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بيماران رواني مزمن  درمانيانبخشي و توشرايط و ضوابط اختصاصي مراكز  دستورالعمل

 )مبتاليان به اختالالت نافذ رشدآموزشي و توانبخشي غيردولتي روزانه  ( 

  )نفر 50ظرفيت   ( 
 

 
 1ماده

  تعاريف 
 
 فرد مبتال به اختالالت نافذ رشد: 1-1

ار تأخير يا انحراف در رشد دچ در نخستين سال هاي زندگي، فردي است كه به دليل ابتال به اختالالت نافذ رشد، اغلب
عالقه شديد و خاصي نسبت به طيف محدودي از  مهارت هاي اجتماعي ، ارتباط كالمي و غير كالمي و شناختي گرديده و

در مقابل تغييرات مقاومت كرده و حساسيت و پاسخدهي مناسبي نسبت به محرك هاي فيزيكي و  فعاليت ها نشان داده و
.  نمي دهديا اجتماعي از خود نشان 

 مهم ترين گروه اختالالت نافذ رشد شامل اختالل اتيسم، اختالل رت، اختالل تجزيه اي دوران كودكي، اختالل آسپرگر و
)  مانند اتيسم بي قاعده ( اختالل هاي نافذ رشدي است كه به گونه ديگري مشخص نشده اند 

 
 اختالالت نافذ رشدآموزشي و توانبخشي مبتاليان به روزانه غيردولتي مركز : 2-1

 و در آنبه مركزي اطالق مي گردد كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده 
به  و نيز رواني اجتماعيتوانبخشي  ، آموزشي پزشكي، توانبخشي خدمات توانبخشيمبتاليان به اختالالت نافذ رشد، به 

بخشي از اين خدمات مي تواند از طريق كاركنان . رائه مي شودبه صورت روزانه ازشي ، ، خدمات آمومبتاليانخانواده ي 
. تخصصي، در محل سكونت، به فرد مبتال و يا خانواده ي وي ارائه گردد

 

 2ماده 
مسئول فني  شرائط تخصصي متقاضي و 
 
 :شرائط تخصصي متقاضي:  1-2

با (علوم تربيتي  ،روانشناسي در رشته هايكارشناسي  ،ي عموميپزشك و يا مدرك تحصيلي روانپزشكي حداقل دارا بودن
 ، گفتاردرماني، كاردرماني)گرايش كودكان استثنائي

 
 :ط تخصصي مسئول فنييشرا: 2-2

دوره هاي مرتبط با اختالالت (  عمومي دوره ديده يپزشكيا  مدرك تحصيلي در رشته هاي روانپزشكيحداقل دارا بودن 
سال سابقه كار  دوبا (  ، كارشناس ارشد روانشناسيدكتراي روانشناسي ،)سازمان بهزيستي كشوريد نافذ رشد و مورد تاي

  )سال سابقه كار مرتبط دوبا ( ، كارشناس ارشد كاردرماني با گرايش رواني )مرتبط 
 

  3ماده



 

ضوابط پذيرش وشرايط ترخيص 
 
ضوابط پذيرش  : 1-3

 18تا  2كميسيون پزشكي تعيين نوع و شدت معلوليت و در محدوده ي سني با تشخيص  مبتاليان به اختالالت نافذ رشد
سال 

 
 شرايط ترخيص :  2-3
 براي ورود به مدارس عادي فردآمادگي  •

 سازمان آموزش و پرورش استثناييبراي ورود به مدارس  فردآمادگي  •

 آمادگي فرد براي ورود به مراكز حرفه آموزي •

 اي حمايتي توليدي آمادگي فرد براي ورود به كارگاه ه •

پس از طي دوره ي توانبخشي يك ساله، مطابق تاييد اعضاي تيم توانبخشي مركز با مسئوليت  فردعدم پيشرفت  •
در اين شرايط كودك به كميسيون پزشكي تعيين نوع و شدت معلوليت بهزيستي ارجاع تا از آن طريق به . مسئول فني

 .ي گرددمراكز آموزشي و توانبخشي معلوالن ذهني معرف

مراكز ملزم به فراهم نمودن بستر مناسب جهت تحقق شرايط ترخيص براي گروه هدف و ارائه گزارش ساليانه در اين  :تبصره
. خصوص به  اداره بهزيستي شهرستان و استان مي باشند

 
 4ماده 

فرايند ارائه ي خدمات درمركز  
 

: ترتيب ذيل صورت مي پذيرد پس از طي مراحل پذيرش، فرايند ارائه ي خدمات در مركز به
)  مصاحبه با والدين و مشاهده باليني فرد مبتال ( ارزيابي جامع باليني فرد مبتال توسط مسئول فني  •
ارزيابي فرد مبتال توسط هر يك از كارشناسان تيم درمان و توانبخشي   •
و توانبخشي فرد مبتال  آموزشيبرنامه و اجراي تدوين  •
ارزيابي ماهانه فرد مبتال  •
در جريان ارزيابي ماهانه  ، عالوه بر ارزيابي فرد مبتال،نظر خانواده در خصوص پيشرفت درمان با استفاده از پرسشنامه  •

 .مخصوص ارزيابي شود

 .به صورت ويديو روي لوح فشرده ثبت و در پرونده بيمار بايگاني شود) اوليه و ماهانه ( كليه مراحل ارزيابي  •

با حضورمربيان و كليه افراد تيم توانبخشي و بررسي نتايج  به صورت ماهيانه- Case Conferenceبرگزاري جلسات  •
ارزيابي هاي دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد در روند توانبخشي و تعريف مجددبرنامه 

 ي فوق در صورت پسرفت فرد

 رونده ي تخصصيثبت كليه ي اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در پ •

ماه قبل آموزش كتب درسي جز ، برنامه  6به كودكاني كه آمادگي كافي براي ورود به مدرسه عادي را بيابند ، حداقل از  •
در مدرسه فراهم شود و در صورت عدم توانايي  ورود به  كودكدرمان و توانبخشي قرار گرفته و زمينه الزم براي حضور 

 .معرفي شود مدارس عادي به مدارس استثنائي

. در صورت عدم پيشرفت فرد مبتال، مطابق شرايط ترخيص اقدام شود •
 

قبل از شروع برنامه درماني ، مراحل اجراي كار ، و مسئوليت هاي متقابل خانواده ، مربي و مركز تشريح شده و  :تبصره



 

 دريافت شود  فرد مبتالرضايت نامه از ولي قانوني 
 

 5ماده
شي  توانبخ ،خدمات  آموزشي 
 
خدمات توانبخشي پزشكي :  1-5

كه در جهت جلوگيري از پيشرفت بيماري و يا درمان بيماري هاي همراه اختالالت نافذ رشد شامل مداخالت درماني است 
  .است) درمان اختالالت همراه ( تغذيه درماني ، ويتامين درماني و دارو درماني : اين اقدامات شامل .  انجام مي شود

 
  ات توانبخشي آموزشيخدم:  2-5

و حذف رفتارهاي اضافه ... ) توجه ، تمركز ، تكلم و ( شامل اقداماتي است كه منجر به افزايش كنشهاي شناختي بيمار 
 ايست كه سازگاري شناختي كودك را با محيط مختل مي كند و به اين منظور از رفتار درماني ، شيوه هاي تقويت حسي-

. استفاده مي شود... اردرماني و موسيقي درماني و حركتي ، تربيت شنيداري ، ك
در اين راستا افزايش آگاهي هاي عمومي در خصوص اختالالت نافذ رشد ، آگاه نمودن خانواده هاي بيماران مبتال به 

نه هاي اختالالت فوق و مربيان مراكز از طريق تهيه بروشور ، ارائه مقاالت ، راه اندازي سايت اينترنتي و ارتباط با رسا
. گروهي نيز مد نظر مي باشد

 
خدمات توانبخشي رواني اجتماعي :  3-5

شامل تالش در جهت ايجاد بستر مناسب براي حضور فرد مبتال در جامعه و فراهم آوردن شرايط زندگي عادي است كه با 
. آموزش مهارت هاي زندگي ، آموزش خود كفايي و آموزش ارتباط با ديگران انجام مي شود

 
 خدمات فرهنگي هنري:  4-5
 براساس معيارها و برنامه هاي توانبخشي جهت نيل به اهداف توانمندسازي   آموزش هنر •
 انجام فعاليت هاي منظم ورزشي با توجه به اهداف توانبخشي و توانمندسازي •

 هنري و جشنواره هاي مختلف ،در رقابت هاي ورزشيبراي شركت  ي مستعد افراد مبتال آماده سازي •

 
. مي باشد   12صبح الي  8و روزهاي پنجشنبه از ساعت  14صبح الي  8ساعت فعاليت در اين مراكز ساعت  : 1صره تب

اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت : 2تبصره 
  .مي باشد 17تا  14ساعت كار در شيفت بعداز ظهر  .نمايند

در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و ساعات  :3تبصره 
درصد ظرفيت، نسبت به پذيرش فرد يارانه بگير در شيفت بعدازظهر  اقدام  30كاري حاكم بر شيفت صبح، حداكثر تا سقف 

 .نمايد
كه بصورت تمام وقت از خدمات مركز استفاده مي نمايند الزامي مي  افراديسرو غذاي گرم و ميان وعده براي : 4تبصره 

 .باشد
 

 6ماده
 نيروي انساني

  



 

 نيروي انساني تخصصي:  1-6
 به صورت تمام وقت: مسئول فني •

 يك نفر  به صورت تمام وقت: با ليني يروانشناسكارشناس  •

 روز در هفته 3حداقل يك نفر : يكاردرمانكارشناس  •

 روز در هفته 3يك نفر حداقل : يگفتاردرمانكارشناس  •

  هر روزنفر  15حداقل : ) با گرايش كودكان استثنايي(با تحصيالت روان شناسي، يا علوم تربيتي  آموزشيمربي  •

 ساعت 8هفته اي  و ورزشي هنري امورمربي  •

 
به مطب روانپزشك و تامين هزينه ي ويزيت وي از ) هر ماه يك بار(  به صورت دوره ايدر بدو پذيرش و ارجاع فرد  :1تبصره 

در . اجباري به اجراي اين تبصره براي افرادي كه خود تحت نظر روانپزشك قرار دارند، وجود ندارد.  وظايف مركز مي باشد
. حالت اخير، مركز بايد به طرق مقتضي از ويزيت مرتب روانپزشك از فرد اطمينان حاصل نمايد

 
هريك از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني، مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي  :2تبصره 

 .شود
مربيان آموزشي درصورت گذراندن دوره ي هنري و ورزشي مصوب سازمان بهزيستي كشور مي توانند به طور  :3تبصره 

. نمايند همزمان به عنوان مربي هنري و ورزشي انجام وظيفه
            

 نيروي انساني غير تخصصي:  2-6

 )در صورت عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا، نيازي به بكارگيري آشپز وجود ندارد( آشپز يك نفر  •
 نفر يك: خدمه  •

با ظرفيت باالتر نفر بوده و لذا در مراكز  50مربوط به مركز با ظرفيت   اين دستورالعملدر تعداد پرسنل پيشنهادي  :1تبصره 
 . و يا پايين تر به نسبت بايد تعداد هر گروه نيروي انساني مشخص گردد

 سازمان بهزيستي كشوركه از سوي  مرتبط آموزشي هاي  دورهموظف به شركت در  كليه كاركنان هر مركز : 2 تبصره      
  .مشخص مي شود خواهند بود

 

 7ماده 
شرح وظايف نيروي انساني 

 
 باليني يروانشناساس كارشن:  1-7
 با بهره گيري از آزمون هااوليه و دوره اي  ارزيابي باليني •
 فرد مبتالهمكاري با تيم توانبخشي در تدوين برنامه توانبخشي  •

 با هماهنگي مسئول فني و نظارت بر عملكرد ايشان آموزشي مربيان ارائه ي برنامه به •

 ي فرد مبتال خانواده مصاحبه و مشاوره با •

 و خانواده فرد مبتالكيفيت ارتباط  ارتقاء •

 در توانبخشي فرد مبتال... بهره گيري از تكنيك هاي رفتاردرماني، بازي درماني و  •

 تشكيل پرونده و ثبت اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگيري •

ي كاردرمانكارشناس :  2-7



 

 ارزيابي فرد مبتال   •

 ت ساير اعضاي تيم تخصصيتدوين برنامه ي توانبخشي فرد با مشارك •

 ارائه ي برنامه به مربيان آموزشي با هماهنگي مسئول فني و نظارت بر عملكرد ايشان •

 آموزش و تقويت عملكرد اجرايي افراد مبتال •

 حفظ  و تقويت عملكرد ، قدرت عضالني و تحرك فيزيكي در قالب تكنيك هاي تمرين درماني و فعاليت هاي هدفمند •

 ناختي هاي ش تقويت مهارت •

 آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني درمنزل •

ثبت مداخالت درماني، نتايج حاصله و  ،درماني  ،ثبت برنامه و اهداف يا ،دوره هياول يابيپرونده شامل ارز تشكيل •
 اقدامات الزم جهت پيگيري

ي گفتاردرمانكارشناس :  3-7
ي هاي ساختاري و عملكرد منطقه دهاني ، ويژگي هاي تنفسي ، ويژگي ويژگ شاملارزيابي مهارت هاي گفتار و زبان  •

 هاي رفتاري ، مهارت هاي ديداري و شنيداري ، ويژگي هاي شناختي ، ويژگي هاي زباني و گفتاري

  ارائه ي برنامه به مربيان آموزشي با هماهنگي مسئول فني و نظارت بر عملكرد ايشان •

 تقويت مهارت ها  رفع مشكالت وارائه برنامه هاي درماني در جهت  •

درماني، ثبت مداخالت درماني، نتايج حاصله و  ي، ثبت برنامه و اهدافا دوره، هياول يابيپرونده شامل ارز تشكيل •
 اقدامات الزم جهت پيگيري

 
آموزش ديده مربي :  4-7
و مسئول  ر و گفتاردرمانگر، كاردرمانگروان شناسي باليني انآموزشي تدوين شده توسط كارشناساجراي برنامه هاي  •

 فني مركز

 ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله  •

ورزشي  و  مربي امور هنري:  5-7
 و ارائه برنامه هنري  و ورزشي آنان گروه هدف ارزيابي و كسب آگاهي از توانايي هاي  •
 ارائه آموزش هاي الزم براي دستيابي به مهارت ها ي هنري و بدني •
 گروه هدفروهي به آموزش فعاليت هاي گ •
ايجاد حس همكاري در بيماران جهت ادامه و پيگيري برنامه هاي هنري و ورزشي با هماهنگي كاردرمانگر و روانشناس  •

 باليني مركز 
گروه هاي آموزشي با همكاري كاردرمانگر و روانشناس باليني مركز در ارتباط با ويژگي ها و نيازهاي  برگزاري كالس •

 و خانواده آنان، براي همكاران هدف
 در قالب فعاليت هاي هنري و ورزشي گروه هدفبه  زندگي هاي آموزش مهارت •
 گروه هدفهمكاري با تيم توانبخشي جهت تعيين عاليق و فعال سازي  •
   ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله •

 8ماده
 فضاي فيزيكي 

 
 مترمربع 12حداقل  ،به صورت مشترك و روان شناس اتاق مسئول فني •

 متر مربع 6يك عدد حداقل اتاق ارزيابي مجهز به دوربين مدار بسته،  •



 

جمعا به مساحت نفره،  5تا  3يا استفاده از كالس هاي آموزشي  ،اتاقك هاي آموزشي براي هر دو فرد مبتال يك عدد •
  متر مربع 36

 متر مربع 18فضاي كاردرماني حداقل  •

گفتاردرمان مي تواند از فضاي كاردرماني  ،عدم تداخل ساعات كاردر صورت  –متر مربع  9فضاي گفتاردرماني حداقل  •
 استفاده نمايد

 متر مربع 20حداقل  برگزاري جلسات اوليا و مربيان،سالن گروه درماني، تماشاي تلويزيون و  •

 فضاي مناسب فعاليت هاي هنري و ورزشي •

 فضاي آبدارخانه و آشپزخانه •

 دام يك عددمعمولي و مخصوص كودك هر ك سرويس بهداشتي •

 مترمربع 50حياط مشجر حداقل  •

 
 9 ماده

  تخصصيو لوازم تجهيزات  
 
  پزشكي:   1-9
گوشي   •
فشار سنج  كودكان  •
چراغ قوه  •
 ترازو •

كمك هاي اوليه   •
كاردرماني  :  2-9
وسايل كامل تحريكات حسي  •
  grossكامل براي تقويت مهارت هاي   •
 كامل براي تقويت مهارت هاي ظريف   •
 افزايش هماهنگي چشم ودست كامل براي   •
 كامل كمك آموزشي  •
روان شناسي  :   3-9
آزمونهاي مركب هوش  •
مقياس هاي پيشرفت شناختي   •
مقياس هاي رشد اجتماعي  •
 آزمون هاي تشخيص اختالالت نافذ رشد •

گفتاردرماني :   4-9
انواع آينه  •
 ماساژور صورت •

محرك هاي دهاني  •
مسواك برقي  •
لنگوئيج مستر  •
نوار كاست  •



 

ع لگو انوا •
انواع پازل  •
..... ) طبل شيپور سوت ( وسايل توليد صدا  •
انواع كتابهاي زبان آموزي  •
كتاب فرهنگ مصور همخوان ها  •
كتاب به بچه ها گفتن و از بچه ها شنيدن  •
هاي دستي  عروسك •
...  انواع وسايل كمك آموزشي نظير كارتهاي ديدآموز برج هوش كره هوش حلقه هوش نخ و مهره و •
رنگ  آبرنگ مداد •
شمع   •
ني  •
بازي درماني :   5-9
 انواع عروسك هاي دستي  •
 انواع عروسك هاي انگشتي •
 ماسك شخصيت هاي معروف داستاني •
 عروسك هاي پسر و دختر •
 اسباب بازي شامل وسايل آشپزخانه  •
 انواع بادكنك •
 انواع حيوانات پالستيكي •
 كتاب شعر وقصه •
 ماشين هاي  اسباب بازي •
 انواع ميوه هاي پالستيكي •
 نواع ابزار كار اسباب بازيا •
 جعبه شن •
 مبل بادي بزرگ چرمي •
 ساعت كودك •
 عروسك هاي حيوانات به صورت خزي و نرم درسايز بزرگ •
 تفنگ وشمشير اسباب بازي •

موسيقي درماني :   6-9
طبل بزرگ با سه مضراب  •
طبل متوسط با سه مضراب  •
متالوفون آلتو با سه مضراب  •
) جفت 2( چوبك  •
سنج كوچك  •
وچك با دانه هاي متوسط خاشخاشك ك •
دايره زنگي متوسط  •
مثلث متوسط  •
 سيستم صوتي مناسب •



 

 انواع نوار و  لوح هاي استاندارد فشرده موسيقي كودكان •
هنري و ورزشي :   7-9
بر اساس نظر كارشناسان و مربيان مربوطه  •

 
 

 
 


