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ارائه  غير دولتي مراكزو نظارت اداره  ،تأسيس عموميو ضوابط  شرايط دستورالعمل

 خدمات توانبخشي در منزل

 

 

  
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  26ماده  10و  7،9نظر به اينكه بر اساس قانون تشكيل سازمان بهزيستي و بند

ارائه و  با هدف ايجاد مراكز توانبخشي  پروانه فعاليت برايمجلس شوراي اسالمي صدور  27/11/80دولت مصوب 

بر ، كاهش تصدي گري دولت  و حرفه اي بهداشتي ، آموزشي،كيفيت خدمات  توانبخشي ،مراقبتي، پزشكي ءارتقا

قانون   26آئين نامه داخلي ماده " عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد، اين آئين نامه در اجراء قانون مذكور و

 117218/95/700ره شمان سازمان ابالغي طي نامه ونيمصوب شوراي معا "تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

  .جهت اجراء تنظيم گرديده است 1395/ 24/8مورخ 

  

  1ماده

  تعاريف

  
  سازمان بهزيستي كشور:  1-1

  

تهران مي باشد كه سازمان بهزيستي استانها  شهرستانمنظور ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور واقع در 

  .ر اين آئين نامه با همين عنوان از آن نام برده مي شودتحت نظارت آن فعاليت مي نمايند و د

  

  اداره كل بهزيستي استان: 2-1

كه به عنوان زير مجموعه سازمان بهزيستي كشور  ي استانهاي سراسر كشور مي باشد منظور ادارات كل بهزيست

  .انجام وظيفه مي كنند

 

  بهزيستي شهرستان:  1- 3

انجام وظيفه مي اداره كل بهزيستي استان شد كه به عنوان زير مجموعه منظور ادارات بهزيستي شهرستان مي با

  .كنند

 

  توانبخشي 1- 4

 ثرحداك توانبخشي در برگيرنده اهداف معين براي كاستن ازتاثير ناتواني، توانمند ساختن فرد براي رسيدن به

خشي نه تنها شامل آموزش توانب. وحضور در اجتماع ،خودگرداني وكسب زندگي با كيفيت بهترمي باشد استقالل

به افراد داراي ناتواني ومعلوليت است ، بلكه مداخالتي را در نظامهاي عمومي جامعه به منظور تطابق و مناسب 

  .سازي محيط، تدارك حمايت از حقوق انساني و توانمند سازي آن انجام مي دهد
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 تيم توانبخشياعضاي :  5-1

، پرستار، شناس كاردرماني ، كارشناس گفتاردرماني، كارراپيكارشناس فيزيوتپزشك، اعضاي تيم شامل 

در يا گروهي  به صورت انفرادي بر حسب نياز  دكهنمي باش ، كارشناس فني ارتوپديروانشناس، مددكار اجتماعي

  .نمايندارائه مي  مطابق با دستورالعمل اختصاصي را خدمات توانبخشي )خارج از مركز(محل اقامت فرد 

  

  ارائه خدمات توانبخشي و مراقبتي در منزل مركز:  1- 6

گفته مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس و تحت  مركزي به 

سطح سالمت و  ءارتقاهدف با را در منزل خدمات توانبخشي و مراقبتي، نظارت آن به گروه هدف واجد شرايط 

  .مي نمايد ارائه  در عملكرد رسيدن به حداكثر استقالل نسبي

  

  گروه هدف واجد شرايط : 1- 7

عبارتند از معلوالن ، سالمندان ، بيماران رواني مزمن كه معلوليت يا ناتواني ايشان به تاييد كميسيون تعيين نوع  

 نيازمند خدمات مراقبتي) استان/شهرستان(و شدت معلوليت استان رسيده باشد و به تشخيص كميته توانبخشي 

 .توانبخشي در منزل باشند 

  

  شدت معلوليتتعيين نوع و  تشخيص  پزشكي كميسيون:  8-1

  

هاي پزشكي است كه تشـخيص   بخشي مرتبط با سالمت و گروه هاي توان تركيبي از متخصصان و كارشناسان گروه

. دارد برعهـده  1سالمتو ) تواني كم(المللي عملكرد، معلوليت  بندي بين نوع و تعيين شدت معلوليت را مطابق طبقه

، )تـواني  كـم (شود و متناسب با  نوع معلوليـت   اين كميسيون در سه سطح شهرستان، استان و كشور تشكيل مي

  .شود تعداد و تركيب اعضاي آن تعيين مي

  

  كميته توانبخشي : 9-1

د را در دو تيم وظـايف خـو  گروهي متشكل از نيروهاي تخصصي توانبخشي و مددكاران اجتماعي كه در قالب يك 

  . سطح بهزيستي استان و شهرستان ارائه مي نمايند 

  

  استان توانبخشي حوزه تخصصي نظارت كميته:  1- 10

اي است متشكل از معاون توانبخشي اداره كل بهزيستي استان، كارشناسان مرتبط در معاونت توانبخشي كميته

مورد تائيد معاون  انبخشي معلولين استانانجمن مراكز غيردولتي تونماينده ، اداره كل بهزيستي استان 

و در صورت نياز رئيس اداره بهزيستي شهرستان مربوطه كه بر حسن اجراي قوانين و انجام ،  توانبخشي استان

  .هاي مراكز توانبخشي در سطح استان نظارت داردفعاليت

  موافقت اصولي:  11-1

 26ماده  12تا  1افت مجوز فعاليت در يكي از بندهاي شود كه به صورت انفرادي، خواهان دريبه شخصي گفته مي

  .باشد
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  پروانه فعاليت:  1 -12

مجوزي است كه براي شروع و تداوم فعاليت مركز پس از تجهيز و تأمين و معرفي نيروي انساني مورد نياز، صـادر  

  . شود مي

 

  

  )صاحب امتياز ( سسءمو:  1 -13

بيني شده، يك يا چنـد مجـوز صـادره از     كه پس از طي مراحل پيششود  اي اطالق مي به شخص حقيقي يا حقوقي

سوي سازمان بهزيستي اعم از موافقت اصولي، پروانه فعاليت را دريافت و اقدام بـه تاسـيس مركـز يـا موسسـه      

  غيردولتي مي نمايد

 مسئول فني:  14-1

زيسـتي اسـتان معرفـي    بـه به ) حقيقي يا حقـوقي (شخص حقيقي واجد شرايطي است كه از طرف صاحب امتياز 

شود تا در مركـز   بهزيستي استان، براي وي پروانه مسئول فني صادر مي 26شود و پس از تأييد كميسيون ماده مي

  . مربوطه مطابق با دستورالعمل تخصصي انجام وظيفه كند

  

  شخصيت حقيقي:  1- 15

 26مـاده   12تـا   1يكي از بندهاي  شود كه به صورت انفرادي، خواهان دريافت مجوز فعاليت دربه شخصي گفته مي

  باشد

  شخصيت حقوقي:  16-1

اي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي است كه به موجب قانون تشكيل شده و خواهان دريافت مجوز فعاليت در  موسسه

 .باشد 26گانه ماده  13تا  1يكي از بند هاي 

  يس مركز غير دولتيمتقاضي  تاس:  17-1

است كه درخواست خود را به منظور تاسيس مركز غير دولتي به سازمان بهزيستي شخص حقيقي يا حقوقي اي 

 .جهت اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت ارائه مي كند

 متقاضي  تاسيس موسسه غير دولتي:  1- 18

شخص حقوقي اي است كه درخواست كتبي خودرا به منظور تاسيس موسسه غير دولتي به سازمان بهزيستي 

  .روانه تاسيس ارائه مي كندبراي اخذ پ

 مركز غير دولتي:  19-1

به واحدي اطالق مي شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور ارائه خدمات در راستاي اهداف سازمان، 

قانون تنظيم بخشي از مقررارت مالي دولت، پس از  26ماده  12تا1مطابق با يكي از فعاليت هاي مندرج در بندهاي 

 .اصولي و پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي ايجاد مي شوند اخذ موافقت

 پروانه تاسيس:  1- 20

براي متقاضييان  26ماده  13مجوزي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در دستورالعمل اجرايي بند

  .حقوقي به منظور شروع و تداوم فعاليت موسسه غير دولتي صادر مي شود

 موسسه غير دولتي :  21-1

موسسه اي است كه با هدف غير سياسي پس از دريافت پروانه تاسيس از سوي سازمان بهريستي براي ارائه  
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خدمت درراستاي اهداف اين سازمان تشكيل شده و به دو نوع موسسه غير دولتي غير انتفاعي و موسسه 

  .غيردولتي انتفاعي مجزا مي شود

و ........) اجتماع محور، همياران و( انه ها، جامعه ها، جمعيت ها،تمامي انجمن ها، بنيادها، گروه ها، كانون ها، خ

خيريه هايي كه درراستاي اهداف و خدمات سازمان تشكيل مي شوند نيز به لحاظ اختصار موسسه غير دولتي 

  .ناميده مي شوند

ان و طبق فعاليت موسسات موضوع اين دستورالعمل در چارچوب قوانين و مقررارت نظام جمهوري اسالمي اير

  .مفاد اساسنامه هاي الگو و ضوابط و مقررارت مربوط به سازمان بهزيستي است

  

  

  كارشناس ناظر استان:  17-1

بر  منظوركارشناس حوزه معاونت توانبخشي استان مي باشد كه توسط معاون امور توانبخشي بهزيستي استان

  . نظارت د ارد عملكرد تخصصي مراكز توانبخشي در سطح استان 

  

  كارشناس ناظر شهرستان: 1- 18

بر منظوركارشناس توانبخشي ادارات بهزيستي شهرستان مي باشد كه توسط رئيس اداره بهزيستي شهرستان 

  . عملكرد تخصصي مراكز توانبخشي در سطح شهرستان نظارت د ارد 

  

د آموزش هر دو سال كميته تخصصي توانبخشي اداره كل بهزيستي استان موظف مي باشد با همكاري واح:  تبصره

يكبار نسبت به برگزاري آزمون و سنجش ميزان آشنايي كارشناسان ناظر استان و شهرستان از دستورالعمل هاي 

  .مراكز توانبخشي اقدام نمايد

  

 نماينده مراكز غيردولتي استان:  19-1

مراكز غيردولتي  منظور نماينده مراكز غيردولتي توانبخشي معلولين استان است كه از طرف انجمن عالي

  . توانبخشي معلولين كشور معرفي مي گردد

  2ماده

   شرايط عمومي متقاضيان تاسيس مراكز

جهت تاسيس مراكز دارا بودن شرايط ذيل الزامي 26عالوه بر شرايط عمومي مندرج در آئين نامه داخلي ماده 

  است 

  

 سال سن 25دارا بودن حداقل  -

 محل تقاضا استانسكونت در -

 تخصصي دستورالعمل مطابق بامدرك تحصيلي  دارا بودن -
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حوزه معاونت  تيفعال يدر راستا ديسسه باءاهداف اساسنامه مو ييامنا أتيو ه يدر مراكز حقوق:  1 تبصره

مندرج در  طيبا شرامنطبق  التيتحص يدارا ديبا  رهيمد أتيه ينفر از اعضا كحداقل يباشد و  يتوانبخش

  .دستورالعمل تخصصي باشد

  

دارندگان مجوز مجتمع خدمات بهزيستي غير دولتي متقاضي تاسيس مراكز توانبخشي از نظر مدرك  :2تبصره

  .متقاضي تاسيس مراكز توانبخشي درخواستي  باشند  يقيافراد حق طيواجد شرا ستمي باي يليتحص

 

  

مصاحبه دقيق با انجام  متقاضيان واجدشرايط تاسيس مراكز مي بايست حسب نياز حوزه توانبخشي، :3تبصره 

تخصصي و توجه به توانمندي هاي علمي ، تحصيلي ، تجربي و اقتصادي متقاضيان توسط بهزيستي استان انتخاب 

  .گردند

  

  

  3ماده

  و وظايف موسس تمديدآن، نحوه صدور موافقت اصولي، پروانه فعاليت 

  

  مدارك الزم براي صدور موافقت اصولي:  3- 1

نيز الزامي توانبخشي  دفاتر تخصصي حوزه معاونت، تاييديه  26مه داخلي ماده در آئين نا مندرج عالوه بر موارد

   .است 

  صدور موافقت اصوليفرايند :  2-3

 مي باشداز مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخشي 26مطابق با آئين نامه داخلي ماده 

  

  مدارك الزم جهت صدور پروانه فعاليت:  3- 3

 .مي باشد  رات مالي دولتاز مقر تنظيم بخشي قانون 26نامه داخلي ماده آئين در موارد مندرج مطابق با 

  

  فرايند صدور پروانه فعاليت:  3- 4

 .مي باشد  از مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخشي 26آئين نامه داخلي ماده  مطابق با

  

  مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه فعاليت : 5-3

ارائه مدرك ذيل   لتدواز مقررات مالي  بخشي قانون تنظيم  26امه داخلي ماده آئين ن عالوه بر موارد مندرج در

  : الزامي است

اصل گزارش كارشناس ناظر حوزه معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي استان در خصوص بررسي   -

موصوف ساختار نظارتي ( كميته نظارت تخصصي حوزه توانبخشي وضعيت و عملكرد مركز كه به تائيد 

 .رسيده باشد)

 

  فرايند تمديد پروانه فعاليت:  3- 6
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  .مي باشد  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  26آئين نامه داخلي ماده با مطابق  -

  

)موسس(وظايف دارنده پروانه فعاليت  : 3- 7  

  تعيين و معرفي مسئول فني واجد شرايط به سازمان بهزيستي -

  رعايت موازين حقوقي و قانوني -

  وئي به شكايات مطروحه از مركز و افراد شاغل در آن پاسخگ -

 انعقاد قرارداد با پرسنل  -

 رعايت قانون كار جمهوري اسالمي ايران درمورد كاركنان شاغل در مركز -

  

نافذ قوانين بر اساس  وپرداخت به موقع حقوق ومزاياي مسئول فني وكاركنان مركز طبق قرارداد منعقده  -

  حسب مورد

  ...و  هاي مركز اعم از ساختماني ، تجهيزاتي ، ايمني ، بهداشتي تامين استاندارد -

  براي پرسنل مركزمسئوليت فني انعقاد قرارداد جهت بيمه  -

  زمان همكاري با مركزدر مركز اخالقي وفردي نيروي انسانيتخصصي ، صالحيت مسئوليت -

 به پيشنهاد مسئول فنيمايحتاج و هزينه هاي مركزتامين كليه  -

  

 هيالتموافقت اصولي براي متقاضيان به منزله ايجاد تعهد براي سازمان در پرداخت يارانه و تسصدور : 2هتبصر  

.نمي باشد  

در صورت داشتن  متقاضياني كه عالوه بر نقش موسس خواهان پذيرفتن مسؤليت فني مركز باشند : 3تبصره  

  .،در اولويت قرار دارند شرايط مطابق با دستورالعمل تخصصي مربوطه

  .در حين انجام خدمت مي باشد  مسئوليت فنيموظف به تامين بيمه  صاحب امتياز :   4تبصره   

موظف است در هنگام استخدام و جذب نيروي انساني نسبت به اخذ صالحيت فردي  صاحب امتياز : 5تبصره   

 .اقدام نمايد) گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد ( آنان 

  

  4ماده

  مسئول فنيو وظايف  اركمد،شرايط عمومي 

  

  شرايط عمومي مسئول فني :  1-4

  

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران -

 عدم سوء پيشينه كيفري -

 عدم اعتياد به مواد مخدر -

 )آقايان(ئم از خدمت وظيفه دارا بودن كارت پايان خدمت و يا معافيت دا -
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 سال 25دارا بودن حداقل  -

  دارا بودن شرايط تحصيلي مندرج در بخش تخصصي دستورالعمل -

عدم اشتغال همزمان در كليه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري، نظامي، انتظامي، قضائي، توليدي،  -

  خدماتي و صنفي 

  

مسئول فني بايد در مصاحبه كميته و عالقه مندي  ، سوابق شغليتوانايي هاي علمي و تخصصي  : 1تبصره

   .تخصصي حوزه معاونت توانبخشي بهزيستي استان بررسي و مورد تائيد قرار گيرد

  

  مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فني : 2-4

 ازيردندولت ، مدارك مو ياز مقررات مال يبخش ميقانون تنظ 26آئين نامه داخلي ماده عالوه بر موارد مندرج در 

  : شامل

گواهي سابقه كار از سازمانها يا مراكزمعتبر مرتبط با امور توانبخشي گروه هدف مطابق با دستور العمل  .1

 تخصصي

گواهي انجام خدمت نيروي انساني پزشكي يا برخورداري از گواهي معافيت يا عدم نياز از واحدهاي  .2

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ذيربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه 

 درماني استانها 

بهزيستي  ادارهگواهي صالحيت علمي و تخصصي به تائيد كميته تخصصي حوزه معاونت توانبخشي  .3

 استان

  

  

  وظايف مسئول فني مركز:  4- 3

  

  و مسئوليت رعايت موازين قانوني توانبخشيسرپرستي كليه امور فني و خدمات پزشكي و 4- 3- 1

  موجود  نظارت بر انتخاب و بكارگيري نيروي انساني واجد شرايط و صالحيت براساس ضوابط  4- 2-3

  ان و مراجع ذيصالحو پاسخگويي به آن گروه هدف رسيدگي به شكايات فني 3-4- 3

  ر مجاز و خارج از وظايف مركزجلوگيري از ارائه خدمات غي 4- 3- 4

  مطابق دستورالعمله تفكيك خدمات مركز ب و ساالنه آمار فعاليت ماهانه ارائه 4- 5-3

به با مركز در ساعات مختلف همكاري  كارشناسان توانبخشياعالم فهرست اسامي پزشكان و   3-4- 6

  بهزيستي شهرستان

  پذيرش و ترخيص گروه هدف 3-4- 7

  مفاد كليه دستورالعملها، ضوابط و مقررات ابالغي از سازمانرعايت  8-3-4

 مركزمرتبط با اداره امور  4- 9-3

  يستي شهرستانبه بهز ارش كتبي گروه هدف فوت شده ارسال گز 3-4- 10

آمده و  پزشكي و درج اقدامات به عملوانتو ) اجتماعي(نظارت دقيق بر تشكيل پرونده هاي حمايتي  11-3-4

  خدمات ارائه شده در آنها

  پاسخگويي مناسبحضور فعال و  12-3-4
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ي از معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي استان و شهرستان همكاري با كارشناسان ناظر اعزام 4- 13-3

  دفتر بازرسي و حراست سازمان  ،كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي ، ها

اعالم بيماريهاي واگيردار طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به  14-3-4

  بهزيستي شهرستان

  داريانجام مكاتبات رسمي و ا 3-4- 15

ارائه شده  اتبا توجه به گزارش تصميمات الزم در ارتباط با امورمرتبط با نيازهاي گروه هدف  اخذ 4- 16-3

 تيمتوسط 

 

مسئول فني مي تواند با معرفي جانشين واجدشرايط و كسب موافقت از بهزيستي استان مطابق  :4تبصره

  . از مرخصي استفاده نمايد 26دستورالعمل داخلي ماده 

  

  

  5هماد

 مقررات عمومي

   : عايت موارد ذيل نيز الزامي استر 26عالوه بر مقررات عمومي مندرج در آئين نامه داخلي ماده 

ساعات كار و رشته تخصصي آنان بايد در اتاق مسئول فني مركز  ،فهرست اسامي كاركنان تخصصي شاغل :  5-

  .نصب گردد عموم در تابلويي براي اطالع

 هت تمامي گروه هدف پرونده هاي ذيل را به صورت جداگانه تشكيل دهد مركز موظف است ج : 5-

سوابق خانوادگي، علت پذيرش در  فرم ارزيابي مددكاري شامل پرونده اجتماعي شامل مدارك هويتي،  - الف

  .... و مركز

ياز هاي بهداشتي، شامل كليه اقدامات تخصصي ارزيابي اوليه و دوره اي، طراحي و انجام نپرونده توانپزشكي   -  ب

مراقبتي و كنترل دستورات پزشكي، تعيين اقدامات پرستاري، سوابق پاراكلينيكي ،كنترل عاليم حياتي  وكنترل 

  .......و مداخالت تخصصي در زمينه فيزيوتراپي،كاردرماني،روانشناسي ، گفتاردرماني و وزن به صورت ماهيانه

( ، اقدامات درماني و توانبخشيو مراحل سير بيماريروه هدف مشخصات كامل گ ثبتتشكيل پرونده ،  : 1تبصره

بايگاني و نگهداري مدارك و  ،...) ارزيابي اوليه و ادواري، تعيين اهداف و برنامه هاي درماني ،ارزيابي نهايي و

  .الزامي مي باشد به صورت محرمانه  هر يك از خدمت گيرندگان  جهت مستندات

و فرم قرارداد  هاي جداگانه حاوي مدارك هويتي، مدرك تحصيليفرم دارايبايست كليه كاركنان مركز مي  : 5- 1

  .باشند

  

، بيمه بايست داراي پرونده ثبت سوابق اداري شامل مكاتبات انجام شده، ليست يارانه ماهانهميمركز  :2 تبصره

  .باشد... ، آموزش پرسنل و  پرسنل

  

  .اراي كارت شناسايي معتبر تأييد شده از طرف مركز باشندكليه كاركنان  اعزامي مركز مي بايست د :  2-5

  

  

در مواردي كه نسبت به آنها در آئين نامه حكم خاصي قيد نگرديده، رسالت و خط مشي سازمان بهزيستي  : 5- 3
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و قوانين جاري كشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و قانون كار جمهوري اسالمي ايران در مورد 

  .و كاركنان آن حاكم خواهد بود مركز

  

و براي نفر  150 ارائه خدمات توانبخشي در منزل صرفبراي مراكز حداكثر ظرفيت مجاز جهت صدور مجوز : 5- 4

با در نظر  ءبديهي است موارد استثنا .مي باشدنفر 75 فعاليت ارائه خدمات توانبخشي در منزل در قالب مركز جامع

به استان اعالم تائيديه دفتربصورت مكتوب و قابل بررسي  تخصصي مربوطه گرفتن شرايط ويژه توسط دفتر

  .ميگردد

بهزيستي هر سال يكبار توسط معاونت امور توانبخشي سازمان خدمات توانبخشي درمنزل تعرفه  : 5-  5

  .و جهت رعايت آن توسط مراكز به بهزيستي استانها ابالغ مي گردد عيينتكشور

  

  .قابل ارائه در معرض ديد مراجعان الزامي استنصب ليست خدمات :  5 –٦

  

پزشكان معتبرو يا نسخه  ارزيابي اوليه خدمات ارائه شده به گروه هدف مي بايد با خدمات مندرج در فرم  : 5- 7

  . متخصص معالج منطبق باشند

ممنوع مي  ارائه خدمات باليني ، پزشكي و توانبخشي به گروه هدف در منزل توسط افراد غير متخصص  : 8-5

 .باشد

  

اعضاء تيم بايستي طبق برنامه اي كه با توجه به وضعيت مددجو تنظيم مي شود، فاصله زماني بين ويزيت   : 9-5

  . ارائه نمايند گروه هدفها را مشخص نموده و در ابتداي هر ماه فهرست تاريخ هاي ويزيت را به 

توانبخشي و مراقبتي بين خدمت دهندگان و خدمات  مركز به عنوان هماهنگ كننده براي ارائه خدمات : 5- 10

صبح و ( در يك يا دو شيفت به صورت روزانه ) نيازمند به خدمات توانبخشي در منزل گروه هدف(گيرندگان 

 .عمل خواهد نمود )عصر

از طريق معرفي كميته توانبخشي  "در مراكز خدمت در منزل صرفاتحت پوشش  گروه هدفپذيرش  : 5 -11

  .صورت مي گيرد شهرستان

مگر در مواردي  تيم توانبخشي هر شهرستان در محدوده همان شهرستان و حومه فعاليت خواهد داشت : 12-5

  .كه به  تشخيص كميته نظارت تخصصي استان برسد

مركز مي بايست ماهيانه نسبت به ارسال آمارو عملكرد و گزارش موارد ترخيص يا فوت به بهزيستي  : 13-5

  .دام نمايدشهرستان اق
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كليه مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات توانبخشي در منزل كه از سازمان بهزيستي مجوز فعاليت اخذ :  14-5

ماه ملزم به انطباق  3به بهزيستي استان ها ، حداكثر در بازه زماني دستورالعمل نموده اند از تاريخ ابالغ 

  .شرايط خود با اين دستورالعمل مي باشند 

 

 

  6 ماده

  گروه هدف و ترخيص ضوابط پذيرش 

  

  نحوه پذيرش:  1-6

ارائه در خصوص شرايط، نوع و ميزان خدماتي كه مراكز  ات الزمادرات بهزيستي شهرستانها موظفند اطالع

موده و اعالم نمذكور به كليه متقاضيان پذيرش در مراكز را ملزم به ارائه آن مي باشند خدمات توانبخشي در منزل 

  .ارائه خدمات توانبخشي در منزل معرفي نمايندبه مراكز  راپشت نوبت واجد شرايط  گروه هدف

 .قيم يا ولي قانوني وي الزامي است  /در زمان پذيرش اخذ رضايت نامه از گروه هدف : 1تبصره 

رت در صو، از سوي حوزه معاونت امور توانبخشي تعيين شدهبا رعايت تعرفه پذيرش آزاد گروه هدف  : 2تبصره 

، توسط مسئول فني مركز مجاز مي باشد منوط به اينكه در بازه زماني ده روز كاري ، اطالع  اثبات احراز شرايط

  .پذيردرساني به بهزيستي شهرستان صورت 

نياز ، ماه  3خدمات توانبخشي در منزل پس از وقفه كمتراز  يافتدردر صورت نياز گروه هدف به ادامه : 3تبصره 

 .يرش مجدد نمي باشدبه طي مراحل پذ

   ترخيص ضوابط:   2-6

 

به تأييد مسئول فني خواهد و به تشخيص تيم توانبخشي مركز ترخيص ازمركز ارائه خدمات توانبخشي در منزل : 6- 2- 1

  .بود

ودر  توانبخشياز مركز با رعايت ضوابط بايد با هماهنگي كميته  تحت پوشش گروه هدفترخيص : 5تبصره 

  .صورت پذيرد د با اطالع بهزيستي شهرستان گروه هدف آزاخصوص 

براي ترخيص و عدم تمايل به ادامه فرآيند گروه هدف بديهي است در صورت رضايت خانواده و  : 6تبصره 

  .ترخيص امكان پذير است توانبخشي با اطالع كميته، توانبخشي 

  ترخيص  شرايط:  6- 3

 خانواده و اجتماع در سطح مشاركت فعالرسيدن به سطحي از توانمندي جهت  -

 فراهم بودن شرايط تداوم توانبخشي و درمان از طريق مراكز روزانه  -

رسيدن گروه هدف  به سطحي از توانايي به تاييد تيم توانبخشي مركز و كارشناس ناظر بهزيستي  -

و يا مخاطره  شودشهرستان، به گونه اي كه خانواده دردرمان وتوانبخشي گروه هدف  با مشكل مواجه ن

  .اطرافيان وي ايجاد نگردد رايب
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  7ماده 

  ارزيابي و نظارت بر موسسات و مراكز 

  

  .مي باشد  26آئين نامه داخلي ماده مطابق با 

 

 

 :ساختار نظارت تخصصي 

  

  استان توانبخشي حوزه تخصصي نظارت كميته:  1-7

  

ي كالن استاني در زمينه  امور به منظور هماهنگي هاي درون سازماني، برون سازماني و نيز تصميم گيري ها  

مرتبط با ارائه خدمات توانبخشي در منزل به گروه هدف ، كميته نظارت تخصصي استاني در مركز استان تشكيل 

متشكل از معاون توانبخشي اداره كل بهزيستي استان، كارشناسان مرتبط در معاونت  مذكوراي كميته. خواهد شد

نماينده  استاني انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي معلولين كشور ،  توانبخشي اداره كل بهزيستي استان

   .مي باشدو در صورت نياز رئيس اداره بهزيستي شهرستان مربوطه تائيد معاون توانبخشي استان  مورد

 .جهت شركت در كميته دعوت به عمل مي آيد توانبخشيمركزنماينده در صورت ضرورت از  : تبصره

  استان بهزيستي توانبخشي معاونتي تخصص نظارت كميتهي اعضا اختيارات و فيوظا:  2-7

 اخذ تاييديه بهزيستي كشور  جهت تاسيس مركز ، بررسي صالحيت تخصصي كليه متقاضيان .1

نفرات اعالم شبانه روزي و روزانه وتوانبخشي ومسئول فني مراكز حقيقي و حقوقي تاسيس مراكز

  ا به كميسيون صدور پروانه هبرگزيده 

  يارانه ها، كمك ها و تسهيالت تخصيص يافته از سازمان بهزيستي كشورپرداخت چگونگي بر  نظارت .2

 بررسي و تائيد نام و نشاني موسس و موقعيت جغرافيايي مكان در نظر گرفته شده .3

نظارت بر نحوه كار مراكز، رعايت ضوابط و مقررات جاري، استانداردهاي خدمات و الگوي كار ابالغ  .4

 نحوه كار مسئول فني و غيير محل مراكزشده، ت

پس از ... (.، نيروي انساني ووضعيت ساختمان، تجهيزات، وضعيت بهداشتي اعالم نظر در خصوص .5

و ارائه  دستورالعملو تطابق آن با مفاد اين ) صدور موافقت اصولي و قبل از صدور پروانه فعاليت

 استاني 26گزارش به كمسيون ماده 

 از وضعيت مراكز توانبخشي استان به حوزه معاونت توانبخشي بهزيستي كشور ارسال گزارش كامل  .6

شكايات ارسالي در خصوص  و رسيدگي بهتوانبخشي درجه بندي مراكز وارزشيابي  ،ارزيابينظارت بر .7

  توانخواهان وپرسنل
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در خصوص تمديد پروانه  26بررسي عملكرد مركز و تصميم گيري و اعالم نظر به كميسيون ماده  .8

 عاليت مركزف

انجام هماهنگي هاي درون سازماني، برون سازماني و نيز تصميم گيري هاي كالن استاني جهت  .9

  ساماندهي گروه هدف سازمان

 نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي ابالغي در موردمراكز توانبخشي  .10

  26آئين نامه داخلي ماده مطابق با بررسي روند رسيدگي به تخلفات  .11

 زديد از مراكز توسط كارشناسان استاننظارت بر روند با .12

  

  كميته نظارت تخصصي شهرستان:  7- 3

رئيس بهزيستي  اي متشكل ازبه منظور نظارت الزم در زمينه عملكرد تيم هاي توانبخشي شهرستان ، كميته      

ارائه  راكزه متوانبخشي شهرستان و در صورت نياز نمايند مسئول امور انكارشناس  و )رئيس كميته ( شهرستان 

. بهزيستي شهرستان تشكيل خواهد شددر در مركز دهنده خدمات توانبخشي در منزل به دعوت رئيس كميته 

 . اين كميته هماهنگ با كميته استاني فعاليت خواهد داشت

 

  شرح وظايف كميته نظارت تخصصي شهرستان :  7- 4

 هاي توانبخشي در مراكزاستان جهت اجراي برنامه  تخصصي هماهنگي الزم با كميته نظارت .1

 نظارت بر عملكرد مراكز توانبخشي شهرستان  .2

 حوزه توانبخشي استانارسال گزارش عملكرد مراكز به  .3

در منزل در  ايجاد بانك اطالعاتي درخصوص توانخواهان پشت نوبت دريافت ارائه خدمات توانبخشي .4

  شهرستان

 انبخشي نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي ابالغي در مورد مراكزتو .5

  

  

   8ماده

  تجهيزات عمومي

  

و  ثابت و يك خط تلفن همراه خط تلفنيك ، رايانه يك دستگاه ،مناسب يو صندل زيشامل م يلوازم ادار -

و ، تابلوي اعالنات   تحرير مصرفيال، لوازم  گروه هدف يپرونده ها ينگهدارقفل دار ليفاكس مستقل، فا

  .ازيمورد ن ليوسا ريسا

 نشاني و جعبه كمك هاي اوليه يل كپسول آتشوسايل ايمني از قب -



 

١٤ 
 

   .باشدالزامي ميئول فني مركز به مس گروه هدفآسان دسترسي جهت وجود يك خط تلفن همراه  :تبصره  

  

  

  9ماده

ارزشيابي مراكز   و ارزيابي نحوه  

تيم  مراكز حداقل هر سه ماه يك بار توسط كارشناس ناظر شهرستان ارزيابي  و هر سال يك بارتوسط  

كارشناسي بهزيستي استان طبق دستور العمل ارزشيابي ارسالي از سوي معاونت امور توانبخشي كشور 

مورد بازديد و ارزشيابي قرارمي گيرند و پس از تجزيه و تحليل نتايج و تائيد نمره ارزشيابي در كميته 

غ و جهت درج در بانك نظارت تخصصي استان ، رتبه مركز  تعيين و بصورت كتبي به مركز مربوطه ابال

بندي مراكز در  بديهي است رتبه. اطالعاتي به دفترمربوطه در بهزيستي كشور ارسال خواهد گرديد

 .تخصيص تسهيالت تأثيرگذار خواهد بود

بديهي است كميته نظارت تخصصي استان مي تواند با گزارش كارشناس ناظرشهرستان مبني برافت يا : 1تبصره    

  .ي خدمات مركز،  ارزشيابي  مجدد انجام دهدارتقاء كمي وكيف

  

جهت كيفي سازي فرايند ارزشيابي حتي المقدور سعي شود تركيب اعضاي تيم ارزشيابي و درجه بندي  : 2تبصره 

نماينده  تشكل استاني وابسته به انجمن عالي مراكز توانبخشي استان از رشته هاي مختلف تيم توانبخشي  و 

  .استفاده گرددمراكز 

 

     

 .ارزيابي خدمات  از طريق تماس تلفني و بازديد از منزل خدمت گيرندگان صورت خواهد گرفت  :  2-10

  

  10ماده 

  

توانبخشي تبصره توسط حوزه معاونت امور توانبخشي ، دفتر امور مراكز  22ماده و  10اين دستورالعمل در 

به تصويب رسيد و  مور توانبخشي كشوردر شوراي مديران حوزه معاونت ا 1396ودر سالمراقبتي تهيه 

  .هرگونه تغيير در آن مستلزم تائيد مجدد شوراي مذكور مي باشد

  

  

  

  

  


