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هاي محترم كودكان مبتال به اتيسم، ساكن در ساير شهرهاي كشور، با درمان متن حاضر به منظور آشنايي كلي خانواده
و چگونگي اجراي اين شيوه در مركز ساماندهي درمان و توانبخشي » تحليل رفتار كاربردي«و توانبخشي بر مبناي روش 

پيشبرد اهداف درماني همه كودكان اتيستيك، به جامعيت درمان و اختالالت اتيستيك تهيه شده است. از آنجايي كه 
پيگيري آن توسط والدين بستگي دارد، پايبندي والدين تضميني بر اجراي مطلوب درمان و ادامه ارائه خدمات درماني 

 .توسط اين مركز است

 سيستم شهرستان

به  (CTAD) توانبخشي اختالالت اتيستيكو پس از شروع فعاليت مركز ساماندهي درمان و  ١٣٨١از ابتداي سال 
ها در ساير شهرها نيز متقاضي درخواست عنوان اولين مركز خدمات درماني ويژه اتيسم در تهران تعداد زيادي از خانواده

استفاده از چنين خدماتي بودند. با توجه به اينكه امكان ارائه خدمات جامع توانبخشي به صورتي كه در سيستم تهران 
در چارچوب آموزش مربي، ارزيابي، تدوين  ABA خدماتشود وجود نداشت، سيستم شهرستان با هدف ارائه مي انجام
 .هاي آموزشي و مشاوره با والدين ايجاد شدبرنامه

شود بلكه تنها ركز محسوب نميخدمات سيستم شهرستان محدود به موارد ذكر شده است و كودك مددجوي رسمي م
 .هاي بعدازظهر ايجاد شده استها و در چارچوب كلينيكبا هدف رفع بخشي از نياز خانواده

ده براي يافتن فردي خانوا توسط مركز دريافت تشخيص قطعي اتيسمروش كار به اين ترتيب است كه پس از 
هاي آموزش مربي را در مركز سپري نمود شود. پس از آنكه مربي دورهمناسب به عنوان مربي كودك راهنمايي مي

آغاز  ABA ي آموزشي با شرايط كودك را دريافت خواهد كرد و كار آموزش و توانبخشي كودك با روشاولين برنامه
هاي آموزشي متناسب با شرايط كودك تدوين شود و برنامهي ارزيابي مياخواهد شد. از آن پس كودك به صورت دوره

 .شودمي

 آموزش مربي 

  اشد. ب يك خانم با تحصيالت ليسانس روانشناسي يا علوم تربيتيدر ابتدا خانواده بايد به جستجوي
گيرد. سپس فرد منتخب پس از صورت مي توان آموزسايت وباين جستجو معموال از طريق آگهي و يا 

 ٠٢١٨٨٦٣٣٧١٥ ي كتب زير براي گرفتن وقت امتحان بخش نظري با خانم مهدي زاده با شمارهمطالعه
   افزار اسكايپ)تماس خواهد گرفت. (امتحان از طريق نرم

 :منابع بخش نظري

پرفسور حميدرضا پوراعتماد، انتشارات علم، تلفن: ، نويسنده: يوتا فريث، مترجم: كتاب معرفي اتيسم (الف
 .، را تهيه و بصورت كامل مطالعه كنيد٦٦٤١٢٣٥٨
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نويسنده:  ،(ABA روش) كتاب راهنماي آموزش مداخالت رفتاري به كودكان داراي اتيسم (ب
، ٦٦٤١٢٣٥٨جاناتان كاربكس و كورتني كاربكس مترجم: پرفسور حميدرضا پوراعتماد، انتشارات علم، تلفن: 

 .را تهيه و به صورت كامل مطالعه كنيد

 هايي آموزش عملي از طريق تماس با مركز هماهنگيدر صورت قبولي در امتحان نظري، براي شركت در دوره 
الزم صورت خواهد گرفت. در صورت عدم قبولي، طي تماس با مركز بايد وقت مجدد براي امتحان بخش 

 .نظري تنظيم شود

 ي آموزشي تدوين و به مربي تحويل داده خواهد شد. از آن پس مربي عملي برنامه پس از تكميل بخش
 .آمادگي اوليه براي كار با كودك را دارد

  

 كند كه بايد مربي تغيير كند؟در چه شرايطي مركز به والدين اعالم مي

است و وابستگي كودك  ABA هاي كودك به افراد مختلف از ملزوماتها و آموختهدهي مهارتاز آنجايي كه تعميم
تواند مشكالتي را براي كودك ايجاد كند، تغيير مربي بايد هر نه ماه يكبار انجام شود. خانواده به يك مربي در آينده مي

 .بايد پيش از موعد مقرر نسبت به معرفي و هماهنگي آموزش مربي جديد با مركز اقدام نمايد

گروه مركز ادامه فعاليت مربي مانع تحقق اهداف درمان شود، درخواست  در صورتي كه طبق صالح ديد ارزياب و تاييد
رسد. از اين زمان والدين براي مدت سه ماه فرصت دارند تا مربي جديد را معرفي تغيير مربي به اطالع خانواده مي

ن صرفا به مربي جديد نمايند. آموزش مربي جديد بايد در همين بازه سه ماهه انجام شود. بعد از اين زمان برنامه درما
 .تحويل داده خواهد شد

دهي اگر والدين در موعد مقرر مربي را تغيير ندهند خود مسئول عدم تحقق بعضي اهداف برنامه درماني از جمله تعميم
 .خواهند بود

كه  شدانتخاب فرد مورد نظر توسط والدين كودك انجام خواهد شد و صرفا در صورتي كه فرد معرفي شده از افرادي با
مركز همكاري خود را با آنها قطع كرده يا به هر نحوي كار وي با كودك مورد نظر تأييد نشده باشد، كاركنان مركز 

توانند از خانواده بخواهند فرد ديگري را معرفي نمايند. به طور كلي مركز صرفا در جايگاه تاييد يا عدم تاييد مربي مي
ي هرچه بهتر برنامه درمان است و مسئوليتي در قبال ساير موضوعات مربوط انتخاب شده توسط خانواده از نظر اجرا

 .به مربي و ارتباط با خانواده و كودك نخواهد داشت

 جلسه ارزيابي و تدوين برنامه  

 .است مشاوره با والدينو  هاي آموزشيتدوين برنامه، ارزيابيي ارزيابي شامل هر جلسه

ي مشترك در خصوص روند پيشرفت كودك مشورت خواهند كرد. و خانواده در يك جلسهي ارزيابي، ارزياب پس از هر جلسه
 ٨شنبه از ساعت  ٥تواند به صورت رايگان با هريك از ارزيابان تنها در روزهاي پس از اتمام جلسه ارزيابي فقط و فقط مربي مي
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نه نياز به تماس و يا مشاوره در زماني خارج از در ارتباط باشد. هر گو ٠٢١٨٨٦٣٣٧١٥عصر از طريق تماس با تلفن  ١٦صبح تا 
 .جلسه ارزيابي منوط به تعيين زمان مشاوره و مشمول پرداخت هزينه خواهد بود

 بندي تشكيل جلسات به چه صورت است؟برنامه زمان

واضح است برنامه درمان توسط مربي كودك اجرا شود. پر  هر روز حداقل سه ساعتو در  حداقل پنج جلسه در هفتهبايد 
كه هرچه اين زمان افزايش يابد بر تأثيرگذاري درمان افزوده خواهد شد. هر جلسه سه ساعته بايد بصورت پيوسته و بدون وقفه 

دقيقه فرصتي براي استراحت كودك و مربي بايد داده شود. در صورت صالح ديد ارزياب  ١٥اجرا شود. صرفًا بعد از يك ساعت و 
 .بخشي افزايش يابداي توانبايد زمان و تعداد روزه

  چه افرادي تضمين كننده اجراي منظم جلسات درمان هستند؟

 نظمي در تشكيل جلسات اعم از كاهشمسئوليت كيفيت و كميت تشكيل جلسات بر عهده والدين كودك است و در صورت بي
تر از يك هفته و عدم تشكيل طوالنيزمان هر جلسه و تعداد جلسات هفتگي، عدم تشكيل جلسات در زمان مقرر، ايجاد وقفه 

جلسات جبراني معادل و تداوم اين مسئله با وجود دريافت تذكر الزم از جانب مركز فرايند درمان و توانبخشي متوقف خواهد 
 .شد

ار تنظمي در تشكيل جلسات از جانب مربي باشد، والدين بايد در اسرع وقت به مركز اطالع دهند. در صورتي كه اين رفاگر بي
مربي با وجود دريافت تذكر از جانب مركز همچنان ادامه يابد، والدين بايد به سرعت همكاري خود را با مربي متوقف سازند و 

 .اين موضوع را به اطالع مركز برسانند. در غير اين صورت پيامدهاي اين مشكل بر عهده والدين كودك خواهد بود

ا به ابزار نياز دارد، والدين بايد در اسرع وقت ابزارها را تهيه نمايند و در اختيار مربي قرار هبا توجه به اين كه اجراي برخي از آيتم
 .سازي و نگهداري از ابزارها بر عهده والدين كودك استدهند. مسئوليت تهيه، آماده

در جلسه توانبخشي در اختيار ها و صرفاً بازيها و اسبابوجود مشوق (هر چيزي كه كودك عالقه زيادي به آن دارد مثل خوراكي
كودك قرار داشته باشد) مناسب و مؤثر در حين اجراي كار ضروري است. والدين با هماهنگي مربي خود بايد قبل از آغاز هر 

 .ها را در اختيار مربي قرار دهندجلسه درماني و جلسه ارزيابي مشوق

شته باشند و با وجود تذكر مركز همچنان تغييري در رويه خود ندهند و ها ندااگر والدين اهتمام الزم را در تهيه ابزارها و مشوق
اين وضعيت انسجام برنامه درمان و تحقق اهداف درماني را زير سؤال ببرد برنامه درمان متوقف و پرونده كودك بايگاني خواهد 

 .شد

 تنظيم وقت جلسات ارزيابي چگونه است؟

جود باشد. در صورت و يك ماه تا يك ماه و نيمفاصله زماني بين تهيه و ارسال برنامه تا جلسه ارزيابي همان برنامه بايد بين 
تعطيالت بلندمدت مثل ايام نوروز احتمال افزايش يافتن اين زمان وجود دارد. گرفتن وقت ارزيابي برنامه كودك با هماهنگي 

جام شود. حداقل يك هفته پيش از جلسه ارزيابي والدين با مدير داخلي تماس گرفته و وقت مربي توسط والدين كودك بايد ان
شوند والدين بايد در اسرع وقت نسبت به گرفتن هاي ارزيابي به سرعت پر ميشود. با توجه به اين كه زمانارزيابي هماهنگ مي

 .تواند باشدجلسه ارزيابي حداكثر دو ماه مي وقت اقدام نمايند. فاصله زماني بين تحويل برنامه به خانواده تا
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 .در صورتي كه به هر دليلي فاصله بين دو جلسه ارزيابي بيش از سه ماه شود پرونده كودك بايگاني خواهد شد

 شرايط حضور در جلسات ارزيابي چگونه است؟

مادر يا پدر كودك و يا هر فرد مطلع از شرايط ها و در روز ارزيابي كودك، مربي، كليه وسايل مربوط به آن برنامه، انواع مشوق
كودك بايد در مركز حاضر شوند. شرايط جسمي كودك براي انجام برنامه در جلسه ارزيابي بايد مناسب باشد. در صورتي كه 

جلسه  نيست،خانواده كودك را در حالي براي جلسه ارزيابي بياورند كه از نظر جسمي به شدت بيمار است و قادر به اجراي برنامه 
شود و بايد نصف هزينه جلسه ارزيابي پرداخت شود. در همان روز هماهنگي الزم براي تشكيل جلسه جايگزين ارزيابي لغو مي

هاي مربوطه در برنامه آتي تكرار انجام خواهد شد. در صورتي كه بعضي از وسايل الزم براي اجراي برنامه همراه مربي نباشد، آيتم
ها به دليل عدم تهيه وسيله اجرا نشده باشند و بعد از بررسي ارزياب مشخص شود كه امكان تهيه عضي از آيتمخواهند شد. اگر ب

 .آن ابزار وجود داشته است، آيتم مربوطه تكرار خواهد شد

 حضور به موقع در جلسات

 سازي اتاقبهتر است مربي براي آمادهوالدين و مربي در روز ارزيابي بايد به موقع حاضر شوند و جلسه در زمان مقرر آغاز شود. 
جهت ارزيابي همراه با وسايل ده دقيقه زودتر از وقت مقرر در مركز حاضر باشد. حداكثر زمان هر جلسه ارزيابي دو ساعت است. 

در  موارد ها ارزيابي نشده باشند، ايناگر جلسه با تاخير آغاز شود به نحوي كه تا پايان دو ساعت زمان ارزيابي برخي از آيتم
شوند. اگر عدم حضور به موقع در جلسات بعد از دو بار تذكر برنامه آتي كودك تكرار خواهند شد و در جلسه بعدي ارزيابي مي

شود. بعد از يك ساعت و نيم تأخير مدير داخلي و ارزياب باز هم تداوم داشته باشد، برنامه درمان متوقف و پرونده بايگاني مي
جلسه ارزيابي لغو خواهد شد و خانواده بايد كل هزينه جلسه لغو شده را بپردازند و نسبت به گرفتن وقت  خانواده و يا مربي

 .ارزيابي در روزي ديگر اقدام كنند

 لغو جلسات ارزيابي

هاي مهااز آنجايي كه از حداقل يك ماه قبل از جلسه ارزيابي خانواده و مربي نسبت به زمان ارزيابي آگاه هستند، در تنظيم برن
گيرد زماني است ها قرار ميهايي كه در اختيار خانوادهخود براي حضور در جلسه بايد اهتمام الزم را داشته باشند. هر يك از وقت

تواند صرف كمك به يك كودك مبتال به اتيسم شود. با توجه به تعدد كودكان مبتال به اتيسمي كه نياز مبرمي به پيگيري كه مي
هاي محترم تقاضا تواند در اختيار آنها قرار گيرد، از خانوادههايي كه مينامه درماني خود دارند و محدوديت وقتدقيق و منظم بر

 .داريم كه نسبت به وقت جلسه ارزيابي فرزند خود متعهد باشند

ط ود، لغو جلسه توسچانچه وقوع حوادث طبيعي يا بيماري جسمي شديد كودك و يا مربي مانع اجراي برنامه در جلسه ارزيابي ش
ترين زمان ممكن را خانواده پيامدي نخواهد داشت و مركز مساعدت الزم براي تنظيم قرار جلسه ارزيابي جايگزين در نزديك

 .انجام خواهد داد. فقط موارد پيش گفته مصداق داليل موجه براي لغو جلسه هستند

ر جلسه ارزيابي را لغو نمايند برنامه درمان متوقف و پرونده بايگاني دليل (موجه يا غير موجه) سه با هراگر خانواده و مربي به 
 .شودمي

 .شودعدم حضور در جلسه ارزيابي بدون اطالع قبلي منجر به توقف برنامه درمان و بايگاني شدن پرونده كودك مي
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د، والدين بايد كل هزينه جلسه لغو اگر لغو غير موجه جلسه در بازه زماني كمتر از يك هفته مانده به جلسه ارزيابي انجام شو
 .بندي مركز وقت ارزيابي داده خواهد شدشده را بپردازند، با توجه به جدول برنامه زمان

بندي مركز وقت ارزيابي داده خواهد اگر لغو غير موجه قبل از هفت روز مانده به جلسه انجام شود، با توجه به جدول برنامه زمان
 .شد

 شرايط ترخيص 

 شود؟صورتي كودك ترخيص ميدر چه 

 :تواند منجر به ترخيص كودك از دريافت خدمات توانبخشي مركز شودهر يك از موارد زير مي

 ترخيص و ارجاع كودك به مهد كودك و يا مدرسه عادي .١

 ترخيص و ارجاع كودك به سيستم آموزش و پرورش استثنايي (مدارس مرزي، مدارس اتيسم و ...) .٢

 )(PRTكاردرماني، گفتاردرماني، ) به خدمات آموزشي توانبخشي سرپاييترخيص و ارجاع كودك  .٣

 توانبخشي) -سال و ساير مراكز نگهداري  ١٤ترخيص و ارجاع كودك به مراكز مستقر در سازمان بهزيستي (مراكز زير  .٤

پيشرفت وجود داشته  ماهه (حداقل سه برنامه آموزشي) متوالي موانعي در جهت ٤در صورتي كه در دو گزارش پيشرفت  :تبصره
باشد اما به هر دليلي موانع رفع نشده باشند، تيم توانبخشي اقدام به ترخيص و ارجاع كودك به خدماتي خواهد كرد كه با توجه 

 .هاي موجود كودك و خانواده بيشترين بهره را از آموزش و توانبخشي ببرندبه شرايط و محدوديت

 انتظارات والدين و تداوم خدمات

فرم گزارش پيشرفت از شروع خدمات (حداقل سه برنامه آموزشي) و تكميل  ماه  ٤ن موظف هستند پس از گذشت والدي
آموزش و توانبخشي با نظارت مركز  رضايت خود را از ادامه روند دريافت خدمات اعالم دارد. بديهي است تداوم روند كودك

  .ي فرم تكميل شده به ارزياب مقيم استمنوط به ارائه

  

 

دهم كه مفاد تعهد مي...............................................)نام كودك(والدين كودك ............................................................................اينجانب.
كليه توضيحات تكميلي بابت بندها مطالعه شده و به سمع و  ضمناا به صورت دقيق اجرا خواهم كرد. موجود در پروتكل فوق ر

  پذيرم.نظر بنده رسيده است و مي

  

  ...........................................................................و امضاي والدتااريخ 

  


