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   اختصاصي ضوابط و شرايط دستورالعمل

  ) 1شغل (پشتيباني معلولين آموزي حرفه مراكز

 

  مقدمه

 با توانخواه) معلول( فرد يك مؤثر و پايدار اشتغال .است اشتغال موضوع معلولين ندسازيتوانم اصلي عوامل از يكي

 تظيم قانون 26 ماده موضوع كميسيون داخلي نامه آئين 8 بند و معلولين از حمايت جامع قانون 7 ماده به استناد

 با )10/1389/ 6 ازنگريب بتصوي (تاريخ اسالمي شوراي مجلس 27/11/1380 مصوب دولت مالي مقررات از بخشي

   گيرد: مي صورت عمده هدف سه با معلولين آموزي حرفه مراكز تاسيس عنوان

 بخشي چرخه از خروج امكان آن دنبال به و توانخواه فرد  انساني كرامت حفظ اب راههم درآمدزايي و توانمندسازي ـ1

  . بهزيستي سازمان خدمات از

 مثبت نكات حائز يزن خود اين كه جامعه افراد با ارتباط و جامعه به توانخواه فرد مؤثر و ايمن ورود شرايط جاديا ـ2

  . است فراواني

 فاقد نيازمند افراد براي خالي هاي ظرفيت ايجاد و بهزيستي سازمان پوشش تحت افراد سربار هاي هزينه كاهش -3

 توانخواه آن طي كه است فرآيندي شده حمايت اشتغال همان عبارتي به يا حمايتي پوششي ي ها برنامه هرگونه

 و ها توانمندي عاليق، به توجه با و مشخص زماني بازه در و )J.C(2شغلي مدديار حمايت و همراهي با كار جوياي

 به منجر تواند مي شغل اين روند همين ادامه با نيز آن از بعد و يافته دست شغل به شده داده قبل از هاي آموزش

   گردد. وي براي درآمدزايي نيز و ثبات با و پايدار اشتغال

 اجراي و"شده حمايت اشتغال"فرآيند اصول رعايت و است اهميت حائز بسيار )J.C(يشغل اريمدد نقش ميان اين در

 حمايت اشتغال"واقع در باشد. داشته همراه به توانخواه فرد براي را مناسبي و مؤثر نتايج تواند مي فرآيند اين درست

 امكانات از بخشي تخصيص در عدالت و توانخواه فرد اساسي حقوق شناساندن ، دسترسي در برابري ،)SE ("شده

  .كند مي ترويج و پيگيري را توانخواه فرد به موجود

 اين و هستيم جامعه به توانخواه فرد پايدار و مؤثر ورود دنبال به شده فيتعر يها شاخص و اصول براساس )SE( در 

 شده طراحي ايران عزيزمان كشور اجتماعي و اقليمي ، فرهنگي خاص شرايط براساس كه اي منطقه و بومي الگوي

 تيبهزيس سازمان در پوشش تحت معلول جامعه معضالت از بخشي حل براي مؤثري و بلند يگام بعنوان تواند استمي

   باشد.
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 1ماده

  تعاريف

  متقاضي: - 1-1

 را شغل پشتيباني مركز تاسيس تقاضاي موجود هاي ظرفيت و ها توانمندي به توجه با كه حقوقي يا و حقيقي افراد

 مي مربوطه مقررات و ضوابط رعايت به مكلف را خود و داده ارائه كشور بهزيستي سازمان توانبخشي حوزه به

  دانند.

 توسط العمل دستور اين در شده بيني پيش مراحل طي از پس كه است اي نامه موافقت  اصولي: موافقت - 1-2

 ، ساختمان نمودن آماده به نسبت تا گردد مي صادر متقاضيان براي ساله يك اعتبار با استان 26 ماده كميسيون

 موافقت اعتبار است ذكر شايان . نمايند اقدام الزم هاي تاييديه كسب و نياز مورد انساني نيروي تامين و تجهيز

  .باشد مي تمديد قابل ماه شش مدت به   بار يك اصولي
 نيروي معرفي و تامين و تجهيز از پس مركز فعاليت تداوم و شروع براي كه است جوزيم فعاليت: پروانه -1-3

   .گردد مي صادر ساله اعتبارسه با نياز مورد انساني

 معرفي استان بهزيستي به ) حقوقي يا حقيقي ( موسس طرف از كه است شرايطي واجد فرد فني: مسئول - 1-4

 مطابق مربوطه مركز در و صادر فني مسئول پروانه فرد آن براي استان بهزيستي 26 ماده كميسيون تاييد از پس تا

  نمايد. مي وظيفه انجام تخصصي دستورالعمل با

  معلوليت داراي فرد - 1-5

 در محدوديت دچار بدن تشريحي ساختار يا و فيزيولوژيك عملكرد در دائمي نقص دليل به كه است فردي

  است. شده اجتماعي مشاركت و زندگي روزمره هاي فعاليت عملكرد،

   معلوليت شدت - 1-6

 در آسيب وسعت و شدت برآيند از كه است فرد اجتماعي مشاركت و عملكرد در"آسيب وسعت و اندازه"

 فعاليت انجام در قابليت و ظرفيت در محدوديت" و سو يك از"بدن تشريحي ساختار و فيزيولوژيك عملكرد"

  .گردد مي تعيين ديگر، سويي از"اجتماعي هاي مشاركت و زندگي روزمره هاي

  ذهني توان كم معلول - 1-7

 درمهارت واختالالتي ها كاستي با بوده متوسط حد زترا پايين توجهي قابل ميزان به او ذهني كاركرد كه است فردي

  . است همراه عملكردي و اجتماعي ، انطباقي هاي

   حركتي جسمي معلوليت داراي فرد- 1-8

 و تنه اندامها، عملكرد در محدوديت دچار اسكلتي و عضالني عصبي، سيستم در اختالالت دليل به كه است فردي

  .باشد مي اجتماعي مشاركت و زندگي روزمره هاي فعاليت در محدوديت دچار آن تبع به و گرديده فقرات ستون

   مزمن رواني بيمار - 1-9

 مدت به باشد. داشته تدريجي پيشرفت و شروع وي بيماري كه گردد مي اطالق رواني اختالالت به مبتال فرد به

   شود. معلوليت يا ناتواني ايجاد و عملكرد افت به ،منجر داشته عود به تمايل و يابد سال)دوام دو (حدود طوالني

  اتيسم طيف اختالل به مبتال فرد -1-10

 انجام و عالئق رفتارها، اجتماعي، ارتباط در نقص شامل مشخص رفتاري زمينه دو در هايي نشانه با كه است فردي

  .كند مي بروز شديد تا خفيف از طيفي صورت به اختالل اين عالئم .شود مي مشخص محدود، و تكراري هاي فعاليت

  



 

٣ 

 

   بينا نا فرد -1-11

 از كمتر كننده تصحيح هاي عدسي توسط اصالح بهترين با چشم دو هر در وي بينايي ميزان يا حدت كه است فردي

  نباشد. متري يك از انگشتان شمارش و دست حركت تشخيص به قادر كه طوري به باشد 1/0

  بينا كم فرد -1-12

كننده تصحيح هاي عدسي توسط اصالح بهترين با چشم دو هر در وي بينايي ميزان يا حدت كه است فردي
1
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  باشد.

   ناشنوا فرد - 1-13

 وسايل ساير و جراحي مداخالت سمعك، از استفاده با كه طوري به بوده شنوايي شديد اختالالت دچار كه است فردي

 90 از بيش وي شنوايي ي آستانه ديگر عبارت به شد. نخواهد طرف بر فرد كالمي ارتباطي مشكل شنوايي كمك

  باشد. مي بل دسي

   شنوا كم فرد-1-14

 كمك وسايل ساير و جراحي مداخالت سمعك، از استفاده با كه طوري به بوده شنوايي اختالالت دچار كه است فردي

 وي شنوايي ي آستانه ديگر عبارت به .شد خواهد طرف بر فرد كالمي ارتباطي مشكل شنوايي توانبخشي و شنوايي

  .باشد مي بل دسي 90 تا 30 بين

   اشتغال و ايي حرفه پذيرش عمومي 3شرايط واجد معلول فرد -1-15
 ،باشد اي حرفه پذيرش شرايط واجد تواند مي ذيل عمومي شرايط بودن دارا به مشروط معلوليت، نوع هر با فرد هر

 از: عبارتند شرايط اين

  . باشد مي سال 55 حداكثر و 18 حداقل بايد شرايط واجد فرد سن .1

 افزايش قابل سال 5 تا پذيرش سن حداكثر اشتغال و اي حرفه توانبخشي كميته ظرن با و خاص رايطش در :1 تبصره

  است.

 خدمات توانخواه فرد يا و نبوده وي توانبخشي هاي برنامه اولويت در پزشكي توانبخشي خدمات دريافت .2

  باشند. نموده دريافت را الزم

  باشد. دارا را شغل احراز شرايط عملكردي نظر از توانخواه فرد .3

  باشد. نسبي استقالل حد در4مراقبتي خود امور انجام در توانخواه فرد .4

 الزم توانايي و كافي اطالعات فاقد و مانده دور كار بازار از معلوليت واسطه به كه ناتواني داراي افراد .5

  باشند مي اولويت در باشد مي خود عالقه مورد و مناسب شغل كردن پيدا جهت

  باشد. دارا را هفته در ساعت 10 كاري توان حداقل .6

  5كار جوياي خواه توان- 1-16

                                                
٣Eligible 
٤Self-Care 
٥Job Seeker 
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 در جذب به قادر راحتي به اشتغال، و ايي حرفه پذيرش عمومي شرايط بودن دارا ضمن كه شود مي اطالق فردي به

 شهرستان بهزيستي اطالعات بانك در وي طالعاتا يا است نموده نام ثبت سازمان اشتغال سامانه در و نبوده كار بازار

  باشد. موجود استان يا و

  ) حمايتي اشتغال شرايط واجد ( كار به آماده توانخواه - 1-17

 توسط وي كاري ظرفيت و باشد اشتغال شرايط واجد تواند مي عمومي شرايط بودن دارا به مشروط توانخواه فرد هر

   گردد. ارجاع )Center -SE(»شغل پشتيبان «مراكز به و تعيين شهرستان اشتغال و توانبخشي كميته

  اي حرفه و اي حرفه پيش هاي مهارت -1-18

 نياز مورد مختلف هاي حرفه ييادگير و آموزش براي كه شود مي اطالق ها توانايي و ها مهارت از اي مجموعه به 

 دريافت كزامر در يا و كار محيط در آموزشها اين يا و باشد داشته ازقبل را هاي توانمندي اين بايستي توانخواه و است

 مهارتهاي بر اند مشتمل ها مهارت اين اهم . نمايد مي كمك آن پايداري همچنين و شغل به فرد دستيابي در و نمايد

 نوشتن، خواندن، مثل پايه مفاهيم ،گيري تصميم مهارت ،مسئله حل خودباوري، و شناختي هاي مهارت زندگي،

 هاي مهارت،كار محيط در عملكردي هاي مهارت ، فردي بين روابط ،آموزي حرفه مهارتهاي فضايي، تجسم رياضيات،

   و... كارآفريني و كار و كسب هاي مهارت حرف، از تابعي

  پايدار شغل -1-19

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

 .باشد داشته دوام و يپايدار كار، به شروع

  6شغل پشتيبان مركز-1-20

 برقراري در مجري مؤسسه بعنوان و توانخواهان پايدار شغل به دستيابي شرايط تسهيل هدف با كه است مركزي

  عنوان تحت افرادي استخدام با مركز اين نمايد. مي اقدام توانخواهان بكارگماري روند بر نظارت و كارفرما با ارتباط

 با مركز) تأسيس متقاضي (فرد مؤسس نمايد. مي توانخواهان براي اشتغال ايجاد به مبادرت )J.C( شغلي مربي

 هاي پيگيري و كارگماري به خصوص در شغلي خدمات ارائه به مجاز بهزيستي سازمان از الزم هاي مجوز دريافت

  بود. خواهد شغل از پس

 شد. خواهند آماده شغل به دستيابي براي و ديد نخواهند كارگاهي و اي حرفه آموزش معلولين مراكز اين در :2 تبصره

  شغلي مربي -1-21

 ضمن كه شغل، به دستيابي بمنظور توانخواهان به كمك براي تمايل و انگيزه داراي و ديده آموزش است، فردي

 شغل انتخاب براي توانخواه به كمك نيز و كارفرما با ارتباط برقراري ، جامعه در موجود شغلي هاي ظرفيت شناسائي

 مركز استخدام در شغلي مربي نمايد. مي فعاليت پايدار شغل به دستيابي  تا شغل از پس هاي پيگيري و مناسب

  باشد. مي شغلي پشتيبان توانبخشي
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  2 ماده

 مقررات از بخشي تنظيم قانون 26 ماده 12- 1 هاي بند اجرايي دستورالعمل مطابق سيسأت فرايند : تاسيس نحوه

  پذيرفت. خواهد انجام دولت مالي

 3ماده

  هدف

  پايدار اشتغال جهت الزم بستري نمودن فراهم و فرد هاي پتانسيل شناسايي و ارزشيابي •

   شايسته شغل ايجاد جهت فرد توان حداقل از استفاده •

   واقعي كار محيط در اش عالقه با متناسب شغل با فرد آشنايي •

   معلول افراد زندگي كيفيت ارتقاء و انگيزه ايجاد •

  هدف جامعه در پذيري مسئوليت حس افزايش •

  فرد عالقه با متناسب كار نمودن فراهم در معلول فرد مشاركت افزايش •

   رواني و جسمي سالمت ارتقاء •

  جامعه و خانواده اقتصاد به كمك •

  كار جوياي فرد شغلي اهداف و عاليق شناسايي •

  

  4 ماده

  فعاليت پروانه اصولي، موافقت تمديد و صدور جهت الزم مدارك و شرايط
  باشد: ذيل شرايط داراي بايست مي متقاضي 26 ماده اجرايي دستورالعمل در مندرج موارد بر عالوه - 

 ،گفتاردرماني فيزيوتراپي، كاردرماني، توانبخشي( هاي رشته در كارشناسي حداقل تحصيلي مدرك بودن دارا - 

 مديريت كارآفريني،،توانبخشي مديريت راهنمائي، و مشاوره سنج، شنوايي ،يسنج بينايي فني، يارتوپد

 و استثنايي كودكان هاي گرايش ( تربيتي علوم ها)، گرايش تمام روانشناسي( درماني، و بهداشتي خدمات

  . باشد مي شغلي پشتيباني آموزشي هاي دوره گذراندن به مشروط ، مددكاري ،وزشي)آم ريزي برنامه

 با سازي توانمند و توانبخشي امور در الزم تجربه بودن دارا متقاضي مدرك بودن مرتبط غير درصورت - 

 تأئيد با شغلي پشتيباني آموزشي هاي دوره گذراندن به مشروط و مرتبط كاري تجربه سال يك حداقل

 .گردد لحاظ  كشور بهزيستي ستاد

 سازمان از رسمي مجوز داراي كه ها سمن مؤسسات، ها، ها،تشكل انجمن از اعم حقوقي متقاضيان كليه :1تبصره

 از يكي حداقل كه نمايند فعاليت پروانه و اصولي موافقت اخذ به اقدام توانند مي صورتي در باشند، مي بهزيستي

 سازمان به مؤسسه آن نماينده عنوان به و بوده الذكر فوق تحصيلي مدارك از يكي داراي آن مؤسس اعضاء

  گردد. يمعرف
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    5 ماده  

   فني مسئول مدارك و شرايط 
 :باشد ذيل شرايط داراي بايست مي فني مسئول 26 ماده اجرايي دستورالعمل در مندرج موارد بر عالوه 

 ، توانبخشي مديريت توانبخشي، هاي رشته از يكي در كارشناسي حداقل تحصيلي مدرك بودن دارا •

 علوم درماني، و بهداشتي خدمات مديريت مددكاري، ي،راهنمائ و مشاوره ،روانشناسي كارآفريني،

 محل شهر در وي سكونت محل و بوده )آموزشي ريزي برنامه و استثنايي كودكان هاي تربيتي(گرايش

 .باشد فعاليت

 هاي دوره گواهينامه اخذ معلوليت، از كافي شناخت و توانبخشي امور در كار سابقه ماه شش حداقل •

  .مرتبط آموزشي هاي دوره ساير و )J.C( شغلي مربي و )SE( حمايتي اشتغال آموزشي

 معلول، افراد براي فعاليت به عالقمندي باال، انگيزه همچون هائي ويژگي داراي فني مسئولاست، شايسته   :1تبصره

  باشد. باال عمومي روابط و مؤثر ارتباطات برقراري در توانايي صدر، سعه پشتكار، و تالش

 تجربه بودن دارا ضمن بايست مي مذكور فرد باشد، مرتبط غير فني مسئول تحصيلي مدرك كه درصورتي •

 گذراندن به ملزم و مرتبط كاري سابقه سال يك حداقل با معلولين سازي توانمند و توانبخشي امور در الزم

 اشتغال و توانبخشي كميته تأئيديه  با )J.C( شغلي مربي و )SE(شغلي پشتيباني آموزشي هاي دوره

 باشد. استان يا شهرستان بهزيستي

 سازمان از رسمي مجوز داراي كه ها سمن مؤسسات، ها، ها،تشكل انجمن از اعم حقوقي متقاضيان كليه :2تبصره

  باشند. مي فني مسئول معرفي به مربوط ضوابط رعايت به مكلف حقيقي متقاضيان همانند نيز باشند مي بهزيستي

  

   مركز عمومي مقررات : 6ماده
  .است اجباري 26 ماده العمل دستور  مفاد رعايت •

 محوله امور پيگيري به مركز از خارج يا داخل در تواند مي نياز حسب و بوده مركز در شغلي مربي كار محل •

 بپردازد.

 توانبخشي مركز لذا باشند، مي تردد حال در و كار محيط با مستمر ارتباط در شغلي مربيان اينكه به نظر •

 بود. خواهد آنان بازنشستگي و اجتماعي بيمه تأمين به موظف شغلي پشتيبان و اي حرفه

  

 7ماده

    شغلي پشتيباني چرخه از خروج و پذيرش ضوابط
 مركز پذيرش ضوابط - 1-7

  است). شده تبيين تعاريف در ( اشتغال و ايي حرفه پذيرش عمومي شرايط بودن دارا •
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 لذا ،نمايند دريافت را اي حرفه توانبخشي خدمات بتوانند بايستي معلوالن هاي گروه همه كهاين به توجه با •

 جهت الزم توانايي و كافي اطالعات فاقد و مانده دور كار بازار از معلوليت واسطه به كه ناتواني داراي افراد

 اين كه است ذكر به الزم باشند، مي اولويت در باشد مي خود عالقه مورد و مناسب شغل كردن پيدا

 نمي معتبر مدرك دريافت و اي حرفه آموزش هاي دوره گذراندن به قادر كه افرادي حتي دستورالعمل

  شد. خواهد شامل  نيز را باشند

   باشد. مي ها معلوليت انواع تمامي به خدمات ارائه به مجاز مركز •

 فروش و توليدفرآيند مركز در و بوده حمايتي و هاي همشاور ،) Center-SE (مراكز هاي فعاليت كليه •

  . شد نخواهد انجام محصوالت

 ، پذيرش مراحل از يك هيچ در شهرستان، يا استان بهزيستي نامه معرفي با ارك جوياي توانخواه فرد •

 نمايد. نمي پرداخت مركز به را مبلغي پيگيري و كارورزي ،ارزيابي

  باشد. مي 16 الي صبح 8  ساعت از شغل، پشتيباني توانبخشي مركز كاري ساعات •

 

  پذيرش فرآيند -2-7

 و ييراهنما ،ارزيابي مراحل انجام زا پس مربوطه شهرستان بهزيستي اداره معرفي با كار شرايط واجد معلول فرد

 مي پذيرش مركز توسط و ارجاع مركز به حمايتي اشتغال جهت كاري ظرفيت حداقل شدن مشخص و شغلي مشاوره

  شود.

I. در و واقعي كار شرايط در است بهتر ارزيابي اين و داشته استمرار ماه سه تا هفته سه از ارزيابي مرحله 

   .شود انجام كار محيط

 شهرستان بهزيستي كارشناسان و  شده انجامكار محل در يكسال مدت تا مستمر بطور ارزيابي : تبصره

   داشت. خواهند نظارت آن انجام فرايند كل بر نيز

I I. روزانه مراكزدفتر سوي از كه بوده فرد كاري توسعه هاي شاخص اساس بر برنامه پيشرفت روند ارزيابي 

  شد. خواهد عمالا توانبخشي

  

    شغلي پشتيباني چرخه از خروج شرايط -7- 3
  . باشد رسيده شهرستان بهزيستي و مركز دتأيي به كه مستمر و پايدار شغل يك در كارگماري هب .1

 تا گرديده عودت شهرستان بهزيستي توانبخشي كميته به نباشند شغل كسب به ورود آماده كه توانخواهاني .2

   . شوند معرفي مركز به مجدداً آمادگي كسب از پس

  .باشد رسيده شهرستان بهزيستي و مركز تاييد به كه يابي شغل برنامه ادامه از فرد خانواده يا خود انصراف .3

  باشد. دهيرس شهرستان يستيبهز و مركز دييتا به كه دانشگاهي تتحصيال انجام براي توانخواه درخواست با .4

 ادامـه  بـراى  معلـول  فرد درخواست اعالم از بعد كه دارد وظيفه J.C تحصيل، ادامه به فرد تمايل صورت در : 2تبصره

 ،دانشـگاه  راهنمـاى  از مشـاوره  گـرفتن  دانشـگاه،  از بازديد شامل كه دهد انجام را الزم پشتيبانى دانشگاه در تحصيل

 مـي  هدانشـگا  محـيط  در فرد با حضور لزوم صورت در و مطالعه هاي تكنيك ، تحصيلي ريزي برنامه در فرد پشتيباني

  باشد.
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  8ماده

  مركز در خدمات ى ارائه فرآيند
   شامل: بخش هر در خدمات ارائه مشروح

  ارزيابي مرحله - 1-8

 تا است موظف مركز پيشنهادي شغل نوع و كار) (جوياي متقاضي فرد يابيارز خصوص در : فرد ارزيابي – الف

 و  كارفرما ،كار و كسب به مربوط الزم اطالعات كليه و نيمكا موقعيت فعاليت، نوع با رابطه در الزم اطالعات

  نمايد. ثبت Access يا  Excelفرمت در اطالعاتي بانك و مربوطه فرم در و آورده بدست را وي همكاران

 گيري تصميم و تفكر قدرت كارها، انجام براي هاي يتواناي پيشنهادي، شغل نوع : شامل العاتاط اين •

 نحوه ،كار به معلول فرد مندي عالقه ميزان ،نياز مورد فيزيكي هاي مهارت ارتباط، برقراري نحوه فرد،

 و كاري تجربيات ،روز) طي در فرد زندگي ريتم و فيزيولوژي شرايط (بررسي كامل روز يك گذراندن

 وضعيت و خانواده فرد، پيشينه و گذشته دربارهنيز اطالعاتي كه است الزم همچنين باشد، مي تحصيلي

   باشد. داشته وي اقتصادي

 عاطفى، ارتباط ميزان برعكس، و معلول فرد به خانواده وابستگى ميزان از كلي اطالعات :خانواده ارزيابى - ب

 در خانواده ثيرگذارىتا ميزان فرد، استقالل ميزان ،شود مي دوستان و خانواده با گذراندن صرف كه وقتى ميزان

  گردد. كسب بايد هم و... فرد تصميمات

 بهتر ارزيابى انجام براى ميشود. انجام )J.C(كار مربي توسط و شغلي پشتيبان مركز مسئوليت با ها يابيشارز اين

   شود. استفاد ,واقعيكارى محيطهاى يا و مركز محيط از خارج محيطهاى از است

   آموزش:- 2-8

  گيرد. مي انجام متفاوت گروههاى براى سازى دفمندىه با و مختلف مراحل در آموزش

 محسوب مركز هاي برنامه اجراي عامل عنوان هب شغلي مربي اينكه به نظر: )J.C(شغلي مربي به آموزش -الف

 دوره گذراندن شامل ها آموزش اين است، خوردار بر خاصي اولويت از آنان آموزشي ريزي برنامه لذا شود، مي

    باشد مي SE آموزشي

  كار شرايط واجد توانخواه به آموزش- ب

 صورت هب كار محيط دو يا و يك در و است وي كارى ليتهاىؤمس و كار شناخت آموزش برنامه اين از هدف

 . كند مي پيدا يآشناي عمومي كاري هاي محيط با كارورزي، اتمام در و شده مشغول واقعي محيطي در كارورزي

 ساعت 10 حداقل به هفته در وي فعاليت ميزان و كرده پيدا ارتقاء برنامه اين در كننده شركت فرد توانايي

 خدمات نوع اين از استفاده و برنامه اين در حضور اجازه داشتن براي الزم زمان حداقل دوره اين . است رسيده

 قبل ماه شش تا شهرستان توانبخشي كميته نظر با و بوده ماه سه كارورزي مرحله طول است. حمايتي اشتغال
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  . است تمديد

  گيرد. مي انجام مركز نظارت با و ديده آموزش شغلي مربي توسط معلول فرد به آموزش :1تبصره

 نحوه در كه مواردي ، شود آشنا كارفرما با جلسه موضوعات با پيش از معلول فرد تا است الزم مرحله اين در - 

  از: عبارتند شوند رعايت بايد مصاحبه

  . شود مي داده آموزش ، كار محيط در الزم پشتيباني و استخدام هنگام در مصاحبه نحوه - 

   و... توانمنديها به ،توجه آرامش حفظ اضطراب، نداشتن مؤثر، اوليه ارتباط برقراري نحوه - 

 تمام به فرد و شود مي ريزي امهبرن كار محيط در وي كاري مسئول نزديكترين و كارفرما با همكاري - 

  باشد). مي ضمائم در آموزشي سرفصل (گردد. مي واقف خويش حقوق و خود هاي مسئوليت

  

  ها خانواده براى آموزش-ج

 افزايش ،توانخواه هاي ظرفيت و توانمنديها به نگرش ارتقا براي الزم هاي آموزش بر ملمشت خانواده به آموزش

 آموزش هاي برنامه قالب در انگيزه ايجاد و ترغيب براى الدينو از گرفتن كمك ،آنان نفس به اعتماد و روحيه

  .بود خواهد غيره و ها كارگاه و سمينار برگزارى ،گروهي جلسات ، خانواده با حضوري

  كارفرمايان هب آموزش- د

 و استخدام امكانات آن، سازي مناسب و كار محيطفرد، با ملعات و آموزش نحوه ،توانخواه با ردبرخو نحوه شامل

  ميشود. كارفرمايان شامل كه دولتى مالى حمايتهاى

 رابطه در كشور بهزيستي سازمان مالي تسهيالت و مالي هاي حمايت داشتن امكان مورد در كافي اطالعات از كارفرما

  . شود مي مطلع معلولين براي اشتغال با

 شهرستان اشتغال و توانبخشي كميته هماهنگي با و شغل پشتيبان توانبخشي مركز توسط ها آموزش كليه :2تبصره

 شد. خواهد انجام

  كاريابى -8- 3

  شود: مي انجام كاريابي ذيل موارد در نظر توافق با معلول، فرد به موضوع كامل تفهيم و مقدماتي هاي آموزش از پس

 كارفرما، با مالقات براى حضورى بازديدهاى ،كاري مختلف هاي محل از بازديد هاي برنامه معلول، فرد با كار تقسيم

 هعالق و خصوصيات با كارى وظايف بيشتر چه هر دادن مطابقت ، مالقات تنظيم تلفن، طريق از كارفرما با تماس

 . شود مي انجامبرنامه، اين در فرد. مندى

  

   اشتغال - 4-8

 عهده از شود، مي كار به مشغول كارگر عنوان هب فرد كه است مستمر و پايدار شغل به دستيابي بخش اين كلي هدف

 در نيز وي مسئولين و كارفرما و كارداشته از رضايت احساس برآمده، وظيفه) شرح براساس ( محوله امور و وظايف

  باشند. نداشته وي از شكايتي

  . )وقت تمام وقت/ /نيمه وقت پاره ( اشتغال و كارورزي است: اصلي بخش دو شامل مرحله اين كلي بطور
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  كارورزى-الف 

 و عالقه طبق ، كار محيط از كافي تجربه اخذ از بعد و شود مي مشغول كارورزي به ماهه يك دوره در توانخواه

 نظر با نياز حسب تواند مي مرحله اين (. شود مي مشغول كرده درخواست كه مكاني در كارورزي به خود نياز

  . شود) تمديدي شغلي مربي و كارفرما

 جامعه در مشاركت ، خانه محيط از فرد انزواي شكستن ،منزل از فرد آمدن بيرون دوره اين از هدف  - 

 هدايت حمايتي شغلي توانمنديهاي كسب بعدي مراحل به بتواند كه است وي فراگيري سرعت با مطابق

     شود.

 وظيفه و حرفه نوع شرايط با آشنائي ضمن تا بوده شغلي مربي با ارتباط در توانخواه فرد ، دوره طي در - 

 به كار محيط در را مشكالت با مقابله و مهارت كسب براي الزم هاي آگاهي كار، ادوات و و ابزارها محوله،

   آورند. دست

 يا فردي صورت به اشتغال، آموزشي هاي دوره و كالسها در توانخواه فرد كارورزي، دوره طي با همراه  - 

 مي برگزار شغلي پشتيباني مركز كه تندرستي و سالمتي مورد در مكملي آموزشي هاي دوره و گروهي

    يافت. خواهد حضور نمايد،

  .كرد نخواهد دريافت دستمزد عنوان به را مبلغي مرحله اين در توانخواه فرد - 

   .دهد قرار حوادث بيمه پوشش تحت را توانخواه فرد است مؤظف سازمان كارورزي دوره مدت در - 

 

  

  )وقت تمام /وقت نيمه / وقت پاره(  اشتغال - ب

 و نوع ، توانخواه توانمندي و پتانسيل برحسب )J.C( شغلي مربي و نظركارفرما با كارورزي دوره طي از پس •

 تمام يا وقت نيمه وقت، پاره اشكال از يكي به توانخواه فرد  وي كاري ساعات محوله، وظيفه معلوليت، شدت

  شد. خواهد منعقد كاري داد قرارد و تعيين وقت

 و 39 ماده استناد به بود؛ خواهد وي كار مبناي كند، كار هفته طي در تواند مي فرد كه ساعاتي ميزان •

 در را وقت تمام كار انجام توانائي توانخواه فرد چنانچه ايران، اسالمي جمهوري كار قانون 41 ماده 1 تبصره

 بين توافق ببرحس و شود مي كار به مشغول ) وقت نيمه يا ( وقت پاره كارگر بعنوان باشد نداشته روز طي

  . شود مي پرداخت وي به كارفرما طرف از روزمزد) يا ساعتي( دستمزد ،شغلي مربي و كارفرما

 ركا مربى حضور عدم  صورت در(كار محيط در فرد حمايت براى همكاران از يكى كردن پيدا مرحله اين در •

 J.C نقش حمايتي كارگر فرد همكاران به آن انتقال و خود نقش كردن كم با ، شغلي مربي و است ضرورى 

  ).كند مي بازي وي براي را سايه

  شود. گرفته نظر در پايدار و دائمي شرايط بعنوان تواند مي وقت تمام يا وقت نيمه وقت، پاره اشكال از هريك :1تبصره

  

  پيگيرى: - 5-8

   ميشود. انجام مرحله دو طي در كار پيگيري

   شود مي مستمرانجام و پايدار صورت هب پيگيرى آزمايشي استخدام و كارورزى هاي دوره طول ابتدادر .1
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 در و است كمتر پشتيبانى اين نسبت اما كند. پيدا ادامه ميبايست و است مهم بسيار پيگيرى ، استخدام از پس .2

 و تلفني ارتباطات طريق از حضورىغيرميتواند تماس اين نميشود. انجام بار دو يا يك از بيش ماه طي

   گيرد. صورت خانواده طريق از يا و الكترونيكي

 ميزان از تا يافت خواهد ادامه 36 تا مركز توسط پايدار اشتغال ايجاد از بعد حتي ، 7حمايتي هاي پيگيري •

   شود. جلوگيرى معلول فرد مجدد شدن بيكار احتماالت

 حداكثر ميتواند كه است مستقيم غير بطور سال سه و قيممست طور به يكسال برنامه اين مدت طول تبصره: •

   گردد. تمديد اشتغال -توانبخشى كميته نظر با ديگر ماه شش دوره يك

  

 

    اشتغال انواع -9

  كارفرمائي اشتغال -1

 بر مشتمل غيردولتي شكل در كه بوده تقسيم قابل غيردولتي و دولتي كلي اشكال به كارفرمائي اشتغال  - 

  باشند. مي غيره) و ها شركت ها، تعاوني ( حقوقي و حقيقي كارفرمائي

 از كاري ي تجربه و كافي انگيزه همچنين و است خويش نيازهاي و ها توانايي از كافي شناخت داراي فرد  - 

   ست. مهيا كار محيط در وي حضور براي شرايط و است اشتغال استمرار به مصمم و ددار را قبل

 توانخواه، فرد يا خانواده ، كارفرما درخواست با نياز صورت در و باشد مي سال يك حداقل مرحله اين مدت - 

 كميته توسط بايستي آن از پس شهرستان بهزيستي ناظر كارشناس يا و )شغلي مربي (شغل پشتيبان مركز

    .گيرد صورت مجدد ارزيابي شهرستان اشتغال و توانبخشي

 كارفرما و نمود خواهد دريافت كارفرما طرف از دستمزد و حقوق حضور ميزان به مرحله اين در معلول فرد _1تبصره

  شد. خواهد مند بهره وي يزاي اشتغال تسهيالت از معلول فرد اشتغال ازاي به

 شغل پايداري به تواند مي وقت تمام يا وقت پاره مراحل در محوله امور انجام در توانائي حسب توانخواه فرد :2 تبصره

 – (شهرستان اشتغال و توانيخشي كميته تأئيد با و شغلي مربي كارفرما، نظر با شغل پايداري كه است بديهي برسد،

    شود. مي محرز استان)

  اشتغالى: خود-  2

 خواهد داده بازاريابي ،خويش مديريت بودجه، ،مالي يريتمد مورد در الزم هاي آموزش فرد به مرحله اين در - 

  . شد

 نيروي كردن استخدام نحوه ، ماليات پرداخت نحوه ، شركت ثبت براي را الزم پشتيباني فرد ، برنامه اين در - 

  . كند مي كسب را كشور بهزيستي سازمان طريق از مالي هاي كمك درخواست و الزم

 در و شود مي شامل را ساعات حداكثر با كامل پشتيباني ، سال اولين در ،باشد مي سال دو برنامه اين مدت - 

  .ديرس خواهد فرد نياز حداقل به پشتيباني دوم سال

                                                
٧Follow-up Support 
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  10ماده

  آموزشى كمك و آموزشى امكانات

 كمكى وسايل و مواد تهيه به نسبت ميبايست اما دارد را مركز از بيرون در اشتغال و كارورزى جنبه بيشتر چه اگر

  باشد. داشته مناسب ريزى برنامه ارزيابيها و مشاوره ،آموزش جهت كيفى و كمى نظر از آموزشى

  11 ماده

  كار) به آماده توانخواه نفر 50 ظرفيت با مراكز براي ( - انسانى نيروى
  وقت تمام بصورت فنى: مسؤل •

 ،يفيزيوتراپ كاردرمانى، هاى رشته در يكارشناس مدرك داراى حداقل - وقت تمام – )C.J(كار مربى •

  درمان و بهداشت خدمات مديريت و كارافريني ،توانبخشي مديريت ، مشاوره و روانشناسي اجتماعى، مددكار

 نسبت به تر پايين يا باالتر ظرفيت با مركز در لذا .دارد برعهده را كار جوياى نفر 21 تا 10يتلؤمس J.C  هر •

  يابد. تغيير انسانى نيروى گروه هر تعداد بايد ،

  نفر يك پيگيري و اداري امور مسئول •

  يكنفر خدمه: •

  يكنفر راننده: •

  21 ماده

   وظايف شرح

  مؤسس -

  حاضر دستورالعمل و عمومي هاي دستورالعمل مفاد دقيق اجراي به نسبت كامل تعهد •

  استان. بهزيستي از نموده كسب مجوز قبال در يپاسخگوي مسئوليت و كار مانجا حسن بر كالن نظارت •

  

  

  فني مسئول -

  معلول متقاضي هر اشتغال برنامه فرآيند بر نظارت مسئول •

  حاضر دستورالعمل و عمومي هاي دستورالعمل مفاد دقيق اجراي بر دقيق نظارت و هماهنگي •

  پرسنل كار بر نظارت •

  و... آمار و اطالعات مالي، عملكرد، هاي گزارش ارايه •

  مددجو) كارفرما، سازمان، ذينفعان( به پاسخگويي •

  

  ) CCCC.JJJJ (كار مربى   -



 

١٣ 

 

 كار، وظايف و كار محيط آناليز از بازديدها، از ،شده انجام يها ارزيابي از هفتگى، گزارش نوشتن و پرونده تشكيل

   فرد، خود مشاركت با همراه اهداف اجرايى مراحل ريزى، برنامه و اهداف تعيين

  كار محل در جديد وضعيت با فرد انطباق جهت الزم اقدامات انجام و مشاوره •

  كارى وظايف آموختن براى آموزشى متفاوت روشهاى از استفاده •

  معلول فرد براي درآمد كسب و شغل به دستيابي به كمك •

  آورده. بدست شغل و كار در معلول فرد خالقيت يارتقا •

  نفس عزت و نفس به اعتماد ارتقاي •

  نياز موقع در كارفرما از حمايت •

  . وي زندگى كيفيت يارتقا و آنها استقالل سالمت، يارتقا و توسعه در فرد به كمك •

  ها خانواده با همكارى و آموزش •

  كار محيط در كمكى لوازم ارزيابى •

  ورزشى فعاليتهاى براى ريزى برنامه •

  ديگر مراكز هاى برنامه در مشاركت •

   توانبخشى ادامه منظور هب الزم پيگيريهاى جهت تيمى كارهاى انجام •

  ورزشى و هنرى فعاليتهاى قالب در زندگى مهارتهاى آموزش •

 

  

  31 ماده

  فيزيكى فضاى
  مربع متر 12 حداقل مساحت با يفن مسؤل اتاق •

  موارد) كليه براي (مربع متر 12تا 8 حداقل مساحت با )J.C( شغلي مربي  اتاق •

  يك هر براي مربع متر 9حداقل مساحت با ) اتاق2حداقل( مشاوره اتاق •

 از شود مي مركز شرايط به توجه (بامربع متر 40حدود در مساحت با كنفرانس يا و گروهي آموزش فضاي •

  نمود) برداري بهره موجود امكانات

  مربع متر 12 مساحت با كامپيوتر  و اداري امور اتاق •

   مناسب فرنگي) و ايراني سرويس 2 حداقل ( بهداشتي ،سرويس آشپزخانه شامل مشترك فضاى •

  

  41 ماده

  تخصصى لوازم و تجهيزات
 ،ماكروفر به مجهز آشپزخانه كنفرانس، اتاق براى صندلى مبلمان، ادارى، صندلى و ميز خورى، غذا صندلى و ميز

 كامپيوتر، پروژكتور، نيتور،ام بورد، وايت تابلوهاى اموزش، يلوسا و ابزار نگهدارى جهت كمد انبار، براى قفسه

 جلسات براي مناسب (باشند. مفيد توانند مي بهينه خدمات ارائه در كه يوسايل ساير و ارزيابى وسايل اينترنت،

  . انفرادي) و گروهي
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  51 ماده

     نظارت نحوه
 امور معاونت حوزه عمومي دستورالعمل و 26 ماده غيردولتي مراكز و مؤسسات بر نظارت و ارزيابي و دستوالعمل طبق

   شد. خواهد انجام توانبخشي

  :61 ماده
 ابالغ زمان از و رسيده سازمان معاونين شوراي تصويب به ............ تاريخ در  تبصره 10 و ماده 61 در دستورالعمل اين

  بود. خواهد االجرا الزم

  

  

  



 

١٥ 
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  ضمائم
 

 

 

 
 

 

  :مصاحبه تاريخ                                                                                                                 



 

١٧ 

 

        

  " 1 – ج "  شماره فرم

 اشتغال متقاضيان با  مصاحبه فرم

 )گردد تكميل شهرستان اشتغال و اي حرفه توانبخشي كميته توسط فرم اين(

  

    نام شھرستان    نام پدر    و نام خانوادگی نام

نوع 
  معلوليت

    تاريخ تولد  گفتار  شنوايی  بينايی  روان/ذھنی  جسمی

  روز --- ماه  ---- سال ---   سابقه بيمه  خدمات درمانی    نام مددکار                      کد ملی

        شماره پروند بھزيستی    کد معلوليت

سابقه بيمه 
تأمين 

  اجتماعی

    شماره ثبت کاريابی    خدمات درمانی/ شماره بيمه تأمين اجتماعی  روز ---- ماه  ---- سال ---- 

    مھارت فنی و حرفه ای    تحصي>ت

آدرس و 
  تلفن

  

    .آيا فرد سابقه کار قبلی داشته؟ نام مکان و مدت آن قيد گردد

  ع>قه مندی ھا 

تجربات کاری، سابقه کاری با 
  ذکر نام محل و مدت زمان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كميته: اعضاي امضاي محل

  اشتغال كارشناس 

  توانبخشي كارشناس 

   شهرستان بهزيستي اداره اشتغال كارشناس  

    شهرستان بهزيستي اداره  توانبخشي كارشناس
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 :  تاريخ                                                                                                                                       

  " 2 – ج "  شماره فرم

  كارفرما و مددجو  كارورزى قرارداد فرم     
 شود) تكميل شغلي مربي توسط فرم (اين

  

  .............................................................كار محلِ •

  ............................................................كار وظايف •

  ماه يك ....................................قرارداد مدت •

  مانىز محدوديت بدون .......................ازقبل كارورزى خاتمه اعالم تاريخ •

  .......................................كار ساعات •

   ................................ازكارورزى هدف •

  ................................................ كارورزى زمان درطى فرد بيمه و فرد مسوليت •

   .) است پرسنل ديگر همانند كارورز كارفرمادرمقابل ليتؤمس •

 : كارفرماو مدير ازطرف كارى هاى پشتيباني •

  

  

  

  

  

   

 هم دارد وظيفه اشتغال مركزتوانبخشى و باشد داشته برخورد ديگرپرسنل همانند فرد با داردكه ظيفه و كارفرما

   .باشد خود كارى وظايف انجام به قادر مددجو تافرد آورد عمل رابه الزم پشتيبانى ازكارفرما وهم مدجو ازفرد

  :غياب رووضح •

 



 

١٩ 

 

  .ميشود انجام كارفرما با قبلى توافق طبق ،J.C به كارفرما توسط غياب و حضور اعالم

  :ارتباط پيوستگى •

 وظايف تغييرات :ازقبيل درمواردى تا دارد وجود ،J.C كارفرما بين پيوسته ارتباط كارورزى مدت درطول

  .شود ريزى برنامه الزم وهماهنگى گفتگو سازمانى كار،تغييرات كارى،تغييردرساعات

  

  شغل پشتيبانمركز                                                         كارفرما  

                                                                  ) J.C نمايندگي به (   

  امضاء                                                         امضاء

  

  

  

  

  

  

  شهرستان: اشتغال و توانبخشي كميته اعضاي تأئيد

  ...........................  شهرستان بهزيستي اداره اشتغال كارشناس        

  ........................  شهرستان بهزيستي اداره  توانبخشي كارشناس          

 

 



 

 

  

  :  تاريخ                                                                                                             

  ٨" 3 – ج "  شماره فرم 

   » كار محل آناليز فرم «                                                            

 شود) تكميل شغلي مربي توسط فرم (اين

                                                                                               

  :حلم به آسان دسترسي •

o و اتوبوس،مترو،تاکسی مانند عمومی وسائل مرور و عبور امکان 

o بيرون يا است شھر داخل که اين محل، مکان! 

o  مکان آن به خاص، ناتوانی با فرد ورود امکان وجود 

o دارد؟ وجود محيط سازی مناسب به نياز آيا 

  اصلي: وظايف •

o مقرر ساعت سر وظايف انجام 

o  کار محل در موقع به رسيدن 

o شود انجام بايد ماه /سال طول در گاھی که وظايفی(گاھی: گاه وظايف.( 

 

  وظايف: انجام شرح  •

o محوله وظايف تعيين 

o شود؟ می گرفته نظر در غذا صرف شغلی، وظايف دادن انجام آمدن، برای خاصی زمان  

 كار: محيط •

  فيزيكي:شرايط   :رواني و اجتماعيشرايط 

  المپ ها نور،پنجره و روشنايي •  كردن زمان الزم تيرعا •

  صدا كوچكي يا بزرگي •  مناسب ياز وقت ها يآگاه •

  حجم صداها •  مناسب برخورد •

  اتاق صداها •  طيهمكاران به حضور كارآموز در مح ييآشنا •

  اتاق پرسنل •  متفاوت يوجود فرهنگ ها •

  بو •  ميو تصم نيسازمان،قوان •

الزام حضور در  و يا مكان كاركردن به تنهايي •  طيعدم وجود استرس در مح ايوجود  •

  كاري كارگاه هاي

كارفرما  راهنما (آشناييامكان داشتن سرپرست /  •  افراد تيجنس •

  فرد به ناتواني

   •  كار طياتمسفر و جو مح •

   •  سن افراد/كاركنانمتوسط  •

                                                

  پناهي منصوره ترجمه - )159 ص اشتغال( به رسيدن تا گام سهمنبع:٨ 



 

 

 

                تاريخ:                                                                                                                           

فرم شماره  " ج – 4 "٩                                                                                                                             

     چك ليست براي مربي

 شود) تكميل شغلي مربي توسط فرم (اين

   

  كار: اول روز از نگراني

 ."شود نگران جديدش كار اول روز در انسان" كه است طبيعي كه موضوع اين به نسبت فرد به دادن آگاهي - 

 فرد در نگراني كنترل شيوه چگونگي - 

 به خانه از فرد خروج از قبل صبح تواند مي مربي كه اين قبيل از پيشنهاداتي بيان با فرد در آرامش ايجاد - 

 كنند. سپري هم با را دقايقي و برود نزدش

 خانه از خروج از پيش فرد به زدن تلفن - 

 وي جديد كار شروع از فرد دوستان و خانواده افراد هيآگا - 

 استرس رفع براي خانواده با گرفتن ارتباط - 

 نياز صورت در مربي به دسترسي هاي راه به فرد آگاهي - 

 آرامش كسب براي كار خاتمه از بعد مربي با تماس - 

  دوستان: و خانواده

 هستند؟ فرد كاري ريزي برنامه جريان در خانواده آيا - 

 است؟ شده انجام آنها جانب از هايي ايتحم آيا - 

 كنند؟ پيدا دسترسي مربي به چگونه لزوم موقع در كه دانند مي خانواده آيا - 

 باشد؟ تماس در او خانواده و آشنايان دوستان، با كه است داده اجازه مربي به فرد آيا - 

 آگاهند؟ فرد به كمك در مربي نقش از فرد آشنايان و خانواده افراد بقيه آيا - 

  هفتگي: برنامه

 كاري روز يك از قبل فرد خواب زمان - 

 است؟ كافي خواب ساعت اين آيا - 

 داد؟ انجام توان مي كارهايي چه مقرر موعد از پيش شدن بيدار صورت در - 

 صبحانه خوردن زمان كردن مشخص - 

 خانه از خروج از پيش صبحگاهي كارهاي صرف براي الزم زمان مدت به آگاهي - 

 داد انجام توان مي را كارهايي چه شدن دير صورت در كه مطلب اين از آگاهي - 

 تلفنش بگيرد؟آيا تماس كار محل با بتواند شدن دير صورت در تا دارد تلفن فرد آيا كه اين از مربي آگاهي - 

 دارد؟ شارژ

 دارد؟ همراه خود با را داروهايش آيا دارو، مصرف صورت در - 

 است؟ ردهك آغاز را جديدي كار او كه داند مي وي پزشك آيا - 

 دارد؟ خوراك خريد براي كافي پول آيا ، ناهار نداشتن همراه صورت در - 

                                                

  پناهي منصوره ترجمه - )163 ص اشتغال( به رسيدن تا گام سه منبع:٩ 
  



 

 

  آمد: و رفت

 رسد؟ مي كار سر به تر راحت عمومي نقليه وسيله كدام با داند مي فرد آيا - 

 شناسد؟ مي شود، سوار و پياده بايد كه را ايستگاهي آيا - 

 دارد؟ همراه به نقليه وسايل از استفاده براي كافي پول آيا - 

 شد؟ خواهد حاضر كار محل در او با را كاري اول روزهاي مربي كه داند مي آيا - 

 بگيرد؟ تماس كسي چه با نقليه وسيله گرفتن در مشكل كردن پيدا يا شدن گم صورت در داند مي آيا - 

  كار: پذيرفتن براي سازي آماده

 دارد؟ خانه از رفتن بيرون براي نظافتي هاي عادت چه فرد - 

 داند؟ مي را كار محيط در مناسب پوشش از استفاده شيوه آيا - 

 شسته است؟(لباسهاي موجود او خانه در دارد نياز كار محل به رفتن براي كه را وسايلي تمام آيا - 

 و...) مناسب شده،اتوشده،كفش

 كند؟ مي صرف كارهايش انجام  براي را مناسب زمان آيا - 

 داند؟ مي را جمع در خوردن غذا آداب و قواعد آيا - 

  كار: محيط در حضور

 كند؟ شروع را كار بايد زماني چه كه داند مي آيا - 

 شود؟ وارد بايد در كدام از كه - 

 كند؟ معرفي را خودش بايد كسي چه به كه - 

 كند؟ معرفي را خودش بايد چگونه كه - 

 دارد؟ آگاهي وظايفش از آيا - 

 است؟ مطلع كار حين در استراحت زمان مدت از آيا - 

 كند؟ گرم كجا و چگونه را غذايش و كند؟ صرف را ناهار كسي چه اب و چگونه داند مي آيا - 

 كند؟ تميز را غذا صرف محل غذا خوردن از بعد بايد چگونه داند مي آيا - 

 دارد؟ عهده بر را او به گويي پاسخ وظيفه كسي چه سوال داشتن صورت در داند مي آيا - 

 است؟ كشيدن)آگاه سيگار مقررات آنجا(مثل مقررات از آيا - 

 

 

 

 
  



 

 

         تاريخ:                                                                                                                                     

  ١٠" 5 – ج "  شماره فرم
                                                                

  كار: محل در بحران از اجتناب                                               
 شود) تكميل شغلي مربي توسط فرم (اين

  شرح  

 فرد چه نوع بيماري روحي /رواني/فيزيكي دارد؟ -
 

چه عاليم و نشانه هايي قبل از وقوع رفتارهاي تنش زا دارد؟براي مثال اول  -

 دستهايش مي لرزد و...چهره اش سرخ مي شود، بعد 
 

 در چه مواقعي اين درصد از عاليم در محيط كار از وي مشاهده مي شود؟ -
 

 آيا از داروهاي مخدر،و... استفاده مي كند؟ -
 

 وقتي دچار رفتارهاي تنش زا مي شود،آيا از قبل با كسي صحبت مي كند؟ -
 

 است؟چگونه؟در اين گونه مواقع موفق به كنترل رفتار خود شده  آيا  -
 

كسي را دارد كه در موقع بروز اين حاالت، با او تماس بگيرد تا كمي آرام  آيا -

 شود؟
 

 برخوردش در مواجهه با استرس به چه نحوي است؟ -
 

 آيا با گروهي از افراد(مثالً، زن ها، سالمندان و...) رفتاري غير محترمانه دارد؟ -
 

 

  كار: محيط

 شرح   -

  خورد؟ مي چشم به زا تنش هاي موقعيت وجود احتمال كار محل در آيا -

  است؟ محترمانه فرد با همكاران روابط آيا -

 مربي به سريع بايد كارفرما فرد، سوي از زا تنش رفتار بروز هنگام در آيا -

 دهد؟ اطالع

 

  است؟ مطلع جديد مقررات و تغييرات وقوع از فرد آيا -

  كاري ساعت تغيير -

  جديد همكار حضور همكار/ همكاران/اخراج تغيير -

  رييس تغيير -

  جديد وظايف -

  و... كار براي جديد اتاق -

  شود؟ مي روبرو تغييرات اين با فرد چگونه -

  بگيرد؟ تماس مربي با فرد چگونه ، بحران بروز صورت در -

 مي مربي جايگزين كسي چه بگيرد، تماس مربي با نتواند فرد صورتيكه در -

 شود؟

 

  سازد؟ آگاه فرد بيماري از را ديگران وي تا است داده اجازه مربي به فرد آيا -

                                                

  منبع:١٠ 
  پناهي منصوره ترجمه - )163 ص اشتغال( به رسيدن تا گام سه



 

 

 

  عمومي: عوامل

  با: رابطه در فرد استرس احساس

 شرح  

  مخدر مواد و الكل مصرف - 

  ديگران با مشاجره و برخورد - 

  دارو تغيير - 

  مسكوني مكان تغيير - 

 تحويل مانند خاصي رويدادهاي يا و ها فصل تغيير - 

 تاسوعاو... و سال،عاشورا

 

 از شخصي خانواده(فوت اعضاي در تغيير - 

 و...) جديد فرزند كسي،تولد خانواده،ازدواج

 

   پزشك تغيير - 

  ديگران از كمك دريافت - 

  استرس كنترل - 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  : تاريخ                                                                                          

                                                                                                           

  » " 6 – ج "  شماره فرم «    
 

  " واقعي كار درمحل )J.Cشغلي( مربي توسط مددجو كار نحوه ارزيابى "

 شود) تكميل شغلي مربي توسط فرم (اين

  جديد؟ مطالب فراگيرى و دردرك فرد توانائى - 1     

  مددجو؟ كار وكيفيت كار انجام نتيجه -  2

  كار؟ وساعت زمان رعايت در مددجو توانائى - 3

  كار؟ درمحل مددجو حضور زمان مدت - 4

  كار؟ درحين مددجو جوشى خود قدرت -5

  :نظرديگران - 6

 والسالم


