
 معرفی خدمت

 
پالک ویژه معلوالن امتیازی است که به منظور امکان دسترسی فرد دارای معلولیت به اماکن عمومی ) مانند مراکز آموزشی، درمانی و محل 

خودروی فرد دارای معلولیت واجد شرایط مندرج  کار( و نیز مشخص شدن خودروی وی برای مامورین راهنمایی و رانندگی طراحی شده و به

 در دستور العمل مربوط اختصاص می یابد.

 نحوه ی ارائه خدمت

 00900911091/ معلولین خودرو ویژه پالک دریافت جهت پوشش تحت افراد صالحیت تایید نام خدمت/شناسه خدمت

زمان ارائه خدمت در ایام 

 هفته و سال

 ماهی یکبار

 ابتدای هرماه درخواستزمان تحویل 

 همان ماه متوسط زمان ارائه خدمت

نحوه درخواست و مکان اخذ 

 خدمت

 مثبت زندگی/ بهزیستی شهرستان

نحوه تحویل خدمت و مکان 

 آن

 اطالع رسانی از طریق تماس تلفنی

واجدین شرایط و ضوابط 

 دریافت خدمت

)با درگیری اندام تحتانی( که  شدید و خیلی شدیدجسمی حرکتی با شدت متوسط، تمامی افراد دارای معلولیت  -

 مالک خودرو مناسب سازی شده و دارای گواهینامه رانندگی معتبر باشد.

 

 

 

 ندارد میزان تعرفه و شیوه واریز

مراحل انجام کار)فرایند 

 انجام خدمت(

درخواست از طریق سامانه این )در صورت امکان ارائه ارائه درخواست فرد دارای معلولیت به مددکار مثبت زندگی -

 روش جایگزین روش باال می گردد(

 بررسی مدارک و مطابقت آنها با دستورالعمل توسط مددکار مثبت زندگی -

ارسال فرم درخواست و مدارک توسط مرکز + زندگی به بهزیستی شهرستان )اگر فرد واجد شرایط شناخته شد(  -

 خدمت و  اطالع رسانی به در خواست کنندهدر در صورت عدم احراز شرایط خروج از فرایند 

و ثبت در  یتنوع و شدت معلول یینتع توانبخشی-یپزشک یسیونکمتایید معلولیت و تعیین نوع وشدت آن در  -

 سامانه بانک اطالعاتی سازمان

 طرح در کمیته بهزیستی شهرستان و تایید نوع خدمت مورد نیاز و و میزان بهره مندی از آن -

 بهزیستی استان جهت بررسی و تاییدارسال اسامی به  -

 ارسال اسامی به بهزیستی کشور جهت ارسال به پلیس راهنمایی و رانندگی -

 گواهینامه ، مناسب سازی شده برگه کمیسیون پزشکی، کارت معلولیت، سند خودرو مدارک مورد نیاز

 سمانه خجسته اطالعات مسئول پاسخگو

 


