
 معرفی خدمت 

 
ین در منزل از طریق مراقب روانی مزمنارائه خدمات توانبخشی  مراقبتی به افراد کم توان و سالمند بسترگرا و بیماران 

 آموزش دیده  با هدف: 

 کاهش و در منزل یتوانبخش یدر مراکزبه ارائه خدمات مراقبت یشبانه روز یاز نگهدار یمراقبت یکردرو ییرتغ

 یاستفاده از خدمات مراکز شبانه روز یبار تقاضا

 سطح جامعه یانسان یروهایاستفاده مناسب از ن 

 یشغل یاشتغال و توانمندساز یفرصت ها جادیا 

 مستمر مراقبتی توانبخشی  تسهیل دسترسی جامعه هدف و خانواده های آنان به خدمات 

 

با اجرای این طرح فرصت های جدید شغلی ایجاد شده ، امکان اشتغال افراد آماده کار با کسب آموزش های الزم مهیا 

می شود و خدمت توسط فرد بومی از همان منطقه ، با همان فرهنگ و آداب و رسوم ارائه می شود که در پذیرش 

 مراقبت و توانبخشی توسط خدمت گیرنده مهم است.

 

 

 ارائه خدمت نحوه ی

 به درمنزل مراقبت خدمات ارائه -7 نام خدمت/شناسه خدمت

 مزمن روانی معلولین،سالمندان،بیماران

 اتیسم طیف وافراددارایاختالل

 91099011991/درمراکزروزانه

 ساعت 5.1روز در هفته و هرجلسه 1 زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

 ساعات اداریهر روز هفته در  زمان تحویل درخواست

 سال  5 متوسط زمان ارائه خدمت

 نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت
و ارائه  مراجعه خانواده معلول به بهزیستی شهرستان

 درخواست 

 مراجعه مراقب به منزل فرد نحوه تحویل خدمت و مکان آن

باشدت  معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن  واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت

 معلولیت شدید و خیلی شدید



بر اساس مصوبه هیات دولت به صورت الکترونیک به  میزان تعرفه و شیوه واریز

 مراکز ارائه خدمت واریز می گردد.

 مراجعه خانواده معلول به بهزیستی شهرستان -9 مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(

 تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی -5

معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت  -1

 معلولیت

 یریگ یمجهت تصم بهزیستییتهدر کم یبررس -4

 محل زندگی معلول تیمعرفی به مجتمع بهزیس

خدمت  یستثبت در لجهت  به مرکز یمعرف-1

 یجسم یتضعوو  یابیمرکز،ارز یرندگانگ

 یها یازن  یینفرد و تع یو آموزش عاطفی،ی،روانیحرکت

 یوانبخشتو یآموزش یپرستار یپزشک

ساعت  5.1یاعزام مراقب سه روز در هفته و روز-1

 یجهت ارائه  خدمات مراقبت

 مدارک شناسایی، درخواست خدمت، کارت معلولیت مدارک مورد نیاز

 دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی اطالعات مسئول پاسخگو

 

 


