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 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

) غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان(   

نفر( 05)ظرفیت   
 

 

 مقدمه

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  62ماده  9نظر به اينكه بر اساس قانون تشكيل سازمان بهزيستي و بند 

مجلس شوراي اسالمي، صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقاء سطح كيفي  62/11/08

هدف در جهت نيل به توانمندسازي آنان  و كاهش تصدي گري دولت، بر ارائه خدمات آموزشي، توانبخشي، مراقبتي به گروه 

عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد، اين دستورالعمل در اجراء قوانين فوق،  با هم انديشي متخصصان و كارشناسان 

لمي، در سال مرتبط در سازمان بهزيستي كشور، بهزيستي استان ها، انجمن مراكز غيردولتي توانبخشي و انجمن هاي ع

 شده و پس از تصويب در شوراي مديران حوزه توانبخشي، به منظور اجراء ابالغ مي گردد. بازنگري و تنظيم 1992

 

 1ماده 

 تعاريف 

 : سالمند1-1

سال(، سالمند  28-28د. از نظر سني به سه گروه سالمند جوان )نسال و باالتر باش 28اطالق مي گردد كه داراي  افراديبه 

گروه سالمندان داراي  9به باال( تقسيم مي گردند و از نظر ميزان وابستگي به سال  01سال( و سالمند پير ) 21-08ميانسال )

 .حداقل وابستگي،وابستگي نسبي وحداكثر وابستگي تقسيم ميشوند

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

 مي باشد. 27-99ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 

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

 مي باشد.  78-27به كمک دارد و طبق شاخص بارتل داراي نمره 

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

 مي باشد.  8-79كمک ونظارت راداشته باشد و طبق مقياس بارتل داراي نمره 

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

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

 

 سالمندانو توانبخشي آموزشي  روزانهغيردولتي  ز: مرك6-1

به مركزي گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و تحت 

توسط تيم تخصصي توانبخشي، به صورت روزانه، خدمات آموزشي، توانبخشي نظارت آن، به سالمندان واجد شرايط، 

 پزشكي، توانبخشي اجتماعي و توانبخشي حرفه اي ارائه مي گردد.
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  6ماده 

 ط تخصصي متقاضي ومسئول فنيايشر

 ط تخصصي متقاضي ي:شرا 1-6

  مدرک تحصيلي ياو  ، متخصص طب سالمنديعموميدكتراي پزشكي  تحصيلي مدرکحداقل دارا بودن 

از پرستاري،  و مددكاري اجتماعيمشاوره،  ،روانشناسي، توانبخشيمرتبط با هاي در رشته ارشد  كارشناسي

با معدل  تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمورد دانشگاه هاي 

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  17حداقل 

  سال 6حداقل به مدت  سالمندانسابقه كار مرتبط با 



 ط تخصصي مسئول فنيي:شرا 6-6

  مدرک تحصيلي يا و ، متخصص طب سالمندي مدرک تحصيلي دكتراي پزشكي عموميحداقل دارا بودن

از پرستاري، و  مددكاري اجتماعيمشاوره،  توانبخشي، روانشناسي، مرتبط با در رشته هاي ارشد كارشناسي

با معدل مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دانشگاه هاي 

 در دو مقطع تحصيلي متوالي  17حداقل 

  سال 6سابقه كار مرتبط با سالمندان حداقل به مدت 

 

 براي افرادي كه پيش از ابالغ اين دستورالعمل و  بر مبناي مفاد دستورالعمل هاي پيشين موفق به اخذ  :تبصره

پروانه هاي موافقت اصولي و مسئول فني گرديده اند، شرايط مندرج در دستورالعمل هاي زمان اخذ مجوز،  جاري 

 .خواهد بود

 

  9ماده 

 ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص

 : ضوابط پذيرش 1-9

  سال مي باشد. 28حداقل سن جهت پذيرش 

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

  ،)صرفا با ارائه ي آمار مربوطه به بدونتشكيل پرونده در ادارهي بهزيستي و پذيرش آزاد سالمندان )بدون يارانه

 رستان امكان پذير است.بهزيستي شه

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

 .شد

 ي و ترک كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند.يسالمندان معتاد پس ازسم زدا 
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 است. در مركز با رعايت ضوابط مربوطه بالمانعپذيرش سالمندان از هر دو جنس 

 

سال در  77از سن  و يا داراي اختالالت روانپزشكي )در حالت پايدار( معلولين جسمي حركتي و يا ذهني پذيرش تبصره:

 اين مراكز بالمانع است.

 

 : شرايط ترخيص  6-9

 و با  د مسئول فنيتوانبخشي مركز وبه سرپرستي و تايي ترخيص از مركز توانبخشي سالمندان به تشخيص تيم

 اداره بهزيستي شهرستان و استان صورت مي پذيرد. هماهنگي

 

  7ماده 

 فرايند ارائه ي خدمات درمركز

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

 ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي 

 ( حمايتيتوانبخشي، آموزشي و درماني، تشكيل پرونده ي تخصصي ) 

  جبران محدوديت هاي عملكردي و دستيابي وي به سطح  توانمندسازي،تعيين اهداف توانبخشي فرد، به منظور

 –باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يک بازه ي زماني مشخص 

 در جلسه ي گروهي -توسط تيم تخصصي

 وانبخشي، منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک از اعضاي تيمتدوين و طراحي برنامه ي ت 

 اجراي برنامه ي توانبخشي و ثبت كليه ي اقدامات، نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در پرونده ي تخصصي 

  برگزاري جلساتCase Conference دخيل در افراد ) با حضور كليه افراد تيم توانبخشيماه يک بار  2هر  حداقل

و بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي، به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد برنامه ي سالمند( 

 در روند توانبخشي و باز تعريف برنامه ي فوق در صورت پسرفت فرد

 

 دعوت شوند.  Case Conferenceدر صورت نياز سالمند و يا خانواده وي به جلسه تبصره:

 

  7ماده 

 خدمات  آموزشي، توانبخشي

 : خدمات آموزشي 1-7

 آموزش شيوه زندگي سالم 

 آموزش مهارتهاي زندگي 

 خطاطي، نقاشي ،صنايع دستي ، بافندگي، قرآن ، سوادآموزي ، موسيقي، كالس هاي آموزشي مانند نجاري، خياطي 

 كارگاه آموزشي( 6و.... )با توجه به نياز و فرهنگ هر منطقه حداقل 
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  بهداشت و مراقبت فرديآموزش 

  تغذيه سالمآموزش 

 

 : خدمات توانبخشي6-7

 يک بار در هفتهپزشک عمومي  هر سالمند توسط ويزيت 

 يا كاردرماني حسب نياز سالمند فيزيوتراپي 

  بار در هفتهخدمات مشاوره اي سالمند و خانواده يک 

  يک بار در هفتهخدمات پرستاري 

 خدمات مددكاري حسب نياز 

  گفتاردرماني حسب نيازخدمات 

 

 :خدمات رفاهي تفريحي و هنري 9-7

  برگزاري اردوهاي يک 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...( –سرگرميهاي متناسب با سن )شطرنج 

  نمايش فيلم 

 اجراي برنامه هاي تفريحي ورزشي 

 

ي پنجشنبه از و روزها 19صبح الي  0در اين مراكز ساعت  )و نه لزوما حضور سالمند در مركز( ساعت فعاليت: 1تبصره 

 مي باشد.  16صبح الي  0ساعت 

توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي : 6تبصره 

 مي باشد.  10تا  19ساعت كار در شيفت بعداز ظهر  نمايند.

فعاليت بعدازظهر مراكز مي تواند ادامه فعاليت شيفت صبح و يا فعاليتي با موضوع فعاليت هاي صبح و با مجوز : 9تبصره

 سازمان هاي ذيربط باشد.

روزه و برخورداري سالمند از  17)در صورت تامين از سوي سازمان( به ازاي حداقل حضور يارانه كامل در هرماه : 7تبصره 

 خدمات مركز، تعلق خواهد گرفت.

در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح، مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و ساعات  :7تبصره 

 مند يارانه بگير در شيفت بعدازظهر  اقدام نمايد.كاري حاكم بر شيفت صبح،  نسبت به پذيرش سال

در فرم  ويژه و منجر به كسب امتياز مي باشد اختياري ناهارو سرو  الزامي سالمندانميان وعده به همه  ي ارائه: 2تبصره 

 ارزشيابي خواهد گرديد.
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 2ماده 

 نيروي انساني

 نيروي انساني تخصصي :  1-2

 به صورت تمام وقت:مسئول فني 

 يک روز در هفته يک نفر  :پزشک عمومي 

  :يک نفر به صورت تمام وقت كارشناس روان شناسي 

  يک نفر يک روز در هفته  : اجتماعي يمددكاركارشناس 

 روز در هفتهسه يک نفر  ي: يا كاردرمان كارشناس فيزيوتراپي 

  بصورت پاره وقت يک روز در هفته سالمنداندر صورت نياز ي: گفتار درمانكارشناس 

  يک نفر دو روزدرهفته ي: پرستاركارشناس 

  هر سه ماه يكباركارشناس تغذيه: يک نفر 

 ساعت 0هفته اي : ، ورزشي و هنريمربي آموزشي 

 

هريک از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني، مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي :1تبصره

 شود.

 نيازمند به اين خدمت، ارجاع  اين افراد به كلينيکدر صورت عدم امكان بكارگيري گفتاردرمانگر براي سالمندان  :6تبصره

 الزامي است. و ثبت مستندات مربوطه در پرونده ي سالمند، گفتاردرمانگري و تامين هزينه مربوطه از سوي مركز

 

 نيروي انساني غير تخصصي:  6-2

 در صورت عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا، نيازي به بكارگيري آشپز وجود ندارد( آشپز يک نفر ( 

  خدمه  يک نفر 

 

نفر سالمند بوده و لذا در مراكز با ظرفيت 78مربوط به مركز با ظرفيت در اين دستورالعمل تعداد پرسنل پيشنهادي  :9تبصره

 . مشخص گرددبه نسبت بايد تعداد هر گروه نيروي انساني و يا پايين تر، باالتر 

كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي كشور : 7بصره ت

 .مشخص مي شود خواهند بود

 

  2ماده 

 شرح وظايف نيروي انساني

 پزشک:   1-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

  سالمندبررسي وضعيت عمومي 

  به متخصص و مراكز پاراكلينيكيانجام معاينات باليني عمومي و در صورت نياز ارجاع 

 يا تشديد آن پيشگيري از معلوليت عوارض سالمندي و مشاوره پزشكي در خصوص 

 

 يپرستاركارشناس :   6-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان

كننده ي خدمت دريافت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

  

 كمک 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 

  پاراكلينيكيپيگيري امور 

 

 فيزيوتراپي:  كارشناس  9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان

دريافت كننده ي خدمت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

  ارزيابي قدرت عضالت اندام ها به صورت فعال، به منظور ارتقا فرد از يک سطح پايين تر به سطح باالتر 

  آموزش هاي حركتي و تمرينات متمركز 

 آموزش وضعيت هاي صحيح ايستادن و راه رفتن به فرد و خانواده او 

 ارزيابي حسي و به كار گيري تكنيک هاي بازگشت حسي 

 ينات عملكردي با توجه به شرايط فرد آموزش نحوه انجام تمر 

  تنظيم يک برنامه منظم جهت افزايش هماهنگي  و تعادل ميان گروه هاي عضالني در وضعيت هاي مختلف كه با

 توجه به شرايط و پيشرفت فرد تغيير مي يابد.

 

 يكاردرمان:  كارشناس  7-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

 ارزيابي و كسب آگاهي از توانايي هاو ناتوانايي هاي سالمند 

  الزم براي دستيابي مجدد به مهارت ها و كسب استقالل فرديآموزش هاي ي ارائه 

 امور روزانهآموزش  و تقويت مهارت هاي الزم در انجام 

 آموزش استفاده از تكنيک هاي تطابقي جهت جبران ناتوانايي هاي فرد سالمند 

 روانشناسي اجتماعيحمايت سالمند از نظر 

 در قالب تكنيک هاي تمرين درماني و فعاليت هاي  حفظ  و تقويت عملكرد، قدرت عضالني و تحرک فيزيكي

 هدفمند

  تجويز وسايل كمكي 

 ...آموزش نحوه استفاده از وسايل كمكي نظير عصا،واكر،ويلچرو 

 تجويز و ساخت اسپلينت ودر صورت نياز، ارجاع به مراكز تخصصي توانبخشي 

 م كارهاي داوطلبانه يا پاره وقت متناسب با به منظور كمک به فرد براي انجا ارزيابي و تقويت مهارت هاي حرفه اي

 توانمندي ها و عاليق 

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

 آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني درمنزل 

 

 يروانشناسكارشناس :   7-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان

دريافت كننده ي خدمت

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

 ارزيابي باليني 

 همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح توانبخشي فرد 

  مشاوره با فرد و خانوادهمصاحبه و 

 انتقال تجارب سالمندان موفق به ساير سالمندان از طريق برگزاري جلسات مشترک 

 ارتقاء كيفيت ارتباط سالمند و خانواده 

 گروه درماني 

  آموزش مهارت هاي رواني و اجتماعي به فرد و خانواده ) مهارت هاي برقراري ارتباط، حل مسئله، مقابله با فشار

 (...يريت بحران و..رواني، مد

 

 اجتماعيي مددكاركارشناس :   2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمندان
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دريافت كننده ي خدمت

  در پرونده(ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات

 ارزيابي وضعيت فردي و اجتماعي سالمند و خانواده 

 شناسايي منابع موجود جهت ارتقا وضعيت فردي و اجتماعي سالمند 

 سوق دادن فرد و خانواده به بهره گيري از منابع فوق 

 پيگيري مسائل حقوقي 

 آماده نمودن خانواده براي پذيرش و ترخيص سالمند از مركز 

 

 ورزشي و هنري ،مربي آموزشي:  2-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 و با همكاري كمک مربي تخصصي تحت نظارت كارشناسان ، ورزشي و هنري اجراي برنامه هاي آموزشي 

 ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله 

 

 :  كارشناس گفتاردرماني0-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 تاريخچه، تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از سالمنداني كه  تشكيل پرونده، نوشتن شرح حال و

از خدمت گفتاردرماني استفاده نموده اند

 )ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني )مستندسازي اقدامات در پرونده

 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 

 يها نهيزم در موجود اختالالت رفع و يگفتار و يزبان يهاي ژگيو ، يشناخت يهاي ژگيو ، يداريشن و يداريد

 گفتار ليتسه جهت مذكور

  مشكالت تنفسي، بلع و كنترل آبريزش دهانارائه خدمات مرتبط با رفع 

 

 :  كارشناس تغذيه9-2

 حضور در مركز منطبق با دستورالعمل

 نظر شاخص توده بدنيسالمندان از  يابيارز 

  سالمندان نيازمند اين خدمتارائه برنامه تغذيه به 

 و ناهار مركز تنظيم برنامه ميان وعده 

 ثبت اقدامات 

 

  0ماده 

 فضاي فيزيكي 
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  مترمربع 16حداقل به مساحتبه صورت مشترک، مسئول فني ، كارشناس تغذيه وپزشک، پرستاراتاق 

 متر مربع 10توانبخشي با مساحت حداقل  فضاي 

  كالس 1سالمند  17به ازاي هر به طور ميانگين متر مربع،  17كالسهاي آموزشي با مساحت حداقل 

  ترمربعم 9مساحت حداقل  روان شناس و مددكار اجتماعي بهاتاق 

  مترمربع 16حداقل به مساحت اتاق استراحت سالمند 

  آشپزخانه 

  حمام يک سرويس 

 ( معموليسرويس بهداشتي سه سرويس ) و فرنگي 

 

  9ماده 

 تجهيزات و لوازم تخصصي 

 : پزشكي9- 1

 درجه اندازه گيري حرارت 

 فشارسنج 

 گوشي پزشكي 

 تخت معاينه 

 پاراوان 

 ترازوي پزشكي 

 جعبه كمک هاي اوليه 

 

 : فيزيوتراپي و كاردرماني6-9

 دستگاه اولتراسوند 

  TNS 

 مادون قرمز 

 تحريک الكتريكي 

 فريم و ضمايم 

 پارالل و آينه 

 چرخ شانه 

 دوچرخه ثابت 

 پولي وضمائم و ست دست ورز 

 انواع عصاهاو واكر 
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 خميردرماني 

  نردبان انگشتي 

 ودج تقويت كوادريسپس 

 تخت درمان كاردرماني 

 

 و ورزشي: آموزشي، تفريحي 9-9

 يک دستگاه تلويزيون 

  تصويري –يک دستگاه پخش صوتي 

 يک دستگاه رايانه با امكان دسترسي به اينترنت 

  وسايل تفريحي و ورزشي متعارف مانند شطرنج، جداول مختلف و وسايل ديگر با توجه به عالقمندي سالمندان

 مركز

 

 : اتاق استراحت سالمند7-9

  پشتي و يا مجهز به مبل راحتيمفروش به فرش و موكت همراه با 

  

  

  

  

  

  


