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 روزانه آموزشی و توانبخشی چند معلولیتی مرکسفراخوان تبسیس 

قاًَى تطکیل ساصهاى تْضیستی ٍ  کام دائوی تشًاهِ ّای تَسعِ کطَسحفاًَى ا 75تٌذ ج هادُ  8 ساصهاى تْضیستی استاى اصفْاى تش اساس جضء

اقذام تِ اعالم فشاخَاى جْت  ، هجلس ضَسای اسالهی 25/11/80قاًَى تٌظین تخطی اص هقشسات هالی دٍلت هصَب  22هادُ  5تٌذ  ّوچٌیي

کِ  ًوَدُ است ًطٌض ، خَاًساس ٍّای اصفْاى )کَّپایِ(، خَسٍتیاتاًک دس ضْشستاى چٌذ هعلَلیتیتَاًثخطی سٍصاًِ آهَصضی ٍ کض اهش تاسیس

 ،تحت ًظاست آى ساصهاى تِ اسائِ خذهات تخصصی تَسط اضخاظ حقیقی یا حقَقی تا کسة پشٍاًِ اص ساصهاى تْضیستی تاسیس هی ضَد ٍ

ٍُ آهَصضی ٍ تَاًثخطی تِ گش گستشش ٍ استقاء سطح کیفی اسائِ خذهات  هشاکضّذف اصلی ایجاد ایٌگًَِ  .تعشیف ضذُ دس دستَسالعول تپشداصد

ٍ اختصاصی تِ ضشح  لزا افشاد عالقوٌذ کِ داسای ضشایط عوَهی ذ.ٍ کاّص تصذی گشی دٍلت هی تاضّذف دس جْت ًیل تِ تَاًوٌذساصی آًاى 

اسائِ تعْذًاهِ ضایاى رکش است  هشاجعِ ٍ دسخَاست خَد سا اسائِ ًوایٌذ. ّای هزکَسهی تَاًٌذ تِ اداسُ تْضیستی ضْشستاى  ،ریل  هی تاضٌذ

  .هی تاضذهحضشی عذم دسخَاست یاساًِ، 
 

 

  شرایط موسس

 

 مرکس شرح وظبیف شرایط مسئول فنی

 شرایط عمومی : 

اعتماد بِ دیي اسالم یا یىی از ادیاى  .1

تصریح شذُ در لاًَى اساسی  جوَْری 

 اسالهی ایراى

 تابعیت جوَْری اسالهی ایراى .2

داشتي وارت پایاى خذهت یا هعافیت  .3

 دائن برای آلایاى 

 عذم سَء پیشیٌِ ویفری .4

 عذم اعتیاد بِ هَاد هخذر  .5

 سال سي  25دارا بَدى حذالل  .6

 تجربِ وار عولی هرتبط  .7

تأییذیِ صالحیت فردی از حراست  .8

 سازهاى

 سىًَت در استاى هحل تماضا .9

  :شرایط اختصاصی  
دارای حذالل هذرن تحصیلی دوتری پسشىی 

عوَهی ٍ یا وارشٌاسی ارشذ ٍ باالتر در رشتِ ّای 

گفتاردرهاًی، شٌَایی شٌاسی، بیٌایی واردرهاًی، 

سٌجی، فیسیَتراپی، ارتَپذی فٌی، رٍاًشٌاسی، 

هذدواری اجتواعی، هذیریت ٍ هشاٍرُ تَاًبخشی 

از داًشگاُ ّای هَرد تاییذ ٍزارت علَم تحمیمات ٍ 

لٌاٍری یا ٍزارت بْذاشت، درهاى ٍ آهَزش 

در دٍ همطح تحصیلی  15پسشىی با هعذل حذالل 

ِ وار هرتبط با افراد دارای هعلَلیت هتَالی، سابم

 سال 1حذالل بِ هذت 

در هَرد هتماضیاى حمَلی )هَسسات ٍ  تبصره :

هراوس ّیات اهٌائی( اّذاف اساسٌاهِ بایذ در 

راستای فعالیت حَزُ تَاًبخشی باشذ ٍ الزم است 

یه ًفر از اعضای ّیات هذیرُ دارای هذرن 

 ق باشذ.تحصیلی هٌطبك با شرایط هٌذرج در بٌذ فَ

 شرایط عمومی : 

اعتماد بِ دیي اسالم یا یىی از ادیاى  .1

تصریح شذُ در لاًَى اساسی  جوَْری 

 اسالهی ایراى

 تابعیت جوَْری اسالهی ایراى .2

داشتي وارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن  .3

 برای آلایاى 

 عذم سَء پیشیٌِ ویفری .4

 عذم اعتیاد بِ هَاد هخذر  .5

 سال توام  25دارا بَدى حذالل  .6

عذم اشتغال ّوسهاى در ولیِ دستگاّْا  .7

ٍ ًْادّا ٍ ٍاحذّای اداری، ًظاهی، 

اًتظاهی، لضایی، تَلیذی ٍ خذهاتی، در 

 ساعات هَظف حضَر در هروس 

 تجربِ وار عولی هرتبط  .8

تأییذیِ صالحیت فردی از حراست  .9

 سازهاى

 شرایط اختصبصی : 

دارای حذالل هذرن تحصیلی دوتری پسشىی عوَهی ٍ یا 

وارشٌاسی ارشذ ٍ باالتر در رشتِ ّای واردرهاًی، 

گفتاردرهاًی، شٌَایی شٌاسی، بیٌایی سٌجی، 

فیسیَتراپی، ارتَپذی فٌی، رٍاًشٌاسی، هذدواری 

اجتواعی، هذیریت ٍ هشاٍرُ تَاًبخشی از داًشگاُ ّای 

هَرد تاییذ ٍزارت علَم تحمیمات ٍ لٌاٍری یا ٍزارت 

در  15ا هعذل حذالل بْذاشت، درهاى ٍ آهَزش پسشىی ب

دٍ همطح تحصیلی هتَالی، سابمِ وار هرتبط با افراد دارای 

 سال 1هعلَلیت حذالل بِ هذت 

ولیِ هتماضیاى حمَلی اعن از اًجوي ّا، هَسسات  :تبصره

ٍ سوي ّا وِ دارای هجَز رسوی از سازهاى بْسیستی هی 

باشٌذ ًیس ّواًٌذ هتماضیاى حمیمی هىلف بِ رعایت 

 ضَابط هربَطِ هی باشٌذ 

، هتٌاسب شرح ٍظایف ًیرٍی اًساًی

با فعالیت ّا ٍ واروٌاى تخصصی 

تعریف شذُ در هروس چٌذ هعلَلیتی ٍ 

ستَرالعول ّای تخصصی هراوس د

رٍزاًِ آهَزشی ٍ تَاًبخشی هتٌاظر 

  خَاّذ بَد.



2 
 
 

 

  تسوِ تعالی
 :شواسُ                                                                                                                                         

 :تاسیخ                                                                                                                                        

 1فشم شواسُ 
 دسخَاست هَافقت اصَلی تاسیس هشاکض غیش دٍلتی

 قاًَى تٌظین تخشی اص هقشسات هالی دٍلت 22 هَضَع هادُ
 22/11/1330هصَب 

 
 
 

 ساصهاى تْضیستی استاى اصفْاى 
 

 ایٌجاًة تا هشخصات ریل :  احتشاها

اهِ ....................................... ............ تِ شواسُ شٌاسٌ...............فشصًذ ............................................................  ًام خاًَادگی ًام ٍ

 ............................................. سشتِ دس ...............................................داسای هذسک تحصیلی . ....................................ص .....اصادسُ 

 ................................................................................................................................ تِ ًشاًی ................................ ساکي شْشستاى

هشکض  خَاستاس دسیافت هَافقت اصَلی جْت تاسیس......... ...............تا ساتقِ کاس .................. تلفي ................................................

 ..................... هی تاشن...................... دس شْشستاى................................................................ 

 .لزا خَاّشوٌذ است دستَس اقذام هقتضی صادس گشدد

 

 تاسیخ           

 هحل اهضاء هتقاضی  

 

 

 

 

 

 62دبیر خانه کمیسیون ماده
 نام ونام خانوادگی متقاضی :

 نوع فعالیت : 
 شهرستان :                                    معاونت: 

 شماره :                                       تاریخ : 
 


