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به  معلوالن، سالمندان،  یو توانبخش یارائه خدمات آموزش

در  یسمات یفاختالل ط  یمزمن و افراد دارا یروان یمارانب

 یستیروزانه سازمان بهز یمراکز توانبخش

 

 

 

 پاسخ سوال
زشی و توانبخشی به چه کسانی مراکز روزانه آمودر  .1

 خدمات ارائه می شود؟

 

به افراد دارای معلولیت ذهنی، جسمی حرکتی، ضایعه 

نخاعی، کم شنوا و ناشنوا، کم بینا و نابینا، سالمندان، بیماران 

اتیسم، افراد مبتال به روانی مزمن، افراد دارای اختالل طیف 

 اختالالت دهان و بلع و یا افراد چندمعلولیتی

زشی و توانبخشی چه خدماتی مراکز روزانه آمودر  .2

 ارائه می شود؟
 

 

در این مراکز توسط تیم متخصصان توانبخشی، با همکاری 

آموزشی و  فرد دارای معلولیت و خانواده وی، برنامه ای

متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد تنظیم و  توانبخشی

در بازه  آموزش دیده توسط متخصصان مذکور و مربیان

زمانی مشخص ارائه می گردد. بر اساس نتایج اجرای برنامه، 

نحوه ادامه روند اقدامات مرکز مشخص می شود. در این 

مراکز عموما وسایل و تجهیزات توانبخشی موجود بوده و 

ک بسته دربرگیرنده تمام نیازهای خدمات در قالب ی

توانبخشی فرد ارائه می شود. بخشی از هزینه خدمات این 

در قالب کمک هزینه )یارانه( توسط  به صورت ماهیانه، مراکز

و تامین  هزارتومان( 088)حدود  دولت به مراکز پرداخت



، به عهده هزارتومان( 288)حدود  بخشی اندک از هزینه فوق

 ه می شود.خانواده ها گذارد

د در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی افراروند پذیرش  .3

 چگونه است؟

 

مراجعه به مراکز پیشخوان خدمات دولت، مراکز  -1

مثبت زندگی و ارائه درخواست برخورداری از 

 خدمات مراکز روزانه

تشکیل پرونده در بهزیستی شهرستان و یا استان  -2

 محل سکونت 

 پزشکی کمیسیون طرح پرونده متقاضی در -3

یا  معلولیت استان شدت تعیین و نوع تشخیص

 شهرستان

یا  استانبهزیستی دریافت معرفی نامه از سوی  -4

جهت پذیرش در یکی از مراکز روزانه  شهرستان،

 متناسبآموزش و توانبخشی 

 

مراکز روزانه چه کسانی می توانند متقاضی تاسیس  .4

 باشند؟ آموزشی توانبخشی

 

 

شرایط متقاضیان تاسیس مراکز روزانه آموزشی توانبخشی 

متناسب با نوع مرکز در دستورالعمل های مراکز روزانه 

آموزشی توانبخشی )موجود در سایت سازمان( درج گردیده 

است. اما به طور کلی این افراد باید دارای مدارک تحصیلی 

کارشناسی ارشد در رشته های توانبخشی، روان شناسی، 

یت و مشاوره توانبخشی و یا سایر رشته های مرتبط با مدیر

فعالیت با مراکز و نیز حداقل دو سال سابقه کار در زمینه 

های مرتبط با فعالیت  مرکز مورد درخواست بوده و از 

استطاعت کافی به منظور تامین فضا و بکارگیری پرسنل 

داشتن شرایط تخصصی و عمومی برخوردار باشند. عالوه بر 

تایید کفایت علمی و تجربی این متقاضیان در وهله ی، عموم

نخست توسط بهزیستی استان متبوع و سپس در دفتر امور 

ی الزام بهزیستی کشور، توانبخشی روزانه و توانپزشکی

 است. 

روند برخورداری افراد از کمک هزینه )یارانه( بهزیستی  .5

 در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی چگونه است؟

 

مراجعه به مراکز پیشخوان خدمات دولت، مراکز  -1

مثبت زندگی و ارائه درخواست برخورداری از 

 خدمات مراکز روزانه

تشکیل پرونده در بهزیستی شهرستان و یا استان  -2

 محل سکونت 

 پزشکی کمیسیون طرح پرونده متقاضی در -3

یا  معلولیت استان شدت تعیین و نوع تشخیص

 شهرستان

توانبخشی استان و یا  طرح پرونده در کمیته -4

 شهرستان و بررسی وضعیت خانوار از نظر وسع



یا  استانبهزیستی دریافت معرفی نامه از سوی  -5

جهت پذیرش در یکی از مراکز روزانه  شهرستان،

متناسب با شمول کمک آموزش و توانبخشی 

 هزینه )یارانه(

 

 

 


