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یک وب سایت تعاملی در زمینه حل مشکالت و سواالت سالمندان عزیز  کشور "توان به"
جمهوری اسالمی ایران به صورت آنالین و آموزش محور و با هدف ارائه خدمات توانبخشی 

و آموزشی و اطالع رسانی اخبار پیرامون سالمندان، توانبخشی و بهزیستی با همکاری 
ت معاونت توانبخشی بهزیستی استان کرمان و موسسه خیریه فخرآفرینان احسان با عنای

.به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است1397پروردگار متعال در شهریور ماه 



"ه توان ب"تمرکز و فعالیت تخصصی وب سایت

Telerehabilitation جهت توانبخشی از راه دور
: در زمینه های زیر می باشد 

پاسخگویی آنالین به سواالت حوزه  -١
سالمند و معلولین توسط کارشناسان

ساخت انیمیشن های آموزشی ویژه حوزه  -٢
سالمندان و معلولین  تولید محتوای آموزشی حوزه  -٣

سالمندان و معلولین به صورت مقاله و 
کتاب



"ه توان ب"توانبخشی از راه دور وب سایت 

در سطح کشور  ان توانبخشیخصصبا عنایت به  افزایش جمعیت سالمندان و از طرفی تعدد بیماریهای مزمن دوران سالمندی ، هزینه های باالی درمانی و توانبخشی ، کمبود مت

وبندث ماده ۶۸[١]بند ت ماده )و عدم توزیع مناسب این متخصصان در تمام نقاط کشور  بویژه در مناطق محروم و روستایی و دورافتاده به استناد قانون برنامه توسعه ششم 

طالعات  و از فناوری اده ،یکی از طرحهای نوین این مرکز ارائه خدمات توانبخشی از راه دور به سالمندان به منظور بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندی با استفا[( ٢]۶۷

، آموزش بیماران ، قی  از راه دورحقوارتباطات الکترونیکی ، توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای یکسان  برای ارائه مراقبتهای  توانبخشی ، اجتماعی ، بهداشتی بالینی و 

جهت بهرمندی  کلیه سالمندان فارسی زبان از مشاوره تخصصی« توان به » که از طریق راه اندازی یک وب سایت بنام بهداشت عمومی و مدیریت سالمت می باشد 

.اجرایی می گردد... کارشناسان ومتخصصان همکار برنامه ، آموزش سمعی و بصری از راه دور ، فیلم ،کلیپ و فایلهای صوتی از طریق وبسایت  و



یسه  اگرچه ، در مقا. توانبخشی از راه دور ، یک زیر شاخه مهم پزشکی از راه دور است 

ک با دیگر مباحث پزشکی از راه دور قدمت کمتری دارد ولی به سرعت به عنوان ی

وی مبحث عملی مطرح شده است  ، چرا که فن آوری اطالعات و ارتباطات ، می تواند ر

توانبخشی  و مقایسه توانبخشی از راه دور با خدمات. سالمتی افراد ناتوان تاثیر بگذارد 

ذاری  معمولی نشان میدهد که در روش توانبخشی از راه دور، هزینه ها کاهش و تاثیرگ

.افزایش می یابد 

M o n e y

Telerehabilitationارایه خدمات توانبخشی ازطریق  شبکه های مخابراتی و

: اغلب انواع خدمات به دو دسته تقسیم می شوند. اینترنت است 

درمان بالینی . ٢(   توانایی های عملکردی بیمار در محیط)ارزیابی بالینی . ١

هدف وب سایت 

:             "توان به "

فرهنگ سازی و "

ه انجام توانبخشی از را

دور با استفاده از 

دیو گفتگوی آنالین ، وی

توا  کنفرانس ، تولید مح

"می باشد ... و 

توانبخشی از راه دورکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات 

رمانگر توانبخشی از راه دور بوسیله ارتباط درمانگر با درمانجو یا درمانگر به د

جهت ارزیابی ، مداخله ، درمان و مشاوره 



آنالین و  استفاده از ابزار قدرتمند گفتگوی"توان به "اولین امکان وب سایت 
اسان  اپراتور و کارشن...  نرم افزار موبایلی آن برای ارتباط متنی ، فایل و 

الین  بهزیستی ،  با بازدید کننده می باشد ، که یک اپراتور به صورت آن
ند و  سواالت بازدید کنندگان را که از این طریق ارسال شده اند را رصد می ک

.در صورت لزوم شخص را به کارشناس مربوطه متصل می کند 

گوی ؛ از طریق گفتتعامل با سالمند
"توان به"آنالین در وب سایت 

، و یکی از  وب سایت تعبیه شده است( سمت چپ ) این قابلیت در گوشه پایین 
قبل از  امکانات بی نظیر آن ارسال پیام خوش آمد به بازدید کننده آنالین حتی
ه های  استفاده بازدید کننده از این امکان می باشد ، که می توان از آن در زمین

.تعاملی استفاده کرد 



ند  ساخت انیمیشن های ویژه حوزه سالم
تولید محتوا و ساخت  -١: و توانبخشی 

د انیمیشن های آموزشی سالمن

ر انتشار انیمیشن های آموزشی ساخته شده د-٢
اینترنت و  فضای مجازی  

"توان به "نمونه انیمیشن ساخت 





ساخت مقاله تولید محتوا ؛ 

خشی و نشر کتاب حوزه سالمند و توانب

یکی دیگر از اهداف وب سایت
تبدیل شدن به "توان به "

بهترین سایت ایجاد مقاالت
برای حوزه سالمند در کشور 

.است 

در  امیدوار است بتواند با اضافه کردن کارشناسان مجرب"توان به "وب سایت  
. بردارد زمینه مقاله نویسی حوزه سالمند و توانبخشی ، گام مهمی در تحقق این هدف



خود به 1در فاز "توان به "وب سایت 
بارگزاری و www.TavanBeh.irآدرس 

ت  طراحی شد و امید است با تحقیقات صور
تر گرفته برای اضافه شدن امکانات بیش

رانس ،  ویدیو کنف: توانبخشی از راه دور مانند 
ند و بازی های توانبخشی از راه دور ویژه سالم

فاز دوم و نهایی این وب سایت ظرف یک... 
.ماه آینده طراحی و ساخته شود 

مدیریت سایت سعی کرده  است در فاز اول تمامی قسمت های : نکته 
مورد نیاز تعبیه شوند ، تا ان شااهلل در فاز دوم به مرحله اجرا در آیند 
به همین منظور در تعدادی از منوهای سایت آیکون در حال ساخت 

.توسط مدیر سایت مشاهده می شود 

http://www.tavanbeh.ir/


 "توان به  "هایپر لینک ورود به سایت 
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