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 شبانه روزی(-)روزانه توانبخشیعمومی مراکز شرایط و ضوابط دستورالعمل 

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت  62ماده  9،،7،8،0نظر به اینكه بر اساس قانون تشكيل سازمان بهزیستی و بند

مجلس شورای اسالمی صدور پروانه فعاليت برای ایجاد مراکز توانبخشی با هدف گسترش و ارتقاء سطح  89/،،/67مصوب 

به گروه هدف در جهت نيل به توانمندسازی آنان  و کاهش تصدی گری کيفی ارائه خدمات آموزشی ،  توانبخشی ،مراقبتی 

قانون  62ماده  آئين نامه داخلی"دولت  بر عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد، این آئين نامه در اجراء قانون مذکور و

مورخ  76،8/09/799،،طی نامه شماره مصوب شورای معاونين سازمان ابالغی  "تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 جهت اجرا تنظيم گردیده است. 909،/62/8

 

 ،ماده

 تعاریف مفاهيم و واژه ها

 : سازمان بهزیستی کشور ،-،

منظور ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور واقع در شهرستان تهران می باشد که سازمان بهزیستی استانها تحت نظارت آن 

 عنوان از آن نام برده می شود.فعاليت می نمایند و در این آئين نامه با همين 

 

 : اداره کل بهزیستی استان،-6

 که به عنوان زیر مجموعه سازمان بهزیستی کشور انجام وظيفه می کنند.منظور ادارات کل بهزیستی استانهای سراسر کشور می باشد 

 

 : بهزیستی شهرستان،-9

 انجام وظيفه می کنند. اداره کل بهزیستی استانمنظور ادارات بهزیستی شهرستان می باشد که به عنوان زیر مجموعه 

 

 : توانبخشی،-2

محدود از نظر زمانی است که به افراد دارای آسيب ، توانایی رسيدن به سطح "یک فرایند پيشرونده، پویا ، هدفمند و غالبا

 اجتماعی را می دهد. روانی و، عملكردی مطلوب را از نظر ذهنی، فيزیكی ، شناختی
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 توانبخشی پزشكی یا توانپزشكی: ،-9

است که در جهت بهبود نقص عارض شده و پيامد های ناتوان کننده ناشی از نقص در فرد معلول به عبارت از مجموعه اقداماتی 

 انجام می رسد.
 

 : توانبخشی حرفه ای،-2

کاریابی و ،آموزش حرفه ای، ه ایفرآیندی از خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشی است که در ابعاد ارزشيابی و راهنمایی حرف

 توانمندسازی و آماده سازی گروه هدف برای دستيابی به شغل مناسب و پایدار ارائه می شود. فعاليت هایاشتغال ، در جهت 

 توانبخشی حرفه ای در مراکز پيش حرفه ای، حرفه آموزی، کارگاه های تيپ یک و دو توليدی حمایتی ارائه می شود.

 

 اجتماعی روانی توانبخشی: ،-7

کاهش بحران های عصبی روانی عارض شده از  و گفته می شود که در جهت سازگاری، بازگشت به جامعه به مجموعه اقداماتی

 معلوليت در فرد مبتال و خانواده او انجام می پذیرد.

 

 : توانبخشی آموزشی،-8

به توانمندی های بالقوه و وضعيت جسمی و روانی با برنامه ویژه ای است که می تواندنيازهای خاص جامعه هدف را با توجه 

 استفاده از ابزارهای خاص ، روش های آموزشی و تجهيزات ویژه برآورده سازد.

 

 : خدمات مراقبت های اوليه پزشكی و پرستاری،-0

نوع معلوليت گروه به مجموعه ای از خدمات مراقبتی ، پزشكی )بهداشتی درمانی ( و پرستاری اطالق ميگرددکه با توجه به 

 هدف موجب ارتقاء کيفيت زندگی آنان می شود.

 

 : توانمند سازی  ،-9،

فرایندی است هدفمند و چند بعدی که به افراد، خانواده ها، گروه ها و اجتماع ها، در شناخت و دستيابی به منابع و فرصت ها 

داشته و فعاالنه بر محيط زندگی کنترل نسبی داشته کمک می نماید تا با تغيير مطلوب شرایط، انتخاب های خود را معمول 

 باشند.

 : کميسيون پزشكی تعيين نوع و شدت معلوليت  ،-،،
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ترکيبی از متخصصان و کارشناسان گروه های پزشكی و توانبخشی مرتبط با مقوله سالمت می باشد که تشخيص نوع و تعيين  

 ناتوانی) معلوليت( و سالمت بر عهده دارد. شدت معلوليت را مطابق طبقه بندی بين المللی عملكرد،

تعداد و ترکيب اعضای آن   ،این کميسيون در سه سطح شهرستان، استان و کشور تشكيل می شود و متناسب با  نوع معلوليت

 تعيين می گردد.

 کميته توانبخشی: ،-6،

تيم وظایف خودرا دردوسطح بهزیستی گروهی متشكل از نيروهای تخصصی توانبخشی ومددکاران اجتماعی که در قالب یک 

 استان وشهرستان ارائه می نمایند.

 : کميته توانبخشی حرفه ای و اشتغال،-9،

،محوریت فعاليتهای پذیرش حرفهای، هدایت و نظارت بر روند آماده سازی و اشتغال سطح استان وشهرستان این کميته در دو 

 توانخواهان رابرعهده دارد.

 شرایطدریافت خدمات:افراد واجد  ،-2،

معلوليت یا ناتوانی ایشان به  کهی سالمندان، بيماران روانی مزمن و افراد دارای اختالالت طيف اتيسمعبارتند از معلوالن،  

استان( نيازمند -تایيد کميسيون تعيين نوع و شدت معلوليت استان رسيده باشد و به تشخيص کميته توانبخشی )شهرستان

 خدمات توانبخشيمراقبتی به صورت  شبانه روزی یا روزانه باشند .

ا شرایط مندرج در دستورالعمل  فعاليت های تخصصی شرایط پذیرش هریک از افراد جامعه هدف فوق الذکر، مطابق ب:،تبصره 

 مربوطه  می باشد.

 :گروه هدف مجهول الهویه  ،-9،

فردی است که سرپرست و قيّم قانونی نداشته و خود نيز توانایی سرپرستی خود را ندارد و یا بنا به حكم مراجع قضایی محجور 

 باشد.فردی وی وجودنداشته که امكان تشخيص هویت طوریو فاقد هویت مشخص بوده به

 :گروه هدف بی سرپرست:،-2،

ليكن  سرپرست و قيم قانونی ندارد وخود نيز ،دارای هویت مشخص بودهبه فردی اطالق می گردد که بنا به حكم مراجع قضایی 

 .توانایی سرپرستی خود را ندارد

 : گروه هدف بد سرپرست : ،-7،
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واحد مددکاری بهزیستی یا مرجع قضایی، خانواده /سرپرست یا قيم ، توانایی یا  به فردی اطالق می گرددکه  بنا به تشخيص

 صالحيت الزم جهت رسيدگی به وی را دارا نمی باشد.

 :  گروه هدف بی بضاعت : ،-8،

گرفته، های انجاماداره بهزیستی شهرستان و نيز استعالم کميته توانبخشیکه بنابه تشخيص  فرد معلول و بی بضاعتی است

گيری از خدمات خانواده، سرپرست یا قيّم وی بدون حمایت سازمان بهزیستی کشور از توان مالی الزم برای رسيدگی یا بهره

 نيست. برخورداروی مورد نياز برای بازتوانی  توانخبخشی

 مانی ومراقبتی ویژه:: افراد نيازمند به خدمات توانبخشی،در،-0،

 افرادی که به لحاظ شدت معلوليت ویا بيماریهای همراه صعب العالج، نيازمند به خدمات ویژه می باشند.

 : شخصيت حقيقی ،-69

 باشد. 62ماده  6،تا  ،شود که به صورت انفرادی، خواهان دریافت مجوز فعاليت در یكی از بندهای به شخصی گفته می

 : شخصيت حقوقی ،-،6

ای اعم از انتفاعی و غير انتفاعی است که به موجب قانون تشكيل شده و خواهان دریافت مجوز فعاليت در یكی از بند موسسه

 باشد. 62گانه ماده  9،تا  ،های 

 

 (صاحب امتياز )موسس:  : ،-66

صادره از سوی سازمان  بينی شده، یک یا چند مجوزشود که پس از طی مراحل پيشای اطالق میبه شخص حقيقی یا حقوقی

 را دریافت و اقدام به تاسيس مرکز یا موسسه غيردولتی می نماید. بهزیستی اعم از موافقت اصولی، پروانه فعاليت

 : موافقت اصولی ،-69

 ماه 8،استان با اعتبار  62بينی شده در این دستورالعمل توسط کميسيون مادهای است که پس از طی مراحل پيشنامهموافقت

های سازی ساختمان، تجهيز و تأمين نيروی انسانی مورد نياز و کسب تأیيدیهشود تا نسبت به آمادهبرای متقاضيان صادر می

 الزم اقدام نمایند. شایان ذکر است، اعتبار موافقت اصولی تنها یک بار و به مدت شش ماه قابل تمدید است. 

 

 .: پروانه فعاليت ،-62
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 شود. ع و تداوم فعاليت مرکز پس از تجهيز و تأمين و معرفی نيروی انسانی مورد نياز، صادر میمجوزی است که برای شرو

 

 : مسئول فنی ،-69

شود و پس از شخص حقيقی واجد شرایطی است که از طرف صاحب امتياز )حقيقی یا حقوقی( به بهزیستی استان معرفی می

شود تا در مرکز مربوطه مطابق با دستورالعمل بهزیستی استان، برای وی پروانه مسئول فنی صادر می 62تأیيد کميسيون ماده

 تخصصی انجام وظيفه کند. 

شخص حقيقی یا حقوقی ای است که درخواست خود را به منظور تاسيس مرکز غير تاسيس مرکز غير دولتی:متقاضی  : ،-62

 دولتی به سازمان بهزیستی جهت اخذ موافقت اصولی و پروانه فعاليت ارائه می کند.

موسسه غير شخص حقوقی ای است که درخواست کتبی خودرا به منظور تاسيس متقاضی  تاسيس موسسه غير دولتی:: ،-67

 دولتی به سازمان بهزیستی برای اخذ پروانه تاسيس ارائه می کند.

به واحدی اطالق می شود که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی به منظور ارائه خدمات در راستای مرکز غير دولتی:: ،-68

بخشی از مقررارت مالی دولت، پس قانون تنظيم  62ماده  6،تا،اهداف سازمان، مطابق با یكی از فعاليت های مندرج در بندهای 

 از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعاليت از سازمان بهزیستی ایجاد می شوند.

برای  62ماده  9،مجوزی است که پس از طی مراحل پيش بينی شده در دستورالعمل اجرایی بندپروانه تاسيس:: ،-60

 لتی صادر می شود.متقاضييان حقوقی به منظور شروع و تداوم فعاليت موسسه غير دو

موسسه ای است که با هدف غير سياسی پس از دریافت پروانه تاسيس از سوی سازمان بهریستی موسسه غير دولتی :: ،-99

برای ارائه خدمت درراستای اهداف این سازمان تشكيل شده و به دو نوع موسسه غير دولتی غير انتفاعی و موسسه غيردولتی 

 انتفاعی مجزا می شود.

انجمن ها، بنيادها، گروه ها، کانون ها، خانه ها، جامعه ها، جمعيت ها،) اجتماع محور، همياران و........( و خيریه هایی که  تمامی

 درراستای اهداف و خدمات سازمان تشكيل می شوند نيز به لحاظ اختصار موسسه غير دولتی ناميده می شوند.

قوانين و مقررارت نظام جمهوری اسالمی ایران و طبق مفاد اساسنامه  فعاليت موسسات موضوع این دستورالعمل در چارچوب

 های الگو و ضوابط و مقررارت مربوط به سازمان بهزیستی است.

 : مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی،-،9

مرکزی است که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت آن 
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واجد شرایط بطور شبانه روزی، خدمات مراقبتی سالمندان، بيماران روانی مزمن و افراد دارای اختالالت طيف اتيسمالن،معلوبه

 این خدمات شامل اقداماتپزشكی و پرستاری. نمایدتوانبخشی مطابق دستورالعمل های موجود در سازمان بهزیستی  ارائه می 

اقدامات  برنامه های اوقات فراغت و  ،توانپزشكی،  توانبخشی اجتماعی، توانبخشی حرفه ای ، توانبخشی آموزشی مراقبتی،

 مراقبتی غيرمهارتی می باشد .

مبتنی بر نياز در فعاليت های  ،مرکز شبانه روزی مجاز است زمينه الزم جهت حضور ومشارکت اجتماعی توانخواهان: 6 تبصره

 در خارج مرکز را بارعایت کامل ضوابط ایمنی جهت سالمت توانخواهان فراهم سازد. ورزشیو هنری ، آموزشی، فرهنگی 

 آموزشی و توانبخشی روزانه      مرکز:  ،-96

که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت سازمان، به افراد  است  یمرکز

واجد شرایط، در ساعاتی از روزخدمات  و افراد دارای اختالالت طيف اتيسمبيمار روانی مزمن ،معلول، سالمند

 ، اجتماعی و حرفه ای( ارائه می نماید.پزشكیتوانبخشی)آموزشی ، 

 راقبت در منزل(م) مرکز توانبخشی مبتنی بر خانواده: ،-99

و تحت نظارت آن خدمات که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس مرکزی است 

توانبخشی و مراقبتی در منزل توسط مراقبين آموزش دیده زیر نظر کارشناس تخصصی علوم مراقبت و توانبخشی و با 

اختالالت هوشی رشدی)ذهنی(  افراد دارای ن ،  مشارکت اعضای خانواده به افراد با معلوليت جسمی حرکتی، بيماری روانی مزم

 ارائه می گردد.   وافراد دارای اختالالت طيف اتيسم و افراد سالمند معلول با معلوليت شدید و خيلی شدید

 : مرکز پيش حرفه ای و آموزشی مفاهيم پایه:، -92

تأسيس و تحت نظارت سازمان، مجموعه که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی مرکزی است 

ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه آموزی را به معلوالن، بيماران روانی مزمن، افراد دارای اختالالت طيف اتيسم و نيز 

 نماید. افرادی کهدارای دو یا چند معلوليت می باشند و شرایط ورود به سایر مراکز حرفه آموزی یا اشتغال را ندارند، ارائه می

 :خدمات توانبخشی در منزلمرکز ارائه : ، -99

به مرکزی  گفته می شود که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت آن به گروه هدف 

استقالل نسبی در عملكرد ارائه ارتقاء سطح سالمت و رسيدن به حداکثر هدف واجد شرایط ، در منزل خدمات توانبخشی و مراقبتی را با

 می نماید .

 :یمرکز حرفه آموز: ، -92
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مرکزی است که توسط شخصيت حقيقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی تاسيس شده وتحت نظارت آن و به 

 بصورت روزانه خدمات توانبخشی حرفه ای به افراد معلول رده سنی بيشتر از پانزده سال ارائه می شود.

به مرکزی اطالق می شودکه مجموعه ای از خدمات مراقبتی،توانبخشی، پزشكی، اجتماعی و مرکز توانبخشی معلولين:: ، -97

آموزشی رابه صورت روزانه و شبانه روزی به معلولين جسمی حرکتی، ذهنی، نابينایان، ناشنوایان و افراد دارای اختالالت طيف 

 آنان ارائه می دهد.اتيسم درهمه سنين برای توانمندسازی 

: مرکزی است که توسط شخصيت حقيقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان: ، -98

بهزیستی تاسيس شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل آن به سالمندان واجد شرایط به طور شبانه روزی، خدمات 

خدمات شامل اقدامات پزشكی و پرستاری، خدمات توانبخشی پزشكی) توان  مراقبتی ارائه می شود. این -توانبخشی

 اقدامات مراقبتی و برنامه های اوقات فراغت است.پزشكی(، توانبخشی اجتماعی، توانبخشی حرفه ای، توانبخشی آموزشی،

با اخذ مجوز از  مرکزی است که توسط شخصيت حقيقی یا حقوقیمرکز توانبخشی و درمان بيماران روانی مزمن:: ، -90

سازمان بهزیستی تاسيس شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل آن به بيماران روانی مزمن واجد شرایط به طور شبانه 

درمانی، مشاوره ای و  -روزی خدمات توانبخشی ، مراقبتی و درمانی ارائه می شود. این خدمات شامل اقدامات  مراقبتی

 كی، روانی، اجتماعی، حمایتی و حرفه ای است.توانبخشی در ابعاد آموزشی، پزش

 :کارگاه توليدی حمایتی :،-29

گفته می شود که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت  کارگاهیبه 

 کسب شغل حمایت شده، کمک می نماید.، به فرد معلول در کارآموزی و کارورزی برای سازمان

 حمایتی تيپ یک: توليدی کارگاه: ،-29-،

کارگاهی است که شرایط اشتغال  حمایتی را برای افراد معلول فراهم می نماید که بر اساس ارزیابيهای انجام شده توسط کميته 

توانبخشی حرفه ای واشتغال شهرستان ، امكان حضور در انواع دیگر اشتغال از جمله اشتغال رقابتی ،حمایت شده واشتغال 

در حرفه مورد نظر  یانگی را نداشته باشد در این کارگاه افراد معلول معرفی شده  پس از طی دوره کوتاه  آموزش های تا بعخ

 منتفع خواهند شد. به کار مشغول شده ومطابق با دستورالعمل از مزایای آن"کارگر حمایتی"بعنوان 

 تيپ دو:: واحد شغلی حمایت شده ،-6-29

مجوز فعاليت در زمينه های توليدی، بازرگانی، تجاری، کشاورزی، خدمات و ... گفته می شود که یک نفر به واحد صنفی دارای 

 یا بيشتر از افراد معلول تحت شرایط حمایت شده در آن بكارگماری و سپس بر اساس قوانين کار مشغول به کار می گردند.

 مرکز پشتيبان شغل: : ،-،2
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ط دستيابی به شغل پایدار توانخواهان و بعنوان مؤسسه مجری در برقراری ارتباط با مرکزی است که با هدف تسهيل شرای

( J.Cکارفرما و نظارت بر روند بكارگماری توانخواهان اقدام می نماید. این مرکز با استخدام افرادی تحت عنوان  مربی شغلی )

تأسيس مرکز( با دریافت مجوز های الزم از سازمان  مبادرت به ایجاد اشتغال برای توانخواهان می نماید. مؤسس )فرد متقاضی

 بهزیستی مجاز به ارائه خدمات شغلی در خصوص به کارگماری و پيگيری های پس از شغل خواهد بود.

 

 :حاد ضایعه نخاعیمراحل  مرکز  توانبخشی آموزشی پس از :،-26

سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت  ی گفته می شود که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز ازمرکزبه 

پس را؛ افراد دچار ضایعه نخاعی و مبتال به عوارض ناشی از آن مورد نياز توانبخشی مراقبتی مجموعه کاملی از خدمات سازمان

ئه ارایعه نخاعی و بازگشت وی به جامعه ،ضا از ترخيص از مرکز درمانی پزشكی و برای آماده نمودن جسمی و روانی فرد معلول

 می نماید.

خانه های کوچک معلوالن ذهنی خفيف )افراد با اختالل هوشی رشدی (: ،-29

واحدی است که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی تاسيس گردیده و تحت نظارت  و مطابق دستورالعمل 

بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر،ارائه خدمت می ،مجهول الهویهسال  2،های سازمان معلوالن ذهنی خفيف  در رده سنی باال و زیر 

نمایند. فرزندان در اینگونه خانه ها  عالوه بر برخورداری از اقدامات مراقبتی از خدمات مهدهای کودک ، مدارس و مراکز روزانه  

ز تحت آموزش های متنوع  در زمينه های توانبخشی ،خدمات درمانی و توانبخشی خارج از خانه بهره مند شده و در داخل خانه ها ني

رشدی  و مورد نياز قرار می گيرند. هدف غایی در این خانه ها مشارکت در انجام امور شخصی به منظور تقویت حس مسئوليت پذیری 

 متناسب با سن و توانمندی و امكان زندگی مستقل فرزندان می باشد.

 :توانبخشی نگهداری موقت مرکز: ،-22

مرکزی است که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت آن به معلوالن، 

 ماه مطابق دستورالعمل2توانبخشی،حداکثر سالمندان، بيماران روانی مزمن واجد شرایط بطور شبانه روزی، خدمات مراقبتی 

این خدمات شامل اقدامات پزشكی و پرستاری مراقبتی، توانپزشكی،  . می نمایدهای موجود در سازمان بهزیستی  ارائه 

 توانبخشی اجتماعی، توانبخشی حرفه ای ، توانبخشی آموزشی،  برنامه های اوقات فراغت و اقدامات مراقبتی می باشد .

 زمان اقامت می تواند با توجه به شرایط  وضوابط افزایش یابد. ، بدیهی است در صورت تایيد کميته توانبخشی: 9:تبصره

 :روزانه مرکز چند معلوليتی :،-29

به مرکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت 



9 

 

واجد شرایط، در ساعاتی از روزخدمات توانبخشی )آموزشی، پزشكی، اجتماعی و حرفه  گروه های مختلف معلولينسازمان، به 

 ای( ارائه می نماید.

 مرکز چند معلوليتی شبانه روزی: -،-22

به مرکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسيس و تحت نظارت 

، سالمندان وبيماران روانی مزمن واجد شرایط، بصورت شبانه روزی، خدمات توانبخشی سازمان، به گروه های معلوالن

 .)آموزشی ، پزشكی، اجتماعی و حرفه ای( ارائه می نماید

 : مرکز جامع خدمات توانبخشی ،-27

شبانه روزی،  توانبخشی  اعم از توانبخشی و مراقبتیهایی فعاليت  ،فعاليتنوع 9یا  6مرکزی است که در آن با تلفيقی از 

ارائه خدمات توانبخشی در منزل و توانبخشی مبتنی  ، کارگاه توليدی حمایتی،پيش حرفه ای، حرفه آموزی وآموزشی روزانه،

آموزشی، توانبخشی و مراقبتی مطابق دستورالعمل های موجود سازمان  خدماتو  صورت گرفته بر خانواده)مراقبت در منزل(؛

 بهزیستی، به گروه هدف ارائه می شود.

، نيروی انسانی، فضای فيزیكی، تجهيزات و لوازم موردنياز و خدمات آموزشی توانبخشی مراقبتی در جامعمراکزدر: 2تبصره  

تفكيک فضاها به لحاظ سنی  و پيش بينی رعایت شرایطفاد دستورالعمل مربوطه خواهد بود و هر یک از فعاليت ها،  مطابق با م

 .وجنسيتی ضروری است

 .فضاهای مشترک، مشروط به عدم اختالل در فعاليت ها بالمانع استمختلف از  واحدهایدر مراکز جامع استفاده : 9تبصره 

 ویژه با تائيد دفاتر تخصصی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشوردر شرایط فعاليت، 9بيش از مرکز جامع با :2 تبصره 

 باشد.قابل تعریف می

مرکز طی دو سال منوط به دارا بودن درجه ارزشيابی یک و تایيد عملكرد  به جامع تک فعاليته ر کاربری مرکزيتغي:  7تبصره 

 می باشد.معاونت توانبخشی استان و موافقت دفاتر تخصصی مربوطه گذشته توسط 

منوط به تایيد دفاتر تخصصی یا تغيير ترکيب مرکز جامع از نظر کاربری، جامععاليت مرکزهر نوع کاربری به  ف افزودن: 8تبصره 

 معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشوراست.

 با مجوز دفتر تخصصی مربوطه بالمانع است. روزانه به صورت چندمعلوليتی فعاليت مراکز جامع :0تبصره 

 :با فعاليت های شبانه روزی، روزانه و ارائه خدمات توانبخشی در منزل مراکز جامع توانبخشی در فنیل مسئو:،-27-،
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خود شرایط تخصصی مسئوليت فنی را نيز دارا باشد، می تواند پروانه  ،در صورتی که صاحب امتياز مرکز جامع: ،-27-،-،

 شخصاً دریافت نماید.ضوابط ومقررات یت مسئول فنی فعاليت رابا رعا

مسئول فنی سمت  نفر و مشروط بر آنكه 99،فعاليت، تا سقف ظرفيت اسمی  9رکز جامع  توانبخشی تا م فعاليت: ،-27-،-6

،  بالمانع است. در با حضور یک مسئول فنی واجد شرایط اختصاصی کليه فعاليت ها تخصصی دیگری در مرکز نداشته باشد، 

نفر یا فعاليت اضافه  99،به ازای هر ،دیگر  واجد شرایط اختصاصی بكارگيری یک مسئول فنی، باالتری یا فعاليت ها ظرفيت ها

 .شده الزامی است

 باشد شبانه روزی،  در صورتی که یكی از فعاليت ها  نفر 99،يت و ظرفيت های باالتر از با سه فعال درمراکز جامع:9، تبصره 

 .اختصاص یک مسئول فنی جهت  فعاليت شبانه  روزی الزامی است 

 ظرفيت اسمی فعاليت مراقبت در منزل در مجموع ظرفيت های اسمی بند فوق محاسبه نمی گردد.:،، تبصره

 با فعاليت های شبانه روزی، روزانه، خدمت در منزل و مراقبت در منزل:  مسئول فنی در مراکز جامع توانبخشی: ،-6-27

 می باشد: شرح ذیلبه با فعاليت مراقبت در منزل در مراکز جامع توانبخشی  مدیریت

 ، با در نظر گرفتن یک مسئول فنی  واجدشرایط اختصاصی هر دو فعاليت برای دو قسمت مراقبت در منزلشبانه روزی +  -1

 دو فعاليت برای دو قسمت، با در نظر گرفتن یک مسئول فنی  واجدشرایط اختصاصی  هر مراقبت در منزلروزانه +  -2

، با در نظر گرفتن یک مسئول فنی  واجدشرایط اختصاصی  هر دو  مراقبت در منزلارائه خدمات توانبخشی در منزل +  -3

 فعاليت برای دو قسمت

 :مراقبت در منزلشبانه روزی + روزانه +  -4

باشد و مسئول فنی دو  99،و کمتر از  99،در صورتيكه مجموع ظرفيت اسمی فعاليت شبانه روزی و روزانه  -

مراقبت در .فرد واجدشرایط برای مسئوليت فنی برای فعاليت وزانه و شبانه روزی شخص واحد باشد، فعاليت ر

می تواند به عنوان کارشناس ناظر پایشگر نيز  مراقبت در منزلگردد . مسئول فنی فعاليت باید انتخاب می منزل

 انجام وظيفه نماید. 

و مسئول فنی هر فعاليت مجزا تعریف گردیده  99،سمی فعاليت شبانه روزی و روزانه باالی در صورتيكه ظرفيت ا -

را  مراقبت در منزلاست. هر یک از مسئولين فنی فعاليت شبانه روزی یا روزانه، می تواند مسئوليت فنی فعاليت 

 عهده دار گردد.

 در نظر گرفتن دو مسئول فنیبا  مراقبت در منزلروزانه + ارائه خدمات توانبخشی در منزل +   -5

 با در نظر گرفتن دو مسئول فنی مراقبت در منزلشبانه روزی + ارائه خدمات توانبخشی در منزل +  -6
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، در صورتيكه یک مسئول فنی صرفاٌ مسئوليت فنی فعاليت مذکور را مراقبت در منزلدر مراکز جامع با فعاليت : 6،تبصره

، ميتواند با کارشناس ناظر پایشگر شخص واحد مراقبت در منزلعهده دار باشد، با رعایت ضوابط حاکم بر دستورالعمل مراکز 

 تعریف گردد.

 کميته نظارت تخصصی حوزه توانبخشی استان : ،-28

ای است متشكل از معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان، کارشناسان مرتبط در معاونت توانبخشی اداره کل کميته

در صورت نياز رئيس اداره  وتوانبخشی معلولين کشور  مراکز غيردولتیاستانی انجمن عالی  ، نماینده بهزیستی استان 

 های مراکز توانبخشی در سطح استان نظارت دارد.ام فعاليتبهزیستی شهرستان مربوطه که بر حسن اجرای قوانين و انج

 : کارشناس ناظر استان ،-20

استان می باشد که توسط معاون امور توانبخشی بهزیستی استان به منظور  نظارت  توانبخشیتخصصی حوزه منظورکارشناس

 . می گرددتعيين با صدور ابالغ استانبخشی در سطح بر عملكرد تخصصی مراکز توان

 : کارشناس ناظر شهرستان،-99

توانبخشی ادارات بهزیستی شهرستان می باشد که توسط رئيس اداره بهزیستی شهرستان  تخصصی حوزهمنظورکارشناس

 می گردند.تعيين با صدور ابالغ جهت نظارت مداوم بر عملكرد تخصصی مراکز توانبخشی در سطح شهرستان

دوره  اداره کل بهزیستی استان موظف می باشدبا همكاری واحد آموزش هر دو سال یكبار نسبت به برگزاری  :9،تبصره 

 دستورالعمل های مراکز توانبخشی اقدام نماید. با موضوع کارشناسان ناظر استان و شهرستان بازآموزی 

 راکز غير دولتی توانبخشی معلولين کشور:م عالی :انجمن،-،9

 است.متشكل از نمایندگان منتخب و رسمی انجمن های استانی مراکز غيردولتی توانبخشی معلوالن  این انجمن

 تشكل استانی وابسته به انجمن عالی مراکز: :نماینده ،-96

منظور نماینده مراکز غيردولتی توانبخشی معلولين استان است که از طرف انجمن عالی مراکز غيردولتی توانبخشی معلولين 

 کشور معرفی می گردد. 

 6ماده 

 شرایط عمومی متقاضيان تاسيس مراکز
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قانون تنظيم بخشی از مقررات  62آئين نامه داخلی ماده مندرج در  عالوه بر موارد شرایط عمومی متقاضيان تاسيس مراکز

 مالی دولت:

 سال سن 69دارا بودن حداقل  -،

 سكونت در استان محل تقاضا -6

 مندرج در بخش تخصصی دستورالعمل وشرایط سنی دارا بودن مدرک تحصيلی -9

 

و باشد  یحوزه معاونت توانبخش تيفعال یدر راستا دیاهداف اساسنامه موسسه با ییامنا أتيو ه یدر مراکز حقوق: ، تبصره 

 مندرج در دستورالعمل تخصصی باشد. طیبا شرامدرک تحصيلی منطبق دارای دیبا  رهیمد أتيه ینفر از اعضا کحداقل ی

با انجام مصاحبه دقيق تخصصی و توجه به توانمندی های علمی، ت می بایس واجدشرایط تاسيس مراکز متقاضيان: 6تبصره

 انتخاب گردند.تحصيلی، تجربی و اقتصادی متقاضيان توسط بهزیستی استان 

بين مراکز موجود ومراکز تازه تاسيس با کاربری  ،الزم با هدف دسترسی افراد به خدماتی :رعایت فاصله جغرافيای9تبصره

 مشابه الزامی است.

رزومه علمی متقاضيان واجد شرایط تاسيس مراکز روزانه آموزشی توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه  یهتایيد اخذ :2تبصره

 از دفتر تخصصی مربوطه، شرط الزم برای تاسيس مراکز مذکور می باشد. های توليدی حمایتی

 9ماده

 : نحوه صدور موافقت اصولی، پروانه فعاليت وتمدیدآن 9 -،

 الزم برای صدور موافقت اصولیمدارک :  9-،-،

 می باشد . "تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت قانون62آئين نامه داخلی ماده درموارد مندرج  مطابق با

 فرایندصدور موافقت اصولی:  9-،-6

 می باشد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 62با آئين نامه داخلی ماده مطابق 

 صدور پروانه فعاليتمدارک الزم جهت :  9-،-9

 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت62آئين نامه داخلی ماده درعالوه بر موارد مندرج 

/ یا اصل و تصویر اجاره نامه محضری  / یا اصل و تصویر اجاره نامه بنگاهی به  تيسند مالك اصل و تصویر: 9-،-9-،
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 شاهدین، آدرس و شماره تماس(تصویر شناسنامه شاهد با مشخصات کامل )تائيد دو نفر 

شده  صادرو یا دفتر فنی مهندسی سازمان معتبر دفاتر فنی مهندسی توسط اصل تایيدیه استحكام بنا که : 9-،-6-9

 .باشد

 .صادر شده باشد شبكه بهداشت ودرمان شهرستان: اصل تائيدیه بهداشت که توسط  9-،-9-9

نظارت اصل گزارش کارشناس ناظر معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان که به تائيد کميته : 9-،-2-9

مندرج در دستورالعمل های تاسيس، اداره و  شرایط از نظر رعایت دیيرسيده باشد)تأوانبخشی تخصصی حوزه ت

 (.یمناسب سازو ازين ردمو زاتيتجهانسانی،  ظرفيت اسمی،نيرویل شامنظارت بر مراکز توانبخشی 

 فرایند صدور پروانه فعاليت: 9-،-2

 می باشدت تنظيم بخشی از مقررات مالی دول قانون 62آئين نامه داخلی ماده بامطابق 

 مدارک مورد نياز جهت تمدید پروانه فعاليت:  9-،-9

 . ارائه مدارک ذیل الزامی استقانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 62آئين نامه داخلی ماده عالوه بر موارد مندرج در 

اصل گزارش کارشناس ناظر حوزه معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان در خصوص بررسی : 9-،-9-،

 .سيده باشدر استانی توانبخش معاونوضعيت و عملكرد مرکز که به تائيد 

 های مورد تایيد سازمان بهزیستی کشورگواهی آموزش دوره  تصویر:9-،-6-9

صادر شده  و یا دفتر فنی مهندسی سازمان : اصل تایيدیه استحكام بنا که توسط دفاتر فنی مهندسی معتبر9-،-9-9

 باشد)درصورت تغيير مكان مرکز(

 صالح صادر شده باشد)درصورت تغيير مكان مرکز(: اصل تائيدیه بهداشت که توسط مرجع ذی 9-،-2-9

 : فرایند تمدید پروانه فعاليت 9-،-2

 می باشد .ت قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دول 62آئين نامه داخلی ماده مطابق با 

 وظایف دارنده پروانه فعاليت )موسس( 6-9

 تعيين و معرفی مسئول فنی واجد شرایط به سازمان بهزیستی -،

 حقوقی و قانونی رعایت شئونات اسالمی، اخالقی، مسائل حرفه ای و موازین -6

 پاسخگوئی به شكایات مطروحه از مرکز و افراد شاغل در آن  -9

 انعقاد قرارداد با پرسنل واجدشرایط تحت نظارت مسئول فنی  -2

 جاری کشورقوانين بر اساس پرداخت به موقع حقوق ومزایای مسئول فنی وکارکنان مرکز طبق قرارداد منعقده و -9

 به پيشنهاد مسئول فنیزمایحتاج و هزینه های مرکتامين کليه  -2
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 تامين اقدامات الزم جهت توانمند سازی و ارتقاء کيفيت زندگی توانخواهان -7

 جهت کارکنان وحوادث گروه هدف مدنیمسئوليت بيمه اقدام جهت  -8

تامين استانداردهای خدماتی، بهداشتی و فنی مرکز اعم از ساختمانی، تجهيزاتی، ایمنی، بهداشتی، دارویی  -0

 ...،توانبخشی و 

 تسلط واجرای دقيق مفاد دستورالعملها، ضوابط و مقررات ابالغی از بهزیستی -9،

 در یكی از بانک های کشورصاحب امتيازیا افتتاح حساب بانكی به نام مرکز  -،،

 اسناد مالی مرکزکليه و ضبط ثبت   -6،

 اقدام درجهت استخدام و جذب نيروی انسانی ) تخصصی و غيرتخصصی ( و اخذ صالحيت فردی آنان -9،

 مرکزدر ساعات حضور در الحيت تخصصی ، اخالقی وفردی نيروی انسانی مسئوليت ص -2،

مرکز را امتيازمرتبط با صاحب  در موسسات غيردولتی رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل مسئوليت کليه فعاليت های : ،تبصره 

 .بعهده خواهند داشت

استان  صرفأ با مجوز کتبی بهزیستی  جابجایی در خصوص مسئول فنی مرکز را و  موسس موظف است هرگونه تغيير :6تبصره

 اعمال نماید.

 2ماده

 یفن تيو مدارک الزم جهت صدور پروانه مسئول یمسئول فن یعموم طیشرا

 یمسئول فن یعموم طیشرا: 2-،

 اسالمی ایراناعتقاد به دین مبين اسالم یا یكی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری  -1

 تابعيت جمهوری اسالمی ایران -2

 عدم سوء پيشينه کيفری -3

 عدم اعتياد به مواد مخدر -4

 سال سن  69دارا بودن حداقل  -5

 دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافيت دائم از خدمت وظيفه )آقایان( -6

 خدماتیوی قضائی، توليدانتظامی، عدم اشتغال همزمان در کليه دستگاهها و نهادها و واحدهای اداری، نظامی،  -7

 موظف حضور در مرکز درساعات

 دارا بودن شرایط تحصيلی مندرج در بخش تخصصی دستورالعمل -8

توانایی های علمی و تخصصی مسئول فنی باید در مصاحبه کميته تخصصی معاونت توانبخشی بهزیستی استان  :،تبصره 

 بررسی و مورد تائيد قرار گيرد. 
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مسئول فنی و  ترجيحأ،در مراکزشبانه روزی توانبخشی و مراقبتی که افراد مونث جامعه هدف در آن مقيم هستند :6تبصره 

 مسئولين شيفت ها از ميان بانوان انتخاب گردند.

 : مدارک الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی6-2

 : شامل ازيدولت ، مدارک موردن یاز مقررات مال یبخش ميقانون تنظ 62ماده مندرج در آئين نامه داخلی عالوه بر موارد

 محل تحصيلاصل تایيدیه مدرک تحصيلی از دانشگاه  .،

 گواهی سابقه کار از سازمانها یا مراکزمعتبر مرتبط با امور توانبخشی گروه هدف مطابق با دستور العمل تخصصی .6

گواهی انجام خدمت نيروی انسانی پزشكی یا برخورداری از گواهی معافيت یا عدم نياز از واحدهای ذیربط در وزارت  .9

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استانها 

 بهزیستی استان ادارهگواهی صالحيت علمی و تخصصی به تائيد کميته تخصصی حوزه معاونت توانبخشی  .2

 

 باشد.: چنانچه دارنده موافقت اصولی و مسئول فنی یک نفر باشد، نيازی به ارائه مجدد مدارک شخصی نمی 9تبصره

 : وظایف مسئول فنی9-2

دولت موظف  یاز مقررات مال یبخش ميقانون تنظ62رعایت موارد مندرج در آئين نامه داخلی ماده مرکز عالوه بر  یمسئول فن

 :  باشد یم لیموارد ذ تیبه رعا

مرکز و رعایت استاندارد های علمی  یو توانبخش ی، مراقبت یو نظارت کامل برارائه خدمات آموزش یسرپرست .،

 یستیسازمان بهز یوحرفه ای مندرج در دستورالعمل ها

 اداره امور داخلی مرکز .6

 و  اقدام در جهت بازتوانی و توانمند سازی آنان گروه هدفحفظ سالمت جسمی و روانی  .9

 جلوگيری از دخالت افراد غير مجاز در امور فنی مرکز .2

به اداره بهزیستی مشكالتی که در روند مراقبت و توانبخشی گروه هدف ایجاد اختالل نمایداعالم گزارش  .9

 شهرستان مربوطه

 به مؤسس و درخواست تأمين آنها نياز های مرکز اعالم .2

 و حفظ مستندات مربوطه گزارش روزانهثبت  .7

 نظارت دقيق بر تشكيل پرونده های پرسنلی  .8

پرونده های حمایتی )اجتماعی(، پزشكی و توانبخشی برای گروه هدف در مرکز و درج اقدامات به  نظارت بر تشكيل .0

 عمل آمده و خدمات ارائه شده در آنها.

 اوقات شبانه روز ریو ضرورت در سا ازيو در صورت ناداری حضور فعال و مستمر در ساعات  .9،
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ی بهداشت ،یمنیا ،یزاتيتجه ،یمرکز اعم از ساختمان یو فن یبهداشت ،یخدمات یاستانداردها تیحفظ و رعا .،،

 .و.. یتوانبخش ،یداروئ

همكاری با کارشناسان ناظر اعزامی از معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور،استان و شهرستان ها  .6،

 و حراست سازمان  مدیریت عملكرد دفتر ،62ماده ،کميسيون 

اعالم بيماریهای واگيردارخدمت گيرندگان )سل، وبا، هپاتيت، ایدز و...( طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت،  .9،

 درمان و آموزش پزشكی به بهزیستی شهرستان

 آنها ا ذکرزمان و علتمتواری وآسيب دیده در مرکز ب،،مفقودیگيرندگان فوت شده ارسال گزارش کتبی خدمت .2،

 به بهزیستی شهرستان  ساعت62مدت حدااکثر ظرف 

 انجام مكاتبات رسمی و اداری .9،

 از سازمان یدستورالعملها، ضوابط و مقررات ابالغ هيو تسلط کامل بر مفاد کل  تیرعا .2،

 مرکزمرتبط با مطروحه  اتیبه شكا بررسی و رسيدگی .7،

رعایت و نظارت بر الگوهای مراقبتی، توانبخشی، آموزشی و غذایی مورد تأیيد و ابالغی از سازمان بهزیستی به  .8،

 مراکز 

برنامه روزانه در خصوص  و، برنامه کاری مرکزدر اتاق مسئول فنیرشته تخصصی هر فرد ونصب اسامی پرسنل مرکز .0،

  اوقات فراغت توانخواهان در تابلو اعالنات تیرینحوه مد

ف گروه هدی ورژیم غذای ومتناسب با فصله ممهور به مهر کارشناس تغذی و ميان وعده، رنامه غذاییب نصب .69

 مرکزدرآشپزخانه 

 گروه هدفبا تكریمحریم شخصی و  برخورد مناسب و توام با  حفظ .،6

ارائه شده توسط  های گروه هدف  با توجه به گزارش یازهايالزم در ارتباط با امورمرتبط با ن ماتياخذ تصم .66

 ها فتيشن يمسئول

مراقبتی و استانداردهای ت رعای و یالورود به مقررات ادار دیکارکنان جدوآموزش  یجهت آگاه ساز یزیبرنامه ر .69

 مرکز توانبخشی

 برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی و دانش کليه کارکنان .62

 گروه هدف ازيپرسنل بخش بر اساس ن هيکل یکار برا ميبه منظور تقس یزیبرنامه ر   .69

 مصرف و ...( خی)از نظر تارزاتيدارو ها و تجه مواد غذایی، نظارت و کنترل   .62

 و ... ی،بهداشت ییمرکز اعم از دارو ها ، مواد غذا حتاجیما  هيجهت ته یهماهنگ   .67

 یفرد یاصول مراقبت ها نهيهدف در زمگروه ی سطح آگاه شیجهت افزا یآموزش یزیبرنامه ر   .68

 گروه هدفوتحویل  صيترخ ،رشیکنترل و نظارت بر نحوه پذ   .60

 یابالغ یمطابق با دستورالعملها ازيمورد ن یتخصص یروهايجهت حضور ن یهماهنگ جادیو ا یزیبرنامه ر    .99
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 ازيمورد ن یارجاع به پزشكان تخصص ایجهت حضور یهماهنگ جادیو ا یزیبرنامه ر .،9

 ارانهیجهت اخذ  یستیبه سازمان بهز انهيارسال آمار ماه   .96

 یحیتفر یتهايجهت امور فوق برنامه و فعال یزیبرنامه ر   .99

 

می ()مندرج در دستورالعملمسئوليت های مشترک صاحب امتياز و مسئول فنی مرکز ءکه جز مواردیدرخصوص :2تبصره 

  .باشند هر دو در قبال قانون مسئول و پاسخگو خواهند بود

مسئول  طیدستورالعمل و شرا نیا2ماده  2-،فنی می تواند با معرفی جانشين واجد شرایط مندرج در بند مسئول  :9تبصره 

از   62آئين نامه داخلی ماده ت مقرراضوابط و بق و کسب موافقت از بهزیستی شهرستان مطات يهر فعال یدر بخش تخصص یفن

مسئول فنی می باشد  اختيارات، وظایف و مسئوليت های مرخصی استفاده نماید. جانشين معرفی شده، در مدت تصدی دارای

 و در مقابل سازمان و دیگر مراجع ذیصالح قانونی پاسخگو می باشد.

ممنوع است در ساعات اداری مراکز توانبخشی بدون حضور مستمر مسئول فنی یا جانشين قانونی وی کليه فعاليت : 2تبصره

 شد. وبا مرکز متخلف برابر مقررات برخورد خواهد

های واجد شرایط احراز مسئول فنی در مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی،حضور مسئول شيفت در رشته :7تبصره 

که دارای حداقل مدرک کارشناسی  یا رشته های جایگزین پرستاری) مندرج در دستورالعمل های تخصصی( پرستاریترجيحأ

 می باشد در خارج از ساعات اداری الزامی است.

 9ماده

 نحوه پذیرش ، دریافت شهریه و ترخيص

 : نحوه پذیرش 9-،

 پذیرش گروه هدف به دو روش صورت می گيرد : 

 پذیرش آزاد: : 9-،-،

با رعایت شهریه تعيين شده از سوی معاونت امور توانبخشی ،  در صورت احراز شرایطمتقاضيان دریافت خدمت ، پذیرش آزاد 

توسط مسئول فنی مرکز مجاز می باشد منوط به اینكه در بازه زمانی ده روز کاری ، اطالع رسانی به بهزیستی شهرستان ، 

 .پذیردصورت 

 پذیرش یارانه ای : : 9-،-6

قرار گرفته ودر صورت واجد شرایط بودن به صورت پذیرش یارانه بررسی  مورد ،فرد تحت پوشش سازمان ،در این نوع پذیرش
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 .مرکز معرفی می گردد ای به

 مبنای درصد ظرفيت پذیرش تحت پوشش کمک هزینه ) یارانه( بر اساس بخشنامه معاونت امور توانبخشی سازمان :6تبصره 

 می باشد . بهزیستی کشور 

کليه مراکز موضوع این دستورالعمل، مكلف به پذیرش توانخواهان طبق ضوابط و در حد ظرفيت اعالم شده هستند  :9تبصره

استان مجاز می باشد تحت شرایط  بهزیستیگروه هدف ،  ساماندهی موقتليكن در موارد فوریت های پيش آمده و در شرایط 

 خاص و یا کسب دستور مقام قضایی نسبت به ارجاع گروه هدف فراتر از ظرفيت مرکز اقدام نماید.

 با تعاملدر مراکز شبانه روزی  و فاقد سرپرست موثر معرفی شده از قوه قضائيه ساماندهی گروه هدف مجهول الهویه: 2تبصره 

 اداره بهزیستی صورت می گيرد.

حمایتی توانبخشی،حرفه آموزی وکارگاه های توليدی بگير بهره مند از کمک هزینه خدمات استفاده افراد مستمری :9تبصره

 ( بالمانع است.HBCدمات توانبخشی در منزل ومراقبت در منزل)حمایتی،ارائه خ

 : مراحل پذیرش  6-9

 مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی::  6-9-،

پزشكی،به کميته توانبخشی وسپس به مرکز معلوليت در کمسيون  شدتپس ازتشخيص نوع وتعيين  گروه هدف .،

 معرفی می گردد.

 اقدام نماید. بهزیستی شهرستانبه کاری روز  دهحداکثر مدت پذیرش  .6

دال بر عدم  و اخذ نظریه پزشک مرکز اوليهارزیابی ،توسط مرکز توانبخشی مشتمل بر معاینه بدو پذیرش خدمات ارائه .9

در بدیهی است انجام می پذیرد .تزریق واکسن هپاتيت، ، )حداقل یک هفته(،  قرنطينهخطرناک مسری وجود بيماری

  صورت می گيردبه خانواده یا سرپرست  درمان بيماری مسری  پيگيری صورت ابتال به بيماری واگير دار راهنمایی جهت

 هت پذیرش انجام می گيرد .وپس ازطی دوره سرایت بخشی، اقدامات الزم ج

 آزمایشو نيز انجام   اقدامات تشخيصی اوليه پذیرش همچنين واکسن های ضروری مورد نياز از جمله هپاتيت وکزاز .2

 .می باشد خانوادهبه عهده ه قفسه سينو  یژعكس رادیولوو گرفتن   ضروری های

 ارائه حكم قضایی ضروری می باشد. : در خصوص افراد مجهول الهویه وفاقد سرپرست موثر 2تبصره

جور محسوب نگردد برای پذیرش در ح:  در صورتی که توانخواه بنا به تشخيص کميسيون و یا دادگاه صالحه م 7تبصره 

 ضروری است .یا متعهد وی  فرد خدمت گيرندهمراکز شبانه روزی اخذ رضایت نامه از 
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ور، بی حجسازمان بهزیستی استان مجاز می باشد در موارد درخواست پذیرش نگهداری توانخواهان م : 8تبصره 

و توانبخشی، حسب نياز و  با هماهنگی دادگستری  نسبت به  مراقبتیسرپرست و بد سرپرست در مراکز شبانه روزی 

 استعالم اموال و دارایی های توانخواه  از مراجع ذیصالح اقدام نماید.

مراحل پذیرش در "موضوع  9و  6، رعایت بند  9ذیل بند پذیرش آزاد ماده  ، تبصره برای گروه هدف موضوع:  0صرهتب 

 نيزالزامی می باشد. " مراکز شبانه روزی

 در صورت درخواست ترخيص افراد مجهول الهویه ارجاعی از قوه قضایيه وجود حكم قضایی الزامی است.:9،تبصره 

 مراحل پذیرش در  مراکز روزانه :  6-6-9

پس از تشخيص نوع وتعيين شدت معلوليت در کمسيون پزشكی،به کميته توانبخشی وسپس به مرکز  گروه هدف .،

 معرفی می گردد.

در صورتی که فرد واجد کارت معلوليت بوده و متقاضی استفاده از ظرفيت آزاد مرکز باشد، می تواند با نظر : 9،تبصره 

 ی پذیرش شود.کميته توانبخش

 وی تكميل  می گردد.خانواده فرد و یا مرکز توسط  درثبت نام  فرم .6

 روتين انجام می گيرد. های در صورت تشخيص پزشک آزمایش .9

 مرکز توانبخشی نسبت به اعالم مراتب پذیرش به کميته توانبخشی استان اقدام می نماید. .2

 در ليست مرکز و بانک اطالعات ثبت می گردد. گروه هدفاطالعات  .9

محل روز و با توجه به شرایط و  9،مستقيم به بهزیستی، حداکثر ظرف مدت  گروه هدف در صورت مراجعه:  ،، تبصره 

 به کميته توانبخشی و سپس مرکز معرفی می گردد. شدت معلوليت تعيين از طریق کميسيون تشخيص نوع وزندگی، 

راسأ نسبت به شناسایی  مرکز یا در شرایطی که  در صورت مراجعه مستقيم فرد به مرکز ومرکز موظف است : 6،تبصره 

حداکثر ظرف  برای توانخواه در مرکز،، ضمن تشكيل پرونده در صورت دارا بودن حداقل شرایط توانخواه اقدام نموده است

 به بهزیستی ارجاع نمایند. مراتب را روز کاری 9،مدت 

 

 مدارک الزم جهت تشكيل پرونده پذیرش در مراکزتوانبخشی شبانه روزی و روزانه : 9-9

 رش در مراکزتوانبخشی شبانه روزی:یپذ: مدارک الزم جهت  9-9-،
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برابر اصل  قيم قانونی وی به همراه کپیمتعهد  ویا  یا  گروه هدف برگه درخواست ) تكميل شده (پذیرش توسط  -،

 قيم نامه 

 موثر سرپرست فاقدالهویه و  مجهول گروه هدفپذیرش برگه دستور قضایی مبنی بر  -6

 قيم قانونی یا  وو متعهد  گروه هدف کارت ملیفتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه و  -9

 9*2قطعه عكس  دو -2

 برگه تكميل شده ارزیابی پزشكی -9

 و در صورت نياز نظریه تخصصی و پاراکلينيكی تعيين نوع و شدت معلوليت فرم تكميل شده کميسيون پزشكی -2

 فرم تایيد شده کميته توانبخشی شهرستان -7

 )برای افراد یارانه بگيرگزارش مددکاری جامع از وضعيت اقتصادی اجتماعی خانوار -8

 در صورت نياز گروه هدفپزشكی  های آزمایش نتایج -0

 (بيمه)در صورت داشتن بيمه درمانی دفترچه -9،

 در صورت نياز ارگان های ذیربط نتایج استعالم از  -،،

 جور و بی سرپرست حسب نيازحدارایی های توانخواه م نتایج استعالم از دادگستری در خصوص اموال و -6،

 

 ، حرفه آموزی و کارگاه های توليدی حمایتی:پذیرش در مراکزتوانبخشی روزانه: : مدارک الزم جهت  6-9-9

برابر اصل قيم  یا قيم قانونی وی به همراه کپییا متعهد و هدف گروهبرگه درخواست ) تكميل شده (پذیرش توسط  -،

 نامه 

 قيم قانونی یا و و متعهد  هدفگروه فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی  -6

 9*2قطعه عكس  سه -9

 و در صورت نياز نظریه تخصصی و پاراکلينيكیتعيين نوع و شدت معلوليت فرم تكميل شده کميسيون پزشكی -2

 تایيد شده کميته توانبخشی شهرستانفرم  -9

 گروه هدفپزشكی  های پاسخ آزمایش -2

در کليه مراحل فرآیند در صورت  عدم احراز شرایط الزم  در متقاضيان پس از پاسخگویی مراجعين مدارک بایگانی  -7

 .ميگردد

 

 شهریه: دریافت  2-9

به استان  به صورت بخشنامهبهزیستی کشور سازمانشهریه مراکز توانبخشی هر ساله توسط حوزه معاونت توانبخشی :2-9-،

 . دنابالغ خواهد شد و مراکز موظف به رعایت مفاد بخشنامه مذکور می باش ها
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 روزحضورگروه هدف در مرکز بر مبنای تعداد روز محاسبه می شود. 9،شهریه تا سقف کمتر از :6-2-9

 صورت کامل )یک ماه( محاسبه می گردد.روز حضور  در مرکز به   9،روز و  بيش از  9،شهریه :9-2-9

همان ماه است و مرکز حق ندارد شهریه بيش از یكماه را به عنوان پيش  از ابتدای هر ماه برایه زمان دریافت شهری:2-2-9

 پرداخت از خانواده مطالبه نماید.

بر هزینه های خدمات تعریف شده مرکز مجاز به اخذ ضمانت در خصوص پرداخت هزینه های درمانی بيمارستانی مازاد :9-2-9

 .در دستورالعمل می باشد

 ز خانواده مطالبه نماید.را ا یارانه از شهریه مرکز حق دارد فقط ما به التفاوت در مورد گروه هدف یارانه بگير: 2-2-9

 

و بخشنامه  تخصصی ، شهریه مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعملتوانبخشیآموزشی در بعضی از مراکز روزانه :  9،تبصره 

 خواهد بود.های ابالغی 

 به صورت کامل ) یک ماه ( محاسبه می گردد.، در ماه اول پذیرش مراکز  )یارانه +سهم مشارکت خانواده(شهریه: 7-2-9

در صورت توانمند سازی و ترخيص موفق توانخواه طبق شاخص های ارائه شده در دستورالعمل تخصصی مراکز  :8-2-9

توانبخشی، بشرط عدم وجود توانخواه پشت نوبت خدمات از مرکز و بنا به تشخيص کميته نظارت تخصصی، مرکزاز سياست 

 های تشویقی برخوردار خواهد گردید.

مراکز در و سایر تعطيالت اعالمی از سوی دفتر تخصصی؛ تابستانی، ، عيد نوروزو یا استانی()کشوری  رسمی تعطيالت :0-2-9

 .جزء روزهای حضور گروه هدف محاسبه می گردد حرفه آموزی و کارگاه های توليدی حمایتی، ،توانبخشی آموزشی روزانه

به ازای خدمات مندرج در  به عنوان شهریه مرکز از خانواده یا توانخواه، بيش از سقف تعيين شدهوجه دریافت :9-2-9،

 می باشد.خالف قانون  دستورالعمل تخصصی مرتبط

بگونه ای که در معرض دید خانواده ها باشد  ، نصب تعرفه های پذیرش آزاد و پذیرش یارانه ای در تابلو اعالنات مرکز :2-9-،،

 الزامی است.

 : ترخيص 9-9

 : ترخيص موقت 9-9-،

که دارای والدین و سرپرست باشند با درخواست کتبی والدین یا توانخواهانی ترخيص موقت مراکز شبانه روزی،در : 9-9-،-،

موارد  ،یا پرستار زشکپ ضمن معاینه بازگشت،سرپرست قانونی آنها بالمانع است مشروط بر اینكه قبل از ترخيص و پس از 
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یا   و پزشک معالج مددکار مسئولبه امضاء مسئول فنی مرکز،  درج ویا پذیرش مجددجلسه ترخيص و در صورت مورد نظر

 گردد. ثبت رسيده ودر پرونده مربوطهل خانواده معلوو  مرکزپرستار

با برنامه ریزی قبلی توانخواه خود را هر سه ماه ی واجد شرایط مراکز موظفند ترتيبی اتخاذ نمایند تا خانواده ها  : 9-9-،-6

 روز در منزل نگهداری نمایند. 9-9یكبار حداقل بمدت 

 : ترخيص دائم  6-9-9

 امكان پذیر می باشد. دائم ترخيصبا تكميل فرم  ،ت توانخواه یا سرپرست قانونی وی در صورت رضای :6-9-9-،

 ترخيص با ذکر علل آن  الزامی است.ت ثبوجود دفتر: 6-6-9-9

 می باشد. امكان پذیریا سرپرست قانونی  ، قيممتعهد ،توانخواه  ترخيص از مرکز با درخواست و امضاء : 9-6-9-9

به راتوانخواهان از مرکز  روز 9،بيش از  کليه مراکز روزانه و شبانه روزی توانبخشی موظفند ترخيص یا مرخصی:2-6-9-9

 .اطالع رسانی نماینداداره بهزیستی شهرستان 

شناسایی سرپرست و فراهم شدن امكان ترخيص به خانواده و توانخواهان مجهول الهویه و یا بی سرپرست تا زمان : 9-6-9-9

 خانه های نيمه راهی ،خانه گروهی و ...  ( در مرکز اقامت خواهند داشت.خانه های کوچک، یا ارائه اشكال دیگرخدمات )

 

روز غيبت )موجه یا  9،استفاده می کند برای مدتی بيش از  یارانهگروه هدف که از فردی از چنانچه: 2-6-9-9

تا پس از بررسی وضعيت  ادهبهزیستی اطالع د اداراتش مرکز موظف است مراتب را به کارشناس پذیر، ه باشدغيرموجه(داشت

 .وی تصميم گيری شود یارانه دریافت نسبت به ادامه 

 موفقص : ترخي 9-9-9

 :از مراکز شبانه روزی : ترخيص موفق 9-9-9-،

یا  شرایط تداوم باشد داشته حضور خانواده کانون که توانخواه بتواند در بگونه ای بازتوانی و رسيدن به سطحی از توانمندی 

 پذیر باشد. امكانسایر مراکز توانبخشی   طریقتوانبخشی و مراقبت از

 

 .صورت می پذیرد دستورالعمل مربوطهبر اساس و حضور توانخواه در خانواده ترخيص از مراکز شبانه روزی :2،تبصره 
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 آموزشی توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های توليدی حمایتیاز مراکز روزانه  موفق : ترخيص :6-9-9-9

رسيدن به سطحی از توانمندی اجتماعی و حرفه ای به گونه ای که توانخواه بتواند وارد چرخه آموزش عمومی جامعه شده یا 

 پذیرش گردد. توليدی حمایتیا در کارگاه جذب بازار کار گرددو ی

 2ماده 

 نگهداری موقت

 : در مراکزشبانه روزی موقتمراقبتی : خدمات توانبخشی  2-،

شبانه مراقبتی ی توانبخشدر مراکز روانی مزمنان و بيماران سالمند،  نمعلوالازاین فعاليت به مراقبت های موقت و کوتاه مدت 

در مواردی اعم از مسافرت، بيماری فرد سرپرست ومراقب معلول  ،های نيازمند فرجه زمانیانواده خه بتا  اطالق می گرددروزی 

 .گرددسایر موارد ارائه خدمت یاو

بيماران روانی مزمن  و صدور مجوز تاسيس مراکز توانبخشی ومراقبتی شبانه روزی موقت معلوالن، سالمندان -6

 بالمانع است . ،استانحقوقی مورد تایيد حقيقی و برای متقاضيان 

 .می باشدبالمانع  موجود غيردولتیدر مراکزشبانه روزی  موقتخدمات مراقبتی توانبخشی ارائه  -2

صورت ی توانبخش با هماهنگی کميتهبر اساس سن فرد و متناسب با شناسنامه مرکز  جامعه هدفپذیرش  -9

 ،می گيرد

زمن موقت معلوالن، سالمندان و بيماران روانی مضوابط پذیرش در فعاليت شبانه روزی توانبخشی مراقبتی  -4

مربوطه می باشد شبانه روزی دستورالعملهای تخصصی  مطابق با)مراکز و خانه های کوچک معلوالن ذهنی( 

ضمن اینكه باعنایت به موقت بودن پذیرش در این گونه مراکز،جامعه هدف باید دارای خانواده بوده و به 

ین بخش از خدمات ثبت نام نمایدومرکز مكلف است از ولی یا قيم قانونی فرد درخواست ورضایت خانواده درا

 .نسبت به ترخيص در زمان مقرر به نحو مقتضی اخذ نمایدتعهد 

و  صورت متوالیبه ماه 2ر در هر سال حداکث جامعه هدفموقت برای ی مراقبتی ارائه خدمات توانبخشمدت  -5

 خانواده می باشد.با توجه به شرایط متناوب  یا به صورت

ماه (با توافق  2تصميم گيری در خصوص مدت زمان  نگهداری  بيش از سقف تعيين شده )حداکثر  -1

 با تائيد بهزیستی شهرستان می باشد..ومسئوليت دو سویه خانواده ومرکز 
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بدیهی است کليه خدمات آموزشی، توانبخشی، تفریحی، ورزشی و هنری قابل ارائه در مراکز شبانه روزی  -7

 نيز می گردد. خدمت این  جامعه هدف شامل 

پيگيری کليه خدمات آموزشی وتوانبخشی )اعم از مهد کودک ،مدارس ومراکز توانبخشی روزانه ،کارگاههای  -8

....(معلوالن وسالمندان پذیرش شده به عهده مراکز وخانه های کوچک می حمایت توليدی،محل کار و...........

 باشدتا در امور آموزشی وتوانبخشی آنان نسبت به زمانی که در خانواده حضور داشته اند وقفه ایجاد نگردد.

 در مجوز فعاليت مراکز دارای فعاليت نگهداری موقت ، قيد ظرفيت نگهداری موقت الزامی است. -3

معاونت امور توانبخشی سازمان شده از سوی ابالغ  مطابق تعرفهات مراقبتی توانبخشی موقت خدمشهریه  -61

 بهزیستی کشورمی باشد .

موقت خود را به بهزیستی استان ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی مراکز موظفند آمار پذیرش و ترخيص  -66

 نمایند .

رای وضعيت ثابت )صرفا نيازمند خدمات افرادی که برای مراقبت موقت پذیرش می گردند می بایست دا -62

باشند.افراد نيازمند دریافت  یحياتعالئم آموزشی و توانبخشی مراقبتی(وبدون مشكالت تهدید کننده 

 این خدمت نمی باشند.  درخدمات توانبخشی تحت حاد، واجد شرایط پذیرش 

به اخذ وثيقه و ضمانت متناسب ،مرکز موظف است نسبت با عنایت به رویكرد این بخش مبنی بر اقامت موقت-69

 با دوره تعيين شده دایر بر ترخيص به موقع توانخواه در زمان پذیرش از سوی خانواده اقدام نماید .

 

 

 خدمات مراقبت موقت روزانه:: 6-2

روزانه مراکز ،دارای اختالالت طيف اتيسمو فرد  بيمار روانی مزمن ،، سالمنددر راستای حمایت از خانواده های دارای معلول

و نگهداری  مكانی را جهت استراحتی بهزیست ادارهمی توانند با کسب مجوز و تحت نظارت  و حرفه آموزی آموزشيتوانبخشی

طبق توافق با خانواده توانخواه و ظرفيت مرکز در نظر گرفته %69 جهت حداکثر، بازی، استراحت( با سرگرمی )تلویزیون همراه

نگهداری نموده و در ازاء هر ساعت نگهداری مضاعف در بعد از ظهر مبلغی مطابق با تعرفه ابالغی از  0، را حداکثر تا ساعت

 سازمان بهزیستی  از خانواده دریافت نماید. سوی

 7ماده

 مقررات عمومی
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 عایت موارد ذیل نيز الزامی است ر 62عالوه بر مقررات عمومی مندرج در آئين نامه داخلی ماده 

نفر می باشند بدیهی است موارد استثناء با در نظر گرفتن  99ظرفيت مجاز جهت صدور پروانه فعاليت حداکثر :7-،

 شرایط ویژه توسط دفتر تخصصی مربوطه قابل بررسی و اعالم نظر می باشد.

: فهرست اسامی کارکنان تخصصی شاغل در مرکز و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در اتاق مسئول فنی 6-7

 مرکز در تابلویی برای اطالع مراجعان نصب گردد.

نصب تعرفه های خدمات قابل ارائه در معرض دید مراجعان الزامی است. تعرفه های مزبور هر سال یكبار توسط :9-7

معاونت امور توانبخشی سازمان تهيه و پس از تصویب مراجع ذیصالح جهت رعایت آنها توسط مراکز به بهزیستی استانها 

 می گردد. ابالغ

 : مرکز موظف است جهت تمامی گروه هدف پرونده های ذیل را به صورت جداگانه تشكيل دهد:2-7

 پرونده اجتماعی شامل مدارک هویتی، سوابق خانوادگی، علت پذیرش در مرکز و ...  -الف

ای، طراحی و انجام نياز پرونده پزشكی، پرستاری وتغذیه ای شامل کليه اقدامات تخصصی جهت ارزیابی اوليه و دوره  -ب

های بهداشتی، مراقبتی و کنترل دستورات پزشكی، تعيين اقدامات پرستاری، سوابق پاراکلينيكی ،کنترل عالیم حياتی 

 به صورت روزانه وکنترل وزن به صورت ماهيانه.

زمينه توانبخشی شامل ارزیابی اوليه، ادواری، اهداف، برنامه ها و مداخالت تخصصی در ی پرونده ها-ج

 فيزیوتراپی،کاردرمانی،روانشناسی، گفتاردرمانی و.......

،ليست بهداشتاستحكام بنا، تایيدیه  تایيدیه مكاتبات انجام شده، ليست بيمه پرسنل، حاوی سوابق اداریپرونده -د

 .و....... باشد  ، گواهی آموزشی پرسنلپرسنل آموزش دیده

به انضمام ارزیابی اوليه تيم  گروه هدفاجتماعی حمایتی ، می بایست پرونده توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی -ه 

پزشكی، تخصصی  خدماتهر یک از پرونده اصلی در اتاق مسئول فنی بایگانی و و پرونده سوابق اداری  توانبخشی

با  (اوليه تيم توانبخشی ارزیابیتصویر به انضمام  )پرستاری، تغذیه، فيزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناسی، مددکاری و ...

 انسانی متخصص مرتبط بایگانی گردد.در اتاق نيروی مستندات مبسوط و جامع 

مراقبتی،آموزشی، درمانی و توانبخشی توانخواهان درپرونده گروه  های ادواری و گزارشارزیابی اوليه و  ثبت نتایج :9-7

 است.بایگانی نمودن کليه مستندات الزامی وهدف 

مرکز می بایست دارای کارت سالمت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  اداری تمام وقت غير کارکنان:  2-7

 قرارداد با مرکز باشند.فرم  می بایست دارایمرکز و کليه کارکنان  پزشكی یا دانشگاه های علوم پزشكی،

کشور و دستورالعملهای سازمان : شرح وظایف هر یک از نيروهای تخصصی در چهارچوب قوانين و مقررات  7-7

 بهزیستی کشورمی باشد.
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: مؤسس مجاز به راه اندازی مرکز در ساختمانی خواهد بود که معارض نداشته باشد و موافقت مالک ساختمان را  8-7

 اخذ نموده باشد در غير اینصورت پروانه فعاليت برای مرکز صادر نخواهد شد.

ای مراکز روزانه توانبخشی  به منظور انجام خدمات مرتبط با امور توانبخشی در بهره برداری از ساختمان و فضاه: 0-7

می بهزیستی استان  اداره کلساعات غير از ساعات مقرر،ضمن هماهنگی با سازمان ها و ارگانهای ذیربط منوط به  تایيد 

 باشد.

اطالعات موجود در پرونده های عمومی وتخصصی ویا تصاویر ، ابزاری از توانخواهان، اوراق هویتی استفادههرکونه : 9-7،

سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی از قبيل  جلب مشارکت های مردمی وتبليغات ممنوع  با هدف بهره برداریهایو فيلم آنان 

 .می باشد

و علت فوت زمان در مرکز با ذکر ومفقودی ،متواری وآسيب دیدهزارش کتبی خدمت گيرندگان فوت شدهارسال گ:  7-،،

 ضروری است.ن ساعت به بهزیستی شهرستا 62کثر ظرف مدت آنها حدا

یک روز کاری  پس از  ظرف مدت  ،مورد فوت را با ذکر علت و زمان دقيق، : بهزیستی شهرستان موظف است 6-7،

 به بهزیستی استان اعالم نماید. دریافت گزارش

 روزی  بر اساس موارد ذیل می باشد:صدور گواهی فوت وتحویل جسد در مراکز شبانه : 9-7،

ساعت  62صدور گواهی فوت توسط پزشک منوط به محرز بودن علت وزمان فوت توانخواه وهمچنين اقامت بيش از  -،

 .توانخواه در مرکز می باشد

 در صورت عدم  وجود شرایط فوق می بایست از طریق مراکز انتظامی وپزشكی قانونی اقدام گردد.  -6

صدور گواهی فوت برای که مراکز شبانه  روزی مكلفند دفن جسد توانخواهان فوت شده  بی سرپرست ومجهول الهویه  -9

 را به انجام برسانند. ،آنها بالمانع است

: ساخت داروهای دست ساز در مرکز و ارائه آنها و نيز خدمات پزشكی، توانبخشی غير علمی و سنتی اکيداً ممنوع  2-7،

 می باشد.

تجویز هرگونه دارو می بایست با نسخه پزشک ودرج در پرونده صورت پذیرد واز مصرف حتی داروی مسكن  9-7،

 اجتناب گردد. در ویزیت جداٌ)تكرار دستور قبلی(RPOودستور)داروی بدون نسخه( OTCو

 بصورت شبانه روزی تا رفع بحران در تمام شيفتها ،در مواقع بحرانی واپيدمی بيماریهاو پرستارحضور پزشک : ، تبصره 

 الزامی است.

می بایست در بدو پذیرش و تمدید آن و  بوده الزامی قيم و مرکز یا متعهد ویا : انعقاد قرارداد بين گروه هدف2-7،
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 صورت پذیرد.بصورت ساالنه 

این تعطيالت نوروزی  بر مبنای تعطيالت رسمی کشور، و کارگاه های توليدی حمایتی تعطيالت رسمی مراکز روزانه: 7-7،

و سایر تعطيالت ) بدی آب و هوا و...(تابع تعطيالت اعالمی از سوی  تابع تعطيالت رسمی آموزش و پرورش مراکز

 . الم می شوداع مربوطه دفتر تخصصیساله توسط تعطيالت تابستانی هر استانداری می باشد. 

تابستان و پنجشنبه ها که مدارس ابتدایی تعطيل می باشند،مالک تعطيلی مراکز روزانه توانبخشی ،حرفه  درایام :6تبصره

 پرخطر ودر آسيب خواهد بود. گروه هایآموزی وکارگاه های توليدی حمایتی،اعالم تعطيلی 

ی پنجشنبه فعال بوده  مراکز روزانه آموزشی توانبخشی حرفه آموزی وکارگاه های توليدی حمایتی در روزها:9تبصره 

 ليكن بازدید از مراکز در این روزها با هدف شمارش خدمت گيرندگان مجاز نمی باشد.

 کليه مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی ملزم به فعاليت و ارائه خدمات در روز پنج شنبه می باشند.:2تبصره 

چاشت و دوميان وعده  هار و شام و همچنيناصبحانه، نشامل اصلی  ی:درمرکز شبانه روزی می بایست  سه وعده غذا8-7،

سرو  )مطابق شيوه نامه ی ابالغی از سوی دفتر تخصصی( ميان وعده با کيفيتعصرانه و در مرکز روزانه می بایست یک 

 مطابق دستورالعمل های تخصصی اقدام گردد. سرو ناهار در مراکز روزانه ص شود .در خصو

در یكی از بانک های کشور افتتاح و  یا صاحب امتيازبه نام مرکز یک حساب بانكی حقوقی باید: اشخاص حقيقی یا 0-7،

و عملكرد  ) اسناد مالی (شماره حساب را به اداره کل بهزیستی استان متبوع اعالم نمایند و کليه هزینه ها و درآمدها 

 نمایند. طو ضب ثبتو دارایی ( د) اقتصاطبق قوانين جاری کشور جهت ارائه به مراجع ذیصالح مرکز را 

وهمچنين دفتر گزارش دفتر پذیرش و ترخيص  ،حضور و غياب کليه افراد گروه هدف، مشخصات ثبتوجوددفتر :69-7

 در مرکز الزامی است. ( تحویل شيفت)ویژه مراکز شبانه روزی

 وجود دفتر شماره دار  ثبت گزارش بازدید ها در مراکز الزامی می باشد.: 7-،6

 در کليه مراکز الزامی می باشند. ثبت الكترونيک ورود و خروج پرسنل: وجود دفتر حضور و غياب پرسنل یا 66-7

: مرکز شبانه روزی به عنوان خانه دوم گروه هدف می باشد وبا تضمين حفظ سالمت و در نظر گرفتن شرایط فردی   69-7

و  رنگ لباس، نوع غذا ) داشتن منوی غذایی(و نوع چيدمان آنان می بایست حتی االمكان حق انتخاب در زمينه های نوع 

 اتاق در فضای شخصی خود رادر حد مقدورات مرکزدارا باشند.

مراقبتی می بایست متناسب با فصل  ووضعيت توانخواه  وبا شبانه روزی توانبخشی در مراکز پوشاک توانخواهان  : 62-7

 رعایت اصول بهداشتی وآراستگی  باشد.
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 جدی پرهيز گردد. بطوردر مراکز  به صورت غير استاندارد ز ذخيره سازی مواد سوختیا : 69-7

 آموزشی  از جمله موتور خانه مرکز و....جلوگيری گردد.غير  از ورود توانخواهان مقيم به قسمتهای غير اقامتی و: 62-7

کارشناسان فنی ذیصالح قرار گرفته شبكه های برق رسانی وسيم کشی های برق مراکز هرساله مورد بازدید توسط :67-7

 ی موجود بدون فوت وقت برطرف گردد ومستندات آن در مرکز موجود باشد.ونقائص احتمال

کليه مسئولين مراکز توانبخشی و مراقبتی معلوالن، سالمندان و بيماران روانی مزمن می بایست از قبول غذای : 68-7

)اقالم تهيه غذاخودداری نمایند و در صورت نياز، خيرین مواد اوليه  مصرفی آماده و یا خریداری شده پخته شده اهدایی

 .خشک و مواد خام( را تهيه و در اختيار مراکز قرار دهند

رعایت کامل و دقيق اصول بهداشت محيط آشپزخانه، سردخانه، انبار مواد غذایی، ظروف، پخت و توزیع مواد : 60-7

 د.بایست توسط مرکز صورت پذیرغذایی می

ساعت در درجه حرارت اتاق)در دمای باالی  6ومواد غذایی پخته شده نباید بيش از ز غذای مانده  استفاده نگردد :ا99-7

 درجه( قرار گيرد. 2

 باشند. خرید یاتهيه مواد نگهداری شده در یخچال، فریزر و سردخانه باید دارای برچسب تاریخ : 7-،9

دام وطيور می نمایند فرایند می بایست تحت  نظارت سازمان دامپزشكی صورت در مراکزی که اقدام به ذبح : 96-7

 پذیرد.

های مواد غذایی )نان خشک، پوست ميوه و : نسبت به دفع به موقع زباله از مرکز اقدام گردد و از نگهداری پسمانده99-7

 سبزیجات و دیگر مواد غذایی( در مرکز خودداری شود.

 گردد. خودداریغيراستاندارد در مراکز باید و سرمایشی  وسيله گرمایشی : از بكارگيری هرگونه 92-7

سازمان دوره های آموزشی ایمنی  در زمينه پرسنل مرکز موظف  به فراهم نمودن شرایط الزم  جهت آموزش کليه  :99-7

 می باشند. ومستند سازی آن آتش نشانی ،حوادث وکمک های اوليه سازمان هالل احمر

مسری و جدی مانند هپاتيت ، ایدز، سل ....مانع پذیرش و اخذ خدمات الزم  ،: ابتالی توانخواه به بيماری عفونی 92-7

 باشد.برای توانخواه از مراکز توانبخشی سازمان نمی 
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در مواردیكه بنا به تشخيص پزشک، بيمار در مرحله حاد بيماری باشد،  می بایست پس از انجام درمان های الزم  :9تبصره

و طی شدن مرحله حاد، توانخواه مورد پذیرش قرار گيرد.این گروه از توانخواهان با رعایت اصول بهداشتی و طبق ضوابط 

کليه پرسنل موظف به کسب آموزش های الزم در این زمينه می درمانی در اتاق های جداگانه اسكان داده می شوند و 

 باشند.بدیهی است در صورت کنترل بيماری، ارتباط توانخواهان و سایرین با رعایت کليه اصول بهداشتی بالمانع است.

مع گروه هدف مجهول الهویه و بی سرپرست مطابق با دستورالعمل جاو هزینه های جانبی  : هزینه های درمان 97-7

 حمایت های مالی سازمان توسط بهزیستی استان قابل پرداخت می باشد.

 یانسان یروين ریسا یبوده و برا یبر اساس ساعات کار ادار یپرسنل دفتر یساعت کار برای، در مرکز شبانه روز: 98-7

 باشد. یم یفتيتمام وقت بر اساس ساعات کار ش

شرایط نيروی انسانی دستورالعمل  "برخی از تخصص های مندرج در ماده: در مناطق محروم از نيروی انسانی در  90-7

در صورتيكه مرکز به دالیلی نيروی متخصص خود را از دست بدهدبه شرط انتشار فراخوان در روزنامه "اختصاصی مراکز

مت مورد نظر به های کثيراالنتشار استانی و عدم وجود متقاضی، مدیریت ارائه راهكار جهت بهره مندی گروه هدف از خد

 عهده بهزیستی استان وشهرستان می باشد.

 مراکز غير دولتی  موظف به رعایت موارد زیر می باشند :پرسنل : موسس و کليه   29-7

 رعایت سلسله مراتب اداری  -

 رعایت شئونات اسالمی در محيط کار  -

 وخانواده های آنان  واهان،توانخاخالق ورفتار مناسب با همكاران بكارگيری -

 مناسب )یونيفورم مناسب وتميز (  وپوشش حفظ ظاهر -

 گذراندن دوره های آموزشی وخود آموزی طبق دستور مافوق  -

 واخالقیاداری ، رعایت موازین وضوابط حرفه ای -

 رعایت سياست ها، ضوابط و دستورالعمل های سازمان بهزیستی -

تحت هر عنوان در مراکز توانبخشی مراقبتی  ،حمایتی توليدی در کارگاه های گروه هدف تحت آموزشی بكارگير: 7-،2

 ممنوع می باشد.

 .است الزامی و توانخواه:تطابق جنسيتی مراقب 26-7

 توانخواهان در مراکز الزامی می باشد حریم شخصیکرامت و :حفظ29-7
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با روانشناس مرکز  صرفأتشخيص وتایيد پزشک یا مگر به مهار فيزیكی توانخواهان در مراکز ممنوع می باشد  : 22-7

 تامين ایمنی وسالمت فرد واطرافيان  هدف

 و درمانی به منظور کاهش یا حذف مهار فيزیكی الزامی است.ی بدیهی است اقدامات توانبخش:2تبصره

تامين محيط امن با بررسی کامل فضای فيزیكی و تجهيزات، دور نمودن کليه وسایل تيز ، برنده و خطرناک از : 29-7 

 و اطمينان از عدم دسترسی آنان توانخواهاناطراف 

آموزش پرسنل به ویژه مراقبين در زمينه مالحظات و مراقبت ایمن، همچنين توجه ویژه به مدیریت خطرو ایمنی  : 22-7

 گروه هدف

: در مواردی که نسبت به آنها در آئين نامه حكم خاصی قيد نگردیده، رسالت و خط مشی سازمان بهزیستی و  27-7

 قوانين جاری کشور حاکم خواهد بود.

دهنده خدمات توانبخشی که از سازمان بهزیستی مجوز فعاليت اخذ نموده اند از تاریخ : کليه مراکز و موسسات ارائه28-7

 باشند.ماه ملزم به انطباق شرایط خود با دستورالعمل حاضر می 2ورالعمل به استان ها ،حداکثر ظرف ابالغ این دست

:موضوع شرایط تخصصی مسئول فنی، برای مراکزی که پروانه فعاليت آنهاتاتاریخ ابالغ این دستورالعمل صادر گردیده  7تبصره

 نگونه مراکز مطابق با دستورالعمل های قبلی می باشد.است عطف به ما سبق نمی گردد و شرایط تخصصی مسئول فنی ای

 8ماده 

          شرایط عمومی ساختمان

ل فعاليت دیگری غير از آنچه دردستورالعم هيچگونهدر آن بوده و ساختمان از نظر فعاليت می بایست کامالً مستقل : 8-،

 مربوطه تعریف شده است ، انجام نگيرد.

 ممنوعيت قانونی در رابطه با مالک و مستأجر نداشته باشد. : ساختمان مرکز هيچ نوع6-8

 .وبه تایيدمراجع ذیصالح رسيده باشد ایمنی در ساختمان رعایت شده  موارد مهندسی،بهداشت و :9-8

 .برخورداری از کليه تسهيالت و خدمات شهری )آب سالم و بهداشتی، برق، گاز، تلفن( الزاميست امكان  دسترسی و : :2-8

،مفروش نمودن بخشی از فضای استفاده از کف پوش چسبان و موکت در کف سالن ها ممنوع  بوده و در موارد  ضروری  :9-8

 باشد.الزامی میکليه موارد ایمنی  و بهداشتی ، رعایت با تایيد اداره بهزیستی شهرستانفيزیكی، 
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وبرگه استحكام بنای ی از مقاومت مناسبی برخوردار : ساختمان از نظر استحكام در مقابل حوادث غير مترقبه و احتمال2-8

 تبر برای ساختمان صادر شده باشد .مع

ضروری (و در فضاهایی که الزام به حضور توانخواه وجود دارد گروه هدفشرایط  )متناسب با ساختمان : مناسب سازی7-8

 است.

 باشد. ی از رطوبت مناسب و هوای کافی و عار وتهویه : ساختمان دارای نور8-8

 : ایجادشرایط تهویه مطبوع و مناسب در کليه فضاها الزامی است.0-8

،نور مناسب ودارای پنجره بازشو به فضای بيرون های آموزشی می بایست دارای تهویه: کليه فضاهای اقامتی وکالس 9-8،

 باشد.

وجود تعبيه سكوی شستشو و  فضا وی : در مراکز شبانه روزی سالمندان و معلوالن جهت تسهيل استحمام ، مناسب ساز 8-،،

 .الزامی استویلچر مخصوص حمام 

 : کف حمام در مراکز شبانه روزی  می بایست غير لغزنده باشد. 6-8،

 رعایت اصول ایمنی در نصب واستفاده از کليه کليد و پریزهای برق الزامی  است.: 9-8،

 برقی الزامی است. کليه وسایل: ایمن سازی سيستم حرارتی و برودتی و 2-8،

 : نصب دستگيره های کمكی در معابر، راه پله ها، سرویس های بهداشتی و.... ضروری است.9-8،

نصب نرده و دستگيره های کمكی در معابر، راه پله ها ، سرویس های ،: بمنظور سهولت در امر جابجایی گروه هدف 2-8،

طراحی گردند که به راحتی قابل استفاده بوده، ایجاد اصطكاک ، بهداشتی و حمام از لحاظ شكل و اندازه باید طوری 

 سائيدگی و ضایعات پوستی نكند.

کنترل فنی وبررسی ادواری بادرج تاریخ ومشخصات بازدیدکننده  به تعداد برگه  وجودکپسول اطفاءحریق دارای : 7-8،

 .برای هرطبقه الزامی می باشد،با تایيد مراجع ذیصالح، متناسب با متراژ

 ضروری  است جامعه هدف و دور از دسترس  جعبه کمک های اوليه و داروئی در محل مناسبنصب در مراکز روزانه  : 8-8،

 .ونظارت وکنترل داروها وایمنی تجهيزات )ازنظر تاریخ مصرف،شرایط نگهداری و...( ضروری است

درج در بروشور باشد و دور از دسترس توانخواهان  : محل نگهداری داروها می بایست مطابق با شرایط نگهداری دارو من0-8،
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 .بوده  وتعداد موجودی داروها در انبار کامأل مشخص وثبت شده باشد

 ساختمان الزامی است. مرتبط در : نصب نرده،هواکش وتوری درکليه قسمتهای 69-8

و در مراکز روزانه حداقل تا  تا سقف در مراکز شبانه روزی سرویس های بهداشتی، حمام، انبارو آشپزخانه: دیوارهای 8-،6

 کاشی باشدو پریزهاحتی االمكان در خارج از حمام و سرویس های بهداشتی نصب گردد . نيمه

 توری جهت جلوگيری از ورود حشرات  باشد. : پنجره ها باید دارای حفاظ مناسب و8 -66

 داعی زندان ننماید.ای باشد که ت ه گونه : حفاظ و نرده هادر مراکز شبانه روزی ب 69-8

برای پنجره ها، از شيشه نشكن یا طلق  ی توانخواهان ذهنی وبيماران روانی مزمن: در مراکز شبانه روزی توانبخش62-8

 استفاده شود.

قابل باز که در صورت قفل شدن به سهولت انتخاب گردداز نوعی باید سرویس های بهداشتی و حمام ها  بقفل در:  8- 69

 شدن باشد.

يكروب زدائی بوده و لغزنده قابل شستشو و م خانه  می بایست ی، آشپزخانه ورخشو: کف سرویسهای بهداشتی،حمام62-8

 کف سایر فضاها از قابليت نظافت وحفظ بهداشت برخوردار باشد.و نباشد  

 ساختمان از نظر بهداشتی حداقل ساالنه یک باربا هماهنگی بهزیستی شهرستان سمپاشی گردد. :67-8

 : ساختمان مراکز شبانه روزی می بایست دارای حياط مشجر باشد.60-8

 گهداری یا فضای آموزشی بكار رود.: طبقات زیر همكف نمی تواند بعنوان اتاق ن99-8

 ضروری است.نصب زنگ اخبار در حمام و سرویس های بهداشتی : 8-،9

 تخليه مناسب باشد.: معابر خروجی آب و فاضالب کليه نقاط ساختمان بایددارای 96-8

و چاه مراکز در خارج از  در صورت وجود چاه به جای سيستم فاضالب روی چاه کامال پوشيده وایمن سازی شده باشد: 99-8

بنای ساختمان)حياط مرکز( دور از محل تردد توانخواهان قرار داشته باشد.

و دور از اقالم ، با فاصله از سطح زمين ورت مجزا: قفسه های نگهداری اقالم غذایی در انبارمرکز می بایست  به ص8 -92

 غيرقابل دسترس گروه هدف مقيم در مرکز نيزباشد. بهداشتی و شوینده و
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ددرآنهارعایت شده ابعاداستاندار: سرویس های بهداشتی می بایست دارای هر دو نوع توالت ایرانی و فرنگی بوده و 99-8

 باشد.

هدف دارای اختالالت حسی  بویژه زیر دستشویی ها برای پيشگيری از آسيب به گروه:عایق کاری لوله های آب گرم  92-8

 .ضروری است

 مجزاباشدوازپارک ماشين درحياط خودداری گردد.باید  : فضاهای حياط مرکزازپارکينگ  97-8

در صورت مجزا بودن درب ورودی وخروجی ومشروط به  : سكونت اشخاص حقيقی وحقوقی درطبقات فوقانی 98-8

 می باشد.  بالمانع اختصاص دادن حياط به مرکز  

 .:  مكان مرکز باید در محلی باشد که دسترسی به مراکز درمانی وامكانات شهری براحتی امكان پذیر باشد 90-8

توسط اماکن به استثناء سرویس های بهداشتی، حمام و اتاق استراحت پرسنل باید کليه :در مراکز شبانه روزی ،  8 -29

 دوربين های مداربسته تحت کنترل باشند .

نصب دوربين های مداربسته طوری طراحی گردد که رفت و آمد به سرویس های بهداشتی، حمام و اتاق محل :، تبصره

 استراحت پرسنل قابل کنترل باشد.

روزی ميبایست دارای اتاق قرنطينه جهت اقامت در بدو پذیرش حداقل به مدت یک هفته ودر مواقع  : مرکزشبانه 8-،2

 خاص )ابتال به بيماریهای واگير و....(با شرایط ذیل باشد :

 جریان هوا به سمت بيرون و امكان دارای یک تخت، پنجره های باز شو ، دارای تهویه ی مناسب -

 لزم به استفاده از دستكش های یكبار مصرف ، ماسک و گان می باشند.پرسنل اتاق قرنطينه م :6تبصره 

رعایت نكات رختشویخانه، همراه با  :مرکز شبانه روزی می بایست  دارای فضای مناسب جهت تعبيه کليه تجهيزات26-8

 .بهداشتی ایمنی باشد

 ی باشد.:مراکز شبانه روزی در صورت استفاده از تی باید دارای فضای مناسب تی شو29-8

 0ماده 

 ارزیابی و نظارت بر موسسات و مراکز ساختار 
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 می باشد . 62مطابق با آئين نامه داخلی ماده  -

 ساختار نظارت تخصصی : 

 کميته نظارت تخصصی حوزه توانبخشی استان:  0-،

به منظور هماهنگی های درون سازمانی، برون سازمانی و نيز تصميم گيری های کالن استانی در زمينه  امور مرتبط با ارائه   

توانبخشی در مراکز شبانه روزی و روزانه به گروه هدف، کميته نظارت تخصصی استانی در مرکز استان تشكيل خواهد خدمات 

، کارشناسان مرتبط در معاونت )رئيس کميته( توانبخشی اداره کل بهزیستی استانر امو از معاون متشكل مذکوری کميتهشد. 

نياز رئيس اداره  در صورت وتشكل استانی وابسته به انجمن عالی مراکز رسمی ، نمایندهتوانبخشی اداره کل بهزیستی استان

 .می باشدبهزیستی شهرستان مربوطه 

 جهت شرکت در کميته دعوت به عمل می آید. توانبخشیمرکزنماینده در صورت ضرورت از  :تبصره 

 وظایف و اختيارات اعضای کميته نظارت تخصصی معاونت توانبخشی بهزیستی استان:  6-0

حقيقی و حقوقی  تخصصی کليه متقاضيان بررسی صالحيتاخذ تایيدیه بهزیستی کشور  جهت تاسيس مرکز ،  .،

 62ماده به کميسيون نفرات برگزیده اعالم وروزانه شبانه روزی و توانبخشی ومسئول فنی مراکزتاسيس مراکز

 یارانه ها، کمک ها و تسهيالت تخصيص یافته از سازمان بهزیستی کشور پرداختبرچگونگی  نظارت .6

 بررسی و تائيد نام و نشانی موسس و موقعيت جغرافيایی مكان در نظر گرفته شده .9

مقررات جاری، استانداردهای خدمات و الگوی کار ابالغ شده، تغيير محل نظارت بر نحوه کار مراکز، رعایت ضوابط و  .2

 نحوه کار مسئول فنی و مراکز

... )پس از صدور موافقت ، نيروی انسانی و.وضعيت ساختمان، تجهيزات، وضعيت بهداشتی اعالم نظر در خصوص .9

 استانی 62و ارائه گزارش به کمسيون ماده  دستورالعملاصولی و قبل از صدور پروانه فعاليت( و تطابق آن با مفاد این 

 ارسال گزارش کامل از وضعيت مراکز توانبخشی استان به حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی کشور  .2

شكایات ارسالی در خصوص توانخواهان  و رسيدگی بهتوانبخشی و درجه بندی مراکز  ،ارزشيابیارزیابینظارت بر .7

 وپرسنل

 در خصوص تمدید پروانه فعاليت مرکز 62گيری و اعالم نظر به کميسيون ماده بررسی عملكرد مرکز و تصميم  .8

گروه هدف انجام هماهنگی های درون سازمانی، برون سازمانی و نيز تصميم گيری های کالن استانی جهت ساماندهی  .0

 سازمان

 مراکز توانبخشی نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابالغی در مورد .9،

 می باشد . 62آئين نامه داخلی ماده بررسی روند رسيدگی به تخلفات مطابق با  .،،

 نظارت بر روند بازدید از مراکز توسط کارشناسان استان .6،
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 : کميته نظارت تخصصی شهرستان  9-0

کميته رئيس متشكل از رئيس بهزیستی شهرستان )، کميته ای مراکز توانبخشیبه منظور نظارت الزم در زمينه عملكرد 

به دعوت توانبخشی و در صورت نياز نماینده مرکزکارشناس ناظر توانبخشی شهرستان   مسئول امور توانبخشی شهرستان،(،

 مرکز بهزیستی شهرستان تشكيل خواهد شد. این کميته هماهنگ با کميته استانی فعاليت خواهد داشت.  درکميته رئيس 

 

 : شرح وظایف کميته نظارت تخصصی شهرستان  2-0

 در مراکزاستان جهت اجرای برنامه های توانبخشی  تخصصی هماهنگی الزم با کميته نظارت .،

 توانبخشی شهرستان  مراکزنظارت بر عملكرد  .6

 استان حوزه توانبخشیبه  عملكرد مراکزارسال گزارش  .9

 مراکزارائه خدمات توانبخشی در  دریافت ایجاد بانک اطالعاتی درخصوص توانخواهان پشت نوبت .2

 مراکزتوانبخشی نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابالغی در مورد  .9

 9،ماده 

 ارزشيابی مراکز    ارزیابی و

و هر سال یک بارتوسط تيم کارشناسی ارزیابی  توسط کارشناس ناظر شهرستانمراکز حداقل هر سه ماه یک بار 

موردبازدیدوارزشيابی  کشور العمل ارزشيابی ارسالی از سوی معاونت امور توانبخشیبهزیستی استان طبق دستور 

رتبه مرکز  ، قرارمی گيرند و پس از تجزیه و تحليل نتایج و تائيد نمره ارزشيابی در کميته نظارت تخصصی استان

کشور ارسال  ه در بهزیستیتعيين و بصورت کتبی به مرکز مربوطه ابالغ و جهت درج در بانک اطالعاتی به دفترمربوط

 تسهيالت تأثيرگذار خواهد بود. در تخصيصبندی مراکز خواهد گردید. بدیهی است رتبه

کمی  یا ارتقاء بدیهی است کميته نظارت تخصصی استان می تواند با گزارش کارشناس ناظرشهرستان مبنی برافت: ، تبصره 

 انجام دهد.وکيفی خدمات مرکز،  ارزشيابی  مجدد 

جهت کيفی سازی فرایند ارزشيابی حتی المقدور سعی شود ترکيب اعضای تيم ارزشيابی و درجه بندی مراکز : 6تبصره 

تشكل استانی وابسته به انجمن  نماینده نيز از و رشته های مختلف توانبخشیکارشناسان متخصص در توانبخشی استان از 

 گردد. تشكيلعالی مراکز

مرکز توانبخشی به نتيجه ارزشيابی ساليانه،مراتب در کميته نظارت توانبخشی استان با در صورت اعتراض :9تبصره 

 حضورنماینده مراکز غير دولتی وصاحب امتياز مرکز قابل بررسی وتجدید نظر خواهد بود.
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 ،،ماده 

در شورای  902،در سالو بهزیستی کشورتدوین توسط معاونت توانبخشی سازمان تبصره 96ماده  ،،این دستور العمل در 

 هرگونه تغيير در آن مستلزم تائيد مجدد شورای مذکور می باشد. به تصویب رسيد و ی آن معاونتمدیران حوزه 

 

 

 




