
 معرفی خدمت 

 

این خدمت به منظور آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، ذهنی، ضایعه نخاعی، 

کم شنوا و ناشنوا، کم بینا و نابینا، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم 

ه افرادی که ) هرکدام بصورت مجزا( طراحی شده است. در این مراکز با مشارکت بخش غیر دولتی ب

به گروه های فوق تعلق داشته باشند خدمات تخصصی توانبخشی و آموزشی بصورت روزانه ارائه می 

 شود. 

 

 

 

 نحوه ی ارائه خدمت

به  معلوالن،  یو توانبخش یارائه خدمات آموزش نام خدمت/شناسه خدمت

  یمزمن و افراد دارا یروان یمارانسالمندان، ب

ه روزان یدر مراکز توانبخش یسمات یفاختالل ط

 00900911091یستی / سازمان بهز

 حداقل هفته سه بار / در طول سال زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

 بدون محدودیت زمان تحویل درخواست

 بر مبنای ارزیابی تخصصی تعیین می شود متوسط زمان ارائه خدمت

 سازمان مراکز به وی خانواده یا فرد مراجعه نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت

/ مرکز روزانه درخواست ارائه و بهزیستی

 توانبخشی تابعه سازمان بهزیستی

 

 

و یا توانبخشی  به صورت حضوری  ارائه خدمات نحوه تحویل خدمت و مکان آن

تابعه مراکز روزانه توانبخشی  توسط از راه دور

 سازمان بهزیستی



متناسب با نوع معلولیت فرد به مرکز در صورت  خدمتواجدین شرایط و ضوابط دریافت 

مرتبط ارجاع و از روزانه توانبخشی با کاربری 

 خد

متناسب با نوع مرکز بین  0099در سال  میزان تعرفه و شیوه واریز

ریال  به ازای ارائه  129992999تا  020.92999

خدمات به هرفرد دارای معلولیت به مراکز 

عنوان کمک هزینه پرداخت توانبخشی روزانه به 

می شود و خانواده نیز در صورت داشتن بضاعت،  

ریال به  21992999.نسبت به پرداخت حدود 

 عنوان سهم مشارکت به مرکز اقدام خواهد نمود.

 سازمان مراکز به وی خانواده یا فرد مراجعه  -0 مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(

 درخواست ارائه و بهزیستی

 پزشکی کمیسیون در فرد  پرونده طرح  -.

 معلولیت شدت تعیین و نوع تشخیص

 تعیین و توانبخشی کمیته در پرونده طرح -1

 ارائه قابل خدمات

 غیردولتی توانبخشی مرکز به فرد معرفی  -0

 خدمت دریافت و مرتبط روزانه

مدارک شناسایی فرد دارای  –درخواست  مدارک مورد نیاز

 معلولیت و سرپرست
 


