
 دفتر امورتوانبخشی مراقبتی

  کمک هزینه معیشت توانبخشیعنوان فعالیت: 

  ) معرفی مختصر فعالیت(:شرح اقدامات 

کمک هزینه معیشت توانبخشی)مستمری( به معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن حمایت مالی می باشد که به منظور جبران 

رای سیاست درست مبنی بر فقر زدایی و تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه به بخشی از هزینه های زندگی و معیشت مطابق با اج

 گروه هدف تعلق می گیرد.

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 

 درخواست متقاضی 

 مدارک بررسی و اخذ  

 حمایتی های دستگاه و ارگانها از استعالم 

 معلولیت شدت تعیینو نوع تشخیص پزشکی کمیسیون به ارجاع 

 مددکاری زارشگ تهیه و بررسی 

 نیازسنجی و توانمندی سطح سنجش 

 بررسی جهت توانبخشی کمیته به معرفی 

 توانبخشی کمیته نهایی تایید  

 سازمان منت پی سامانه در ثبت 

 خالی ظرفیت ایجاد زمان تا مستمری دریافت نوبت پشت بعنوان انتظار 

 گردد می ثبت برقراری سامانه در خالی ظرفیت ایجاد صورت در 

 :خانواده در معلولیت دارای افراد برای  ومددکاری پرستاری حق نههزی کمک

حمایت مالی است که توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف کمک به ارتقای سالمت فرد دارای معلولیت شدید و 

وان خیلی شدید و معلولیت های چندگانه که قادر به انجام فعالیت های روزمره زندگی نمی باشد و نیازمند فردی بعن

صورت ماهیانه ، بهسرپرست، همسر یا قیم  به  فرد و یا  مراقب می باشد  و با هدف افزایش امکانات مراقبتی مورد نیاز 

 شود.می پرداخت

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 

 درخواست متقاضی 

 مدارک بررسی و اخذ  



 معلولیت شدت تعیینو نوع تشخیص پزشکی کمیسیون به ارجاع 

 مددکاری گزارش تهیه و بررسی 

 بررسی جهت توانبخشی کمیته به معرفی 

 توانبخشی کمیته نهایی تایید  

 سازمان سامانه در ثبت 

 خالی ظرفیت ایجاد زمان تا دریافت نوبت پشت بعنوان انتظار 

و افراد دارای  سالمندان و حرکتی جسمی توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد دارای معلولیت  عنوان فعالیت: 

 رشدی ) معلوالن ذهنی ( و بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم  –تالل هوشی اخ

 شرح اقدامات ) معرفی مختصر فعالیت(:

مراکزشبانه روزی صورت سالمندان و بیماران روانی مزمن درقالب معلوالن،  توانبخشیو  تامین نیازهای مراقبتی      

تورالعملهای تخصصی مربوطه با بهره گیری ازتجهیزات وفضاهای موردنیاز و نیز می گیرد. مراکز فوق براساس دس

را  ارائه  وفرهنگی)اوقات فراغت( مراقبتی ،نیروی انسانی تخصصی، متناسب بانیازهای گروه هدف خدمات توانبخشی 

 می دهند.  

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 اولیه درخواست   

 پرونده بررسی و تشکیل   

 یا و معلولیت کارت وجود عدم درصورت) معلولیت شدت تعیین و نوع تشخیص پزشکی کمیسیون هب ارجاع 

   (معلولیت کارت انقضای

 مددکاری گزارش تهیه و بررسی   

 خدمت ارائه جهت توانبخشی کمیته در پرونده طرح   

 مرکز به معرفی    

 توانبخشی خدمات دریافت نوبت پشت اینصورت غیر در   

 

افراد  ،(ذهنی معلوالن رشدی)-افراد دارای اختالل هوشی به منزل در توانبخشی خدمات ارائه :تعنوان فعالی

 مزمن روانی بیماران و سالمندان ،و  آسیب نخاعی  حرکتی جسمیدارای معلولیت 



 شرح اقدامات ) معرفی مختصر فعالیت(:

مجوز از سازمان بهزیستی کشور  مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب

بخشی به منزل گروه هدف واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، تأسیس شده و با اعزام اعضای تیم توان

نماید. ارائه خدمات این مرکز با می ارائه فردبه  های این سازمانرا مطابق دستورالعمل مشاوره ایبخشی و خدمات توان

صورت بهبخشی ت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد بوده و توسط تیم توانارتقای سطح سالمهدف 

عمومی،  یپزشک ی،پرستارهای ان رشتهمتخصص برحسب نیاز شاملتیم  .شودمی انجامیا انفرادی  گروهی

 مددکاری اجتماعی است.و  فنی ارتوپدی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی،یفیزیوتراپ،الینیب یشناسروان

 فرآینداجرایی اصلی های مگا

 اولیه درخواست   

 پرونده بررسی و تشکیل   

 معلولیت شدت تعیین و نوع تشخیص پزشکی کمیسیون به ارجاع   

 مددکاری گزارش تهیه و بررسی   

 خدمت ارائه جهت توانبخشی کمیته در پرونده طرح   

 مرکز به معرفی    

 توانبخشی خدمات دریافت نوبت پشت اینصورت غیر در   

  مراقبت در منزل عنوان فعالیت: 

 شرح اقدامات ) معرفی مختصر فعالیت(:

مرکز مراقبت در منزل، مرکزی است با مدیریت غیردولتی که با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس      

ل توسط مراقبان در منز بخشی و مراقبتیهای این سازمان، ارائه خدمات توانشده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل

 خدماتبخشی و مراقبت و با مشارکت اعضای خانوار )خانواده( دیده و زیر نظر کارشناس تخصصی علوم توانآموزش

دارای د افرابه را  توانبخشی ساده های روش و جایی جابه ، تخت در مراقبت ، دهی وضعیت بهداشتی، مراقبتی

با درجه شدت معلولیت شدید تا خیلی شدید،  ،سالمند معلول  /بیمار روانی مزمن  / معلولیت شدید و خیلی شدید

 .  ارائه می نماید

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 اولیه درخواست   



 پرونده بررسی و تشکیل   

 معلولیت شدت تعیین و نوع تشخیص پزشکی کمیسیون به ارجاع   

 مددکاری گزارش تهیه و بررسی   

 خدمت ارائه جهت توانبخشی کمیته در پرونده طرح   

 مرکز به معرفی    

 توانبخشی خدمات دریافت نوبت پشت اینصورت غیر در   

و پیگیری درمان بیماران روانی  توانبخشیدستورالعمل شرایط و ضوابط تخصصی خانه حمایتی  عنوان فعالیت: 

 مزمن

 : شرح اقدامات ) معرفی مختصر فعالیت(

 یو آموزش ی، اجتماع یعاطف طینظام دار و هدفمند در مح یا وهیبه ش هنیخانه ها ارائه خدمات به نیا جادیهدف از ا

زمینه ی است و  یو محل یبوم یو بر اساس سنت ها یرانیا یخانواده ها یمشابه منازل عاد ییمناسب در خانه ها

راکز بزرگ به م یشباهت گریخانه ها که د نی. در اتلفیق اجتماعی و مشارکت اجتماعی برای بیماران فراهم می گردد

. گردند یمحل اشتغال اعزام م تایو نها یو حرفه آموز یمراکز آموزشکارگاههای  بهبیماران ، ردندا یشگاهیآسا

و همبستگی و مشارکت اجتماعی را فرا می  یاجتماع قیفرهنگ تلفکنند .  درصورت وجود بستر مناسب تحصیل می

 الحاق اجتماعی را تجربه می کنند. گیرند و زمینه

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 اولیه درخواست   

 پرونده بررسی و تشکیل   

 معلولیت شدت تعیین و نوع تشخیص پزشکی کمیسیون به ارجاع   

 مددکاری گزارش تهیه و بررسی   

 خدمت ارائه جهت توانبخشی کمیته در پرونده طرح   

 خانه به معرفی ، خالی ظرفیت وجود و نهایی تایید صورت در  

 توانبخشی خدمات دریافت نوبت پشت صورتاین غیر در   

 



 فاقد یا الهویه مجهولخفیف  معلولیت با افراد دارای اختالل هوشی رشدی مراقبت و نگهداریعنوان فعالیت: 

 توانبخشی  کوچک های خانه درموثر  سرپرست

 شرح اقدامات ) معرفی مختصر فعالیت(:

حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس خانه کوچک معلوالن ذهنی خفیف توسط شخص حقیقی یا 

( خفیف معلوالن ذهنیرشدی ) -، افراد با اختالالت هوشیهای این سازمانو مطابق دستورالعملشده و تحت نظارت 

بر برخورداری از سرپناه و اقدامات مراقبتی، از سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر هستند، عالوهالهویه، بیکه مجهول

مند شده و در داخل خانه نیز های توانبخشی خارج از محیط خانه بهرهات مهدهای کودک، مدارس و کلینیکخدم

های حرکتی درشت و ظریف، های ارتباطی، مهارتهای رشدی مختلف مانند مهارتهای متنوع در زمینهتحت آموزش

درمانی های شناختی و بازیمهارت های روزمره زندگی،های رفتاری، مهارتحرکتی، مهارت -های درکیمهارت

 گیرند.قرارمی

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 مرکز از توانخواه انتقال بر مبنی استان هماهنگی و پذیرش اداره نامه یا اولیه درخواست   

 پرونده بررسی و تشکیل   

 معلولیت شدت تعیین و نوع تشخیص پزشکی کمیسیون به ارجاع   

 کاریمدد گزارش تهیه و بررسی   

 خدمت ارائه جهت توانبخشی کمیته در پرونده طرح   

 خانه به معرفی ، خالی ظرفیت وجود و نهایی تایید صورت در  

 خدمات مراقبتی در خانه کوچک دریافت نوبت پشت اینصورت غیر در   

 

 از سالمندان در مجتمع مسکونی ویژه سالمندان)هتل آپارتمان( مراقبت و عنوان فعالیت: نگهداری

 شرح اقدامات ) معرفی مختصر فعالیت(:

توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس  سالمندان مجتمع مسکونی ویژه

سالمندان با وضعیت پایدار که نیاز به خدمات مستمر پزشکی به    های این سازمانو مطابق دستورالعملشده و تحت نظارت 

 عالوه بر برخورداری از اقامت امن.،  دنمراقبت برای آنان دشوار می باشکمک و زندگی بدون داشتن  لیو و توانبخشی ندارند

ارائه می گردد و در صورت نیاز به خدمات پزشکی،پاراکلینیکی،توانبخشی و... به صورت تفریحی و رفاهی  –خدمات مراقبتی 

ر واحدهای مستقل وبا توجه به نیاز از خدمات مجتمع وسایر خرید خدمات توسط مرکز برای انان مهیا می گردد.سالمندان د



 خدمات سطح جامعه می توانند بهره مند باشند.

 فرآینداجرایی اصلی های گام

   ارجاع به مجتمع 

  پرونده تشکیل  

 جهت اقدامات اعالم  به بهزیستی شهرستان  

 پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی

 منظور حمایت و نگهداری از معلولین آسیب نخاعی تحت نظر خانواده پرداخت می شود. کمک هزینه ای است که به

 فرآینداجرایی اصلی های گام

 بررسی درخواست اولیه 

 بررسی شماره ملی فرد با سامانه ارمغان 

  ( بررسی میزان آسیب نخاعی فرد از طریق شماره ملی در بانک جامع اطالعاتی افراد دارای آسیب نخاعی

 ه ارمغان(سامان

  ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان 

  بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان 

  اعالم نتیجه به درخواست کننده مبنی بر مشمول و یا عدم شمول این کمک هزینه 

ارمغان  نهالزم به ذکر است پرداخت متمرکز این کمک هزینه بر اساس بانک اطالعاتی افراد دارای آسیب نخاعی و ساما

 عملیاتی شده است . 79ماه سال  از دی

 

 


