضر در استان هاي اردبيل  داشتن توانمندي در انجام كارهاي روزمره زندگي  مي باشد. خانه

  لرستان ايجاد گرديده است.   مازندران،  كردستان،   اه، كرمانش  كرمان،  رضوي، قزوين، خراسان

 

  خانه هاي گروهي معلولين جسمي حركتي : 

سازمان بهزيستي تأسيس   اي است كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز ازشرح فعاليت خانه :خانه

بي سرپرست يا   لهويه، گرديده و تحت نظارت  و مطابق دستورالعمل هاي سازمان به معلول جسمي حركتي مجهول ا

ها عالوه بر فراهم نمودن بستر زندگي مستقل جهت  فاقد سرپرست موثر، ارائه خدمت مي نمايند. در اينگونه خانه

بيمعلولين جسمي حركتي مجهول فاقد سرپرست موثرالهويه،  شبانه   سرپرست ويا  مراكز  در  مقيم  واجد شرايط 



در زروزي،   ابعاد شخصيتي جامعه هدف  نفس  با حفظ  به  به ديگران    - مينه هاي ارتقا اعتماد  وابستگي   - كاهش 

مراكز آموزشي،   رشد شخصيت اجتماعي   - ل عاطفي  استقال قبيل  از  در سطح جامعه  موجود  مدرسه،   از خدمات 

توانبخشي،  مراكزروزانه  اي،  حرفه  فني  مراكز  مي   دانشگاه،  مند  بهره  خانه  از  توانبخشي خارج  و  درماني  خدمات 

افراد داراي معلوليت   الزم به ذكر است شرايط پذيرش اين خانه ها،   .دارد  را  نفر  ١٠  ظرفيت  حداكثر   خانه  گردند. هر

در حال حاضر تنها در استان فارس در حال   .جسمي حركتي با شدت معلوليت خفيف و متوسط با طبيعي مي باشد

 اجرا مي باشد.

 با آسيب نخاعي  مراقبتي شبانه روزي افراد )اجتماعي توانپزشكي، مركز اقامت موقت توانبخشي (آموزشي،

  شرح فعاليت:

مراقبتي مورد خدمات آموزشي ،توانبخشي، از   اياست كه به منظور فراهم ساختن مجموعه   روزيشبانه  مركز 

دستيابي به  - ١با هدف ذيل طراحي گرديده است     نخاعي به صورت پاراپلژي يا تتراپلژي  با آسيب    نياز افراد

با آسيب نخاعي   حداكثر بازتو (بهره   استفاده از پتانسيل هاي موجود جهت ارائه خدمات جامع- ٢اني افراد 

روزانه) مراكز  ازخدمات   عدم - ٣مندي  علت  به  كه  نخاعي   ديده  آسيب  درافراد  توانبخشي  فرايند  تكميل 

آماده - ٤.  دسترسي به خدمات توانبخشي در محل سكونت، نيازمند دريافت خدمات از  اين مراكز  مي باشند

خدمات   سنجي  وامكان  ،ارزيابي  فرد  نسبي  استقالل  وكسب  جامعه  به  بازگشت  جهت  وخانواده  فرد  سازي 

  مراكز روزانه موجود  اين فعاليت در حال حاضر تنها در استان تهران در حال اجرا مي باشد.

 ايجاد خانه هاي حمايتي بيماران رواني مزمن  

 (خانه هاي يك/چهارم راهي ) 

 هاي نيمه راهي )(خانه  

  (خانه هاي مستقل )

  آموزشي  و  اجتماعي  اطفي، ع  محيط  در  هدفمند  و  نظامدار  شيوهاي  به  بهينه  خدمات  ارائه  هاخانه  اين  ايجاد  از  هدف

  ايــن  در.  باشــدمي  محلي  و  بومي  سنتهاي  براساس  و  ايراني  هايخانواده  عادي  همنازل  مشاب  هاييخانه  در  مناسب

  و  آمــوزيحرفه  و  آموزشي  مراكز كارگاههاي به بيماران ندارد،  آسايشگاهي بزرگ مراكز به يشباهت ديگر كه هاخانه

  و اجتمــاعي تلفيــق فرهنــگ. كنندمي تحصيل  مناسب  بستر  وجود  صورت  در.  گردندمي  اعزام  اشتغال  محل  نهايتا

  .  كنندمي تجربه را اجتماعي الحاق  زمينه و گيرندمي فرا  را  اجتماعي  مشاركت و  همبستگي



  

  

 



 دفتر توانمندسازي معلوالن 

  

دفتر توانمندسازي يكي از دفاتر حوزه معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور است كه پس از اصــالح چــارت  

تشكيل گرديد. اين دفتر شامل سه گروه مي باشد. اهم فعاليت هاي اين دفتر تحقيق و   ١٣٨٩سازماني در بهار سال 

يزي و نظارت در زمينه ي برنامه هايي است كه منجر به توانمندسازي سيستم هاي  رپژوهش، سياستگذاري، برنامه  

  توانبخشي، كارشناسان، افراد داراي معلوليت و خانواده هاي آنان مي شود.  

  تعريف توانمندسازي

(فرهنــگ لغــت انگليســي    يا يك سيستم قــدرت واختيــار ميدهــد  فرايندي است كه به يك فرد  ٢توانمند سازي

).اين امر از طريق مشاركت در تصميم گيريدر زمينه موضوع هاي مهمي كه بر زندگي روزانه تاثير    ١٩٧٨  ، اكسفورد

در ايــن   اســت. ٤وخودسرپرستي3ي به معني خود مختاريزتوانمندسامعلول،  براي افراد    د.  حاصل ميگرد،  ميگذارد

دفمند و ساختارمند به خودبــاوري مــي  هفرايند آنان با استفاده از ظرفيت هاي موجود، كشف منابع و حمايت هاي  

رسند و فرصت الزم براي مشاركت اجتماعي و قدرت الزم براي انتخاب و اقدام در عرصه هاي گوناگون را به دســت  

  مي آورند.

توانمندسازي به عبارت ساده، داشتن صدا و    .است  تفاوتيهاي مختلف داراي معاني م توانمندسازي در فرهنگواژه  

آوردن كنتــرل بيشــتر، آزادبــودن،  دســت گيري، داشتن كنترل و يــا بــهتن قدرت، خودتصميمش، داشنيده شدن

شدن وبرخورداري ازاحترام برابربا ساير شــهروندان و  استقالل، توانايي مبارزه براي حقوق خود، به رسميت شناخته

 .WHO,2011)( ها استناانس

 هدف اصلي توانمندسازي 

  است .   ٥توانايي افراد معلول در جهت ساختن جامعه اي فراگير  و  هدف توانمندسازي افزايش قدرت

  اهداف راهبردي 

 
2Empowerment 
3Self-determination 
4 Self-direction 
5Society For All 



  ي تــاثير گــذار، گروه هاموضوع معلوليت در بين سياست گذاران، و ظرفيت سازي در خصوص    سازي  آگاه . ١

  معلول، خانواده هاي آنان و جامعهافراد 

براي پاسخ گويي بــه نيــاز هــا، از    جامعه  ون  بردرون و  ارزيابي نيازها و ظرفيت هاي افراد كم توان و منابع   . ٢

 طريق يك رويكرد مشاركتي

 حمايت، ارتقاء و تقويت خدمات بهداشتي و توانبخشي براي افراد معلول وخانواده هاي آنان . ٣

 ) CBRارتقاء توانبخشي مبتني بر جامعه( . ٤

 اي افراد معلول برحمايت از گسترش، اجرا، اندازه گيري و پايش از بهبود حقوق و فرصت هاي برابر   . ٥

فيزيكي، حسي ورواني و گسترش تهيــه، توليــد،  تضمين دسترسي و استفاده مؤثر از خدمات توانبخشي   . ٦

 توزيع و سرويس دهي تكنولوژي كمكي

، مراكز دانشگاهي، بخش خصوصي، سازمان هاي غيــر دولتــي  هاي بين الملليسازمان    باتسهيل همكاري   . ٧

  شركاء ر  و ديگ معلولشامل سازمان هاي افراد  

(جمع آوري دادهــا، تحليــل و انتشــار داده هــا و  ايجاد يك مكانيزم پايدار برايپايش، نظارت و ارزشيابَي   . ٨

  اطالعات مربوط به معلوليت)

و تبــادل    سيستم ارجــاع، ارتباطــات  در بين همه ي شركاي كاري، تقويتو شبكه سازي  مشاركتتقويت  . ٩

 دانش، تجربه و تخصص 

 انجام كار و تسهيل فرايند ارائه خدمات به معلوالن.ي بهبود ساختار و روش ها . ١٠

 

  وظايف كلي دفتر توانمندسازي معلوالن

  در زمينه  اجراي برنامه هاي مرتبط با توانمندسازي افراد داراي معلوليت  سياست گذاري و برنامه ريزي  . ١

 ترتدوين آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها مربوط به طرح ها و برنامه دف . ٢

 تامين منابع الزم براي اجراي تمامي طرح ها و برنامه هابودجه بندي و    . ٣

  مكاري هاي بين بخشي  و درون بخشي  براي تبادل تجربيات و منابع با ساير بخش هاه . ٤

  همكاري با سازمان هاي معلوالن و جلب مشاركت آنان . ٥

 و اعضاي جامعه   ريموزش افراد داراي معلولت، خانواده هاي آنان،كاركنان ، شركاي كاآ   . ٦



  نظارت، ارزيابي و ارزشيابي برنامه ها در سطح كشوري، استاني، شهرستاني و محلي   . ٧

  گروه هاي اين دفتر عبارتند از :

 توانبخشي مبتني برجامعه . ١

 دسترسي و مناسب سازي . ٢

 توانبخشي اجتماعي و حمايت هاي رفاهي . ٣

  فعاليتهاي فراگروهي اين دفتر عبارتند از :

 توانبخشي تعيين نوع و شدت معلوليت:  كيكميسيون پزش . ١

 نحوه تشكيل و فعاليت كميته هاي توانبخشي  . ٢

  درصد افراد داراي معلوليت:   ٣استخدام  . ٣

 بازنشستگي پيش از موعد افراد داراي معلوليت . ٤

 اعطاي پالك ويژه خودروي معلولين   . ٥

 

  )CBR( ٦گروه توانبخشي مبتني بر جامعه - ١

مبتني بر جامعه يك استرا برابرسازي تژ توانبخشي  برنامه توسعه جامعه براي توانبخشي، كاهش فقر،  ي در درون 

هاي مشترك ،  است كه از طريق تالشCBRو ارتقاي اجرايي برنامه    "ها و تلفيق اجتماعي همه افراد معلول  فرصت

افراد معلول و خانواده ينه سالمت، زم ها و جوامع، و ساير خدمات دولتي و غير دولتي در  هاي آنان، سازمانخود 

  ). ٢٠٠٤،    (WHO, ILO, UNESCO"آموزش، اشتغال و امور اجتماعي انجام مي شود.  

  ساختار اجرايي توانبخشي مبتني برجامعه 

رو  CBRيياختار اجراس   از  توانبخش  CBRبرنامه  .است  يچند بخش  كرديبرگرفته  ارائه خدمات  كاهش   ،ي به دنبال 

برابرساز فراگفرصت  يفقر،  و  افراد دارا  ياعتم اج  يساز  ريها  افراد دارا  تيمعلول  يهمه   ت،يمعلول  يبا كمك خود 

سالمت، آموزش، اشتغال و امور   نهيدر زم  يردولتيو غ يخدمات دولت ر يها و جوامع، و ساآنان، سازمان  يهاخانواده

  ياست. اجتماع

 عبارتند از:  CBRهمكاران اصلي سازمان بهزيستي در اجراي  برنامه  

 
6Community Based Rehabilitation 



 CBRجري برنامه  م   موسسات غير دولتي ) ١

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) ٢

  وزرات كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها ي  )  ) ٣

  كشوري، استاني، شهرستاني و روستايي  CBRشوراهاي   ) ٤

  تشكل هاي افراد داراي معلوليت ) ٥

 هدف اصلي 

ز يك رويكرد چند بخشي به ا  ت در همه برنامه هاي توسعهبا استفاده توانمندسازي و مشاركت افراد داراي معلولي

  طوري كه كيفيت زندگي  افراد داراي معلوليت بهبود يابد و از حقوق انساني الزم بهره مند گردند.

  اقدامات اجراي برنامه توانبخشي مبتني برجامعه 

ي ها كاركنان توانبخشي  مبتني برجامعه  با استفاده از روش هاي تسهيلگري و اقداماتي از قبيل ارجاع به بخش  

مربوطه(دولتي و غير دولتي)، آموزش، مداخله مستقيم و جلب همكاري جامعه، فرصت دسترسي به خدمات مورد  

  نياز افراد داراي معلوليت و خانواده اي آنان را تسهيل مي نمايد. اقدامات اصلي به شرح زير مي باشند: 

 مولفه سالمت 

 سالمت   ي ارتقا . ١

 ها   تياز معلول يريشگيپ . ٢

 يشكپز  يها   مراقبت . ٣

 ي توانبخش  خدمات . ۴

 ي كمك توانبخش  ليوسا . ۵

 آموزشمولفه  

 يكودك   هيدوران اول  ي ها  آموزش . ١

 ي متوسطه و عال ، يي ابتدا  ي ها  آموزش . ٢

 يشبه رسم  ي ها  آموزش . ٣

 مادام العمر  ي ها  يريادگيليتسه . ۴

 معاش  امرارمولفه  



 يو اشتغال دستمزد  ياشتغال  خود . ١

 يمال  التيتسه . ٢

 خدمات حمايت هاي اجتماعي    . ٣

 ي اجتماعمولفه  

 مراقبتو    يشخص  كمك هاي   ارائه .  ١

 ازدواج و خانواده .  ٢

 و ورزش    ح ياوقات فراغت تفر ، يهنر ، يفرهنگ يفرصت ها  جادي ا.  ٣

 يو حقوق  يقانون  ي ها  تيحما .  ٤

 ي ساز  توانمندمولفه  

 و ارتباطات  يدادخواه.  ١

 ي اجتماع  جيبس.  ٢

 ياسيس  مشاركت.  ٣

 اريخود  يها   گروه.  ٤

 ن يمعلول يها  تشكل.  ٥

 )جامعه    سازي جامعه (از طريق رفع موانع در  ندتوانم

 ي عموم   ي در سطح خانه و فضاها  ي كيزيموانع ف  رفع.  ١

 ي موانع نگرش  رفع.  ٢

 ي موانع ارتباط  رفع.  ٣

 يموانع قانون  رفع.  ٤

 ي بخش نيب  ي ها  يهمكار

 ي در سطح محل  CBRبرنامه    يدر اجرا   ارانياز  ده استفاده.  ١

 ي در سطح محل  CBRيمه هانابر  ي از بهورزان در اجرا استفاده

 يدرون بخش   يگسترشهمكار.  ٢

 و روستا ها   برجامعه در سطح استان و شهرستان ها   يمبتن  يتوانبخش  يشوراها  ليتشك.  ٣



 ي اجتماع  ي ها  مشاركت

 ي نقد  ري و غ  ينقد  يكمك ها   جذب.  ١

 CBRبرنامه    ي در اجرا  نيداوطلب  جذب.  ٢

 خرد    يالم  ي گسترش برنامه ها  ي و مال  ي صندوق ها  ليتشك.  ٣

 

 گروه دسترسي و مناسب سازي - ٢

افراد داراي معلوليت بايد از فرصت هاي برابر با ساير آحاد جامعه براي دسترسي به محيط هاي فيزيكي، اطالعات و 

تمام  آنها در  و مشاركت كامل  معلولين، داشتن يك زندگي مستقل  براي توانمندسازي  باشند.  ارتباطات برخودار 

روري است. اين گروه وظيفه دارد اقدامات مناسب جهت دسترس پذيري محيط زندگي و ض  هاي زندگي امري جنبه 

خودرو معلولين را در مناطق شهري و روستايي فراهم آورد. هم چنين بهره گيري موثر از فناوري هاي كمكي جهت 

  تسهيل دسترسي معلوالن به امكانات زندگي مستقل از ديگر اهداف اين گروه مي باشد. 



 

   يفتعار

  ٧(AT)فناوري كمكي

معلوليت اطالق مي گردد كه در جهت   با افراد داراي  فناوري كمكي به محصوالت، خدمات و سيستم هاي مرتبط 

كلي و ارتقاء عملكرد استفاده مي گردد.فرآيند دسترس پذيري مستلزم بهره گيري صحيح از دانش  ٨بهبود كاركرد

از ابزارها و فناوري كمك ت در جهت انطباق محيط واو مهارت استفاده  از آنها  نبخشي و آموزش نحوه ي استفاده 

مي  قادرسازي  وي  به  منجر  ماحصل آن  باشد كه  مي  معلوليت  داراي  فرد  هاي  محدوديت  قابليت ها و  با  زندگي 

 گردد.  

 9محيط زندگيمناسب سازي تسهيل دسترسي و 

ر به رفع موانع محيطي مي گردد. رفع اين  نجمناسب سازي محيط زندگي به مجموعه اقداماتي اطالق مي شود كه م 

موانع با طراحي و يا اصالح محيط زندگي و همچنين استفاده از وسايل و تكنولوژي هاي كمكي متناسب بــا ســطح  

عملكردي فرد داراي معلوليت امكان پذير بوده و منجر به ايجاد حداكثر استقالل عملكردي فرد داراي معلوليت مي  

  گردد.

 ١٠قيوسايل انطبا

فن آوري ها و تجهيزاتي هستند كه با استفاده از آنها محيط زندگي و امكانات مورد استفاده افراد داراي معلوليت با  

  سطح عملكرد و محدوديت آنها منطبق مي گردد.

 ١١ (ADL)روزمره زندگي فعاليت هاي

فرد   كه  وظايفي هستند  و  ها  مهارت  زندگي،  روزمره  هاي  شبانه    ٢٤طي  فعاليت  مي دهد.روساعت  انجام  اين   ز 

و  دستشويي  به  رفتن  استحمام،  زدن،  مسواك  خوردن،  غذا  لباس،  درآوردن  پوشيدن،  لباس  شامل  ها  فعاليت 

  مي باشد. آراستن خود  
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از   برخي  از   فعاليتهاي  انجام  استفاده  به  وابسته  زندگي  الكترونيكيابزارروزمره  غير   EADL)12(هاي   و 

ج  IADL)13(الكترونيكي از  باشد  از  هملمي  كردن  استفاده  نسبتاً گوشي  :  مسافتهاي  كردن  طي  ، طوالني    تلفن، 

، انجام دادن تعميرات جزئي منزل، شست و شو   آماده كردنغذا، انجام دادن كارهاي منزل،   مايحتاج زندگي، خريد  

مي   ي استفاده از فناوري هاي كمكي موجب  افزايش استقالل فردي در زندگي شخصي و  …مصرف كردن دارو و  

  دد.گر

  مناسب سازي وسيله نقليه

مجموعه تغييرات فني و تجهيزاتي اطالق مي شود كه افراد داراي معلوليت بتوانند متناسب با سطح عملكرد، بــه   به

طور مستقل از خودروي شخصي خود مطابق با استانداردهاي راهنمايي و رانندگي كشور استفاده نماينــد. وســايل  

  سيكلت و سه چرخه مي باشد.ورنقليه و تردد شامل خودرو، موت

  گروه هدف:  

 افراد داراي آسيب بينايي  

 افراد داراي آسيب شنوايي و صوت و گفتار

 افراد داراي آسيب حركتي

 افراد داراي اختالالت ذهني هوشي، تكاملي رشد( طيف اتيسم)، سايكوتيك و شناختي

 سالمندان داراي معلوليت

  :اهداف

 در زندگي روزمره   ردافزايش سطح استقالل عملكردي ف

 افزايش سطح مشاركت فرد در زندگي خانوادگي و ارتقاء كيفيت زندگي 

  افزايش مشاركت اجتماعي معلوالن و دسترسي آنان به زندگي مستقل 

 فعاليت ها:

   (خانه، محل سكونت )فراهم نمودن امكان دسترسي به محيط فيزيكي  

   تامين تجهيزات و وسايل فعاليت هاي روزمره زندگي  

  ناسب سازي خودرو معلولين   م  

 
12Electronic Aids to activity daily living (EADLs) 
13Instrumental activity daily living 



   آموزش شيوه هاي مناسب سازي محيط منزل به منظور سهولت بخشــيدن بــه تــردد افــراد و دسترســي

 صحيح به وسايل مورد نياز  

  اقدامات:

 بررسي، مطالعه و طراحي راهكارهاي دستيابي به محيط هاي مناسب سازي براي افراد معلول در محل زندگي   . ١

 مورد نياز مناسب سازي، محل زندگي و خودرو معلوالن  ع برآورد و تأمين مناب . ٢

برنامه ريزي جهت آگاهسازي، تغيير نگرش و نهادينه كردن فرهنگ مناسب سازي براي معلولين، خانواده هاي   . ٣

 آنان و مسئولين نسبت به اهميت موضوع انجام مناسب سازي 

 جلب همكاري و تعامل با سازمان هاي مردم نهاد معلولين . ٤

 نظارت بر عملكرد مناسب سازي و ارائه گزارش مربوطه  و  بررسي . ٥

ــوالن،   . ٦ ــتفاده معلــ ــت اســ ــازي جهــ ــي و آگاهســ ــاي آموزشــ ــه هــ ــراي برنامــ ــه اجــ   ارايــ

 خانواده ها و جامعه 

 مطالعه، دستيابي و معرفي فن آوري هاي مرتبط با مناسب سازي   . ٧

 ي كمك به ايجاد، ترغيب و تقويت سازمان هاي مردم نهاد تخصصي مناسب ساز . ٨

 برگزاري گردهمايي ها، سمينار ها، نشست ها و نمايشگاه هاي تخصصي مناسب سازي   . ٩

مستندسازي اقدامات و عملكرد ها به منظور ارائه دستاورد ها و امكان دستيابي به چالش هــا و راهكــار هــاي   . ١٠

 موثر  

كتي، شنوايي  حرمعرفي فن آوري هاي كمكي مختلف مناسب سازي قابل استفاده افراد داراي معلوليت جسمي  . ١١

 و بينائي، رواني مزمن و ذهني  

برنامه ريزي و پيگيري مناسب سازي فضا هاي سايبر و سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مرتبط جهــت   . ١٢

 امكان دسترسي و استفاده معلوالن 

برنامه ريزي آموزشي و بكارگيري ارگونومي وسايل كمكــي و انطبــاق وســيله كمكــي بــا فــرد معلــول بــراي   . ١٣

 شناسان توانبخشي كشور  ارك

پيگيري و تاييد صالحيت افراد واجد شرايط ار تسهيالت شركت در آزمون هاي سراســري ســازمان ســنجش   . ١٤

 آموزش كشور  و تحصيالت تكميلي  



 

 توانبخشي اجتماعي و خدمات رفاهيگروه 

 كمك هزينه تحصيلي  به دانش آموزان معلول نيازمند  -١

هاي مالي سازمان و قانون حمايت از حقوق معلوالن در راستاي پرداخت كمك  يتبر اساس دستور العمل جامع حما

هزينه تحصيلي دانش آموزان به منظور ارائه خدمات آموزشي در زمينه تامين امكانات رفاهي براي دانش آموزان، 

آموزان معلول واجد شرايط انگيزه هاي تحصيليتقوي با پرداخت كمك نقدي به دانش  شده و به ت  مقرر گرديد تا 

  بهبود كيفيت زندگي دانش آموزان كمك شود. 

  كمك هزينه تحصيلي دانشجويان معلول دانشگاههاي دولتي- ٢

و  منظور تشويق  به  و  معلوالن  از حقوق  قانون حمايت  و  مالي سازمان  حمايت هاي  العمل جامع  بر اساس دستور 

هزينه   اين كمك  مقرر شد  معلول  دانشجويان  آموزشي  كيفيت  كه ه  بهبود  معلولي  دانشجويان  اختياز  در  رساله 

  موفق به پذيرش در دانشگاه هاي دولتي مي شوند قرار داده شود .

  كمك هزينه حق پرستاري افراد داراي آسيب نخاعي  -٣

قانون حمايت از   ٧و ماده    هيئت وزيران   ١٩/٦/٨٥هـ مورخ  ٣٥٧١٤ت/كمك هزينه حق پرستاري بر اساس مصوبه

داراي آسيب نخاعي تعلق مي گيرد.با توجه به  محدود شدن عملكرد حسي وحركتي اندام   اد حقوق معلوالن به افر

ها و به تبع آن، بروز نارسايي فزاينده در انجام فعاليت هاي روزمره، فرد داراي ضايعه نخاعي ، به مراقبت و كمك 

ديده نخاعي،   از شخص آسيب  پرستاري  و  مراقبت  نيازمند مي سازد.  اطرافيان  معرض فرساير  در  را  خانواده  و  د 

فشارهاي اقتصادي ، رواني و جسماني شديدي قرار مي دهد. لذا حمايت مالي  از اين افراد وخانواده هايشان ضمن 

آنان   ارتقاي سطح سالمت و ميزان مشاركت اجتماعي  به سزايي در  تاثير  موانع و مشكالت فراروي آنان،  كاهش 

  خواهد داشت.

  

  PKUاختالل متابوليك  بهساماندهي مبتاليان -٤

معلوالن  و با توجه به ضرورت   از حقوق  العمل جامع حمايت هاي مالي سازمان و قانون حمايت  بر اساس دستور 

وكنترل عوارض بيماري بواسطه رعايت رژيم غذايي و پيشگيري از بروزمعلوليت ، pkuشناسايي افراد داراياختالل  



بهداش وزارت  همكاري  با  بهزيستي  عنوان ت  سازمان  به  مبلغي  سازمان  مالي  هاي  حمايت  دستورالعمل  براساس 

  كمك هزينه تهيه مواد غذايي و درمان و توانبخشي ببه اين افراد پرداخت مي نمايد . 

  طرح ارتقاي توانمندي معلوالن-٥

هينه از ب  در طرح توانمندسازي فرد معلول، مهارت ها و آموزش هاي الزم را جهت غلبه بر محدوديت ها و استفاده 

با استقالل و خودباوري، در مسير احيا حقوق  ساير ظرفيت هاي جسمي ،  رواني و اجتماعي خود كسب نموده و 

خويش گام بردارد. در اين طرح تالش مي شودتوانمندسازي بر خدماتي متمركز شده و طيفي از مداخالت راشامل 

، در   معلوليت باكمترين سطح مشاركت  به فردي مبدل شود كه پاشود كه يك فرد داراي  توانمندي  يان فر آيند 

موفق شده توانمندي هاي بالقوه خود را بالفعل نمايد، سطحي از مشاركت راكه متناسب باسطح آسيب و معلوليت  

  وي است را تجربه كرده و بتواند حقوق فردي و اجتماعي خود را مطالبه نمايد. 

  كمك هزينه اياب و ذهاب معلوالن -٦

العمل جامع حمايت هاي مالي سازمان و قانون حمايت از حقوق معلوالن پرداخت كمك هزينه ر بر اساس دستو

 ، اياب و ذهاب معلوالن با هدف ارتقاي وضعيت رفاهي ، دسترسي و امكان پيگيري امور درماني ، توانبخشي 

وردي پرداخت م   شغلي ، تحصيلي ،ورزشي و....به افراد واجد شرايط تعلق مي گيرد. اين كمك هزينه بصورت

  مي شود.

 كمك هزينه شهريه دانشجويان معلول دانشگاه هاي غير دولتي -٧

برنامه ششم توسعه افراد داراي معلوليت و   ٦٤ماده    "ر  "قانون حمايت از حقوق معلوالن و بند    ٩براساس ماده  

هاي   در دانشگاه  پذيرش  به  كه موفق  و خيلي شديد  معلوليت شديد  داراي  افراد  دولتي شوند  غيفرزندان  ر 

  طبق آيين نامه هاي مصوب مي توانند بخش يا كل شهريه دانشگاه خود را از سازمان بهزيستي دريافت نمايند. 

  فعاليت هاي فراگروهي دفتر توانمندسازي معلولين 

 كميسيون پزشكي توانبخشي تعيين نوع و شدت معلوليت:  - ١

شكي توانبخشي تعيين نوع و شدت معلوليت تركيبي  پز قانون حمايت از حقوق معلوالن كميسيون  ١براساس ماده 

گروه كارشناسان  و  متخصصان  تواناز  گروههاي  و  سالمت  با  مرتبط  و بخشي  نوع  تعيين  كه  است  پزشكي  هاي 

طبقه مطابق  را  معلوليت  بينشدت  (كمبندي  معلوليت  عملكرد،  برعهده  المللي  سالمت  و  اين تواني)  دارد. 



تواني)، تعداد و شود و متناسب با نوع معلوليت (كمن، استان و كشور تشكيل ميتاكميسيون در سه سطح شهرس 

  شود.تركيب اعضاي آن تعيين مي

 نحوه تشكيل و فعاليت كميته هاي توانبخشي:  -٢

بر اساس قانون حمايت از حقوق معلوالن، سازمان بهزيستي كشور عهده دار ارائه خدمات آموزشي، توانبخشي، 

و رفاهي به گروههاي مختلف معلوليت مي باشد، بديهي است نياز سنجي دقيق از افراد داراي   تي مراقبتي، حماي

معلوليت و خانواده هاي آنان، تعيين اولويت هاي دريافت خدمات و انطباق سطوح فرايند خدمت رساني با نيازها و 

تخص  اي  كميته  در  كارشناسي  هاي  بررسي  انجام  مستلزم  افراد  اين  هاي  كميته   صيمحدوديت  باشد.  مي 

داراي  افراد  نياز  مورد  ورفاهي  توانبخشي، حمايتي  آموزشي،  تا خدمات  سازد  مي  فراهم  را  شرايطي  توانبخشي 

و  فردي  استقالل  اجتماعي،  رفاه  و  سطح سالمت  ارتقاء  امكان  ترتيب  اين  به  و  ارائه  آنان  به  هنگام  به  معلوليت 

  حضورموثر آنان در جامعه فراهم گردد. 

  درصد افراد داراي معلوليت:  ٣م دااستخ -٣

ماده   استناد  سال    ١٥به  ابالغي  معلوالن  حقوق  از  حمايت  حداقل  ١٣٩٧قانون  است  مكلف  دولت  از   ٣،  درصد 

از بودجه عمومي كشور استفاده  مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي و دستگاههايي كه 

بهزيستي به عنوان  ص  مي كنند، به افراد داراي معلوليت اختصا افراد داراي دهد. سازمان  متولي پيگيري حقوق 

تا از طريق رايزني با دستگاهها و   و روند اجراي قوانين در دستگاههاي اجرايي، همواره تالش مي نمايد   معلوليت

 .رفع موانع موجود و احقاق حق آنان اقدام نمايدبرابر سازي فرصت ها،  نهادهاي مختلف، در جهت  

 گي پيش از موعد افراد داراي معلوليت: ستبازنش - ٤

ماده  استناد   شوراي   مجلس  ٤/١٠/٨٧  مصوب  معلوليت  داراي  افرد  حقوق  كنوانسيون   تصويب  قانون  ٢٨  و   ٢٧  به 

 مشاغل  شاغلين  و  عادي  معلولين  و  تحميلي  جنگ  و  اسالمي  انقالب  جانبازان  بازنشستگي  نحوه  قانون  اسالمي و

معلوليت١٣٨٥  درسال  مذكور  قانون   اجرايي  نامه يينآ  و  ١٣٦٧ل  سا  در  آورزيان  و  سخت افراد داراي   در  شاغل  ، 

 دولتي،   مؤسسات  شركتها،   ها، وزارتخانه  كليه  در  توانندالذكر اين افراد ميفوق  قانون  ١  ماده  در  دولتي  دستگاههاي

و  نام  كرذ  مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول  كه  سازمانهايي  و  شركتها  و  مؤسسات ،  هابانك  شهرداريها،   مشغول   است 

ميمي  فعاليت نمايندباشند  استفاده  قانون  اين  از  حقوق  دبير  عنوان   به   بهزيستي   سازمان  . توانند  پيگير   افراد   و 



 تاثير  از  پيشگيريتا جهت    نمايدمي  تالش   همواره  اجرايي،   دستگاههاي  در  قوانين  اجراي   روند  و  معلوليت  داراي

 طبق درخواست متقاضي اقدام نمايد.   معلوليت داراي  فرد  ه ندباقيما تواناييهاي  بر   شغلي  فرسودگي

 اعطاي پالك ويژه خودروي معلولين:  - ٥

با توجه به عدم مناسب سازي وسايل حمل و نقل عمومي جهت تردد معلولين در سطح شهر و نيز دسترسي هر 

اين عزيزان سازما برابر براي  امكانات محيطي و ايجاد فرصت هاي  معلولين به  بيشتر  بهزيستي كشور طي  ن  چه 

مذاكراتي با راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي( ناجا)  و برگزاري جلسات با معاونت فني و مهندسي راهنمايي و 

رانندگي طي تفاهم نامه ايي مقرر گرديد تا آن ارگان نسبت به روند صدور و نصب پالك ويژه جهت خودرو هاي 

لوليت خيلي شديد و شديد و جسمي حركتي با شده متوسط معشخصي معلوالن جسمي حركتي و ذهني با شدت 

اين امر طي  (اندام تحتاني) با رعايت ضوابط و بر اساس شيوه نامه تنظيم شده در سراسر كشور اقدام نمايد كه 

شماره   ناجا    ١٦/٤/٨٩مورخ    ٤/١٣- ١٢٠٨- ٧٩=٤٦١٤٠بخشنامه  رانندگي  و  راهنمايي  و   –پليس  فني  معاونت 

افيك با موضوع طرح پالك ويژه معلولين به كليه ادارات و مراكز شماره گذاري تحت نظر تر مهندسي و خدمات  

  . آن ارگان در سراسر كشور قرار گرفت  

 معافيت سربازي :  - ٦

يكي از فرزندان اوليايي كه خود ناتوان و معلول بوده   - قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن  ٢٦ماده  بر اساس  

باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه   ول(هردو يا يكي از آنها معل

 . گرددعمومي معاف مي

معلول   نمايند مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي  هم چنين

  .گردندميرا برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف 

حائزين شرايط دريافت معافيت سربازي: خانواده هائي كه يكي از اعضاء خانواده شامل والدين ، همسر و يا حداقل 

دونفر از اعضاء خانواده مبتال به معلوليت جسمي حركتي ( در سطح شديد و خيلي شديد ) ، معلوليت بينايي  (در 

يلي شديد و خيلي شديد)، شنوايي ( در سطح شديد و خ  ح  (در سط  ، معلوليت ذهنيسطح  شديد و خيلي شديد)

  (در سطح شديد و خيلي شديد ) باشد.  شديد ) و بيماران رواني مزمن

 


