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 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی دستورالعمل تاسیس خانه حمایتی توانبخشی

 نفر(10نپزشکی، اجتماعی( سالمندان )ظرفیت )آموزشی، توا

 

قانون تشکیل سازمان بهزیستی و ، ی توسعه کشورهاقانون احکام دائمی برنامه 57ماده  بند پ 8 جزءنظر به اینکه بر اساس 

رای مجلس شورای اسالمی، صدور پروانه فعالیت ب 27/11/80قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  26ماده  9بند 

هدف در جهت های ایجاد مراکز توانبخشی با هدف گسترش و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی، توانبخشی، مراقبتی به گروه

 یاین دستورالعمل در اجرا .باشدنیل به توانمند سازی آنان و کاهش تصدی گری دولت بر عهده سازمان بهزیستی کشور می

، انجمن مراکز غیر هابهزیستی کشور، بهزیستی استان ستادشناسان مرتبط در قوانین فوق، با هم اندیشی متخصصان و کار

 مدون گردیده است. ی علمی هادولتی و انجمن

 

 1ماده 

 تعاریف 

اعم از پروانه فعالیت و مجوز بینی شده، یک یا چند مجوز حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل پیش فرد : صاحب امتیاز 1 -1

 نماید.مییا موسسه غیردولتی و اقدام به تاسیس مرکز کرده دریافت بهزیستی تأسیس از سازمان 

  باشد. 26 ماده 12تا 1خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای  شخصیکه به صورت  فردی : شخصیت حقیقی :2-1

هان دریافت مجوز فعالیت در غیرانتفاعی که به موجب قانون تشکیل شده و خوا یاای انتفاعی موسسه: : شخصیت حقوقی3-1

 باشد. 26ماده  13تا  1یکی از بندهای 

 26بینی شده در این دستورالعمل توسط کمیسیون مادهای که پس از طی مراحل پیشنامهموافقت: : موافقت اصولی4-1

تجهیز و تأمین نیروی  سازی ساختمان،شود تا نسبت به آمادهماه برای متقاضیان صادر می 18اعتبار مدت استان با بهزیستی 

و به مدت شش ماه برای یک نوبت های الزم اقدام نمایند. شایان ذکر است موافقت اصولی تنها انسانی مورد نیاز و کسب تأییدیه

 قابل تمدید است. 

مرکز صادر  تأمین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز برای شروع و تداوم فعالیت ،پس از تجهیزکه مجوزی : : پروانه فعالیت5-1

 شود. می

شود و حقیقی واجد شرایطی که از طرف صاحب امتیاز )حقیقی یا حقوقی( به بهزیستی استان معرفی می فرد: : مسئول فنی6-1

شود تا در مرکز مربوطه مطابق با صادر میبرای ایشان بهزیستی استان، پروانه مسئول فنی  26پس از تأیید کمیسیون ماده

 .نمایدنجام وظیفه دستورالعمل تخصصی ا

های از متخصصان و کارشناسان گروهکمیسیونی متشکل : نوع و شدت معلولیت توانبخشی تعیین –: کمیسیون پزشکی 7-1

المللی بندی بینطبقهبا های پزشکی است که تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت را مطابق توانبخشی مرتبط با سالمت و گروه

 دارد.( و سالمت برعهده توانیعملکرد، معلولیت )کم

سطوح  درمحوله را مددکاران اجتماعی که وظایف  تخصصی توانبخشی و کارشناسانمتشکل از کمیته ای  کمیته توانبخشی:

 دهند.میانجام شهرستان  استان و

معاونت  کارشناسان مرتبط در وای متشکل از معاون توانبخشی کمیته: استان توانبخشی حوزه تخصصی نظارت کمیته: 8-1

اکز های مرو در صورت نیاز رئیس اداره بهزیستی شهرستان مربوطه که بر حسن اجرای قوانین و انجام فعالیت توانبخشی استان

 دارد.  توانبخشی در سطح استان نظارت
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راکز معاون امور توانبخشی بر عملکرد تخصصی م از سویکارشناس حوزه معاونت توانبخشی که : : کارشناس ناظر استان9-1

 انبخشی در سطح استان نظارت دارد.تو

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بر عملکرد تخصصی  از سویکارشناس توانبخشی بهزیستی که : : کارشناس ناظر شهرستان10-1

 شی در سطح شهرستان نظارت دارد.مراکز توانبخ

ها از هر های روزمره زندگی که انتظار انجام آنالیتهر نوع محدودیت یا فقدان توانایی در انجام فع: توانی()کم : معلولیت11-1

شود. این محدودیت یا فقدان توانایی ممکن است دائمی یا قابل برگشت داشته و عادی تلقی می فرد در سطح طبیعی وجود

 گیرد.می خفیف تا خیلی شدید صورتطیف از سنجش آن و باشد 

سال(،  60-70باشد. سالمندان از نظر سنی به سه گروه سالمند جوان )و باالتر  سن سال 60فردی که دارای : سالمند:12-1

گروه سالمندان  3به باال( تقسیم می گردند و از نظر میزان وابستگی به  81سال( و سالمند پیر ) 71-80سال ) سالمند میان

 .شوندمیوابستگی نسبی وحداکثر وابستگی تقسیم  دارای حداقل وابستگی،

نیاز نظارت  حداقل کمک وبه ، (ADL)ی روزمره زندگی هاسالمندی که در انجام فعالیتقل وابستگی: سالمند با حدا:13-1

 باشد.می 75-99داشته و طبق مقیاس بارتل دارای نمره 

دارد و نیاز بخشی از فعالیت های روزمره زندگی خود به کمک  سالمندی که در انجام بعضی و یا: نسبیسالمند با وابستگی :14-1

 می باشد. 50-74بارتل دارای نمره مقیاس  طبق

 وداشته نیاز را  حمایتانجام فعالیت های روزمره زندگی بیشترین کمک و در سالمندی که : :سالمند با حداکثر وابستگی15-1

 می باشد.  0-49طبق مقیاس بارتل دارای نمره 

اختالالت شایع زودرس سالمندی مانند  ها وافرادی که دارای بیماریساله(:  50-59د دارای پیری زودرس ):افرا16-1

  باشند.می ... ی قلبی ،آرتریت روماتوئید وهابیماری

 حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط بهزیستی سازمان از مجوز کسب با که ای خانه :خانه حمایتی توانبخشی سالمندان :17-1

 خدمات غذائی، یهاوعده اتاق، مانندتسهیالت اقامتی  دسالمن فرادکه برای ا است اقامت محل نوعی واقع در و گردیده تأسیس

 امکان آن ساکنان به و بوده خانواده محیط مشابه شرایطی دارایخانه ها  این. سازدمی فراهم را...  و نظافت ی،یلباسشو

 می باشد.  نفر 10 حداکثر خانه هرظرفیت . دهدمی را اجتماعی طبیعی تعامالت از برخورداری

روزانه توانبخشی، درمانی و توانبخشی  از خدمات مراکز ،نگهداری امکانعالوه بر برخورداری از  هاگونه خانه این سالمندان در

 گردند.میبهره مند نیز خارج از خانه 

 

 2ماده

 با حفظ روزیبا اولویت سالمندان واجد شرایط مقیم در مراکز شبانه فراهم نمودن بستر زندگی مستقل جهت سالمندان :هدف

 استقالل عاطفی و رشد شخصیت اجتماعی-کاهش وابستگی به دیگران -اعتماد به نفس آنان نظیر ابعاد شخصیتی 

 

 :3ماده 

قانون تنظیم بخشی از  26عالوه بر شرایط مندرج در آیین نامه داخلی ماده  :پروانه فعالیت شرایط صدور موافقت اصولی و

 ت: موارد ذیل الزامی اسمقررات مالی دولت 

 سال سن  30دارا بودن حداقل -

 سکونت در استان محل تقاضا -
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ی مرتبط با علوم توانبخشی )فیزیوتراپی، کاردرمانی، هارشتهیکی از دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در  -

ی و گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، مشاوره توانبخشی(، پیراپزشکی )پرستاری، بهداشت عمومی، مدیریت خدمات بهداشت

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توانبخشی و سالمند شناسی،  درمانی(، علوم اجتماعی )روانشناسی، مشاوره، مددکاری(،

 دکترای پزشکی عمومی سالمت سالمندی، 

حداقل مدیرعامل یا  ،اهداف اساسنامه در راستای فعالیت حوزه توانبخشی باشدکه مراکز هیات امنایی موسسات و در : هتبصر

 بند فوق باشد.مدرک تحصیلی منطبق با  یدارا دیبا رهیمد ئتیه ینفر از اعضا کی

 

 4 ماده

  :26عالوه بر شرایط ومدارک مندرج در آیین نامه داخلی ماده  مدارک صدور پروانه مسئول فنی : شرایط و

 کاردرمانی،، )فیزیوتراپیی مرتبط با علوم توانبخشی هارشتهیکی از دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در  -

گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، مشاوره توانبخشی(، پیراپزشکی )پرستاری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(، علوم اجتماعی 

و دکترای سالمت سالمندی  ،سالمند شناسی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توانبخشی، )روانشناسی، مشاوره، مددکاری(،

 پزشکی عمومی 

 

 5ه ماد

 ترخیصپذیرش و  شرایط وضوابط

 شرایط پذیرش: : 1-5

 .(1-13بند  تعریف )طبق سالمند با حداقل وابستگی :1-1-5

مانند آرتروز،  یسالمند عیشا زودرس و یهایماریب اختالالت و یسال( دارا 50-59)سن سال  60 ریافراد ز رشیپذ تبصره:

 بال مانع است. یا شهرستان استان یتوانبخش تهیاز کم یبکت دییوتا یبا معرف نسونیپارک ،یقلب یهایماریب

و سالمندان دارای سالگی بروز کرده باشد  60بیماری روانی مزمن که بیماری آنان قبل از  دارای سالمندانپذیرش : 2-1-5

 .ع می باشدوممن...  و تهپاتی ،های عفونی مسری مانند ایدزبیماری

 /MMSE/AMTSقل امتیاز در آزمون مقیاس شناخت حدا و باشد (Normal) طبیعی، سالمند از نظر وضعیت شناختی: 3-1-5

 داشته باشد.را ست ساعت ت

 باشد. میپذیر با حکم قضایی امکانصرفًا الهویه، فاقد سرپرست و بدسرپرست پذیرش سالمند مجهول: 4-1-5

ع ممنو 75ای وابستگی با نمره بارتل کمتر از دار پرستاری مداوم و به خدمات پزشکی ونیازمند پذیرش سالمندان  تبصره:

 .باشدمی

 ضوابط پذیرش: : 2-5

 گیرد:میبه دو صورت انجام از طریق معرفی کمیته توانبخشی شهرستان/استان پذیرش گروه هدف واجد شرایط : 1-2-5

 منعقده بین سازمان و صاحب امتیاز خانه توافق نامهبا پوشش یارانه براساس  -

 یوه آزاد با تعرفه ابالغی بهزیستی کشور پذیرش به ش -

 عدم اعتیاد برای افراد پذیرش آزاد  گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه: 2-2-5

اطالعات در سامانه ثبت نسبت به روز کاری  5حداکثر ظرف مدت بایست میمدیریت خانه ، صورت پذیرش آزاد در :3-2-5

 اقدام نماید. رستان بهزیستی شهو ارسال آن بصورت مکتوب به  همربوط

 باشد. میوجود قیم نامه جهت سالمندان مجهول الهویه الزامی  :1 تبصره

 است. الزامی سالمندان مطابق با پروانه فعالیت خانه  جنسیرعایت تفکیک  :2 تبصره
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 مدارک و آزمایشات الزم :: 3-5

 که سالمند مددجوی سازمان باشد. صورتی درخالصه پرونده -

 کاریگزارش مدد -

 ارائه گواهی آزمایش های الزم در مورد عدم ابتالء به بیماری های عفونی، ایدز و هپاتیت و ...  -

 تست توبرکولین -

 شدت معلولیت نوع و تعیینتوانبخشی  -پزشکی تصویر برگه کمیسیون  -

 استان/شهرستان تصویر صورتجلسه کمیته توانبخشی -

 برای افراد پذیرش آزادعدم اعتیاد  گواهی عدم سوء پیشینه و -

 شرایط ترخیص:: 4-5

از خانه تشخیص کمیته توانبخشی استان به تواند میسالمند فرد ، در صورت احراز شرایط استقالل فردی و اجتماعی: 1-4-5

 .دترخیص گرد

 در صورت تمایل فرد  شناسایی سرپرست و فراهم شدن امکان ترخیص به خانواده : 2-4-5

 بستر مناسب در خانواده از طریق ارتباط فعال و موثر آنان برای بازگشت و تداوم حضور سالمند در خانوادهفراهم بودن : 3-4-5

 ترخیص سالمندان باید با هماهنگی اداره پذیرش شهرستان صورت پذیرد تبصره:

امکان ادامه اقامت در خانه  ای باشد که امکانشرایط سالمند به گونه...  که براثر پیشرفت بیماری، حادثه و در صورتی: 4-4-5

 باشد. میپذیر با مکاتبه شهرستان امکانروزی انتقال سالمند به مراکز شبانه ،با هماهنگی خانواده/سالمند/قیمنداشته باشد. 

 

 6ماده 

 خدمات

 روزی خدمات اقامتی شبانه -

 صورت نیاز اجتماعی در آموزشی، پزشکی، خدمات توانبخشی، -

 سالمندان  شرایطزشی بسته به خدمات هنری و ور -

 ی فوق برنامه با هماهنگی بهزیستی شهرستانهابرگزاری فعالیت -

 اوقات فراغتبرنامه های  من دریایجاد شرایط مناسب و ا -
 

 7ماده 

 نیروی انسانی

  :مسئول فنی :1-7

 خانه حضور 5موارد کمتر از  و در ساعت جهت هر خانه( 5/1)حداقل حضور خانه  5 تعداد برایروز در ساعات اداری  هر

 .باشدمیمتناسب با شرایط و تعداد مقیمان 

 :مددکار اجتماعی: حضور 2-7

یا  خدمات اجتماعی و، اجتماعی باگرایش مددکاری ی مددکاری اجتماعی ،علومهارشتهیکی از  با مدرک حداقل کارشناسی در 

 روز درهفته  2 روانشناس در شیفت صبح یا عصر

 :مراقب: 3-7

سالمند یا مددیاری افراد با نیازهای ویژه یک نفر در هر شیفت کاری  در رشته مددیاری ترجیحاٌ با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

 )صبح/عصر/شب(.
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نامه عنوان جانشین مسئول فنی طبق مقررات مندرج در آیینه د بنتوانمیشرایط احراز  در صورتکلیه پرسنل خانه  : 1تبصره 

 د.نرفی گردمع 26داخلی ماده 

در صورت تایید معاونت توانبخشی سال سابقه کار مرتبط  10یا دارای  مددکاران یا روانشناسان بازنشسته سازمان و :2تبصره

 باشند.میدراولویت استان 

ی بایست به نحومینفر که بیش از یک واحد مسکونی به این امر اختصاص پیدا کرده  10ی باالی هاظرفیت در موارد :3تبصره 

 وجود داشته باشد. هاایجاد نگردد و نظارت کامل برخانه هاکه اختاللی در مدیریت خانه شودریزی برنامه

روانشناسی و یا تحصیلی دارای مدرک داشته باشد و بر عهده را خانه  5کمتر از مسئولیت  ی که مسئول فنیدر موارد :4تبصره 

  ار را هم بر عهده بگیرد.تواند بطور همزمان وظایف مددکمی، باشد یمددکار

ی اولیه و ایمنی و هاتئوری و عملی کمک و آموزشی ارتباط موثر با گروه هدف هایبایست دورهمیراقبین خانه م :5تبصره

 حوادث را گذرانده باشند. 

 الزامی است. خانه مراقبین با گروه هدف مقیممسئول فنی و رعایت تناسب جنسیت  :6 تبصره

 ماه یکبار توسط کارشناس تغذیه 6رنامه غذایی در بازه زمانی هر تنظیم ب :7 تبصره

 

 8ماده 

 شرح وظایف نیروی انسانی

 :صاحب امتیاز: 1-8

 انعقاد قرارداد با پرسنل واجدشرایط تحت نظارت مسئول فنی  -1

 مسئول فنی با هماهنگی خانه یهامایحتاج و هزینهتامین کلیه  -2

 حوادث بهره مندی کارکنان از بیمه و  مدنیه مسئولیت بیمبرخورداری مددجویان از اقدام جهت  -3

 توانبخشی و ... اعم از ساختمانی، تجهیزاتی، ایمنی، بهداشتی، دارویی، خانهتامین استانداردهای خدماتی، بهداشتی و فنی  -4

 اخالقی و فردی نیروی انسانی خانه از زمان همکاری با خانه، مسئولیت صالحیت تخصصی پذیرش -5

، فرم قرارداد، مستندات بیمه، به صورت جداگانه شامل مدارک شناساییجهت تمامی کارکنان  ه پرسنلیپروندتشکیل  -6

 های آموزشی و...نامه دورهگواهی، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی سالمت

 :: مسئول فنی2-8

 ی کاریهاهماهنگی و برنامه ریزی حضور کارشناسان و مراقبین در شیفت .1

 ی سالمندان و تقسیم وظایف محوله هارنامه ریزی و هماهنگی برنامهب .2

 ی سالمندان هابرنامه برنامه ریزی ،پایش،ارزیابی وارزشیابی .3

 تعریف شده است.  صاحب امتیاز مسئولیتدر حوزه  خانهدر صورتی که بیش از خانه ها سرکشی متناوب از  .4

شخصی و امور مرتبط با خانه به منظور تقویت حس مسئولیت پذیری  مشارکت سالمندان در انجام امورجهت برنامه ریزی  .5

 متناسب با سن و توانمندی آنان .

 .هاپیگیری انجام شرح وظایف پرسنل تعریف شده در خانه .6

 ی جامعه هدف هاوتوانبخشی با توجه به شرایط و توانمندی یهای آموزشهماهنگی و برنامه ریزی جهت کالس .7

 بر حسب نیاز یو درمانبالینی های پیگیری انجام آزمایش .8

 یحیتفر یهاتیجهت امور فوق برنامه و فعال یزیبرنامه ر  .9
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 و ... یو بهداشت ییاعم از دارو ،مواد غذا خانه حتاجیما هیجهت ته یهماهنگ .10

  یا نهیزم یماریبا توجه به ببه پزشک سالمندان جهت مراجعه  یهماهنگ  .11

 (و ... تیهپات ،)آنفوالنزا ازیندان بر حسب نسالم ونیناسیدر خصوص واکس یزیبرنامه ر .12

 و فرهنگ سالمند و متناسب با فصل قهیبر حسب سل یشخص لیالبسه و وسا هیته .13

درمان و ی وزارت بهداشت، هاهای واگیردارخدمت گیرندگان )سل، وبا، هپاتیت، ایدز و...( طبق دستورالعملاعالم بیماری .14

 آموزش پزشکی 

 زمان و علل فوت به بهزیستی شهرستان با ذکر خانهگیرندگان در مت خدفوت ارسال گزارش کتبی  .15

 

  :مراقب :3-8

 شکایت از درد وتورم،  ،پوست کبودی ،اعالم هرگونه تغییر در وضعیت جسمی یا روحی سالمند از جمله ایجاد قرمزی -1

  مشکالتسایر 

 و ... کمک در انجام امور جاری منزل از جمله پخت و پز، نظافت منزل  -2

در  ک در انجام امور شخصی سالمندان ) غذا خوردن، لباس پوشیدن، استحمام، شستن دست و صورت، توالت رفتن(کم -3

 صورت نیاز 

 مرتب کردن البسه، ملحفه و وسایل شخصی سالمند )حوله، لیف، مسواک، شانه و ...( در صورت نیاز کمک در -4

 کمک به سالمندانی که به هنگام راه رفتن تعادل ندارند. -5

 آوری وشستشوی البسه، روبالشتی، ملحفه عجم -6

ی فرهنگی تفریحی در داخل و خارج از خانه و انجام هاهماهنگی و کمک به سالمندان جهت حضور و شرکت در برنامه -7

 کلیه وظایف مربوطه 

 بط تحویل آن به مراقب شیفت بعد طبق ضوا در دفتر گزارش و وقایعتحویل گرفتن شیفت از مراقب شیفت قبل و ثبت  -8

 مانند لیوان، حوله، لیف، شانه، دمپایی و ... شخصیآموزش سالمندان در حفظ و نگهداری اموال  -9

 سالمندان  یا مشکل وسایل کمکی اعالم هرگونه خرابی و -10

 صبحگاهی سالمندانهماهنگی جهت انجام ورزش  -11

 تقویتی و ...( چربی، داروهای مصرفی سالمند )فشارخون،صحیح  نظارت بر مصرف  -12

  :اجتماعی/روانشناسمددکار : 4-8

 برقراری ارتباط حرفه ای با سالمندان .1

 تشکیل پرونده اجتماعی جهت سالمندان و ثبت اطالعات و وقایع .2

 تعامل و همکاری مداوم با مسئول فنی و مراقبین .3

 انجام اقدامات الزم به منظور روشن نمودن وضعیت سالمندان مجهول الهویه .4

 یص موقت یا دائم سالمندان سازی زمینه ترخبررسی و فراهم .5

 ی اجتماعی خارج از خانههاایجاد زمینه برای مشارکت سالمندان در فعالیت .6

 ی تفریحیهاسالمندان در مجامع عمومی، مراسم مختلف و برنامهجهت حضور ی الزم هاایجاد زمینه .7

 به ضرورت  حقوقی سالمندان بنا توانبخشی و پیگیری امورمربوط به درمان، .8

 ی آموزشی، بازآموزی و توجیهیهادورهشرکت در  .9

  خانه موزشی و تفریحی سالمندان در داخلآی هاریزی فعالیتارزیابی وضعیت شناختی و روحی سالمندان و برنامه .10
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 9ماده 

 نفر( 10فضای فیزیکی )با ظرفیت اسمی حد اکثر 

ی ایرانی و براساس هامنازل عادی خانوادهمشابه  ،عاطفی، اجتماعی و آموزشی مناسب یایجاد محیط از تاسیس خانه، هدف

 باشد. ی بومی محلی میهاسنت

 3یا  2حداکثر متر مربع  12با متراژ  که در هراتاق ای طراحی گرددبایست به گونهمی ،نفر 10خانه با حداکثر ظرفیت اسمی :1-9

 ریم شخصی افراد حفظ ح، کمد خت وعالوه برجانمایی مناسب برای ت هادر چیدمان اتاق سالمند اقامت داشته باشند.

نفر با رعایت فاصله با  10هر یک به ظرفیت  و خانه 5تواند حداکثر تا سقف میحقیقی یا حقوقی هر فردی می بایستی : 2-9

 هماهنگی بهزیستی تاسیس نماید.

 .فراهم گردد هاخانه هی بمسئول فنآسان  ای باشد که دسترسیگونهه باید ب هابدیهی است فاصله هر یک از خانه : 1تبصره

ستاد بهزیستی  دفتر تخصصیدر صورت تایید  و بودهبالمانع بصورت مجزا  ساختمانیک در  واحد 2تا  خانه تأسیس : 2تبصره

 .باشدمیتا سه واحد نیز مجاز  کشور

های مورد نظر در است خانهماه از تاسیس خانه اول نسبت به درخو 6تواند پس از فاصله زمانی حداقل می صاحب امتیاز :3تبصره

 .یداقدام نما 1پس از تایید معاونت توانبخشی استان و کسب درجه ارزشیابی  9-2بند 

 پذیرایی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام مناسب سازی شده باشد.سالن  ،اقامتیی هادارای اتاق خانههر : 3-9

که فضا وامکانات کافی برای استقالل  خیریه هیات امنایی وسالمندان ی روزشبانه مراقبتی توانبخشی در مراکزایجاد خانه : 9-4

مسئول فنی مراکز فوق تا سقف ایجاد یک خانه و  باشدمیبالمانع ی اختصاصی فضا تامین با لحاظ ،دارد سالمندان وجود

 تواند یک نفر باشد. می

 

 10ماده 

 مقررات عمومی

 :باشدرعایت موارد ذیل الزامی میقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  26ماده  آیین نامه داخلیمندرج در  مفادعالوه بر 

جلوگیری غیرمسکونی بایست به صورتی طراحی گردد که از تداعی فضای می هاملزومات در خانه ضای استقرار میز وف: 1-10

 نماید.

 کمیتهحداقل ظرفیت وجود ندارد، در صورت تایید  ها امکان تاسیس خانه باتوجه به اینکه در بعضی از شهرستان با: 2-10

 توانند شهرهای کوچک همجوار را پوشش دهند.میها بعضی از شهرستان استان توانبخشی تخصصی

 در دسترس باشد.  مسئول فنی جهت کارشناسان بازدید کنندهو پروانه فعالیت  پروانه: 3-10

 نصب گردد.ی اعالنات ایف محوله در تابلوو وظ کار ، ساعاتفهرست اسامی کارکنان شاغل: 4-10

 ذیل را تشکیل دهد: یهاخانه موظف است جهت تمامی گروه هدف پروندهمسئول فنی : 5-10

رونده اجتماعی شامل مدارک هویتی، سوابق خانوادگی، علت پذیرش در خانه و در صورتی که مددجوی سازمان بهزیستی پ -

تعیین نوع و شدت معلولیت، تصویر صورتجلسه کمیته توانبخشی -پزشکی  نتصویر برگه کمیسیو باشد، خالصه پرونده،

 استان/شهرستانتوانبخشی 

 در حال انجام  توانبخشی انجام شده و پرونده مراقبتی و توانبخشی شامل: مدارک اقدامات درمانی و -

 باشد.میی نگهداری مدارک و مستندات جهت هر یک از خدمت گیرندگان به صورت محرمانه الزام تبصره:

صاحب امتیاز موظف است جهت تمامی کارکنان، پرونده پرسنلی به صورت جداگانه شامل مدارک شناسایی، فرم قرارداد، : 6-10

 ... تشکیل دهد. مستندات بیمه، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی سالمت، و

 :ندیاقدام نما لیموارد ذ تینسبت به رعا باشند و مهیمستندات ب قرارداد و دارای فرم ستیبامیکارکنان خانه  هیکل: 7-10

 یسلسله مراتب ادار تیرعا ✓
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 خانه طیدر مح یشئونات اسالم تیرعا ✓

 سالمندان اخالق و رفتار مناسب با همکاران و داشتن  ✓

 ظاهر مناسب داشتن  ✓

 طبق دستور مافوق یو خود آموز یآموزش یهادوره دنگذران ✓

 یو ادار یحرفه ا و ضوابط نیمواز تیرعا ✓

 یستیسازمان بهز یها، ضوابط و دستورالعملهااستیس تیرعا ✓

 یستیو به بهزتعیین  کشور یستیسازمان بهز یتوسط معاونت امور توانبخشساالنه  هاخدمات خانه نهیهز کمکشهریه و : 8-10

 گردد.میاستان ابالغ 

 گیرد.صورت می استان/شهرستان یتوانبخش تهیکم معرفی قیاز طر هاگروه هدف تحت پوشش در خانه رشیپذ: 9-10

 یجار زین هاخانه میمق طیواجد شرا گروه هدف مورد سازمان در یمال یهاتیالعمل جامع حما دستورمفاد مندرج در : 10-10

 خواهد بود. 

 گردد. تیرعا سالمندانبا  نیمراقب یتیجنس تطابق: 11-10

 ...  و یبهداشت سیسرو حمام، ،فضاها اعم از راهروها یسازمناسب: 12-10

  ییغذا یمشارکت آنان در انتخاب منو وسالمندان ذائقه  و ییغذا ازیخانه با در نظر گرفتن ن ییبرنامه غذا میتنظ: 13-10

 باشد.میورود و خروج روزمره توانخواهان با نظر خانواده/توانخواه/قیم و با هماهنگی مسئول فنی بالمانع : 14-10

 باشند. میندان با رعایت قوانین مجاز به رفت و آمد از خانه سالم: 15-10

بایست با هماهنگی رئیس میورزشی  مراکز تفریحی، اردوها و ،هاهمایش ،هادر میهمانیسالمندان مقیم در خانه حضور : 16-10

 .شهرستان بصورت کتبی صورت پذیرد

 باشد.میممنوع  ... ورزش و فعاالن عرصه هنر و ،ینحضور بازدیدکنندگان تحت هر عنوان از جمله خیر: 17-10

ی اقامتی منوط به رضایت هاریزی قبلی صورت پذیرد و ورود این افراد به اتاقناظران سازمان با برنامه ورود بازرسان و: 18-10

 باشد.می سالمندان مقیم

در حضور فرد  پزشکی سالمند ی واز بیان هرگونه سوابق شخصیتی، اجتماعشأن سالمندان  احترام و حفظضمن  تبصره:

 خودداری گردد.

 جهت دسترسی ناظران الزامی است.سالمندان مقیم  غیاب کارکنان و و تنظیم دقیق دفاتر حضور: 19-10

 در توانخواهان در جهت منافع سیاسی خصوصاً کارت ملی( استفاده از مدارک شناسایی )شناسنامه و هرگونه سوء: 20-10

 گردد.میف محسوب جریان انتخابات تخل

 .باشدمیممنوع و بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز : 21-10

 باشد.میمهندسی ساختمان الزامی  اخذ تاییدیه فنی و: 22-10

تأیید حوزه حراست و حضور  ،بدون مجوز کتبی بهزیستی...،  حضور خبرنگاران و عکسبرداری، هرگونه فیلمبرداری،: 23-10

 توانبخشی ممنوع می باشد. نماینده روابط عمومی و 

کتبی از  اخذ مجوز بدونایرانیان مقیم خارج از کشور  المللی وبین ی حقوقی وهاسازمان بازدید میهمانان خارجی،: 24-10

 ممنوع می باشد.حراست  حوزه بهزیستی و

لحاظ سالمندان جه به شرایط دسترسی به امکانات با تو و من تاسیس گرددیی مسکونی اهابایست در محلهمی هاخانه: 25-10

 گردد.

اقامت  اقدامات احتمالی خارج از این دستورالعمل از قبیل حضور و هرگونهآن  ،بدون تابلو بودن باتوجه به شرایط خانه و: 26-10

 گردد.میبهزیستی شهرستان منجر به ابطال مجوز  بابدون هماهنگی کتبی  افراد غیرمرتبط،

 باشند. بایست دارای کارت سالمت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مینه خاتمام وقت  کارکنان: 27-10

 .باشد 1ت مطابق با فرم پیوسبایست میپروانه فعالیت این خانه : 10-28
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 و آنهاپرونده  آموزشی، درمانی و توانبخشی سالمندان در ی مراقبتی،هاادواری و گزارشارزیابی اولیه و ثبت نتایج : 29-10

 بایگانی نمودن کلیه مستندات الزامی است.

ی کشور افتتاح و شماره هااشخاص حقیقی یا حقوقی باید یک حساب بانکی به نام خانه یا صاحب امتیاز در یکی از بانک: 30-10

خانه را طبق و درآمدها )اسناد مالی( و عملکرد  هاحساب را به اداره کل بهزیستی استان متبوع اعالم نمایند و کلیه هزینه

 صالح ثبت و ضبط نمایند. قوانین جاری کشور جهت ارائه به مراجع ذی

 با رعایت اصول بهداشتی وآراستگی باشد. وضعیت آنها و بایست متناسب با فصل ومیپوشاک سالمندان در خانه : 31-10

 ردد.سازی مواد سوختی به صورت غیراستاندارد در خانه بطور جدی پرهیز گاز ذخیره: 32-10

نقائص  کارشناسان فنی ذیصالح قرار گرفته و هرساله مورد بازدید های برق خانههاسیم کشی ی برق رسانی وهاشبکه: 33-10

 مستندات آن درخانه موجود باشد. احتمالی موجود بدون فوت وقت برطرف گردد و

اری شده آماده مصرف خودداری نمایند و در بایست از قبول غذای پخته شده اهدایی و یا خریدمی هامسئولین خانه: 34-10

 قرار دهند. خانهصورت نیاز، خیرین اقالم خشک و مواد خام را تهیه و در اختیار

رعایت کامل و دقیق اصول بهداشت محیط آشپزخانه، سردخانه، انبار مواد غذایی، ظروف، پخت و توزیع مواد غذایی  : 35-10

 .صورت پذیردمسئول خانه بایست توسط می

 4)در دمای باالی  ساعت در درجه حرارت اتاق 2مواد غذایی پخته شده نباید بیش از  از غذای مانده استفاده نگردد و: 36-10

 درجه( قرار گیرد.

 و سرمایشی غیراستاندارد خودداری گردد. از بکارگیری هرگونه وسیله گرمایشی: 37-10

ی آموزشی ایمنی سازمان هادر زمینه دوره جهت آموزش کلیه پرسنل مبه فراهم نمودن شرایط الز موظف مسئول خانه: 38-10

 باشند.میمستندسازی آن  هالل احمر وجمعیت ی اولیه هاکمکو امداد  آتش نشانی،

 شماره به ابالغی کشور بهزیستی سازمان غیردولتی مراکز و موسسات حفاظتی و ایمنی ضوابط رعایت مفاد مجموعه: 39-10

 . باشدمی الزامی 22/05/97 رخمو 70776/97/900

موارد پس از ابالغ به  خانه گردد، یفضا ینظم یمقررات خانه که منجر به ب تیرعاسالمند در  یصورت عدم همکار در :تبصره

قابل طرح استان  یتوانبخش تهیدر کمخانه  در سالمندادامه اقامت  فیتکل نییجهت تع ،استان شهرستان و یستیاداره بهز

 خواهد بود.

 

  11ماده 

 شرایط عمومی ساختمان

 ساختمان هیچ نوع ممنوعیت قانونی در رابطه با مالک و مستأجر نداشته باشد.: 1-11

 مراجع ذیصالح رسیده باشد. به تایید و بهداشت و ایمنی در ساختمان رعایت شده : موارد مهندسی،2-11

 .ستا ری )آب سالم و بهداشتی، برق، گاز، تلفن( الزامیبرخورداری از کلیه تسهیالت و خدمات شه امکان دسترسی و :3-11

استحکام بوده و برگه ساختمان از نظر استحکام در مقابل حوادث غیر مترقبه و احتمالی از مقاومت مناسبی برخوردار  :4-11

 بنای معتبر برای ساختمان صادر شده باشد .

 باشد. ری از رطوبتتهویه مناسب و هوای کافی و عا : ساختمان دارای نور و5-11

بایست میکف حمام .همچنین مناسب سازی فضا و وجود ویلچر مخصوص حمام الزامی است ، : جهت تسهیل استحمام6-11

 غیرلغزنده باشد.

 است. استفاده از کلید و پریزهای برق الزامی : رعایت اصول ایمنی در نصب و7-11

 یل برقی الزامی است.ایمن سازی سیستم حرارتی و برودتی و کلیه وسا :8-11
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ی بهداشتی و هاسرویس، های کمکی در معابر، راه پلههابمنظور سهولت در امر جابجایی سالمندان ،نصب نرده و دستگیره :9-11

سائیدگی ، از لحاظ شکل و اندازه باید طوری طراحی گردند که به راحتی قابل استفاده بوده، ایجاد اصطکاکالزامی بوده و حمام 

 د.نت پوستی نکنو ضایعا

به تعداد متناسب با  مشخصات بازدیدکننده ومصوبه درج تاریخ  با ،برگه کنترل فنی : وجودکپسول اطفاءحریق دارای10-11

 باشد.میبا تایید مراجع ذیصالح الزامی  متراژ،

ظارت وکنترل داروها است ون ضروری سالمندانی اولیه و داروئی در محل مناسب و دور از دسترس هانصب جعبه کمک :11-11

 وایمنی تجهیزات )ازنظر تاریخ مصرف،شرایط نگهداری و...( ضروری است.

 باشد. باید دارای حفاظ مناسب و توری جهت جلوگیری از ورود حشرات هاپنجره: 12-11

ابل باز شدن قکه در صورت قفل شدن به سهولت انتخاب گردداز نوعی باید  های بهداشتی و حمامهاسرویس بقفل در: 13-11

 باشد.

و کف سایر  و لغزنده نباشد شدهقابل شستشو و میکروب زدائی  بایستمیهای بهداشتی،حمام، آشپزخانه کف سرویس :14-11

 د.نفضاها از قابلیت نظافت وحفظ بهداشت برخوردار باش

 بکار رود. خانهتواند بعنوان میطبقات زیر همکف ن :15-11

 ی بهداشتی ضروری است.هام و سرویسنصب زنگ اخبار در حما: 16-11

 .باید در محلی باشد که دسترسی به مراکز درمانی وامکانات شهری براحتی امکان پذیر باشدخانه : 17-11

رعایت شده  آنها در استاندارد ابعاد بایست دارای هر دو نوع توالت ایرانی و فرنگی بوده ومیی بهداشتی ها: سرویس18-11

 باشد.

توسط استراحت پرسنل باید  خواب سالمندان ،اتاق ی بهداشتی، حمام و اتاقهابه استثناء سرویس فضاها کلیه: 19-11

ی مداربسته طوری هامحل نصب دوربینو تحت کنترل باشند  با قابلیت ذخیره تصاویر حداقل یک ماه ی مداربستههادوربین

 ق استراحت پرسنل قابل کنترل باشد.ی بهداشتی، حمام و اتاهاطراحی گردد که رفت و آمد به سرویس

 

 12ماده

 تجهیزات

 صندلی مناسب، خط تلفن مستقل و ...(  و لوازم اداری )شامل میز .1

 ی فکریهامانند انواع بازیخانه وسایل کمک آموزشی، متناسب با وضعیت سالمندان  .2

 سالمندان مقیم در خانه .ی پزشکی و اجتماعی هاقفسه نگهداری پرونده .3

 مناسب جهت وسایل شخصی سالمندان و پرسنل.تخت و کمد  .4

 لوازم ضروری زندگی )تلویزیون ،یخچال،گاز،کمد،تخت،وسایل آشپزخانه و...( .5

 سیستم اطفاء حریق متناسب با شرایط خانه .6

 های اولیه جعبه کمک .7

 سیستم حرارتی و برودتی متناسب با منطقه جغرافیایی و فصول مختلف سال همراه با رعایت موازین ایمنی .8

 وسایل صوتی و تصویری .9
 .سالمندانفراهم سازی شرایط دسترسی  مورد نیاز و هایقسمترمپ مناسب در  .10

 ی مدار بسته با قابلیت ذخیره تصاویر حداقل یک ماههادوربین .11

 دیجیتالی تب سنج .12

 پالس اکسیمتر .13

 دستگاه فشار سنج .14
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 13ماده 

 نظارت 

 :: کمیته نظارت تخصصی حوزه توانبخشی استان1-13

ر مرتبط با ارائه خدمات امو ی کالن استانی در زمینههابرون سازمانی و نیز تصمیم گیری و ی درونهانظور هماهنگیبه م

توانبخشی امور  متشکل از معاون مذکور کمیتهکمیته نظارت تخصصی استانی در مرکز استان تشکیل خواهد شد.  ،توانبخشی

، نماینده رسمی تشکل استانی وابسته به انجمن عالی ر معاونت توانبخشی، کارشناسان مرتبط د)رئیس کمیته( بهزیستی استان

 .باشدمیدر صورت نیاز رئیس اداره بهزیستی شهرستان مربوطه  و مراکز

 آید.میجهت شرکت در کمیته دعوت به عمل  توانبخشیمرکزنماینده صورت ضرورت از  در تبصره:

 :صی معاونت توانبخشی بهزیستی استانوظایف و اختیارات اعضای کمیته نظارت تخص :2-13

حقیقی و حقوقی تاسیس  بررسی صالحیت تخصصی کلیه متقاضیان، خانهجهت تاسیس  اخذ تاییدیه بهزیستی کشور .1

 26ماده به کمیسیون نفرات برگزیده اعالم و هاخانهومسئول فنی  هاخانه

 از سازمان بهزیستی کشور و تسهیالت تخصیص یافته ها، کمکهایارانه برچگونگی پرداخت نظارت .2

 و موقعیت جغرافیایی مکان در نظر گرفته شده ن صاحب امتیازبررسی و تائید نام و نشا .3

نحوه کار  ونظارت بر نحوه کار، رعایت ضوابط و مقررات جاری، استانداردهای خدمات و الگوی کار ابالغ شده، تغییر محل  .4

 خانه ها  مسئول فنی

... )پس از صدور موافقت اصولی و  ، نیروی انسانی وختمان، تجهیزات، وضعیت بهداشتیوضعیت سا اعالم نظر در خصوص .5

  26ماده استانی سیون یو ارائه گزارش به کم دستورالعملآن با مفاد این  انطباققبل از صدور پروانه فعالیت( و 

 کشور  توانبخشی استان به معاونت توانبخشی بهزیستی یهاخانهارسال گزارش کامل از وضعیت  .6

 شکایات ارسالی در خصوص توانخواهان وپرسنل و رسیدگی به هاخانهو درجه بندی  ،ارزشیابیارزیابینظارت بر .7

 هاخانهدر خصوص تمدید پروانه فعالیت  26بررسی عملکرد مرکز و تصمیم گیری و اعالم نظر به کمیسیون ماده  .8

 ی کالن استانی جهت ساماندهی گروه هدف هابرون سازمانی و نیز تصمیم گیریو ی درون هاانجام هماهنگی .9

 مربوطهی هانظارت بر اجرای دستورالعمل .10

  26بررسی روند رسیدگی به تخلفات مطابق با آئین نامه داخلی ماده  .11

 توسط کارشناسان استان هاخانهنظارت بر روند بازدید از  .12

کمیته ای متشکل از رئیس بهزیستی شهرستان  ،اهخانهعملکرد  بربه منظور نظارت  :: کمیته نظارت تخصصی شهرستان3-13

توانبخشی به دعوت  خانهمسئول امور توانبخشی، کارشناس ناظر توانبخشی شهرستان و در صورت نیاز نماینده  )رئیس کمیته(،

 رئیس کمیته در مرکز بهزیستی شهرستان تشکیل خواهد شد. این کمیته هماهنگ با کمیته استانی فعالیت خواهد داشت. 

  :: شرح وظایف کمیته نظارت تخصصی شهرستان4-13

 هاخانهی توانبخشی در هاهماهنگی الزم با کمیته نظارت تخصصی استان جهت اجرای برنامه .1

 شهرستان  یهاخانهنظارت بر عملکرد  .2

 به حوزه توانبخشی استان هاخانهارسال گزارش عملکرد  .3

 هاخانهائه خدمات توانبخشی در بانک اطالعاتی توانخواهان پشت نوبت دریافت ار ثبت .4

 مربوطهی ابالغی هانظارت بر اجرای دستورالعمل .5
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 14ماده 

 ارزیابی و ارزشیابی 

حداقل هر سه ماه یک بار توسط کارشناس ناظر شهرستان ارزیابی و هر سال یک بارتوسط تیم کارشناسی بهزیستی استان 

گیرند و پس از می ارزشیابی قرار و بازدید امور توانبخشی کشور موردطبق دستور العمل ارزشیابی ارسالی از سوی معاونت 

تعیین و بصورت کتبی به مرکز مربوطه  تجزیه و تحلیل نتایج و تائید نمره ارزشیابی در کمیته نظارت تخصصی استان، رتبه خانه

 هاخانهبندی دید. بدیهی است رتبهمربوطه در بهزیستی کشور ارسال خواهد گر ابالغ و جهت درج در بانک اطالعاتی به دفتر

 در تخصیص تسهیالت تأثیرگذار خواهد بود.

 تواند با گزارش کارشناس ناظرشهرستان مبنی برافت یا ارتقاء کمی ومیبدیهی است کمیته نظارت تخصصی استان  :1تبصره  

 مجدد انجام دهد. ارزشیابی ،خانهکیفی خدمات 

از  هاخانه المقدور سعی شود ترکیب اعضای تیم ارزشیابی و درجه بندییابی حتیجهت کیفی سازی فرایند ارزش: 2تبصره 

 گردد. تشکیلمراکز  و نماینده تشکل استانی وابسته به انجمن عالی ی مختلف توانبخشیهارشتهکارشناسان متخصص در 

یته نظارت توانبخشی استان با ،مراتب در کم به نتیجه ارزشیابی سالیانه خانهصاحب امتیاز ر صورت اعتراض د :3تبصره 

 قابل بررسی وتجدید نظر خواهد بود. خانهحضورنماینده مراکز غیر دولتی وصاحب امتیاز 

 

تبصره توسط دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی در شورای مدیران حوزه معاونت امور  24ماده و  14این دستورالعمل در 

 .باشدمییر در آن مستلزم تائید مجدد شورای مذکور توانبخشی کشور به تصویب رسید و هرگونه تغی
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 1پیوست 

 

 شماره :...................

 پروانه فعالیتتاریخ :....................                                                         

  مرکز توانبخشی سالمندان                                                                           

 )غیرقابل واگذاری(

 تعویض /المثنی/ تمدید نوبت...............
    صاحب امتیاز حقوقی 

............ رئیس هیئت مدیره                   ......................آقای / خانم ................................................................................ دارای کد ملی ...................

ثبتی ............................................................... صاحب امتیاز  موسسه   ......................................................................................................... دارای شماره

اجتماعی( ، توانپزشکی، خانه حمایتی توانبخشی )آموزشیبا موضوع فعالیت   ..... )درجای خالی نام مرکز قید گردد ( کز  مر

 سالمندان به صورت شبانه روزی

 صاحب امتیاز حقیقی 

ملی............................................................ و مدرک و رشته  آقای / خانم ..............................................................................دارای کد

خانه با موضوع فعالیت    ..... )درجای خالی نام مرکز قید گردد ( تحصیلی.................................................................... صاحب امتیاز مرکز  

 اجتماعی ( سالمندان به صورت شبانه روزی، توانپزشکی، شیحمایتی توانبخشی ) آموز

 27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  26ماده9 این پروانه در اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و بند 

شورای معاونین و با توجه به  4/4/1381ب ی سازمان بهزیستی مصوهامجلس شورای اسالمی و آئین نامه نحوه صدور و لغو پروانه فعالیت

.................... و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و ضوابط مقرر  .................... و تاریخ موافقت اصولی/پروانه فعالیت قبلی به شماره

.......  شهرستان در ..واحد.... تعداد به شودمی  داده اجازه و دری ابالغی از سازمان بهزیستی صاهادر آئین نامه تخصصی مربوطه و دستورالعمل

 : .بپردازید فعالیت به ذیل شرح به

 

 خانه تلفن، خانه ،آدرس اسمی ظرفیت  خانه، اسم: یک خانه

 خانه تلفن، خانه ،آدرس اسمی ظرفیت  خانه، اسم: دو خانه

 خانه تلفن، خانه ،آدرس اسمی ظرفیت  خانه، اسم: سه خانه

…… 
 

باشد و   باید سه ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه جهت تمدید آن اقدام الزم میمدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت ................................. 

 صورت پذیرد.

 ادامه فعالیت مرکز غیرقانونی است. بدیهی است در صورت عدم اقدام جهت تمدید پروانه از سوی متقاضی، مجوز مذکور خود به خود باطل و

 

 

 مدیرکل و

 استان .................... 26رئیس کمیسیون ماده 

 

 

 

 

عکس متقاضی 
حقیقی یا رئیس 

 هیئت مدیره
 متقاضی حقوقی


