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کدام گروه از افراد دارای معلولیت مشمول دریافت  -1

 ؟امتیاز پالک ویژه خودرو معلوالن می باشد

 

 

 معلوالن جسمی حرکتی

روند تخصیص پالک ویژه افراد دارای معلولیت  -2

 به چه صورت است؟

 

 

پس از ارائه درخواست کتبی از سوی معلوالن متقاضی به 

واحد های مددکاری شهرستان ها، در صورت برخورداری 

)نوع و شدت معلولیت از شرایط اولیه دریافت پالک ویژه 

مطابق با دستورالعمل( موارد به کمیته توانبخشی ارجاع 

و در صورت تایید نهایی توسط مدیر شهرستان به استان 

بهزیستی استان ها پس از  . مربوطه ارجاع داده می شود

جمع آوری تقاضاهای شهرستان های تابعه آنها را در قالب 

می نمایند .  لیست واحدی به بهزیستی کل کشور اعالم

در نهایت دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی 

کشور مشخصات تمامی معلوالن واجد شرایط را در قالب 

مهر شده به معاونت به صورت محرمانه و یک لوح فشرده 

محترم فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا 

ری ارسال می نماید . که پس از طی مراحل اداری ، بارگذا

اطالعات بر روی سایت راهور ناجا صورت می پذیرد و 

توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و  یمعلوالن م

معرفی نامه استان به واحدهای تعویض پالک مراجعه و 

 پالک خود را تعویض نمایند . 

 

آیا در صورتی که فرد دارای معلولیت در مراکز  -3

 اشد؟نگهداری شود، مشمول دریافت پالک می ب
 

چنانچه فرد دارای معلولیت در مرکز یا محل دیگری 

 نگهداری شود مشمول دریافت پالک ویژه نمیشود.

 



 اقدام کند؟ پالک فرد چگونه می تواند برای  -4

 

شرایط باشد می تواند به  واجدکه فردی  در صورتی

بهزیستی شهرستان محل یکی مراکز +زندگی یا 

کند می سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ارائه 

 .تا مورد رسیدگی قرار گیرد

 

روند رسیدگی به درخواست پالک ویژه خودرو افراد  -5

 دارای معلولیت چگونه است؟

 

 یکیبه واجد شرایط از سوی فرد  پس از ارائه درخواست

راز احبهزیستی شهرستان و در صورت مراکز +زندگی یا 

مستندات مربوطه به بهزیستی استان ارسال  شرایط،

 وبهزیستی معلولیت فرد کمیته توانبخشی در  شده و

بررسی خواهد شد و در صورت تایید به نیاز وی 

 .استان معرفی می شودبهزیستی 

 

افراد متقاضی دریافت پالک ویژه باید دارای چه  -6

 اشند؟شدتی از معلولیت ب
 معلوالن جسمی حرکتی شدید و خیلی شدید  -

 جسمی معلوالن جسمی حرکتی متوسط )معلولین -

 شرایط واجد صورتی در تنها متوسط حرکتی

 رد آسیب که شوند می شناخته ویژه پالک دریافت

 (. باشد متقاضی تحتانی اندام

الزم به ذکر است پالک ویژه به خودروهای شخصی تحت 

تمک معلوالن واجد شرایط تعلق می گیرد )خودرو باید به 

شخص دارای معلولیت می بایست نام فرد معلول باشد و 

 (.خودراننده باشد

 

 



خودرو فرد دارای معلولیت در چه صورت فک  -7
 پالک می شود؟

 

یا ده وچنانچه فرد معلول دارای پالک فوت نم

 تخلفی از سوی وی صورت گیرد.

 

آیا معلول جسمی حرکتی اندام فوقانی مشمول دریافت  -8
 پالک ویژه می باشد؟
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