
 بیمبران رياوی مسمه  ي درمبویتًاوبخشی شببوه ريزی مراکس فراخًان تبسیس 

 ٍقاًَى تشکیل ساصهاى تْضیستی  ،کام دائوی تشًاهِ ّای تَسعِ کشَسحفاًَى ا 57تٌذ ج هادُ 8ساصهاى تْضیستی استاى اطفْاى تش اساس جضء

هجلس شَسای اسالهی طذٍس پشٍاًِ فعالیت ، اقذام تِ اعالم فشاخَاى 27/11/80قاًَى تٌظین تخشی اص هقشسات هالی دٍلت هظَب  26هادُ  10تٌذ 

کِ تَسط اشخاص حقیقی یا حقَقی تا کسة پشٍاًِ اص   است ًوَدُ (ًفش50ظشفیت )سٍاًی هضهي ٍدسهاًی تیواساى تَاًثخشی هشاکض  تاسیس جْت

تا تَجِ تِ ّذف  . هی پشداصد هی شَد ٍتحت ًظاست آى ساصهاى تِ اسائِ خذهات تخظظی، تعشیف شذُ دس دستَسالعول اًجام تی ساصهاى تْضیس

ایٌگًَِ خاًِ ّا کِ استقاء سطح کیفی خذهات آهَصشی ، تَاًثخشی ٍ هشاقثتی تِ گشٍُ ّذف دس جْت ًیل تِ تَاًوٌذ ساصی آًاى ٍ تاسیس اطلی 

ٍ اختظاطی تِ ششح ریل  هی تاشٌذ، هی تَاًٌذ تِ اداسُ تْضیستی  لزا افشاد عالقوٌذ کِ داسای ششایط عوَهیهی تاشذ کاّش تظذی گشی دٍلت 

شایاى رکش است پشداخت یاساًِ هٌَط تِ تخظیض اعتثاس اص طشف ساصهاى . شْشستاى هحل سکًَت خَد هشاجعِ ٍ دسخَاست خَد سا اسائِ ًوایٌذ

 . تْضیستی کشَس هی تاشذ

 

 

  شرح يظبیف شرائط مسئًل فىی  شرائط مًسس

 : ط عمًمی یشرا

اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در  .1
 قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران .2
 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان  .3
 عدم سوء پیشینه کیفری .4
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  .5
 سال تمام  25دارا بودن حداقل  .6
 سال تجربه کار عملی مرتبط  2 .7
تأییدیه صالحیت فردی از حراست سازمان  .8

برای اشخاص حقوقی تصویراساسنامه : تبصره
 وتصویر آگهی در روزنامه رسمی کشور وشماره ثبت 

 سکونت دراستان محل تقاضا .9
به توانمندی انجام مصاحبه دقیق تخصصی وتوجه  .10

 های علمی ،تحصیلی واقتصادی متقاضیان

 : ط اختصبصی یشرا 

برخورداری از سالمت کامل روانی  -
 روانپزشکی ، پزشک عمومی ،دارای مدرک تحصیلی   -

کارشناسی و باالتر در رشته های مرتبط با امور 
 (پرستاریروانشناسی ،  توانبخشی و) توانبخشی 

موسسات و )   حقوقیدر مورد متقاضیان :  تبصره 
اهداف اساسنامه باید در راستای ( مراکز هیات امنائی 

فعالیت حوزه معاونت توانبخشی باشد و الزم است حداقل 
یک نفر از اعضای هیات مدیره دارای مدرک تحصیلی 

 .در بند فوق باشد  جمرتبط با شرایط مندر
توانبخشی ویژه مرکزحداکثر افرادپذیرش شده در: تبصره

 .نفرمی باشد50بیماران روانی مزمن 
 

 : ط عمًمی یشرا

اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان تصریح  -1
 شده در قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -2
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 برای آقایان 
 عدم سوء پیشینه کیفری -4
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -5
 سال تمام  25دارا بودن حداقل  -6
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،نهادها وواحدهای اداری؛ 
نظامی،انتظامی،قضایی، تولیدی وخدماتی 

 درساعات موظف حضوردرمرکز
 : ط اختصبصی یشرا

روانپزشکی ،  دارا  بودن  مدرک تحصیلی
 دکترای روانشناسی ، پزشک عمومی ،

ارشد روانشناسی ، کارشناسی ارشد کارشناسی 
کارشناسی ارشد و کاردرمانی با گرایش روانی 

 پرستاری 
 

خدمات مراقبتی شبانه  .1

 روزی

آموزش مهارت های  .2

 خودیاری و مهارت اجتماعی

ارجاع : خدمات ارجاعی  .3

بیمارستان ، پزشک به 

متخصص و سایر مراکز 

) تخصصی برای دریافت خدمات

خدمات توانبخشی ، پزشکی 

 {،آموزشی و اجتماعی

ارائه خدمات هنری   -4

وورزشی بسته به وضعیت 

 معلوالن خارج از خانه 

برگزاری فعالیت های فوق  -5

برنامه با هماهنگی بهزیستی 

 شهرستان و استان

و ایمن ایجاد شرایط مناسب  -6

 در برنامه های اوقات فراغت


