
 معرفی خدمت 
بدون شک یکی از اساسی ترین نیازهای افراد دارای معلولیت برای داشتن زندگی مستقل استفاده از وسایل کمک توانبخشی 

جتماعی ، دست مناسب است . بهره مندی افراد معلول از وسایل کمک توانبخشی ، زمینه الزم جهت مشارکت در فعالیت های ا

یابی به استقالل فردی و اجتماعی ، تساوی فرصت ها ، پیشگیری از تشدید عوارض ناشی از معلولیت و ارتقاء سطح بهداشت 

وسایل مورد نیاز فرد دارای معلولیت از قبیل سمعک، وسایل کمک بینایی، ویلچر، عصا، واکر،   روانی آنان را فراهم می نماید.

مصرفی مانند سوند، وسایل پانسمان و... ازطریق مراکزپشتیبانی و با آموزش نحوه صحیح استفاده از این ارتوز و پروتز وسایل 

 گردد.وسایل به فرد دارای معلولیت ارایه می

 نحوه ی ارائه خدمت

 نام خدمت/شناسه خدمت
توانمندسازی وحمایت مالی از افراد تحت پوشش 

یل کمک /پرداخت کمک هزینه وسا62126119111بهزیستی

 62126119666توانبخشی

 مطابق دستورالعمل تأمین و توزیع وسایل کمک توانبخشی زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

 زمان تحویل درخواست
وهفته پس بر اساس دستورالعمل د درصورت واجد شرایط بودن

 از درخواست

 متوسط زمان ارائه خدمت
طبق دستورالعمل تامین وتوزیع وسایل وفناوری های کمک 

 توانبخشی وبهداشتی

 نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت
ارائه درخواست به مراکز مثبت زندگی یا مجتمع خدمات 

 بهزیستی محل سکونت و پیگیری درخواست از همین طریق

 نحوه تحویل خدمت و مکان آن
یا مرکز مثبت زندگی  تحویل وسیله در مجتمع خدمات بهزیستی

 یا واریز کمک هزینه تهیه وسیله به حساب فرد متقاضی

 واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت
تامین وتوزیع وسایل وفناوری های کمک  طبق دستورالعمل

 توانبخشی وبهداشتی

 میزان تعرفه و شیوه واریز
طبق دستورالعمل تامین وتوزیع وسایل وفناوری های کمک 

 وبهداشتیتوانبخشی 

 م خدمت( مراحل انجام کار)فرایند انجا
ارائه  -بررسی کارشناسی واجد شرایط بودن -ارائه درخواست

 خدمت

 مدارک مورد نیاز
 گواهی کمیسیون تشخیص معلولیت

 معرفی نامه بهزیستی شهرستان

 مدارک شناسایی فرد واجد شرایط

 -شنایی با دستورالعمل مربوطهآ -آشنایی با انواع معلولیت ها اطالعات مسئول پاسخگو

 


