
٠ 

 

غير دولتي توانبخشي   مراكز

  

  )كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك 

  

 

 
 

	����و�� ���و�� ���و�� ���و�� 

	�ا�ر �ا��

	�ا�ر �ا��

	�ا�ر �ا��

ا�ر �ا��     

 
  

  

  

مراكز اختصاصي ضوابط و شرايط دستورالعمل

  حرفه اي معلولين

  

كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك 

  

  )نفر  50ظرفيت (

  

  

  

  

 1396  

  

دستورالعمل

كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك ( 



١ 

 

  : مقدمه 
اهداف تعريف شده فعاليت هاي سازمان  آموزش و توانبخشي معلولين رسيدن به استقالل اقتصادي و اجتماعي از فرآيند در    

برآيند اين فعاليت ها رسيدن به مرحله ايست كه توانخواه بتواند با استقالل نسبي در انجام قسمتي از يك حرفه . بهزيستي مي باشد

تنها در اين صورت . توانايي كسب شده و بالقوه خويش را در راستاي توليد يا ارايه خدمت به كار گرفته و در اين زمينه موفق گردد

است كه ايشان را از نيرويي سربار خانواده به فردي مولد و مفيد جامعه كه بتواند خود و خانواده اش را به طور نسبي اداره كند 

تيپ يك، مكاني است كه اين اهداف ظهور و بروز يافته و محلي براي گذار به  –بنابراين كارگاه توليدي حمايتي . تبديل نمايد

  .قعي اشتغال و يا تثبيت در شغلي پايدار محسوب مي گرددمحيط وا

، ماده يك و  83دستورالعمل حاضر به  استناد قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال . لذا

منظور دستيابي به براي آماده سازي شغلي و گذار موفق ب "كارگاه توليدي حمايتي" تحت عنوان،  3تبصره هاي الف و ب ماده 

  .  شغل پايدار و هدايت به سمت اجتماع طراحي شده است

  :هدف 

هدف كلي از تاسيس و فعاليت كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك، كارآموزي و كارورزي در راستاي توانمند سازي و كسب آمادگي 

به خودكفايي نسبي اجتماعي و اقتصادي  هاي الزم براي حضور در شرايط شغل حمايت شده و دستيابي به شغل پايدار و رسيدن

  .مي باشد و اهداف جزئي تر مي توانند حول موارد ذيل تبيين گردند

و دستيابي به  حين كار اجتماعي از طريق ايجاد آمادگي توانخواه براي آموزش مهارت هاي –كسب نسبي استقالل اقتصادي  -1

  . شغل پايدار بعنوان كارگر حمايتي خواهد بود

آماده سازي آن دسته از توانخواهاني كه شرايط خروج از چرخه خدمات توانبخشي حرفه اي و ورود به ساير خدمات حمايتي از  -2

  .جمله شرايط تيپ دو حمايتي را  دارا مي باشند 

  

     1ماده 

   تعاريف

 

 اي حرفه توانبخشي :1- 1

و  رواني ، ذهني حسي حركتي، هاي معلوليت داراي افراد به كه شود مي اطالق خدمات از اي مجموعه اي به  حرفه توانبخشي

 كه توانمنديهاي و مهارتها به دستيابي آنان منظور به )مشروط به دارا بودن شرايط پذيرش ( افراد مبتال به اختالل طيف اتيسم 

  . كار اشتغال حمايتي ارائه مي گردد  به دستيابي و آماده سازي براي

  حمايتي توليدي كارگاه :2- 1

كارگاهي است كه با تاكيد بر نيازسنجي و بازار يابي براي توليد و عرضه محصوالت و يا خدمات با كيفيت، برنامه ريزي شده و 

اين كارگاه مي تواند از كارگاه هاي مختلفي . فراهم مي نمايد) توانخواه( شرايط آموزش و اشتغال حمايتي را براي افراد معلول 

 در اين كارگاه توانخواهان بصورت. 1كارگاه و حرفه انتخابي بايستي به كميته پذيرش شهرستان معرفي گردندتشكيل گردد كه نوع 

كارورز و يا "حضور داشته و پس از طي دوره كوتاه آموزش هاي تابعي در حرفه مورد نظر به عنوان  تلفيقي از انواع معلوليت

  .به فعاليت خواهند پرداخت "كارگر حمايتي 

                                                
 .تعيين مي شود سسؤم نوع كارگاه صرفاً با نظرانتخاب  ١
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لذا . نظر به اينكه در عرصه توليد محصوالت به نيروي كار آموزش ديده بعنوان سرمايه اصلي مؤسسه تاكيد مي شود  : 1تبصره 

حركتي، رواني مزمن ، اتيسم مشروط به دارا بودن  –كليه توانخواهان واجد شرايط اعم از افراد با معلوليت هاي ذهني ، حسي 

   .شرايط كار مي توانند در كارگاه هاي تيپ يك به صورت تلفيقي پذيرش و مشغول به كار شوند

  

  شغل پايدار: 3- 1

حداقل به مدت يكسال از زمان شروع به  در اين دستورالعمل حفظ شغلي كه براي فرد ضمن دستيابي به استقالل مالي، 

 .پايداري و دوام داشته باشدكار، 

 

  

 شرايط عمومي پذيرش در كارگاه هاي توليدي حمايتي  واجد معلول فرد : 4 – 1

 . در انجام فعاليت هاي شخصي و ارتباطي از توانائي الزم برخوردار باشد  •

 .توانخواهان ذهني مي بايست در سطح آموزش پذير باشد  •

 سال به باال باشد  14سن توانخواه بايستي  •

  به صورت تلفيقي پذيرش انواع معلولين  •

 .فرد توانائي يادگيري حرف و مشاغل را در كارگاه مذكور داشته باشد •

 كار جوياي معلول فرد   :5 - 1

كار  بازار در جذب به قادر راحتي به اشتغال، و اي حرفه پذيرش عمومي شرايط بودن دارا ضمن كه شود مي اطالق فردي به

  .ها مشغول به كار خواهند شدكارگاه در اين نوع و از طريق كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان .نباشد

  

از واژه  لذا، شايسته است تانظر به اينكه فرد معلول ، با خواست و انگيزه فردي تمايل به حضور در كارگاه را دارد ،  - 2تبصره

   .گردداستفاده  ويبراي  "توانخواه"

  

 آماده سازي شغلي توانخواه   :6- 1

 هاي آموزشكه طي آن فرد توانخواه براي دستيابي به شغل شايسته آماده شده و  است توانبخشي حيطه در خدمات از فرآيندي

و هر توانخواه متناسب با شغل و  دريافت مي نمايد الزم در حين كار را براي رسيدن به آمادگي و ورود به بازار كار و شغل معين 

آموزش هاي الزم مشتمل بر . باشد و آماده به كار محسوب مي شودحرفه ي مشخص مي تواند واجد شرايط اشتغال و بكارگماري 

  : چهار بخش مي باشد 

 )LSE(آموزش هاي مهارت هاي زندگي  •

 آموزش مهارت هاي ارتباطات موثر در حين كار  •

 كسب و كار و تشخيص فرصت آموزش هاي كارآفريني ،  •

 آموزش مهارت هاي فني و تابعي از حرفه مشخص  •

 

با هماهنگي دبير خانه ستاد اشتغال از " دستورالعمل ابالغي آماده سازي شغلي "شايان ذكر است كه آموزش هاي مذكور بر اساس 

 .اكز غير دولتي اجرائي خواهد شدطريق كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان پيش بيني و حسب مورد از طريق مر

 

 تابعي هاي آموزش  :7- 1

مهارت ها اطالق مي شود كه براي آموزش و يادگيري حرفه هاي معين و در دستيابي فرد به شغل و حفظ آن مورد  از اي مجموعه

حل مشكل ، تصميم ( اهم اين مهارت ها مشتمل اند بر آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي ، مهارت هاي شناختي . نياز است

  . مي باشد ...) گيري و 
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"فعاليت"وم آموزش هاي كارگاهي به دو مفه 
  .تأكيد دارد  ”وظيفه“و  ٢

  : تعريف فعاليت 

 

 دوره كارآموزي   :8- 1

ماه كه با معرفي توانخواه به كارگاه حمايتي توليدي آغاز مي شود و توانخواه در اين دوره ضمن گذرانده  6الي  1دوره اي است بين 

  . آموزش هاي تابعي و مقدماتي جهت اشتغال و يا حضور در كارگاه توليدي حمايتي آماده مي شود

  . نماينددريافت نمي  را توانخواه هيچ مبلغي "كارآموزيدوره "در  :3تبصره 

  

  دوره كارورزي  :9- 1

در اين دوره توانخواه ضمن آشنايي بيشتر با ماهيت كار و نحوه انجام وظايف مربوطه، در مسير فرآيند توليد قرار گرفته و آموزش 

بعبارتي فرد توانخواه در دوره كارورزي مهارت  ٣)آموزش هاي توام با كار ( هاي تكميلي تر را در حين آنجام كار دريافت مي كند 

كارگاه بايستي معادل حداقل  در دوره كارورزي، هر .هاي الزم جهت استقالل نسبي در انجام فرآيند كاري را كسب مي نمايد

براساس ميزان كارائي و اثربخشي در توليد بصورت  4) پول توجيبي(عنوان دستمزد از يارانه دريافتي را به % 20

   . يانگين به حساب تمامي توانخواهان پرداخت نمايدم

 

 حمايتي  كارگر: 10- 1

 )خدمات ارائه يا توليد كيفيت و از لحاظ كميت (كار در وي عملكرد ميزان معلوليت، شدت يا نوع بعلت كه مي شود گفته فردي به

كمتر از افراد عادي بوده و با حمايت ، آموزش و آماده سازي در حرفه معين مي تواند شرايط ورود به محيط هاي اشتغال حمايتي  

  . را داشته باشد 

بايستي دوره هاي آموزش تابعي از مهارت خاص را طي نموده و به عنوان فرد آماده به كار به تائيد كميته ) واجد شرايط ( توانخواه 

 .نبخشي حرفه اي و اشتغال شهرستان رسيده باشدتوا

  

توانخواه واجد شرايط حضور در كارگاه هاي توليدي حمايتي از نظر كاركردي، توانائي هاي كمي نسبت به افراد معلول  :4تبصره

  .تيپ دو  را دارا مي باشد -شاغل در واحد هاي صنفي 

 

 توانبخشي حرفه اي و اشتغال كميته  :11- 1

را در سه سطح  اي حرفه پذيرش هاي فعاليت محوريت كه شهرستان و استان سطح در اي و اشتغال حرفه توانبخشي كميته

  .دارد را تشكيل مي گردد برعهده پذيرش ، هدايت و نظارت را

 

 نحوه ادغام و تبديل شدن به  مركز جامع   :12- 1

  

صرفا ادغام كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك  با مركز حرفه آموزي بالمانع است و امكان ادغام كارگاه با مركز پيش حرفه اي  •

 . وجود ندارد

  .ارائه مي گردد در صورت جامع شدن كارگاه، آموزش توانخواهان در حين انجام كار به آنان •

  

                                                
2 Activity 
3 Train on Jon Going 
4 Pocket Money 
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   2ماده 

 خروج از چرخه خدمات  شرايط و پذيرش ضوابط

  ضوابط پذيرش  :1 -2

توانخواه متقاضي، پس از انجام مراحل ارزيابي، راهنمائي و مشاوره شغلي و آماده سازي شغلي با معرفي كميته توانبخشي  - 1- 2-1

  . حمايتي تيپ يك معرفي مي گردد –و اشتغال شهرستان به كارگاه توليد 

  .دستورالعمل ضوابط پذيرش به استان ارسال مي گردد :1تبصره 

  .نمي باشد "كارگر حمايتي "كارگاه بطور مستقيم مجاز به پذيرش معلول جوياي كار تحت عنوان  -2- 2-1

 و ذهني حسي، حركتي، –هاي جسمي  معلوليت در كارگاه هاي توليد حمايتي تيپ يك، كليه توانخواهان با انواع با  - 3- 2-1

 پذيرش تلفيقيپذيرفته شده و بر  "زي و يا بعنوان كارگر حمايتي كارور –كارآموزي "مزمن و اوتيسم براي طي دوره هاي  رواني

 . تاكيد مي گردد) برحسب نوع معلوليت ( آنان

 

 )گذار موفق(شرايط خروج از چرخه خدمات  : 2 -2

شرط خروج توانخواه از كارگاه توليدي حمايتي تيپ يك بر اساس طول دوره هاي كارآموزي و كارورزي و ميزان آمادگي  -2-2-1

 . وي در زمنه هاي اشتغال و انتقال به ساير مراحل اشتغال حمايتي مي باشد

موقعيت  كه زمان هر در مود، لذان تلقي معلول فرد براي دائمي كار محل يك توان مي را حمايتي توليدي كارگاه اگرچه -2-2-2

  . اقدام گردد توانبخشي حرفه اي شهرستان كميته نظر با تواند مي شود، مهيا وي براي  تري مناسب كاري

كليه توانخواهاني كه توان آموزش حرفه معيني را براي دستيابي به شغل حمايتي نداشته باشند، با نظر كميته توانبخشي  - 2-2-3

بررسي در اين مرحله حداكثر تا سه ( انتقال پيدا كنند ) حرفه آموزي (حرفه اي شهرستان بايستي به مراكز توانبخشي حرفه اي 

  ). نجام پذيردماه پس از معرفي به كارگاه بايستي ا

در صورت درخواست توانخواه و يا ولي قانوني وي مبني بر ترخيص وي ، در اين صورت كارگاه مورد را كتباً به كميته  -2-2-4

بديهي است كه كميته توانبخشي شهرستان در اولين فرصت . توانبخشي حرفه اي شهرستان اعالم نمايد و تصميم گيري خواهد شد

  .اقدام خواهد نمودنسبت به جايگزيني وي 

پس از ترخيص موفق افراد از كارگاه تيپ يك و ارجاع آنان به كارگاه حمايتي تيپ دو  يا ساير موارد، كميته توانبخشي  -2-2-5

  .حرفه اي و اشتغال شهرستان نسبت به تكميل ظرفيت مركز اقدام خواهد نمود 

 

 

 3ماده 

 در كارگاه خدمات ارائه روند

  

مي باشد، در  12تا  8به استثناء روزهاي پنجشنبه كه از ساعت  14صبح تا  8كارگاه در روزهاي هفته از ساعت فعاليت  - 1- 3

صورت نياز و موافقت استان و آمادگي كارگاه با ارائه مجوز كتبي، افزايش ساعت فعاليت منوط به رعايت پرداخت حقوق و دستمزد 

  .بالمانع است 17تا ساعت يارانه ، % 30پرسنل و افزايش دستمزد توانخواه تا 

 

 منطبق با ( دولتي ادارات كار رسمي ساعات برتغيير مبني اقليمي شرايط و كشور ي استانها استانداري تصويب اساس بر  : 1تبصره 

  .بود خواهد تغيير قابل كارگاه ي ها فعاليت خاتمه و شروع زمان ) استان در فعاليت ساعات تغيير
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با تعداد معدودي از توانخواهان داشته باشد، ) درطي ايام هفته( چنانچه كارگاه تمايل به همكاري خارج از ساعت متعارف  : 2تبصره 

 . مشروط به رعايت ضوابط باال، با كسب مجوز كتبي از بهزيستي شهرستان مي تواند اقدام نمايد 

  .گردد سرو و تهيه ماهيانه  غذايي برنامه طبق كه در كارگاه طبخ شده باشد  غذا وعده يك و چاشت وعده يك- 2- 3

  .كارگاه مجاز به فروش محصوالت توليد شده مي باشد -3- 3

براساس ميزان ) پول توجيبي(از يارانه دريافتي را به عنوان دستمزد % 20معادل حداقل  است، موظف كارگاهبطور كلي،  - 4- 3

مراحل آن  11براساس جدول ماده كه . ( تمامي توانخواهان پرداخت نمايدكارائي و اثربخشي در توليد بصورت ميانگين به حساب 

  .)به تفكيك تبيين شده است

با نظر كميته، نسبت  ، مشروط به آمادگي الزم توانخواهكارگاه موظف است تا ضمن رعايت دقيق مراحل كارآموزي و كارورزي- 5- 3

درنهايت كارگاه هاي توليدي حمايتي مي توانند با پذيرش توانخواهان به  به تبديل وضعيت توانخواه به كارگر حمايتي اقدام نمايد و

  . صورت كارگر حمايتي به كارگاه هاي تيپ دو تبديل وضعيت داده و از تسهيالت آن بهره مند شوند

 : توانخواهان و پرسنل به شرح ذيل مي باشد بيمه تأمين به موظف كارگاه-6- 3

 .براي توانخواهان و پرسنل كارگاه الزامي است تامين بيمه حوادث كار و مسئوليت  -1- 3-3

 و پرسنل كارگاه) به استناد دستورالعمل مربوطه  - تيپ دو ( تامين بيمه بازنشستگي براي كارگران حمايتي  -2- 3-3

 .در كارگاه توليدي حمايتي با رعايت ضوابط و شرايط مربوطه بالمانع است  2پذيرش كارگران حمايتي تيپ  -7- 3

نامه  شيوه براساس تواند مي شهرستان و استان بهزيستي معلول، فرد ذهاب و اياب هزينه معلول فرد از يتحما بمنظور -8- 3

 .نمايد اقدام مصوب هاي

 .نمود نخواهد پرداخت وجهي خانواده نامه آئين اين اجراي در- 9- 3

 واريز ماهيانه بطور گردد مي اعالن و افتتاح وي براي كه بانكي حساب در را فرد دستمزد با معادل مبلغ است موظف كارگاه-10- 3

 .نمايد اعالم شهرستان بهزيستي به يا رو نوشت فيش پرداختي را  چاپي و ليست

  

 4ماده 

 فني مسئول و مؤسس تخصصي شرايط

  )صاحب امتياز( مؤسس تخصصي شرايط :1- 4

كاردرماني، فيزيوتراپي، گفتار درماني، شنوايي (دارا بودن مدرك تحصيلي دكتراي پزشكي، كارشناسي مرتبط به امور توانبخشي 

ار مرتبط، كارشناسي ارشد در سال سابقه ك 2، روانشناسي و علوم تربيتي  با داشتن حداقل ) سنجي، بينايي سنجي ، ارتوپدي فني 

  .  كارآفريني و حداقل يك سال سابقه كار داشته باشد، )در رشته مربوطه(مديريتهاي فني و مهندسي ،  رشته

اوليه خود را به كميته توانبخشي حرفه اي و  5متقاضيان براي تأسيس كارگاه توليدي حمايتي بايستي طرح كسب و كار: تبصره 

 .اشتغال ارائه نمايند

 

 فني مسئول تخصصي شرايط :2- 4

 در اولويت اول ) مرتبط با نوع حرف كارگاه(  ، كشاورزي ، صنايعمهندسيفني و  كارشناسي تحصيلي حداقل مدرك بودن دارا

  . ند و دارا بودن ساير مدارك تحصيلي با دارا بودن مدارك آموزشي و گواهي هاي مرتبط در اولويت بعدي بالمانع استباش

  

                                                
5 Business Plan ( B.P ) 



٦ 

 

وجود مسئول فني كه داراي سه نظر به اينكه هدف از فعاليت كارگاه ها نهايتا توليد و ايجاد اشتغال مي باشد  و نيز  : 1تبصره 

باشد، لذا، رشته تحصيلي مسئول فني بايستي با نوع فعاليت كارگاه هماهنگي و الزامي مي ويژگي تخصص، مهارت و تجربه كافي 

  .همخواني داشته باشد

، مي تواند تا ايجاد تغييرات در شرايط مسئول فني ، از مسئولين قبلي با هماهنگي كميته تا يكسال استفاده نمايدكارگاه  : 2تبصره 

  .بديهي است طي دوره هاي آموزشي و اخذ گواهي مهارتي براي آنان الزامي است

مدارك تحصيلي  ترجيحا باشند، مي مزمن رواني معلولين از كار شرايط پذيرفته شده افراد اكثريت كه هايي كارگاه در : 3تبصره 

  .موسس در رشته هاي روانپزشكي ، پزشك عمومي و كارشناس ارشد روان پرستاري، روانشناسي و كاردرماني باشد 

  

 5ماده 

  ،نوع آموزش 

 : نظر به اينكه آموزش از وظايف ذاتي كارگاه مي باشد، لذا به دو قسمت كارآموزي و كارورزي طبقه بندي مي شود 

  نوع آموزش  :5-1

 آموزش هاي الزم جهت آشنايي و آماده سازي جهت شروع كارورزي : كارآموزي -5-1-1

 و توجيه بمنظورآموزش ، است گذرانده را مقدماتي سازي آماده و آموزشي هاي دوره قبالً ) كار شرايط واجد (فرد  اينكه به نظر

 :بگذراند ذيل شرح نيز به را هائي دوره بايستي نظر مورد حرفه نوع بيشتر

  )آموزش هاي تابعي. ( شود مي مربوط كارگر شغلي وظايف به كه هايي آموزش -2- 5-1

 شغلي مزيت ارتقاء سبب كه ارتباطات اصالح ، كاري آداب زندگي، مهارتهاي ، كاري رفتار و اجتماعي هاي مهارت آموزش -3- 5-1

 .شد كارخواهد محيط در آنان

 و فرهنگ بوم با منطبق ، مركز ظرفيت و حرف و نوع با متناسب توليدي حمايتي كارگاه هاي اندازي راه به مجاز هر مركز -4- 5-1

 .بود خواهد شهرستان اي توانبخشي و اشتغال حرفه كميته اطالع  با منطقه

 در را وي تواند مي مركز ، شهرستان پذيرش كميته نظارت با و مجوز كسب از پس شاغل كارگر توانمندي صورت در -5- 5-1

 . )شده حمايت اشتغال ( نمايد مشغول) كاري محيط شرايط در ( كارگاه محل از محيطي خارج

  .تشكيل شود تواند مي گروهي و فردي بهداشت و ايمني و فضا موارد رعايت بهه بر اساس ظرفيت مجاز كارگا هر :1تبصره 

 

  مدت آموزش طول :5-2

 .ماه خواهد بود 6دوره كارآموزي كه مدت آن  تا  -1- 5-2

مي باشد و ) از زمان ابالغ اين دستورالعمل براي توانخواهان جديد( ماه  60كارآموزي به مدت  6از ماه  كاروزي مدت طول-2- 5-2

  .مبلغ يارانه به وي پرداخت گردد% 20بايستي معادل 

 شرايط متقابل اجتماعي، رفتار فردي، استعداد عالئق، كار، نظرنوع از نخواهپس از گذراندن دوره هاي فوق چنانچه توا : 1تبصره

به كميته توانبخشي و  حمايتي كارگر بعنوان فرد مركز مؤسس فني يا مسئول تأئيد با باشد مهيا وي فعاليت روند ادامه براي

  . يارانه دريافتي به وي پرداخت شود% 35قابل ذكر است كه در اين مرحله بايستي مبلغي معادل .شود مي معرفي شهرستان اشتغال

چنانچه توانخواه پس از طي دوره هاي كارآموزي و كارورزي توان، آمادگي و شرايط الزم براي تبديل به كارگر حمايتي را  :2تبصره 

 .  كسب نكرده باشد، كميته توانبخشي شهرستان مي تواند نسبت به ادامه فعاليت در كارگاه مجوز الزم را صادر نمايد

يا  حمايتي كارگر براي مرور به و مدت طوالني در اجتماعي ارتباطات اصالح ، كاري آداب زندگي، مهارتهاي آموزش : 3تبصره

  .شوند داده آموزش بايستي و ارائه مركز به شهرستان بهزيستي سوي از وي خانواده

 6ماده 



٧ 

 

 انساني نيروي

 باالتر ظرفيت با كارگاه هاي در لذا و بوده توانخواه نفر 50ظرفيت  با كارگاه به مربوط مختلف هاي رده در پيشنهادي پرسنل تعداد

 .يابد مي تغيير نسبت به انساني نيروي تر يا پايين

 وقت تمام بصورت فني مسئول •

 )در هفته مطابق با ساعت كار كارگاه روز 3(   روانشناسي كارشناس •

، تاييد كميته توانبخشي حرفه اي  و معتبر آموزشي مراكز از فني مهارت گواهينامه داراي ديپلم مدرك با حداقل استادكار •

  ازاي هر كارگاه يه استادكار به حرفه اي هاي رشته در كارشناسي يا واشتغال شهرستان  

  نفر يك آشپز •

 نفر يك  خدمه •

  )مورد حسب( پزشكي و توانبخشي تخصصي خدمت خريد •

 )حسب مورد(كارشناس بازاريابي  •

 )حسب مورد(حسابدار  •

 توانائي كه )با اخذ مجوز سازمان بهزيستي و كميته توانبخشي حرفه اي و اشتغال (افراد يا توانخواهاني  از تواند مي كارگاه :1تبصره 

باشند، با حذف يارانه بعنوان پرسنل استخدام نمايند و همانند ساير پرسنل از مزايا و حقوق  دارا مربي بعنوان را توليد يا آموزش

 .بهره مند خواهند بود

  .وجود ندارد و از سوي سازمان پذيرفته نيست "مدير داخلي "در فعاليت هاي كارگاهي سمتي تحت عنوان  : 2تبصره 

 .صاحب امتياز نمي تواند در يك كارگاه بيش از دو سمت داشته باشند :3تبصره 

     .فعاليت نمايد  مسئول فني مي تواند صاحب امتياز باشد، ليكن نمي تواند بعنوان كارشناس يا مربي در كارگاه :4تبصره 

 

   7ماده 

  شرح وظايف نيروي انساني 

  ) صاحب امتياز( وظايف مؤسس  :1- 7

 .حضور متناوب در مركز، اقامت در شهرستان داراي مجوز فعاليت و ثبت امضاء در دفتر حضور و غياب مركز •

 تعيين و معرفي مسئول فني واجد شرايط به سازمان بهزيستي  •

 رعايت شئونات اسالمي ، اخالقي ، مسائل حرفه اي و موازين حقوقي و قانوني  •

 پاسخگويي به شكايات مطروحه از كارگاه و افراد شاغل در آن  •

 انعقاد قرارداد با پرسنل واجد شرايط تحت نظارت مسول فني  •

قانون جامع حمايت از  3تبصره ماده  رعايت قانون كار جمهوري اسالمي ايران در مورد كاركنان شاغل در مراكزي كه مشمول •

 .حقوق معلوالن نمي باشند

ذ حسب فمسئول فني و كاركنان كارگاه طبق قراردارد منعقده و براساس قوانين ناو سنوات پرداخت به موقع حقوق و مزاياي  •

 .به حساب بانكي آنان و واريز مورد

 ني تأمين كليه مايحتاج و هزينه هاي كارگاه به پيشنهاد مسئول ف •

 تامين اقدامات الزم جهت توانمندسازي و ارتقاء كيفيت زندگي توانخواهان  •

 اقدامات جهت بيمه مسئوليت فني توانخواهان و كاركنان كارگاه •



٨ 

 

 ...تامين استاندارهاي خدماتي، بهداشتي و فني كارگاه اعم از ساختماني، تجهيزاتي، ايمني، توانبخشي و  •

 ملها ، ضوابط و مقررات ابالغي از بهزيستي تسلط و اجراي دقيق مفاد دستورالع •

 افتتاح حساب بانكي به نام كارگاه يا صاحب امتياز در يكي از بانك هاي كشور و ثبت و ضبط كليه اسناد مالي كارگاه  •

 مسئوليت صالحيت تخصصي ، اخالقي و فردي نيروي انساني در ساعات حضور دركارگاه •

 .دستور العمل بر عهده مسئول فني مي باشد 26كارگاه بر اساس ماده كليه مسئوليت توانخواهان در داخل  •

 محصوالت فروشنظارت بر فرآيند بازاريابي، ثبت سفارشات ، كيفيت توليد و •

 و ساير وظايف مندرج در دستور العمل ضوابط و مقررات عمومي تاسيس مراكز غير دولتي  •

 

  وظايف مسؤل فني  :2- 7

ئه خدمات آموزشي و توانبخشي كارگاه و رعايت استاندارد هاي علمي و حرفه اي مندرج در سرپرستي و نظارت كامل بر ارا •

 دستور العمل هاي سازمان بهزيستي

 حفظ سالمت جسمي و رواني گروه هدف و اقدام در جهت بازتواني و توانمند سازي آنان  •

 جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني كارگاه •

 تي كه در روند توانبخشي گروه هدف ايجاد ختالل نمايد به اداره بهزيستي شهرستان مربوطه اعالم گزارش مشكال •

 به موسس و درخواست تامين آنها  كارگاهاعالم نياز هاي  •

 حفظ مستندات مربوطه  ، هفتگي و ماهانهثبت گزارش  •

و توانبخشي براي گروه هدف در ) اجتماعي (تي ينظارت دقيق بر تشكيل پرونده هاي پرسنلي ، همچنين پرونده هاي حما •

 كارگاه و درج اقدامات به عمل آمده و خدمات ارائه شده به آنها 

 حضور فعال و مستمر در ساعات اداري و در صورت نياز و ضرورت در ساير اوقات حسب مورد •

 ...زاتي ، ايمني ،توانبخشي و حفظ و رعايت استاندارهاي خدماتي ، بهداشتي ، و فني مركز اعم از ساختماني، تجهي •

كميسيون  –همكاري با كارشناسان ناظر اعزامي از معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور ، استان و شهرستان ها  •

 صدور پروانه هاي بهزيستي و دفتر بازرسي و حراست سازمان 

طبق دستور العمل هاي وزارت بهداشت درمان و ..) .سل، وبا، هپاتيت، ايدز و (اعالم بيماريهاي واگير دار خدمت گيرندگان  •

 آموزش پزشكي به بهزيستي شهرستان 

 انجام مكاتبات رسمي و ادراي  •

 ها ، ضوابط و مقررات ابالعي از سازمان رعايت و تسلط كامل بر مفاد كليه دستورالعمل •

 رار داردبررسي و رسيدگي به شكايات مطروحه ازكارگاه كه در حوزه اختيارات مسئول فني ق •

 وه پذيرش و ترخيص گروه هدف حكنترل و نظارت بر ن •



٩ 

 

 ارسال آمار ماهيانه به سازمان بهزيستي جهت اخذ يارانه  •

 نظارت و كنترل پرونده هاي آموزشي، توانبخشي ، گروه هدف  •

 برنامه ريزي جهت امور فوق برنامه و فعاليتهاي تفريحي  •

 عاليت هاي آنان درصورت وجود بازار ياب و حسابدار نظارت بر ف •

 و ساير وظايف مندرج در دستور العمل ضوابط و مقررات عمومي تاسيس مراكز غير دولتي  •

   استاد كاروظايف  :3- 7

با توجه به توانائي هر فردتوانخواه بعنوان كارآموز نسبت به تقسيم كار و آموزش مراحل مربوطه بصورت تصويري و شماتيك در  •

 .محل اقدام نمايد

 آموزش هاي تكميلي در حين انجام كار به توانخواهارائه  •

 سرپرستي و نظارت بر فعاليت هاي توانخواه در كارگاه در مرحله كارورزي •

 ساير اعضاء براي پيشبرد اهداف  همكاري با  •

 گزارش نواقص اجراي كار ، ابزار و لوازم مورد نياز ، مشكالت جاري در محل كارگاه به مقام مافوق  •

    ارشناس روانشناسي وظايف ك: 3- 7

 ارزيابي باليني  •

و تعيين پيش آگهي ، هدف و برنامه ) موجود در محتوي پرونده  1-3 –بر اساس ب ( تشكيل پرونده ارزيابي رفتاري ، رواني  •

 .درماني توانخواهان 

 همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح آموزش و پيشرفت فردي   •

 مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده  •

 ماهه   6ارزيابي دوره اي  •

 گروه درماني  •

مهارت هاي برقراري ارتباط ، حل مسئله ، مقابله با فشار رواني، ( اجتماعي به فرد و خانوداه  –آموزش مهارت هاي رواني  •

 ...)مديريت بحران و

ي ، مهارت هاي زندگي ، ارتباط موثر  و نظارت بر حسن اجراي آموزش به استادكاران كارگاه در خصوص فعاليت هاي روانشناس •

 آن

 

 8ماده 

  )نفر  50با ظرفيت ( فيزيكي فضاي

 



١٠ 

 

 . متر مربع 12پرسنل و توانخواهان حداقل  پرونده نگهداري محل و فني كارگاه مسئول يا مديريت اتاق جهت مناسب فضاي •

 متر مربع  9اتاق روانشناس حداقل  •

متر مربع براي فضاهاي  5/1متر مربع  در فضاي باز و حداقل  3براي محيط هاي فني حرفه اي حداقل  متراژ و سرانه فضاي •

 )بر اساس نوع فعاليت مشخص مي گردد. (مسقف

 .حرف تعيين مي گردد نوع با متناسب ، خدماتي يا توليدي كارگاه جهت مناسب فضاي •

 .داراي روشويي جداعدد ايراني و يك عدد فرنگي هر كدام  2سرويس بهداشتي  •

 عمومي هاي فضا و خوري غذا سالن و آشپزخانه •

و از آنجا كه كارگاه محدوديتي در ... بديهي است نظر به تنوع فعاليت ها در سطوح خدماتي، اقتصادي ، كشاورزي و  : 1تبصره

 .ياز تعريف مي گرددزمينه انتخاب نوع حرف ندارد ، لذا تعيين ظرفيت كارگاه متناسب با نوع حرفه و فضاي مورد ن

 تعيين وي موانع كاري رفع و شرايط با متناسب بايستي كارگاه در حمايتي كارگر شغلي موقعيت و فضا سازي مناسب: 2تبصره

  .گردد

  

   9ماده

 لوازم و تجهيزات

  . نظر به تنوع حرف در كارگاههاي توليدي حمايتي ضروري است نسبت به تامين تجهيزات متناسب با تعداد توانخواهان تعيين گردد

  . كارگاه موظف است نسبت به ايمن سازي وسايل و تجهزات كارگاه اقدامات الزم را به عمل آورد 

  

  تجهيرات كارگاهي  و اداري 

 قفسه نگهداري پرونده پرسنل و توانخواهان  •

 تلفن و فكس كامپيوتر متصل به اينترنت  •

 )مطابق دستورالعمل شرايط و ضوابط عمومي(كارگاه مي بايست مجهر به دوربين مدار بسته باشد  •

  ساير ملزومات اداري مورد نياز  •

  .باشد مي كار به آغاز از پيش صالح ذي مراجع از تأئيديه دريافت به مؤظف هركارگاه : تبصره

  

   10ماده 

  ارگونومي و مناسب سازي محيط كار

  

بهداشت و سالمتي و راحتي و   -ارگونومي عملي است كه به رابطه انسان با كار مي پردازد و هدف آن افزايش و بهبود ايمني 

ارگونومي كه ضامن سالمتي توانخواهان در با توجه به نقش محيط كار در كار و بهره وري و با توجه به اصول . كارايي انسان است

  : 6فضاي حرفه و آموزي كارگاهي مي شود رعايت موارد ذيل موكدا توصيه مي گردد

  مناسب بودن وضعيت روشنايي كالس ها   •

  نصب تهويه عمومي ، سرويس هاي بهداشتي: رعايت اصول ارگونومي و  امكانات محيطي از جمله •

  مورد استفاده در كالسهاي حرفه آموزي با شرايط فيزيكي توانخواهانرعايت تناسب نوع ميز و صندلي  •

                                                
 از معاونت امور توانبخشی بھزيستی کشور ١٩/٨/١٣٩۵مورخ  ١١۴٣٧٠/٩۵/٧٠٠به استناد شيوه نامه ارگونومی مراکز محيط کار به شماره نامه :  ٦



١١ 

 

  تنظيم ارتفاع سطح وسايل و تجهيزات آموزشي با وضعيت فرد توانخواه  •

  توجه به حركات تكراري و وضعيت ثابت طوالني مدت  •

 استفاده از سطح شيبدار با زاويه مناسب در محل هاي غير هم سطح  •

  

  

   11ماده 

  توانخواهان در كارگاه هاي توليدي حمايتي تيپ يك نحوه پرداخت به

  مدت زمان  مرحله
دستمزد 

  پرداختي
  توضيحات

  –مرحله اول 

  دوره كارآموزي 

از بدو پذيرش 

حداكثر تا شش 

  ماه

بدون پرداخت 

  دستمزد

مرحله كارآموزي و اجراي تمرين كاري 

  .مي باشد

   –مرحله دوم 

  كارورزيدوره 
  ماه 60حداكثر  

پرداخت  -

دستمزد معادل 

ميانگين % 20

مبلغ يارانه 

  دريافتي

صبح تا  8از ( 

  )14ساعت 

  

توانخواه كار معيني را  –مرحله كارورزي 

آموخته و وارد چرخه توليد يا خدمات مي 

  .شود

كارگر  –مرحله سوم 

  حمايتي تيپ يك
  نامحدود

% 35معادل 

مبلغ يارانه 

  دريافتي

صبح تا  8از ( 

  )14ساعت 

  

 –مرحله توانمند سازي اقتصاد حمايتي 

توانخواه بعنوان كارگر حمايتي محسوب 

شده و مي تواند وارد اشتغال مشابه در 

همان محل يا بعنوان كارگر حمايتي در 

  .كارگاههاي  تيپ دو مشغول به كار شود

در اين مرحله ضمن تغيير  وضعيت يارانه 

بگيري وي دركارگاه بايستي بر اساس 

ل هاي ابالغي تيپ دو قرارداد دستورالعم

  . كاري با وي منعقد گردد

  

  


