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 تسوِ تعالی

 (عج)فراخوان ثبت پیشنهادات درمانگران و کارشناسان همکار با مؤسسه توانبخشی ولیعصر 

 

ثذیْی . استقبی کیفی اسائِ خذهبت دس حَصُ تَاًجخطی ًیبصهٌذ پیطٌْبدات، ایذُ ّب ٍ طشحْبی خالقبًِ فؼبلیي ایي حَصُ است

ًیض  ثِ فشاخَس تجشثِ کبسی ٍ سطح ػلوی ،  (ػج)است کِ کبسضٌبسبى ٍ دسهبًگشاى ّوکبس ثب هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش 

ًظشات ٍ پیطٌْبداتی سا دس حَصُ ّبی هختلف تَاًجخطی داسا ثبضٌذ کِ ثِ کبسگیشی ٍ اجشایی سبختي آى دس استقبی کیفی 

دس ّویي ساثطِ هؤسسِ . خذهبت هؤسسِ هؤثش ثَدُ ٍ استقبی سطَح هختلف هْبستی هذدجَیبى سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت

،  دػَت هی کٌذ ثب اسائِ ایذُ ّب توبهی کبسضٌبسبى ٍ دسهبًگشاى فؼبل دس هشاکض ٍاثستِ ثِ هؤسسِ اص   (ػج)تَاًجخطی ٍلیؼصش 

 ثب ثیبى چبلص ّب ٍ اسائِ ساّکبسّبی هٌبست ثِ حل ٍ فصل فؼبلیتْبی هؤسسِ، خَد دس اثؼبد گًَبگَى ًظشات ٍ پیطٌْبدات

. د دس ایي حَصُ ثپشداصًذٍ هطکالت ٍ سفغ دغذغِ ّبی هَج،ثْتش هسبئل

 

  هؤسسِ دس صهیٌِ تَاًثخطی حشفِ ای پزیشای پیطٌْاداتی دس حَصُ ّای ریل  هی تاضذ: 

  پیطٌْبداتی دس جْت اضتغبل هذدجَیبى کن تَاى رٌّی اسائِ ساّکبسّب ٍ 

  اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ حشفِ ّب ٍ هْبستْبیی کِ دس سطح تَاًوٌذیْبی هذدجَیبى کن تَاى رٌّی ثبضذ ٍ هسیش استقالل

 .ٍ تَاًوٌذسبصی ایطبى سا ّوَاس کٌذ

 اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ ثبصاسیبثی تَلیذات هذدجَیبى کن تَاى رٌّی هشکض اسهغبى ػصش 

  ٍ اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ چگًَگی ًوبیص تَاًوٌذیْبی هذدجَیبى ثِ جبهؼِ ػلی الخصَظ هسئَلیي هشاکض،ًْبدّب

   ٍ جلت هطبسکت آًْب دس ساستبی تَاًوٌذسبصی هذدجَیبىسبصهبًْبی فؼبل حَصُ تَاًجخطی

 

  هؤسسِ دس صهیٌِ تَاًثخطی اجتواعی پزیشای پیطٌْادات دس حَصُ ّای ریل هی تاضذ:  

 اسائِ پیطٌْبداتی ثبّذف تذاسک فشصتْبیی ثشای حضَس هذدجَیبى دس اجتوبع 

  ثب تَجِ  )اسائِ پیطٌْبداتی دس جْت هطبسکت هذدجَیبى دس فؼبلیتْبی هختلف دس قبلت طشحْبی ٍسصضی، فشٌّگی، آهَصضی

 (.ثِ ضٌبختی کِ اص ًیبصّبی هختلف هذدجَیبى ٍجَد داسد

 اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ تسْیل دستشسی هذدجَیبى ثِ خذهبت ػوَهی ٍ اجتوبػی 

 اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ ًحَُ آهَصش ثِ خبًَادُ ّب 

  اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ جلت هطبسکت خبًَادُ ّب دس اهش آهَصش ٍ تَاًجخطی 
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  ،هؤسسِ دس صهیٌِ خذهات دسهاًی اص جولِ کاسدسهاًی، گفتاس دسهاًی، آب دسهاًی، فیضیَتشاپی، سٍاًطٌاسی

 :پزیشای پیطٌْاداتی دس حَصُ ّای ریل هی تاضذ ...آهَصش ٍ 

 اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ استقبی کیفیت خذهبت دس حَصُ ّبی هزکَس 

 اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ استقبی اهکبًبت تَاًجخطی دس حَصُ ّبی هزکَس 

 اسائِ پیطٌْبداتی دس صهیٌِ استفبدُ اص سٍیکشدّب ٍ سٍضْبی ًَیي آهَصضی دس ّش یک اص حَصُ ّبی هزکَس 

 

  هؤسسِ پزیشای ّشگًَِ ًظش، پیطٌْاد ٍ یا طشح علوی ٍ تحقیقاتی دس صهیٌِ ّش یک اص  اختالالت تحت پَضص

اص جولِ کن تَاى رٌّی، فلج هغضی، اتیسن، اختالالت تکاهلی، اختالالت سفتاسی، اختالالت گفتاسی ٍ اختالالت 

 .یادگیشی هی تاضذ

 هؤسسِ پزیشای ّش گًَِ پیطٌْادی دس صهیٌِ استفادُ اص ًشم افضاسّای آهَصضی دس حَصُ تَاًثخطی هی تاضذ. 

 هؤسسِ پزیشای ّش گًَِ پیطٌْادی دس صهیٌِ هٌاسة ساصی هعاتش ٍ هحل صًذگی هذدجَیاى هی تاضذ. 

 هؤسسِ پزیشای ّش گًَِ پیطٌْادی دس حَصُ آهَصش ٍ هطاسکت خاًَادُ دس دسهاى هی تاضذ. 

 هؤسسِ پزیشای ّش گًَِ پیطٌْادی دس حَصُ ٍسایل کوک تَاًثخطی ٍیژُ کَدکاى کن تَاى جسوی هی تاضذ. 

  هؤسسِ پزیشای ّشگًَِ پیطٌْادی کِ صهیٌِ تحقك حقَق هادی ٍ هعٌَی کَدکاى هعلَل ٍ استقای سطَح

 . هختلف عولکشدی ایطاى سا فشاّن ساصد، هی تاضذ

 

دس صَست فشاّن ثَدى اهکبى اجشایی ضذى ّش پیطٌْبد، هشاتت جْت تذٍیي طشح آى ثِ کبسضٌبس هشثَطِ اػالم  

 .اص پیطٌْبدات ثشتش دس یکی اص ثشًبهِ ّبی هٌبسجتی هؤسسِ تقذیش ثِ ػول خَاّذ آهذ. خَاّذ ضذ

ػالقِ هٌذاى هی تَاًٌذ ایذُ ّب، ًظشات ٍ پیطٌْبدات خَد سا ثب هطخصبت ریل، دس ّش یک اص حَصُ ّبی فؼبلیتی  

 .  اسسبل ًوبیٌذ (ػج)هزکَس، ثِ صَست هکتَة ثِ سٍاثط ػوَهی هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش

 ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 تخصص 

 آخشیي هذسک تحصیلی 

 هشکض اسائِ خذهت 

 ُضواسُ تلفي ّوشا 

 آدسس ایویل 

 گشٍُ هَضَػی پیطٌْبد 

  ضشح کلی پیطٌْبد 

 (عج)روابط عمومی مؤسسه توانبخشی ولیعصر 
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