
 معرفی خدمت 

 
جسمی حرکتی ، سالمندان وبیماران –یبه معلوالن ذهن یکه در آن خدمات  توانبخش یمراکز یقاز طر یتفعال ینا

مراکز موظف هستند بر اساس خدمات  ینگردد. ا یشود، اجرا م یارائه م یدر محل زندگ یاربه صورت سروانی مزمن 

 خدمات ارائه دهند. یشخو یشده توسط گروه تخصص یینتع یشاز پ

 هدف

 ،روحی افراد دارای مغلولیت وسالمندان  تقویت بنیه جسمی

 افزایش توانمندی خانواده های دارای معلول

 واحد جامعهاصلی ترین  افزایش انسجام خانواده به عنوان 

 معلوالن و خانواده های آنان .ارتقای سطح سالمت 

 پیشگیری از بروز معلولیت های ثانویه 

 تقویت وتوسعه برنامه های توانبخشی 

 افزایش بهره مندی گروهای هدف از برنامه های توانبخشی. 

 تقویت .کیفیت زندگی سالمندان و تقویت تحکیم بنیان خانواده   

 ه صورت سیار در منزلپیگیری  درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن ب 

 آموزش مهارت های زندگی و آموزش ارتباط با دیگران به مددجویان ونیزآموزش به خانواده

 افزایش قابل دسترس نمودن برنامه های توانبخشی 

 

 

 

 

 

 نحوه ی ارائه خدمت

ارائه  خدمات توانبخشی درمنزل ) به معلوالن ،  نام خدمت/شناسه خدمت

 00900911091روانی مزمن(/سالمندان و بیماران 

 هر روز هفته به جز جمعه ها و در طول سال زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

 هر روز هفته در ساعات اداری زمان تحویل درخواست

 به تشخیص تیم توانبخشی مرکز و تایید مسئول فنی متوسط زمان ارائه خدمت



 خانواده معلول به بهزیستی شهرستانمراجعه  -0 نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت

 تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی -2

معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت  -1

 معلولیت

 یریگ یمجهت تصم یتوانبخش یتهدر کم یبررس -4

 مراجعه تیم توانبخشی به منزل  نحوه تحویل خدمت و مکان آن

معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن با شدت  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 -0 مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(

 تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی -2

معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت  -1

 معلولیت

 یریگ یمجهت تصم یتوانبخش یتهدر کم یبررس -4

 مدارک شناسایی، درخواست خدمت، کارت معلولیت مدارک مورد نیاز

 دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی اطالعات مسئول پاسخگو

 

 


