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 مقدمه و تعاریف –بخش اول 

 

 : V-DSMمعیارهای تشخیصی اختالالت طیف اتیسم در

الف: وجود دشواری و مشکالت مداوم در استفاده ی اجتماعی از ارتباطات کالمی و غیر کالمی به  حوهوی   

 ک  در تمامی موارد زیر خود را آشکار می سازد: 

حقص در ادراک کاربرد مهارت های ارتباطی بهرای اههداا اجتمهاعیا ماحاهد ا هوای ورسهی و به          .1

 در زمیا  ی فعالیت های اجتماعی.اشتراک گذاشتن اطالعاتا ب  شیوه ای مااسب 

اختالی در احعطاا و تواحایی تغییر ارتباطات برای مطابقت با زمیا  ی مورد حظهر و یها حیهاز ههای      .2

شاوحده؛ ماحاد تفاوت در شیوه مورد استفاده برای سخن گفتن در کالس درس حسهبت به  زمهین    

و اجتااب از کهاربرد زبهان   بازیا صوبت کردن متفاوت با یک کودک حسبت ب  یک فرد بزرگسای 

 بیش از  د رسمی

مشکالت مربوط ب  ویروی از قواحین و اصوی مربوط ب  گفتگو و شرح وقایع و داسهتان سهراییا از    .3

زمهاحی که  اشهتباهی در بیهان روی          جمل  رعایت حوبت در مکالم ا اصالح عبارت و جمله  هها در  

استفاده از سهیگاای ههای کالمهی و غیهر      دهد و ممکن است سوء تفاهم ایجاد کاد و تواحاییمی 

 کالمی برای تاظیم تعامل.

دشواری در درک مواردی ک  ب  صرا ت بیان حشده احد)ب  عاوان مثای استاتاج کردن( و حهاتواحی   .4

در درک معاحی مبهم و واهان زبان)ب  عاون مثای اصطال اتا طازا استعارها معاحی متعددی دارحد 

 اد ک  در آحها مورد کاربرد و تفسیر قرار میگیرحد.( ک  وابست  ب  زمیا  ای هست

ب: این حقص عاملی برای ایجاد مودودیت های عملکردی در احجام ارتباطات مهوررا مشهارکت اجتمهاعیا    

ارتباطات اجتماعیا کسب مهارتهای توصیلی یا فعالیت های شغلی و  رف  ای ب  شکل احفرادی )یعای در 

 تمامی آحها می شود.یکی از موارد باال( و یا در 

پ: شروع عالئم در اوایل دوره ی رشد )اما این حقصان ها ممکن است تا زماحی ک  خواست  های اجتماعی 

 و ارتباطی از مودوده ی تواحایی های فرد بیشتر حشود خود را ب  طور کامل آشکار حسازد.(

ا در ارر وجود تواحایی های ت: عالیم مربوط ب  شرایط وزشکی و یا عصبی شااختی دیگری حیستاد و ی

مودود در  یط  یا ساختار کلم  و دستور زبان ایجاد حشده احدا با استفاده از اختالالت دیگری ماحاد 

 حاتواحی هوشیا تاخیر هم  جاحب  ی رشد و سایر اختالالت رواحی قابل تفسیر حیستاد.

سیعا ب  عاوان مثایا وجود عاطفی در گستره ای بسیار و -وجود حقص در روابط متقابل اجتماعی  .1

حقص در تعامل های عاطفی اجتماعی دوجاحب  و حشان دادن حاتواحی در احجام مکالم  عادی و 
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تبادی گفتار و کاهش اشتراک گذاری ماافع و عالیقا ا ساساتا و یا اررگذاری تا حاتواحی در 

 شروع کردن و یا واسخ دهی ب  تعامالت اجتماعی

رتباطی غیر شفاهی مورد استفاده برای تعامل اجتماعیا ب  عااون مثایا وجود حقص در رفتارهای ا .2

مواردی ماحاد؛ ضعف یکپارچگی ارتباطات کالمی و غیر کالمیا اختالی در برقراری تماس 

چشمیا زباحی و بدحیا حقص در درک و استفاده ار  رکاتا فقدان  الت چهره و ارتباطات غیر 

 شفاهی.

اری و حگهداری و  فظ ارتباطاتا  فظ و درک روابطا ب  عاوان حقص در رشد  توسع  ی برقر .3

مثای مواردی ماحاد؛ وجود حاتواحی و مشکل در تاظیم رفتار با توج  ب  زمیا  های مختلف 

اجتماعیا مشکل در احجام اشتراکی بازی های تخیلی و یا دوست یابی و یا فقدان عالق  ب  گروه 

 همساالن

بالیای معای دار و قابل توج  در زمیا  های مهم اجتماعیا شغلی و یا سایر  خ. عالئم باعث وجود اختالی

 عملکردهای فعلی فرد باشد.

ج. این اختالالت با استفاده از شرایطی ماحاد حاتواحی هوشی )اختالی رشد هوشی( و یا اختالی رشد هم  

  طور همزمان روی می جاحب  توضیح داده حمی شود. کم تواحی ذهای و اختالالت طیف اتیسم اغلب ب

دهاد: ب  ماظور جداسازی تشخیص های همراه از اختالالت طیف اتیسم و حاتواحی هوشیا توج  ب  وجود 

 .حقص در ارتباطات اجتماعی و تواحایی ارتباط اجتماعی وایین تر از سطح رشد عمومی ضروری است

 

طیف اتیسم معرفی کرده س  سطح شدت برای اختالالت  DSM-5اُتیسم: در  طبقه بندی شدت 

 ت:اس

  حیازماد ب   مایت1سطح : 

  حیازماد ب   مایت زیاد2سطح : 

  حیازماد ب   مایت بسیار زیاد3سطح : 

 

 اختالالت طیف اتیسم:  یکسطح 

باعث  یجد یبهایآس یتواحدم یبموقع و مااسبا حقص در ارتباط اجتماع یتبدون  مایت؛حما یازمندن

معموی و حاموفق ب  درخواست  یرغ یواضح در واسخها یمثالها یاتعامل اجتماع یشود. مشکل در برقرار

ست. ا شدن  رو ب  کاست یب  تعامالت اجتماع یاقممکن است ب  حظر برسد اشتیگران تعامل از طرا د

اما  اارتباط شود یر یکدرگ ی تواحدگفتار با جمالت کامل را دارد و م یک  تواحماد یفرد یکبطور مثایا 

 یبموفق و عج یراغلب غ یابیدوست ی. در تالش براشودیسخت م یشبرا یگرانمکالم  رو در رو با ددر 
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ی م یا چاد زم یک یاشکار عملکرد در آتداخل  یجاددر رفتار باعث ا یریعدم احعطاا وذکاد. یمرفتار 

ماحع مستقل  یزیو برحام  ر ی. معضالت در سازماحدهیتهاکردن فعال ییچو سو یض. مشکل در تعوشود

 . شود یشدن م

 

 سطح دوم اختالالت طیف اتیسم: 

 یاجتماع یبهایآس یاکالم یرو غ یارتباط کالم یهاییحقص بارز در تواحماد؛یجد یها یتحما یازمندن

حاکام و حامشخص ب   یجوابها یامودود در تعامل اجتماع یبموقع. آغازگر یتهایبا  ما یآشکار است  ت

گفتار با جمالت ساده را داردا در هاگام  یک  تواحماد ی. بطور مثای کسیگرانشروع ارتباط توسط د

کاد. یبرقرار م یبعج یارو ارتباط بس یکادهما مودود عمل م یهایشکردن عالقماد یتروا یتعاملا برا

 یاادهب ی یکاغلب برا یا یش و کل یتکرار یرفتارها ییر یاعدم تومل تغ یارفتار یریعدم احعطاا وذ

ن متمرکز شده آک  در  یمختلف تداخل دارد از کارها و موارد یها یا ر است و با کارکرد در زمآشکا

 .شود می رحجشش  تی باعث وب  سختی دست می کشد است 

 سطح سوم اختالالت طیف اتیسم: 

 یها یبباعث آس یارتباط اجتماع یهایدر تواحماد یداختالی شدی؛جد یاربس یها یتحما یازمندن

مختصر ب  درخواست تعامل  یو جوابها یامودود در تعامل اجتماع یاربس یشدها آغازگر یکارکرد یدشد

شروع کادا  را تعاملیتواحدیک ک  بادرت م یگفتار چاد کلم  ا یدارا ی. بطور مثایا فردیگراناز طرا د

و  یباشدخود م هاییازارضاء ح یمعموی برا یرغ یرهایمس یجادتاها هدفش ا یدهداکار را احجام م ینا یوقت

 ییر یاعدم تومل تغ یارفتار یریعدم احعطاا وذدهد. یواسخ م یمامستق یاربس یارتباط یرهایفقط ب  مس

ها تداخل  یا زم ی آشکار است و با کارکرد در کل یاادهب ی یکاغلب برا یا یش و کل یتکرار یرفتارها

 شود یا مقاومت شدید دارد.یت ب  شدت رحجیده می فعال یاتمرکز  ییردارد. حسبت ب  تغ
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 استاندارد خدمات–بخش دوم 

 عنوان دقیق خدمت

 گردد:درماحی ب  کودکان دارای اختالی طیف اُتیسم در س  بخش ارائ  می –خدمات بهداشتی 

 شااسایی بهاگام و غربالگری  -الف

 ارجاع موارد غربالگری شده و تشخیص حهایی -ب

 درماحی و تواحبخشی مداخالت –ج               

معرفی کودکان غربالگری شده مظاون ب  اختالالت و یا تاخیر تکاملی در سطح اوی : ارجاع

و  تشخیص حهاییتکمیل فرایاد جهت وزشک معین  سالمتاوزشکان خاحواده( ب  مراقبین خدمات)بهورزانا

ای ب  افراد آموزشی جهت ارائ  خدمات دارویی و تواحبخشی و مشاوره-حیز ب  مراکز درماحی و تواحبخشی

 باشد. ها میهای آندارای اختالی طیف اُتیسم و خاحواده

 

 یهای تشخیصخرین مرا ل تشخیص با استفاده از امکاحات و تستآعبارت است ازاحجام نهایی: تشخیص

کارشااس دوره دیده احجام و توسط وزشک معین   ADI-R. تست مصوب تورکارهایدساستاحدارد برابر 

 دوره دیده یا رواحپزشک اطفای تشخیص حهائی و قطعی احجام می شود.

 

عبارت از خدمات دارویی و غیر دارویی توسط یک تیم متشکل از وزشک متخصص و مداخالت درمانی:

باشد. تجویز دارو توسط اُتیسم و خاحواده و مراقبین  وی میگروه تواحبخشی ب  فرد دارای اختالی طیف 

های مداخالتی غیر دارویی وزشک متخصص و ارائ  خدمات تواحبخشی ا آموزشی و مشاوره ب  عاوان روش

 گیرد.توسط کاردرماحگرا گفتاردرماحگر ا رواحشااسا مشاور و مددکار صورت می

 

 تعریف و تشریح خدمت

 درمانی  مداخالت

ز تشخیص حهائی اختالالت طیف اتیسم فرد و خاحواده کودک دارای اتیسم جهت اخذ سرویسهای وس ا

وزشکی وزارت بهداشت و درمان ویا  -خدماتی بست  ب  سطح تشخیصی ب  یکی از مراکز درمان تواحبخشی

صورت ر آموزش و ورورش استثاائی ویا مراکز تواحبخشی بهزیستی ارجاع می گردد یا بعبارت ساده تر د

 امتشکل از رواحپزشک کودک و حوجوان یدرماح یمتوسط ت یمداخالت درماح یصاشدن تشخ یقطع
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شود و یا درصورت حیاز ب  سرویسهایی در دیگر سازماحها یرواحشااسا گفتار درماحگر و کار درماحگر شروع م

 ارجاع می شود.

 

دسته مداخالت دارویی و طیف اُتیسم به طور کلی به دو  درمانی در اختاللمداخالت 

 شوند. تقسیم میغیردارویی 

-ماظور مداخالتی است ک  توسط وزشک و از طریق تجویز دارو صورت می مداخالت دارویی:

مرتبط با این اختالی از جمل  رفتارهای چالش احگیزا بیقراریا  یمبا هدا کاهش عال یجار یداروهاگیرد. 

بهبود اختالالت حیز و  ای و خودآزاری و ...رفتارهای کلیش  توریک وذیریا اختالی در خوابا  رکات و

 یا وسواس وتشاج درکودکان میکم توجه یفعال یشماحاد اختالی ب یسمات یفط یع ب  صورت همراه باشا

 ئمعال بودها و امالح با قصد به یتامینمکمل ماحاد احواع و ی ای در  ای  اضر داروها ینباشد. در ع

. رواحپزشک کودک و حشده است یدهاز احها د یارر رابت شده ا یچشوحد ک  ه یاده مد یسمدر ات یهست  ا

حوجوانا رواحپزشک عمومیا متخصص مغز و اعصاب کودک و متخصص اطفای آموزش دیده قادر ب  ارائ  

 خدمات می باشاد.

 

-توسط داحشمداخالتی هستاد ک  در  وزه تواحبخشیا آموزشی و مشاوره  مداخالت غیردارویی:        

های آموختگان مرتبط از  تواحبخشیا رواحشااسی و مشاوره  و بر اساس رشت  توصیلی و کاریکولوم

 گردد:های کلی زیر تقسیم میها ب  اجرا در می آیاد. این مداخالت ب  دست آموزشی مصوب آن

این مداخالت شامل مداخالت در جهت ارتقاء کارکردهای (مداخالت عملکرد شناختی: 1

ادراکی  شامل ادراک دیداریا شایداری و المس  است. همچاین مداخالت شااختی شامل 

تواحمادسازی عملکردهای سیستم شااختی شامل توج ا  افظ ا  ل مسئل  و تفکراست. مداخالت 

فرا شااختی شامل ارتقاء عملکرد اجرایی مغز و تئوری ذهن است. این مداخالت توسط داحش 

گفتاردرماحی از مقطع کارشااسی و باالتر و همچاین داحش آموختگان مقطع آموختگان کاردرماحی و

کارشااسی ارشد و دکتری رواحشااسی شااختیا رواحشااسی بالیای و کودکان استثاایی ارائ  

 شود.می

این مداخالت بر بهبود و رشد  (مداخالت عملکرد اجتماعی، هیجانی و رفتاری:2

های تعاملی می وردازد. درمجموع این حوع مداخالت ارتاجتماعی و مه -عملکردهای هیجاحی 

های مبتای بر بازیا مداخالت شوحد. این مداخالت شامل درمانگیری حامیده میمبتای بر ارتباط

های اجتماعیا داستان سرایی و رشد ارتباطا مداخالت تعامل با همساالن و گروها آموزش مهارت
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دگان این خدماتا داحش آموختگان کاردرماحیا گفتاردرماحی باشد. ارائ  دهاآموزش تئوری ذهن می

از مقطع کارشااسی و باالتر و داحش آموختگان رواحشااسی بالیایا استثاایی و شااختی از مقطع 

 باشاد.کارشااسی ارشد ب   باال می

حقص  وزه ارتباطی از ویژگی های کلیدی افراد دارای  عملکرد ارتباطی: مداخالت (3

. بهتراست در روحد مداخالت اتیسم و مداخل   وزه ارتباطا ویش از مداخالتا عالوه بر اتیسم است

ارزیابی روتین گفتار و زبانا بررسی جاب  کاربردشااختی )ورگماتیک( زبان حیز احجام گیرد چرا ک  

 کودکان دارای اتیسما در جاب  های غیرکالمی ارتباط و کاربردهای زبان حیز آسیب دیده احد. درک

ای جهت یادگیری زبان بسیار  ائز اهمیت است ک  کودکان دارای اتیسم غالبا ارتباط ویش زمیا 

مشکل دارحد. مداخالت در این  وزه شامل ارتباط ویش کالمی وغیرکالمیا قصد ارتباطی استفاده 

 از ووسچرها و ژسچرهاا تماس چشمی و رفتارهای آواسازی خواهد بود. وس عالوه بر گفتاردرماحی

( AACهای روتین و زبان آموزیا آموزش یکی از سیستمهای ارتباط جایگزین و افزوده ) 

الزامیست. این فرایاد توسط داحش آموختگان رشت  گفتاردرماحی ) آسیب شااسی گفتار و زبان( و 

 رواحشااسان کودک دوره دیده ارائ  می شود.

 

سخ های حامااسب ب  اغلب کودکان اتیسم وا حرکتی: –( مداخالت عملکرد حسی 4

 رکات  سی و حیز الگوهای  رکتی حاهاجار دارحد. این عالیم جزء اولین الگوهای عالمتی گزارش 

شود. ب  دست  ای از مداخالت ک  جهت تعدیل مشکالت  سی و ارتقاء مایل استون های می

مان گویاد. گروهی از این مداخالت شامل در رکتی می- رکتی می وردازحدا مداخالت  سی

یکپارچگی  سیا تعدیل سازی  سی و ماساژا یکپارچگی شایداریا آموزش درکی  رکتی و 

 رکتی می شود. ب  طور کلیا این مداخالت برای ورداختن ب   -سازی عصبیرویکردهای تسهیل

احد. ارائ  دهادگان این حوع مداخالت مشکالت  سی و  رکتی کودکان این طیفا طرا ی شده

ت  های کاردرماحی و گفتار درماحی )دارای مدرک آموزشی مرتبط( و داحش آموختگان رش

 فیزیوتراویست ها در مقطع کارشااسی و باالتر می باشاد.

 یکاست ک  در  ییکارها یب  معاا یلیمداخل  توص( مداخالت عملکرد تحصیلی:5

و کمک ب  کودکان  یکداحشگاه باقصد آموزش آکادم کا مدرس  یاماحاد مهد کود یمجموع  آموزش

 یمرا ب  س  قسمت تقس یلیتوان مداخالت توص یشود. میاحجام م یلیجهت گذراحدن مدارج توص

ومداخالت درسطوح یرستانا تا دب یا مداخالت درمدرس  از ابتداییدبستاح یشکرد:مداخالت و

 یب  همکار یازرد حدا یدرماح یهاروش یربا سا یادیمداخل  ک  تداخل ز دراین. باالتر ماحاد داحشگاه
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 یخدمت معلم ها ینکاادگان ا ئ کودکان است. ارا ینمدرس  با والد یاو ارتباط تاگاتاگ اول

 باشاد. شا رواحشااسان و.. میآموزش و ورور

 موزش خاحواده در مورده موور شامل آمداخل  خاحوادخانواده:  مبتنی بر( مداخالت 6

های درماحیا مدیریت رفتارهای چالش براحگیز کودک و رفتار با کودکا ماهیت اختالیا برحام 

مااسب سازی مویط خاح  با شرایط کودکا مدیریت تغذی  و رژیم غذاییا تسهیل سازی روابط 

کودک با اعضای خاحواده و اطرافیانا گاجاحدن برحام  های رفاهی و تفریوی در برحام  خاحوادها 

ی سازمان های ارائ  دهاده خدمات اجتماعی و درماحی مربوط  ب  خاحواده می باشد. این حوع معرف

مداخالت توسط مشاور کودک و خاحوادها رواحشااسان و یا کارشااسان مرتبط دوره دیده ارائ  می 

 شوحد.

این مداخالت بر بهبود  :وزمره زندگیهای رفعالیت و( مداخالت عملکرد انطباقی 7

کارکردهای احطباقی کودک دارای اتیسم تاکید دارحد. در این مر ل  وارامترهای رشد اجتماعی 

شامل تواحمادیهای خودیاریا ارتباطا مدیریت و خودرهبریا امور معموی روزاح  و سبک زحدگی 

آموزش داده می شود. در این بخش مداخالتی از قبیل آموزش مراقبت ازخودا آموزش مهارتهای 

های مدیریت برحام  زحدگی دگی و مهارت های ویشرفت  و رفاهی زحدگیا آموزش سرحخوای  زح

گاجاحده می شود. ارائ  خدمات این بخش بعهده داحش آموختگان کاردرماحی و گفتاردرماحی )دارای 

 مدرک آموزشی مرتبط( و رواحشااسی در مقطع کارشااسی و باالتر است.

م مستعد ب  داشتن احواع اختالالت جسماحی اتیسدارای کودکان ( سالمت جسمانی:8

در بسیاری از موارد قادر ب  بیان و توصیف مشکالت خود  اختالیهستاد ک  ب  دلیل ماهیت ویژه 

حیستاد. آحها باید هم ب  صورت دوره ای و هم در شرایط ویژه توت بررسی های طبی قرار بگیرحد و 

 .ت  باشادامکان دسترسی ب  احواع تخصص های وزشکی را داش

بررسی شرایط سالمت روان کودکا خاحوادها مراقبین و احجام مداخالت ( بهداشت روان: 9

 مایتی با هدا کاهش عوامل خطرسازا تقویت مقاومت افراد و تطابق بیشتر کودک وخاحواده با 

تشخیص بهاگام اختالالت همراه می باشد. دراین راستا رواحپزشک کودک و حوجوانا رواحپزشکا 

 احشااسا مددکار اجتماعیا مشاور و کاردرماحگر قادر ب  ارائ  خدمات می باشاد.رو

 

 Best بر اساس مطالعات موجود در  یط  مداخالت مبتای  بر شواهد و بهترین مداخالت اتیسم)تبصره: 

practice و همچاین بست  ب  سطح و شدت اتیسم تعداد مداخالت تواحبخشی و مشاوره ای ب  صورت)

 احجام می شود.زیر 

 اختالی الف( سطح یک
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  :جلس  ساالح  ۶۰مداخالت کاردرماحی 

  :ساالح  جلس  48مداخالت گفتاردرماحی 

 ساالح  جلس  48آموزشی:  -مداخالت رفتاری 

  ساالح  جلس  12 مایتی:  -مداخالت مشاوره 

 اختالی ب( سطح دو

  :جلس  ساالح  9۶مداخالت کاردرماحی 

  :ساالح  جلس  9۶مداخالت گفتاردرماحی 

 ساالح  جلس  9۶آموزشی:  -مداخالت رفتاری 

  ساالح  جلس  12 مایتی:  -مداخالت مشاوره 

 
 اختالی ج( سطح س 

  :جلس  ساالح  48مداخالت کاردرماحی 

  :ساالح  جلس  3۶مداخالت گفتاردرماحی 

 ساالح  جلس  48آموزشی:  -مداخالت رفتاری 

  ساالح  جلس  48 مایتی:  -مداخالت مشاوره 

 

 

 ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت

 

 افراد صاحب صالحیت جهت تجویز و ارائه خدمات استاندارد  مرکز/فرد

اتیسما   ضور کاردرماحگرا گفتاردرماحگر و رواحشااس جهت ارائ  خدمات ب  تمامی  در مراکز تواحبخشی 

ارزیابی شاوایی شااسی و بیاایی ساجیا میتواحد در های سطوح اختالی طیف اتیسم الزامی است. ویزیت

 خارج از مراکز تواحبخشی اتیسم احجام گیرد و  ضور این کارشااسان در این مراکز اجباری حیست.

 

 کزاویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت در مر

کاردرماحی در اختالی طیف کاردرماحگر )کارشااس و باالتر( ک  دوره های آموزشی معتبر تکمیلی در زمیا  

 را گذراحده است. اُتیسم
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( ک  دوره های آموزشی معتبر تکمیلی در زمیا  گفتار درماحی در اختالی گفتاردرماحگر )کارشااس و باالتر

 طیف اُتیسم را گذراحده است.

(ک  دوره های آموزشی معتبر تکمیلی در زمیا  )کارشااس و باالتر یا استثاایی بالیاییش با گرارواحشااس 

 آموزشی در اختالی طیف اُتیسم را گذراحده است. _رواحشااسی وروشهای رفتاری

مشاور )کارشااس و باالتر( ک  دوره های آموزشی معتبر تکمیلی در زمیا  مشاوره و روشهای  مایتی در 

 تیسم را گذراحده است.اختالی طیف اُ

 

 

در مراکز  ارائه کننده خدمت عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد( برای اعضای تیم

 توانبخشی اتیسم

 

ف
دی

ر
 

تعداد موردنیاز به  عنوان تخصص

طور استاندارد به 

ازای ارائه هر 

 خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

 نقش در فرایند ارائه خدمت

 کاردرماحگر ۶

 

یک 

کاردرماحگراتمام 

 1۰وقتا بازائ هر 

بیمار در یک  8 –

 شیفت کامل کاری

ارائ  خدمات مرتبط با  کارشااس و باالتر

کاردرماحی در تیم در مراکز 

درماحی و یا تواحبخشی و 

آموزشی بر اساس کوریکولوم 

های آموزشی دوره توصیلی 

 داحشگاه

یک گفتار  گفتاردرماحگر 7

درماحگراتمام وقتا 

 8 – 1۰بازائ هر 

بیمار در یک شیفت 

 کامل کاری

ارائ  خدمات مرتبط با  کارشااس و باالتر

گفتاردرماحی در تیم در مراکز 

درماحی و یا تواحبخشی و 

آموزشی بر اساس کوریکولوم 

های آموزشی دوره توصیلی 

 داحشگاه

تمام یک درماحگرا رواحشااس 8

 8ب  ازای هر   وقتا

کودک دارای اُتیسم 

 در هر شیفت کاری

کارشااس و باالتر 

های در رشت 

 بالیای یا استثاایی

ارائ  خدمات مرتبط با 

رواحشااسی در تیم در مراکز 

درماحی و یا  تواحبخشی و 

 آموزشی
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 استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت

مراکز جامع تکاملا استاحداردهای فضای فیزیکی در مراکز وابست  ب  یا توت حظارت وزارت بهداشت شامل 

بیمارستان های دولتی دارای بخش تواحبخشیا مراکز جامع اختالالت تکاملیا کلیایک ها و دفاتر 

تواحبخشی و کلی  اماکن ارائ  خدمات آموزشی و تواحبخشی در بخش خصوصیا تابع مقررات مادرج در 

های  علوم وزشکی ن داحشگاهباشد ک  توت حظارت معاوحت درماآیین حام  های مربوط ب  این مراکز می

های دولتی وا دهای کاردرماحیا گفتاردرماحی و چااحچ  در مراکز جامع تکامل یا بیمارستان می باشد.

رواحشااسی جهت ارائ  خدمات ب  اختالالت طیف اُتیسم افزوده شده باشدا فضاهای مجزا ب  صورت  داقل 

 متر برای رواحشااسی و مشاوره الزم است.  1۵و  متر برای گفتاردرماحی 12متر برای کاردرماحیا  2۰

دارای تواحبخشی در مراکز روزاح   –همچاین استاحداردهای فضای فیزیکی و تجهیزات خدمات آموزشی 

 باشد.تابع مقررات مادرج در آیین حام  این مراکز می ورواح  از سازمان بهزیستی ا

 

 واحدخدمتویزیت، مداخالت یا مشاوره های الزم جهت هر 
 

 

ف
دی
ر

 

تخصص صا ب صال یت جهت تجویز و  عاوان خدمت واراکلایکی

 ارائ  خدمت

احجام آزموحهای استاحدارد جهت ارزیابی  2

 اتیسم

 کاردرماحگر /گفتاردرماحگر /رواحشااس

 کاردرماحگر/ گفتاردرماحگر /رواحشااس شااختی -ارزیابی های استاحدارد ادراکی  ۵

یک مشاور  ب  ازای  مشاور 9

کودک  ۵۰هر 

دارای اُتیسم  در 

 مرکز ارائ  خدمات

ای و ارائ  خدمات مشاوره باالتر کارشااس و

 مایتی در تیم در مراکز 

درماحی و یا تواحبخشی و 

آموزشی بر اساس کوریکولوم 

های آموزشی دوره توصیلی 

 داحشگاه
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ارزیابی های استاحدارد گفتارا زبان و   ۶

 عملکرد ارتباطی

 گفتاردرماحگر

 رکتی  –ارزیابی های استاحدارد  سی  7

 بدحی

 کاردرماحگر

 رواحشااس  رفتاری-مداخالت آموزشی 8

رفتاری ب  ماظور تاظیم  -مداخالت شااختی 9

 عملکرد هیجاحی و ایجاد رفتارهای احطباقی

 گفتاردرماحگررواحشااسا کاردرماحگر ا 

تواحبخشی  سی و ادراک شایداری ویش و  1۰

 وس از زبان آموزی

 گفتاردرماحگر

 کاردرماحگر مداخالت یکپارچگی و تعدیل  سی 11

مداخالت ب  کارگیری ابزارهای مولد گفتار  12

 در بهبود ارتباط

 گفتاردرماحگر

مداخالت ب  کارگیری ابزارهای مولد غیر  13

 ارتباطگفتار در بهبود 

 گفتاردرماحگر

مداخالت رشد مهارتهای  رکتی درشتا  14

 ظریف و هماهاگی  رکتی

 کاردرماحگر

ارتقائ عملکردهای شااختی غیر زباحی)  1۵

توج ا  افظ ا کارکردهای اجراییا  ل 

 مسئل  و ...(   

 کاردرماحگر/گفتاردرماحگر/ رواحشااس

ارزیابی و مداخالت بهبود بلع ا وردازش  1۶

 و عملکرد  رکتی دهاحی در تغذی   سی

 گفتاردرماحگر

آموزش مهارتهای وای  و ویشرفت  روزمره  17

 زحدگی و رفتارهای احطباقی

 کاردرماحگر
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 رواحشااس/کاردرماحگر/ گفتاردرماحگر بازی درماحی احفرادی و گروهی  18

مداخالت درماحی در عملکرد ارتباطی با  19

 وسایل ارتباطی جایگزین

 گفتاردرماحگر 

مداخالت بهبود وردازش  سی و ادراکی  2۰

 بیاایی

 کاردرماحگر

ارزیابی و ارتقا عملکرد توصیلی ) آموزش  21

 ای و مدرس (ویش مدرس 

 رواحشااس/کاردرماحگر/گفتاردرماحگر

گروه درماحی ب  ماظور توسع  کارکردهای  22

 رکتی و -تکاملی ) ارتباطا تعاملا درکی

).... 

 گفتاردرماحگر/کاردرماحگر / رواحشااس

 گفتاردرماحگر/کاردرماحگر/رواحشااس  آموزش و تواحمادسازی خاحواده و مراقبین 23

اجتماعی -مشاوره و  مایتهای رواحی 24

 خاحوادها مراقبین و بیمار

 مشاور/ رواحشااس/ مددکار اجتماعی

 یا مراقب دوره دیدهرواحشااس/ ورستار  مراقبتی در مازی –خدمات  مایتی  2۵

 رواحشااس رفتاری در مازی-خدمات آموزشی 2۶

آموزش مهارتهای اجتماعی احفرادی و بین  27

 فردی 

 کاردرماحگر/ رواحشااس/گفتاردرماحگر

مداخالت مااسب سازی و ایجاد تطابق در  28

 مویط مازی

 کاردرماحگر

در سطوح اولی  تئوری  TOMمداخالت  29

 ذهن) وایین(

 کاردرماحگرا رواحشااسا

 گفتاردرماحگر

 گفتاردرماحگردر سطوح ویشرفت  تئوری  TOMمداخالت  3۰
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 ذهن) باال(

 

به ازای هر خدمتمورد نیاز  اقالم اداری جهیزات پزشکی سرمایه ای وت  

 

ف
ردی

 

 عنوان تجهیزات
کاربرد در فرایند ارائه 

 خدمت

متوسط عمر مفید 

 )سال( تجهیزات

ارائه در  تعداد خدمات قابل

 واحد زمان

1 

و  ابزارهای ساجش

ارزیابی کارکردهای 

 ارتباطی

ارزیابی عملکرد 

 ارتباطی کودک
7 

مجموع  کامل برای  1

 یک مرکز

2 
ا ارزیابی ابزارهای ساجش

 گفتار و زبان

ارزیابی گفتار و 

 زبان کودک
7 

مجموع  کامل برای  1

 یک مرکز

3 

ابزارهای ساجش و 

ادراکی ارزیابی فرایادهای 

 و شااختی

ارزیابی ادراک 

 واسا توج ا 

 افظ ا  ل مسئل ا 

کارکردهای اجرایی 

 و ...

7 

مجموع  کامل برای  1

 یک مرکز

4 
های چک لیست یا آزمون

 وردازش  سی

ارزیابی وردازش 

  سی
7 

مجموع  کامل برای  1

 یک مرکز

۵ 

-ابزارهای ارزیابی مهارت

های  رکتی درشت و 

 ظریف

مهارتهای ارزیابی 

  رکتی
7 

مجموع  کامل برای  1

 یک مرکز

۶ 

ابزارهای ارزیابی رفتارهای 

احطباقی) مهارتهای 

خودیاریا بازیا مشارکت 

وتعاملا آموزشی و 

 یادگیری و ...(

 7 ارزیابی رفتاری

مجموع  کامل برای  1

 یک مرکز
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7 
ابزارهای ساجش و 

 ارزیابی بلع

ارزیابی بلع و غذا 

 خوردن
7 

کامل برای مجموع   1

 یک مرکز

8 
تعدیل ارزیابی و تجهیزات 

 یکپارچ  سازی  سیو 

مداخالت 

 یکپارچگی  سی
۵ 

ا سری کامل تجهیزات 

SI برای یک مرکز 

9 
تجهیزات رشد مهارتهای 

  رکتی -ادراکی

مداخالت درکی 

  رکتی
۵ 

ا سری کامل 

بازآموزی تعادلی تجهیزات

 و هماهاگی  رکتی 

 برای یک مرکز

10 

عملکرد ارتباطی  تجهیزات

با وسایل ارتباطی 

 جایگزین

ایجاد عملکرد 

ارتباطی غیر 

 گفتاری

 سری کامل3 ۵

11 
تجهیزات تواحبخشی 

 ادراکی دیداری

تواحبخشی 

عملکردهای وای  و 

 شااختی دیداری

 ا سری برای یک مرکز ۵

12 
توریکات و  تجهیزات 

 بازخوردهای شایداری

خشی بتواح

کارکردهای 

 شایداری مغز

 سری برای یک مرکز1 ۵

13 

تجهیزات آموزش و 

تواحبخشی شااختی) قلم 

کاغذیا ابزارها و وسایل 

تواحبخشی و یا  -آموزشی

 حرم افزارها(

 سری برای یک مرکز 3 3 تواحبخشی شااختی

14 
حرم افزارها یا ابزار زبان 

 آموزی

مداخالت زبان و 

 ارتباط
 سری برای یک مرکز 2 3

15 
های ابزارحرم افزارها یا 

 تولید گفتار

مداخالت تولید 

 گفتار
 سری برای یک مرکز 2 3



 دستور العمل خدمات توانبخشی اختالل طیف اتیسم

 

15 
 

 
 

16 

و  اسباب بازیهااحواع 

 کودک تجهیزات بازی

تا  1متااسب برای ساین 

 سای برای احواع بازیها 12

بازی و تفریح 

 درماحی
3 

یک مجموع  کامل برای 

-تمامی بازیهای  سی

 رکتیا حمادین و 

سمبولیک و قاعده دار 

 مرکزبرای یک 

17 

تجهیزات و ابزارهای 

آموزشی)احواع لوازم 

التوریرا کتاب آموزشیا 

وایت بوردا میز و صادلی 

 کودکا بازیهای آموزشی(

آموزش ویش 

ای و مدرس 

 ایمدرس 

 سری برای یک مرکز 3 3

18 

ابزارها و وسایل آموزش 

مهارتهای خودیاری و 

 روزمره زحدگی

مداخالت آموزش 

استقالی و 

 زحدگیمهارتهای 

 سری برای یک مرکز 2 3

 2 ایمای اتاق کفپوش مااسب مثل مت 19
هم  اتاقهای درماحی و 

 آموزشی

20 
وسایل اداری) میزا 

 صادلیا لوازم التوریر(

ارائ  خدمات 

 ای و وذیرشمشاوره
8 

 داقل دو سری برای 

 یک مرکز


