
 معرفی خدمت 
  این در مناسب مداخله و ساله 5 تا 2 کودکان در اتیسم طیف اختالل تشخیص و غربالگری منظور به خدمت این

 تیاراخ در آموزشی بروشورهای ویا بهزیستی سازمان سایت طریق از غربالگری آزمون. است شده بینی پیش اختالل

 خیصتش و غربالگری های پایگاه در تشخیصی و پیگیری آزمون  مثبت، عالئم وجود صورت در و گرفته قرار ها خانواده

 شدت و نوع تشخیص کمیسیون تایید و کودک در اختالل وجود شدن قطعی صورت در و اجرا بهزیستی سازمان تابعه

 ازمانس اتیسم طیف اختالل توانبخشی آموزشی روزانه مرکز به اختالل دارای فرد ارجاع به نسبت سازمان، معلولیت

 .شد خواهد اقدام  متناسب ای مداخله برنامه ارائه و تدوین به نسبت مرکز، آن در و اقدام

 

 نحوه ی ارائه خدمت

 اتیسم طیف اختالل دارای افراد وتشخیص غربالگری نام خدمت/شناسه خدمت

 (14661614161) بهزیستی توسط

 در طول سال خدمت در ایام هفته و سالزمان ارائه 

 در طول سال زمان تحویل درخواست

 غربال و تشخیص: یک روز        مداخله: حداقل یک سال متوسط زمان ارائه خدمت

اینترنتی:  درس/آالکترونیکی نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت
autism.behzisti.net 

 اینترنتیالکترونیکی و غربالگری:  نحوه تحویل خدمت و مکان آن

حضور فرد دارای اختالل طیف /تشخیص: الکترونیکی

اتیسم در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی اختالل طیف 

 اتیسم جهت دریافت خدمات

 اختالل دارای افراد و غربالگری برای سال 1 تا 2 کودکان واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت

 سال جهت تشخیص 22تا سن  اتیسم طیف

 رایگان: غربال میزان تعرفه و شیوه واریز

 رایگان: تشخیص

  ریال 006660666 مبلغ 1666 سال در :مرکز در مداخله

 به اتیسم اختالل دارای هرفرد به خدمات ارائه ازای به

 هزینه کمک عنوان به اتیسم روزانه توانبخشی مراکز

  بضاعت، داشتن صورت در نیز خانواده و شود می پرداخت

 عنوان به ریال 201660666 حدود پرداخت به نسبت

 .نمود خواهد اقدام مرکز به مشارکت سهم



 سایت در غربالگری لینک دادن قرار دسترس در  مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(

اینترنتی:  آدرس به سازمان
autism.behzisti.net 

 توسط غربالگری آزمون و آگاهسازی بروشورهای یا و

 شهرستان و استان بهزیستی

 رد که کودکانی برای پیگیری مصاحبه آزمون اجرای 

 توسط اند گردیده الزم امتیاز دارای غربالگری آزمون

 توانبخشی آموزشی غیردولتی(  پایگاه)مرکز

 اتیسم طیف اختالالت

 در که کودکانی برای تشخیصی آزمون اجرای 

 طتوس اند گردیده الزم امتیاز دارای پیگیری مصاحبه

 توانبخشی آموزشی غیردولتی( پایگاه)مرکز

 اتیسم طیف اختالالت

 وعن تشخیص پزشکی کمیسیون در فرد  پرونده طرح 

 و استان بهزیستی توسط معلولیت شدت تعیین و

 شهرستان

 خدمات تعیین و توانبخشی کمیته در پرونده طرح 

 شهرستان و استان بهزیستی توسط ارائه قابل

 روزانه غیردولتی توانبخشی مرکز به فرد معرفی 

 شهرستان و استان بهزیستی توسط مرتبط

 محور خانواده و محور مرکز ای مداخله خدمات ارائه 

 زمرک توسط اتیسم طیف اختالالت دارای کودکان به

 طیف اختالالت توانبخشی آموزشی غیردولتی

 اتیسم

 مدرکبدون نیاز به  غربالگری  مدارک مورد نیاز

 مصاحبه و غربالگری مثبت مدرک تشخیص، جهت 

 پیگیری 

کارشناس مراکز روزانه آموزشی و  -دکتر فرزانه غنیمی اطالعات مسئول پاسخگو

 توانبخشی اختالل طیف اتیسم

 

 


