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 دستورالعمل شرايط و ضوابط اختصاصي مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان

)غيردولتي روزانه آموزشي و توانبخشي سالمندان(    

)نفر 50ظرفيت (   
 

 1ماده 
   تعاريف 
 
  سالمند: 1-1

، سالمند )سال 70-60(از نظر سني به سه گروه سالمند جوان . سال و باالتر باشد  60به فردي اطالق مي گردد كه داراي 
گروه سالمندان داراي  3ي گردند و از نظر ميزان وابستگي به تقسيم م) به باال 81(و سالمند پير ) سال 80-71(ميانسال 

 .حداقل وابستگي،وابستگي نسبي وحداكثر وابستگي تقسيم ميشوند
حداقل نياز به كمك  (ADL)سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي : سالمند با حداقل وابستگي •

 .مي باشد  75-99ره ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نم
سالمندي است كه در انجام بعضي و يا بخشي از فعاليت ها ي روزمره زندگي خود نياز به : سالمند با وابستگي نسبي •

 . مي باشد  50-74كمك دارد و طبق شاخص بارتل داراي نمره 
بيشترين ميزان نياز  به  (ADL)سالمندي است كه در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي : سالمند با حداكثر وابستگي •

 . مي باشد  0-49كمك ونظارت  راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 
سالمندي است داراي حداكثر وابستگي  كه از لحاظ جسمي،حسي وشناختي داراي : سالمند داراي نيازهاي خاص •

.  نيازهاي ويژه اي از نظر مراقبت ،مداخالت درماني وتوانبخشي باشد 
 

 سالمندانو توانبخشي آموزشي  روزانهغيردولتي  مركز :2-1
به مركزي گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت 

نظارت آن، به سالمندان واجد شرايط، توسط تيم تخصصي توانبخشي، به صورت روزانه، خدمات آموزشي، توانبخشي 
 .نبخشي اجتماعي و توانبخشي حرفه اي ارائه مي گرددپزشكي، توا

 

  2ماده 
 مسئول فني شرائط تخصصي متقاضي و

 
 شرائط تخصصي متقاضي  : 1-2

، توانبخشيهاي در رشته  كارشناسي مدرك تحصيلييا و  عموميدكتراي پزشكي  تحصيلي مدركحداقل دارا بودن 
 مات بهداشتي و درماني مديريت خد، مددكاري اجتماعي، پرستاري، روانشناسي

 
 شرائط تخصصي مسئول فني : 2-2

مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي توانبخشي، يا و مدرك تحصيلي دكتراي پزشكي عمومي حداقل دارا بودن 
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سال سابقه كار   2با روانشناسي، مددكاري اجتماعي، پرستاري، مديريت خدمات بهداشتي و درماني 
 

  3ماده 
 شرايط ترخيصضوابط پذيرش و 

 
  ضوابط پذيرش:  1-3
 .سال مي باشد 60حداقل سن جهت پذيرش  •
 .وابستگي نسبي  مجاز به پذيرش در مركز روزانه مي باشند يا سالمندان با حداقل وابستگي و سالمندان با •
ار مربوطه به صرفا با ارائه ي آمبدون تشكيل پرونده در اداره ي بهزيستي و ، )بدون يارانه( پذيرش آزاد سالمندان  •

 .بهزيستي شهرستان امكان پذير است
 سالمندان داراي بيماري عفوني و مسري، پس از طي دوره ي سرايت بخشي با نظر پزشك مركز پذيرش خواهند شد •
 .سالمندان معتاد پس ازسم زدائي و ترك كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند •

 
 شرايط ترخيص:   2-3
 .ي جهت زندگي مستقل در جامعه و خانوادهرسيدن به سطحي از توانمند •
 .ترخيص از مركز توانبخشي سالمندان به تشخيص تيم توانبخشي مركز وبه سرپرستي و تائيد مسئول فني خواهد بود •
 .ترخيص هر يك از سالمندان از مركز با رعايت ضوابط با هماهنگي اداره بهزيستي شهرستان و استان صورت مي پذيرد •
 

  4ماده 
مركز  ارائه ي خدمات در فرايند

 
 :پس از طي مراحل پذيرش، فرايند ارائه ي خدمات در مركز به ترتيب ذيل صورت مي پذيرد

 ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي •
 ) توانبخشي، آموزشي و حمايتي درماني-( تشكيل پرونده ي تخصصي  •
دوديت هاي عملكردي و دستيابي وي به سطح باالتري از تعيين اهداف توانبخشي فرد، به منظور قادرسازي، جبران مح •

 توسط تيم تخصصي- –مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يك بازه ي زماني مشخص 
 در جلسه ي گروهي

 تيم تدوين و طراحي برنامه ي توانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريك از اعضاي •
 اجراي برنامه ي توانبخشي و ثبت كليه ي اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در پرونده ي تخصصي •
به صورت ماهيانه با حضور كليه افراد تيم توانبخشيو بررسي نتايج ارزيابي هاي  Case Conferenceبرگزاري جلسات   •

در روند توانبخشي و باز تعريف برنامه ي فوق در  دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد
 صورت پسرفت فرد

 

  5ماده 
 توانبخشي ،خدمات  آموزشي 
 
  خدمات آموزشي: 1-5
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 آموزش شيوه زندگي سالم •
 آموزش مهارتهاي زندگي •
 خطاطي- نقاشي- كالس هاي آموزشي مانند نجاري، خياطي ،صنايع دستي ، بافندگي، قرآن ، سوادآموزي ، موسيقي- •
 )كارگاه آموزشي 2با توجه به نياز و فرهنگ هر منطقه حداقل .... (و
آموزش بهداشت و مراقبت فردي  •
 

 خدمات توانبخشي: 2-5
 ويزيت پزشك عمومي هفته اي يكبار •
 فيزيوتراپي دو روز در هفته •
 روز در هفته دوكاردرماني  •
خدمات مشاوره اي سالمند و خانواده يك روز در هفته  •
 

  اهي تفريحي و هنريخدمات رف: 3-5
 برگزاري اردوهاي يك روزه و چند روزه، تفريحي، سياحتي، زيارتي و علمي  •
 برگزاري برنامه هاي متناسب با مناسبت ها و ايام خاص  •
 كتاب خواني، شعر خواني و قصه گويي •
 اجراي تئاترو موسيقي •
 ...)جدول و –شطرنج (سرگرميهاي متناسب با سن  •
 نمايش فيلم  •
 ه هاي تفريحي ورزشياجراي برنام •
 

. مي باشد   12صبح الي  8و روزهاي پنجشنبه از ساعت  14صبح الي  8ساعت فعاليت در اين مراكز ساعت  : 1تبصره 
اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت : 2تبصره 
.  مي باشد 17تا  14ظهر  ساعت كار در شيفت بعداز .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 سالمند يارانه بگير در شيفت بعدازظهر   30كاري حاكم بر شيفت صبح، حداكثر تا سقف 

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

 .باشد
 

 6ماده 
نيروي انساني 

 
 نيروي انساني تخصصي :  1-6
  به صورت تمام وقت :مسئول فني •
 يك روز در هفته يك نفر   :پزشك عمومي •
 يك نفر به صورت تمام وقت : كارشناس روان شناسي •
 يك نفر يك روز در هفته  : اجتماعي يمددكاركارشناس  •
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 روز در هفتهسه يك نفر  : ييا كاردرمان كارشناس فيزيوتراپي •
 در صورت نياز سالمندان به گفتاردرماني بصورت پاره وقت يك روز در هفته : يگفتار درمانكارشناس  •
 فتهه در يك نفر دو روز : يپرستاركارشناس  •

 نفر سالمند يك نفر 15به ازاء هر  : مربي آموزشي •

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

 
  نيروي انساني غير تخصصي:  2-6
 )بكارگيري آشپز وجود ندارددر صورت عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا، نيازي به ( آشپز يك نفر  •
 خدمه  يك نفر  •
 

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

ركز موظف به شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي كشور كليه كاركنان هر م : 2تبصره 
 .مشخص مي شود خواهند بود

 
  7ماده 

شرح وظايف نيروي انساني 
 

 پزشك:   1-7
 سالمندبررسي وضعيت عمومي  •
 انجام معاينات باليني عمومي و در صورت نياز ارجاع به متخصص و مراكز پاراكلينيكي •
 و ثبت اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگيري تشكيل پرونده •

 
 يپرستاركارشناس :   2-7
 كمك به حفظ سالمتي جسماني از طريق كنترل عاليم حياتي •
 نظارت بر نحوه ي مصرف داروها •
 نظارت بر رعايت بهداشت فردي و اجتماعي •
 گزارش هرگونه تغيير در سطح سالمت سالمند •
 پيگيري امور پاراكلينيكي •

 تشكيل پرونده و ثبت اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگيري •
 
  فيزيوتراپيكارشناس :   3-7
 ارزيابي قدرت عضالت اندام ها به صورت فعال، به منظور ارتقاء فرد از يك سطح پايين تر به سطح باالتر  •
 آموزش هاي حركتي و تمرينات متمركز  •
 .راه رفتن به فرد و خانواده اوآموزش وضعيت هاي صحيح ايستادن و  •
 ارزيابي حسي و به كار گيري تكنيك هاي بازگشت حسي •
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 آموزش نحوه انجام تمرينات عملكردي با توجه به شرايط فرد  •
تنظيم يك برنامه منظم جهت افزايش هماهنگي  و تعادل ميان گروه هاي عضالني در وضعيت هاي مختلف كه با توجه به  •

. يير مي يابدشرايط و پيشرفت فرد تغ
 تشكيل پرونده و ثبت اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگيري •

ي كاردرمانكارشناس :   4-7
 ارزيابي و كسب آگاهي از توانايي هاو ناتوانايي هاي سالمند •

 ارائه آموزش هاي الزم براي دستيابي مجدد به مهارت ها و كسب استقالل فردي •

  IADLو   ADLزم در انجامآموزش  و تقويت مهارت هاي ال •

 آموزش استفاده از تكنيك هاي تطابقي جهت جبران ناتوانايي هاي فرد سالمند •

 روانشناسي اجتماعيحمايت سالمند از نظر •

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

 تجويز وسايل كمكي  •

 ...وه استفاده از وسايل كمكي نظير عصا ،واكر ،ويلچروآموزش نح •

 به سالمندال .دي.اي آموزش  •

  تجويز و ساخت اسپلينت ودر صورت نياز، ارجاع به مراكز تخصصي توانبخشي •
به منظور كمك به فرد براي انجام كارهاي داوطلبانه يا پاره وقت متناسب با  ارزيابي و تقويت مهارت هاي حرفه اي •

 ها و عاليق  توانمندي

 قويت مهارتهاي شناختي ، قدرت انگيزه ، افزايش تحمل كاري و تقويت ارتباطات اجتماعيت •

 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 •
 مات الزم جهت پيگيرياقدا
 
 يروانشناسكارشناس :   5-7
 ارزيابي باليني •
 همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح توانبخشي فرد •

 مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده •

 ارتقاء كيفيت ارتباط سالمند و خانواده •

 گروه درماني •

راري ارتباط، حل مسئله، مقابله با فشار رواني، مهارت هاي برق( آموزش مهارت هاي رواني و اجتماعي به فرد و خانواده  •
 ...... )مديريت بحران و

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

 اجتماعيي مددكاركارشناس :   6-7
 ارزيابي وضعيت فردي و اجتماعي سالمند و خانواده •

 جتماعي سالمندشناسايي منابع موجود جهت ارتقاء وضعيت فردي و ا •

 سوق دادن فرد و خانواده به بهره گيري از منابع فوق •
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 پيگيري مسائل حقوقي •

 آماده نمودن خانواده براي پذيرش و ترخيص سالمند از مركز •

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

 مربي آموزشي:  7-7
تدوين شده توسط تيم تخصصي، تحت نظارت كارشناسان مربوطه و با همكاري اجراي برنامه هاي آموزشي و توانبخشي  •

 كمك مربي

 ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله •

  
 كارشناس گفتاردرماني:  8-7
 يدرمان برنامه و هدف نييتع و يابيارز •

  سالمندان يا دوره يابيارزش و يدرمان جلسات قيدق ثبت •

 يها مهارت ، يرفتار يهاي ژگيو يابيارز ، يدهان منطقه يعملكرد يساختار يهاي ژگيو يابيارز ، حواس يابيارز •
 جهت مذكور يها نهيزم در موجود اختالالت رفع و يگفتار و يزبان يهاي ژگيو ، يشناخت يهاي ژگيو ، يداريشن و يداريد

 گفتار ليتسه

  8ماده 
فضاي فيزيكي  

 
 مترمربع 12 حداقل مساحتبه  به صورت مشترك، پزشك، پرستار و مسئول فنياتاق  •
 متر مربع 18توانبخشي با مساحت حداقل  فضاي •
 كالس 1سالمند  15به ازاي هر به طور ميانگين متر مربع،  15كالسهاي آموزشي با مساحت حداقل  •
  مترمربع 9مساحت حداقل  روان شناس و مددكار اجتماعي بهاتاق  •
 مترمربع 12حداقل به مساحت اتاق استراحت سالمند  •
 پزخانه آش •
 حمام يك سرويس  •
 )و فرنگي  معمولي(سرويس بهداشتي سه سرويس  •

  9ماده 
 تجهيزات و لوازم تخصصي 

 
  پزشكي: 9 -1
 درجه اندازه گيري حرارت •
 فشارسنج •
 گوشي پزشكي •
 تخت معاينه •
 پاراوان •
 ترازوي پزشكي •
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جعبه كمك هاي اوليه  •
 

  فيزيوتراپي و كاردرماني: 2-9
 دستگاه اولتراسوند •
•   TNS 
 مادون قرمز •
 تحريك الكتريكي •
 فريم و ضمايم •
 پارالل و آينه •
 چرخ شانه •
 دوچرخه ثابت •
 پولي وضمائم و ست دست ورز •
 انواع عصاهاو واكر •
 خميردرماني •
 نردبان انگشتي  •
 ودج تقويت كوادريسپس •
 تخت درمان كاردرماني •
 

 آموزشي، تفريحي و ورزشي: 3-9
 يك دستگاه تلويزيون •
 ريتصوي يك دستگاه پخش صوتي - •
 وسايل تفريحي و ورزشي متعارف مانند شطرنج، جداول مختلف و وسايل ديگر با توجه به عالقمندي سالمندان مركز •

اتاق استراحت سالمند : 4-9
مبل راحتي   •
      صندلي  ••


