مراحل اجرای طرح راهی به آسمان :

 هشحلِ اٍل  :ضٌبسبیی ٍ تْیِ ٍسبیل کوک تَاًجخطی اص ضشکتْبی ثیي الوللی هؼتجش فشٍضٌذُ ایي ٍسبیل
 هشحلِ دٍم  :اطالع سسبًی
اطالع سسبًی طشح اص طشق ریل اًجبم هی ضَد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ًصت پَستش ٍ ثشٍضَس طشح دس هشاکض ضجكِ ثْذاضت ضْشستبًْب
تَصیغ پَستش ٍ ثشٍضَس دس ثیوبسستبًْبی کَدکبى ٍ استَپذی ضْشستبًْب
تَصیغ پَستش ٍ ثشٍضَس دس هطت پضضكبى هتخصص هغض ٍ اػصبة ٍ استَپذی کَدکبى ضْشستبًْب
تَصیغ پَستش ٍ ثشٍضَس دس هجتوغ ّبی ثْضیستی
تَصیغ پَستش ٍ ثشٍضَس دسکلیٌیک ّبی تَاًجخطی
تَصیغ پَستش ٍ ثشٍضَس دس داًطگبّْبی ػلَم پضضكی
اطالع سسبًی اص طشیق سبیت هَسسِ() www.vrf.ir

 هشحلِ سَم  :تطكیل کبسگشٍُ ػلوی طشح
کبس گشٍُ ػلوی طشح اص اسبتیذ داًطگبُ ،کبسضٌبسبى تَاًجخطی دس سضتِ ّبی هختلف ٍ هسئَلیي اجشائی طشح کِ
خَد ًیض اص کبسش هی ثبضٌذ تطكیل ضذُ است .اص هْوتشیي اّذاف ایي کبسگشٍُ ػلوی هی تَاى ثِ ایي هَاسد اضبسُ کشد :
 .1تْیِ هطبلت ػلوی دس صهیٌِ ّبی ٌّذلیٌگ (هشاقجت ٍ حوبیت اص کَدکبى ثب هطكالت حشکتی) ثشای کبسضٌبسبى ثصَست
جبهغ ٍ کبهل
.2

تْیِ هطبلت ػلوی دس صهیٌِ ّبی ٌّذلیٌگ ثشای خبًَادُ ّب ثصَست سبدُ ٍ کبسثشدی

.3

تْیِ ثشٍضَس ثشای ٍسبیل کوک تَاًجخطی کِ دس اختیبس خبًَادُ ّب قشاس هی گیشد.

.4

تْیِ هطبلت ػلوی کتبثچِ ّبی آهَصضی هتٌَع ٍ هتؼذد ثِ ًحَی کِ ّوِ گشٍّْب ٍ سدُ ّبی سٌی سا تحت پَضص قشاس
دّذ.

.5

تْیِ سی دی ّبی آهَصضی هتٌَع ٍ کبهالً تخصص ضبهل هطبلت ػلوی ثش اسبس تبصُ تشیي اطالػبت سٍص دًیب  ،ثب صثبًی
سبدُ ثشای خبًَادُ ّب.

 هشحلِ چْبسم :ثجت ًبم هذدجَیبى
ثجت ًبم دس طشح ساّی ثِ آسوبى ثِ صَست ایٌتشًتی ٍ اص طشیق سبیت هؤسسِ اهكبى پزیش است .دس ثجت ًبم طشح
اٍلَیتْبی ریل ثشای هذدجَیبى دس ًظش گشفتِ ضذُ است: .
 .1اٍلَیت سٌی (هذدجَیبى ثِ سِ گشٍُ صیش دٍ سبل ،دٍ تب چْبس سبل  ،چْبس تب ضص سبل ،ضص تب  14سبل دستِ ثٌذی
ضذُ اًذ)
.2

تقسین ثٌذی ثش اسبس سبهبًِ طجقِ ثٌذی حشکبت دسضت ()GMFCS

 .3تقسین ثٌذی ثش اسبس سبهبًِ طجقِ ثٌذی تَاًبئی حشکبت دست ()MACS
 .4تقسین ثٌذی سطح َّضی ()DSM IV

 هشحلِ پٌجن :اسصیبثی هذدجَیبى تَسط کبسضٌبسبى هؤسسِ
اسصیبثی هذدجَیبى ثب ّذف هطخص کشدى سطح حشکتی ٍ َّضی ،هیضاى تَاًبیی دست کَدکبى ،تطخیص ًَع ٍسیلِ
کوكی ٍ سی دی ّب ٍ کتبثچِ ّبی آهَصضی هَسد ًیبص کَدک اًجبم هی ضَد.
 هشحلِ ضطن  :اّذای ٍسبیل کوک تَاًجخطی
دس ایي هشحلِ ثش اسبس اسصیبثیْبی اًجبم ضذُ تَسط کبسضٌبسبى اسصیبة ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ّبی آهبسی ،اّذاء ٍسبئل ٍ
اقالم آهَصضی ،ثش اسبس اٍلَیت ّبی هَسد ًیبص هذدجَ اًجبم هی گیشد.

