
www.investin-sk.ir                                      دمات  رما   ذاری   اسان   و یو د  رخا   تاد       Page 1 
 

  سال 14صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر 

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور موافقت : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   -1
  سال 14اصولی مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر 

  22/03/89:تاریخ 
  3از   1    صفحه

  استان خراسان جنوبیسازمان بهزیستی : عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  کننده به موضوع   نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )معاونت امور توانبخشی    مراکزتحت نظارت(اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت - 2

  سال   14صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
ریح اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تص- 1

تابعیت جمهوري - شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و
 اسالمی ایران

  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  ر دستگاهها واحدهاي اداري عدم اشتغال در سای-6

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط با -2

 - مددکار اجتماعی -کاردرمانی–پرستاري فیزیوتراپی ( امور توانبخشی 
پزشک و علوم تربیتی با  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  -روانشناسی

  ) اییگرایش کودکن استثن
تصویر اساسنامه در مورد اشخاص حقوقی همراه بااصل که به تایید   3

سازمان بهزیستی رسیده واهداف آن در راستاي فعالیت مذکور بوده و 
  مدیر عامل از نظر رشته تحصیلی واجد شرایط افراد حقیقی باشد  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس چهار  – 2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان بهزیستی  -5

امه رسمی کشور وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزن
 و ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  ان مراحلعنو

-  -  -  -  
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  سال 14انه فعالیت مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر صدور پرو

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور پروانه فعالیت : اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  سال 14مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر 

   22/03/89 :تاریخ 
   3از     1حهصف

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی               04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر )ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  - 2

  سال   14صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  یط اختصاصیشرا  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
تابعیت جمهوري -شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 اسالمی ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 4
  ن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان گذارند-5
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط -2

مددکار  -کاردرمانی–پرستاري فیزیوتراپی ( با امور توانبخشی 
پزشک و  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  -روانشناسی - اجتماعی

  ) گرایش کودکن استثنایی علوم تربیتی با
  دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر -3 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان-2
  ن خدمت براي آقایانتصویر کارت پایا -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   - 4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول -6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان -2
 موسس تصویر مدرك تحصیلی-3
  ریال400000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ - 4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدور پروانه فعالیت
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  سال 14صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر 

 

د نیاز صدور مجوز اطالعات ، شرایط و مدارك مور) الف  
  

صدورپروانه مسئول : اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
  سال 14فنی مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر 

  22/03/89 :تاریخ 
  3از        1   صفحه

                                                                                                                                 سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1
                                                                                                                                  سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب  - 1
                                                                                                                                                                                                                                         2213721: شماره تلفن و نمابر )ج  - 1
                                                                                                                                E _MAIL: (ir-kj-behzisty-www(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
                                                                                              2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  

  )معاونت امور توانبخشی مراکزتحت نظارت   (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت -2
  سال   14صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی و آموزشی معلوالن ذهنی زیر : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

ریح اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تص- 1
 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -    6

همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري  عدم اشتغال -1 
  ، نظامی انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

  سال سن 25دارا بودن حداقل  -2
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط  -3

مددکار  - کاردرمانی–پرستاري فیزیوتراپی ( با امور توانبخشی 
پزشک و  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  - انشناسیرو - اجتماعی

  علوم تربیتی با گرایش کودکن استثنایی
دارابودن حداقل سه سال تجربه کار در امور توانبخشی در مراکز  -3

  استانها و یکسال در دیگر شهرستانهاي استان  
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  - 4

  :صدور مجوز یا پروانه صادره  مدارك و مستندات مورد نیاز براي) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
  گواهی سالمت جسم و روان - 4
   4*3قطعه عکس  شش  – 5

هی عدم اعتیاد اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گوا- 1
 موسس 

  فرم تاییدیه حراست سازمان -2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان 4
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  - 4
   

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

-  -  -  -  
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 لسا 14صدور موافقت اصولی مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي 

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صدور : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
موافقت اصولی مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي 

  سال 14

   22/03/89 :تاریخ 
  3از     1صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: ننده عنوان مرجع صادر ک) الف - 1
  سازمان بهزیستی                   04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر )ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع  نام و شماره) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (در ه فعالیت اطالعات مجوز یا پروانه صا  -2

 14صدور موافقت اصولی مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
د به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح اعتقا- 1

تابعیت - شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و
 جمهوري اسالمی ایران

  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  طابق دستورالعمل سازمان گذارندن دوره هاي آموزشی م-6
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط با -2

 -مددکار اجتماعی - کاردرمانی–پرستاري فیزیوتراپی ( امور توانبخشی 
پزشک و علوم تربیتی با  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  -روانشناسی

  ) ییگرایش کودکن استثنا
تصویر اساسنامه در مورد اشخاص حقوقی همراه بااصل که به تایید   3

سازمان بهزیستی رسیده واهداف آن در راستاي فعالیت مذکور بوده و 
  مدیر عامل از نظر رشته تحصیلی واجد شرایط افراد حقیقی باشد  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  دارك و مستندات عمومیم

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس چهار  -2 

 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان بهزیستی وآگهی  -5

مه رسمی کشور و ارائه ي شماره ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنا
 ثبت موسسه برا اشخاص حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  ن مراحلعنوا

-  -  -  -  
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 سال 14نه فعالیت مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي صدور پروا

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صدور پروانه : اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
  سال 14االي فعالیت مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی ب

   22/03/89 :تاریخ 
   3 از   1صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج  -1 
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(رنتی و پست الکترونیکی آدرس سایت اینت) د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      ردمی سازمان بهزیستی تلفن محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي م:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -  2

  سال 14صدور پروانه فعالیت مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
تابعیت جمهوري -شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 اسالمی ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 اسیس مرکز سکونت در استان محل تقاضا ت-3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل  - 1
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط با -2

 -مددکار اجتماعی -کاردرمانی–پرستاري فیزیوتراپی ( امور توانبخشی 
پزشک و علوم تربیتی با  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  -سیروانشنا

  ) گرایش کودکن استثنایی
  دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر -3

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 عالیت  فرم درخواست صدور پروانه ف- 1
 گواهی  سالمت جسم و روان-2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   - 4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول -6

 موسسگواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد   - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان -2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ - 4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدور پروانه فعالیت
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  سال 14خشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي صدورپروانه مسئول فنی مراکز روزانه آموزش و توانب

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدورپروانه : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
  سال 14مسئول فنی مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي 

  22/03/89 :تاریخ 
  3از  1   هصفح

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی              04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  2210032:      تلفن 
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت- 2

 14صدورپروانه مسئول فنی مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه اي معلولین ذهنی باالي : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  ایط عمومیشر

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز - 4
 روان  برخورداري از سالمت جسم و-5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -    6

عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري  -1 
  ، نظامی انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

  سال سن 25دارا بودن حداقل  -2
ا دکترا  دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی کارشناسی ارشد و ی-3

در رشته هاي مطرح شده جهت صدور موافقت اصولی و رشته هنر با 
  شاخه صنایع دستی 

دارابودن حداقل سه سال تجربه کار در امور توانبخشی در مراکز  - 4
  استانها و یکسال در دیگر شهرستانهاي استان  

  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  -5
  :راي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و مستندات مورد نیاز ب) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان - 4
   4*3قطعه عکس شش  – 5

واهی عدم اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گ- 1
 اعتیاد موسس 

  فرم تاییدیه حراست سازمان -2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گواهی تجربه کار  -4 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

-  -  -  -  
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  سال 14صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر 

 

، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز اطالعات ) الف  
  

صدور موافقت اصولی : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   -1
  سال 14مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر 

   22/03/89 :تاریخ 
   3از    1 صفحه

  بهزیستی استان خراسان جنوبی سازمان: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
 2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج  -1 
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  مت  رسیدگی  کننده به موضوع نام و شماره تلفن واحد یا قس) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )تحت نظارت   معاونت امور توانبخشی مراکز(اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت -2

 14صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

م یا یکی از ادیان رسمی اعتقاد به دین مبین اسال- 1
- تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران
برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست -2

  سازمان
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 4
گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل -5
  زمان سا
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته هاي مرتبط با امور -2

روانشناس  ، فیزیوتراپ ،کاردرمان،گفتار درمان ،پرستار ،شنوایی  ( توانبخشی 
  )شناس ، مددکار اجتماعی و علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی 

هیات امنایی تصویر اساسنامه و آگهی  تاسیس در مراکز حقوقی و  - 3
موسسه در روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره ثبت 

   -الزامی است و فعالیت مذکور باید در اهداف اساسنامه قید گردیده باشد 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مومیمدارك و مستندات ع

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  – 2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان  -5

بهزیستی وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه 
ئه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص رسمی کشور و ارا

 حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  تیدریاف

-  -  -  -  
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  سال 14انبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر صدور پروانه فعالیت مراکزتو

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور پروانه فعالیت :  اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   -1
  سال 14مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر 

   22/03/89 :ریخ تا
   3از    1   صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج  -1 
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(ت الکترونیکی آدرس سایت اینترنتی و پس) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
مان بهزیستی محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی ساز:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  2210032:      تلفن 
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  - 2

 14صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال  

  :ط الزم مجوز یا پروانه صادره شرای) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1

تابعیت جمهوري -شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و
 اسالمی ایران

  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 رکز سکونت در استان محل تقاضا تاسیس م-3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته هاي مرتبط با -2

روانشناس  ، فیزیوتراپ ،کاردرمان،گفتار درمان ( امور توانبخشی ،
شناس ، مددکار اجتماعی و علوم تربیتی با گرایش ،پرستار ،شنوایی  
  )کودکان استثنایی 

در مراکز حقوقی و هیات امنایی تصویر اساسنامه و آگهی  تاسیس  3
موسسه در روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره 
ثبت الزامی است و فعالیت مذکور باید در اهداف اساسنامه قید گردیده 

  باشد 
  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره )  ج -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان-2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   - 4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( ه ساختمان از تاییدی -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول -6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان -2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ - 4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدور پروانه فعالیت
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  سال 14صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر 

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدورپروانه مسئول فنی :  یا پروانه فعالیت اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز -1
  سال 14مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر 

   22/03/89 :تاریخ 
   3 از  1صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                04وي پادگان خیابان ارتش روبه ر: نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر ) ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  - 2

 14صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی ونگهداري شبانه روزي معلوالن ذهنی باال و زیر : انه صادره عنوان کامل مجوز یا پرو) الف  -2
  سال  

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -    6

احدهاي اداري عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و و -1 
  ، نظامی انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

  سال سن  25دارا بودن حداقل  -2
دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته هاي مرتبط  -3

روانشناس  ، فیزیوتراپ ،کاردرمان،گفتار درمان ( با امور توانبخشی ،
علوم تربیتی با گرایش ،پرستار ،شنوایی  شناس ، مددکار اجتماعی و 

  )کودکان استثنایی 
دارا بودن حداقل سه سال تجربه کار در امور توانبخشی در مراکز - 4

  استانها و یکسال در دیگر شهرستانها ي استان 
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  -5

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  ندات عمومیمدارك و مست

 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان - 4
   4*3قطعه عکس شش  – 5 

اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد - 1
 موسس 

  ازمان فرم تاییدیه حراست س-2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  - 4
  ارائه ي گواهی تجربه ي کار  -5

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 صدور موافقت اصولی مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

 
صدور مجوز  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز) الف  

  

صدور موافقت اصولی : اقتصاديمجوز یا پروانه فعالیت  اطالعات مرجع صادر کننده -1
  مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

   22/03/89 :تاریخ 
   3از  1  صفحه 

                                                                                                                                                           سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1
                                                                                                                       سازمان بهزیستی                   04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب  - 1
                                                                                                                                                                                                                         2213721: شماره تلفن و نمابر ) ج- 1
                                                                                                                    E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
                                                                                                    2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
   :  بهزیستی تلفن  محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان:  پاسخگو ي در زمینه موضوع  نام و شماره تلفن فرد یا افراد) ي  - 1

2210032  

  )مراکزتحت نظارت  معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  - 2
  ع توانبخشی معلوالن ذهنی صدور موافقت اصولی مراکزجام: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1

تابعیت جمهوري -شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و
 اسالمی ایران

  نبرخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازما-2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط با -2

 - مددکار اجتماعی -مانیکاردر–پرستاري فیزیوتراپی ( امور توانبخشی 
پزشک و علوم تربیتی با  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  -روانشناسی

  ) گرایش کودکن استثنایی
تصویر اساسنامه در مورد اشخاص حقوقی همراه بااصل که به تایید   3

سازمان بهزیستی رسیده واهداف آن در راستاي فعالیت مذکور بوده و 
  ی واجد شرایط افراد حقیقی باشد  مدیر عامل از نظر رشته تحصیل

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  – 2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  براي آقایان تصویر کارت پایان خدمت - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان بهزیستی  -5

وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور 
 و ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  لی موسستصویر مدرك تحصی- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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  صدور پروانه فعالیت مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

 

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

ر پروانه فعالیت صدو: اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1
  مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

   22/03/89 :تاریخ 

   3از    1صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                     سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  به موضوع نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده ) ه  - 1
  2210032:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  )نت امور توانبخشی مراکزتحت نظارت   معاو(اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -  2
  صدور پروانه فعالیت مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در - 1

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران-جمهوري اسالمی وقانون اساسی 
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان -4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
درك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي مرتبط با امور دارا بودن م- 2

 - روانشناسی - مددکار اجتماعی - کاردرمانی–پرستاري فیزیوتراپی ( توانبخشی 
پزشک و علوم تربیتی با گرایش کودکن  –شنوایی شناس  –گفتار درمان 

  ) استثنایی
  دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر -3 

  :ات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و مستند) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان- 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   -4
  ) تش نشانی ، اماکن، بهداشت آ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول - 6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان - 2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ -4
  
 

  :براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت هزینه مورد نیاز ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدور پروانه فعالیت
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  صدورپروانه مسئول فنی مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدورپروانه مسئول : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
  مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی فنی

   22/03/89 :تاریخ 
  3از    1    صفحه

                                                                                                                       سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1
                                                                                                                             سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب  - 1
                                                                                                                                                                                                  2213721: ماره تلفن و نمابر ش) ج  - 1
                                                                                                                             E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(ترونیکی درس سایت اینترنتی و پست الکآ) د  - 1
                                                                                  2210032تلفن  _ی  معاونت مشارکتهاي مردم:  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی :  و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع  نام )ي - 1

  2210032:      تلفن 

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (ز یا پروانه صادر ه فعالیت اطالعات مجو -  2
  صدورپروانه مسئول فنی مراکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
الم یا یکی از ادیان رسمی تصریح اعتقاد به دین مبین اس- 1

 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  لعمل سازمان گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورا-    6

عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري  -1 
  ، نظامی انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

  سال سن 25دارا بودن حداقل  -2
دارا بودن مدرك حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته هاي  -3

مددکار  -ردرمانیکا–پرستاري فیزیوتراپی ( مرتبط با امور توانبخشی 
پزشک و  –شنوایی شناس  –گفتار درمان  -روانشناسی - اجتماعی

  علوم تربیتی با گرایش کودکن استثنایی
دارابودن حداقل سه سال تجربه کار در امور توانبخشی در مراکز  - 4

  استانها و یکسال در دیگر شهرستانهاي استان  
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  -5

  :رك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدا) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان - 4
   4*3قطعه عکس  شش -5

سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اصل گواهی عدم - 1
 اعتیاد موسس 

  فرم تاییدیه حراست سازمان -2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان  -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  - 4
   

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2
مبلغ   عنوان مراحل

  دریافتی
  بشماره حسا  کد بانک عامل

-  -  -  -  
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 : صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  آموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك نابینا وکم بینا -1

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور موافقت اصولی :  اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   - 1
  ك نابینا وکم بیناآموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کود -1: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 

   3از      1    صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                  سازمان بهزیستی                  04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )د - 1
 2210032تلفن  _ردمی  معاونت مشارکتهاي م:  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
  2210032: محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع )ي  - 1

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت   -2
آموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك  -1: صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: امل مجوز یا پروانه صادره عنوان ک) الف  - 2

     نابینا وکم بینا
  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
یح شده اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصر- 1

تابعیت جمهوري اسالمی -در قانون اساسی جمهوري اسالمی و
 ایران

  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
 سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان -4
  عدم سوءپیشینه -5
  

  سال سن 22دارا بودن حداقل - 1
  حداقل لیسانس براي اشخاص حقیقی  دارا بودن مدرك تحصیلی- 2
در اساسنامه  متقاضیان حقوقی حتما باید فعالیت مذکور قید گردیده -3

  - باشد 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3کس قطعه عشش  - 2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان بهزیستی  -5

وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور و 
 ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس- 2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس-4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 :صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  نا وکم بیناآموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك نابی -1

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1
  آموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك نابینا وکم بینا - 1: جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 

   3از  1     صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                      سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
  2210032:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  فن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع نام و شماره تل) ي  - 1

  )مراکزتحت نظارت  معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت -  2
آموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك  - 1: فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی صدور پروانه: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

     نابینا وکم بینا
  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در - 1

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران-قانون اساسی جمهوري اسالمی و
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
 سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان -4
  عدم سوءپیشینه -5
  

  سال سن 22دارا بودن حداقل  - 1
  دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل لیسانس براي اشخاص حقیقی - 2
  دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر - 3  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان- 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   گزارش -4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول - 6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان - 2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000پروانه فعالیت به مبلغ واریز فیش جهت صدور -4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی   ریال  400000  صدور پروانه فعالیت 
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 :صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  آموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك نابینا وکم بینا -1

 

شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز اطالعات ، ) الف  
  

صدورپروانه مسئول فنی :  اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
آموزشی وتوانبخشی روزانه خانواده و کودك نابینا وکم  -1: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  بینا

   22/03/89 :تاریخ 
   3از     1صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: رجع صادر کننده عنوان م) الف - 1
                                                                                                                 سازمان بهزیستی                  04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر   ) ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی :  مینه موضوع نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در ز) ي- 1

  2210032:      تلفن 
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت   -2

آموزشی وتوانبخشی  -1: ی،حسی،حرکتیصدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسم: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
     روزانه خانواده و کودك نابینا وکم بینا

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1

 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 ران تابعیت جمهوري اسالمی ای-2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گواهی عدم سوء پیشینه -6

عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري ،  -1 
  و صنفی  نظامی انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی

  سال سن 25دارا بودن حداقل  -2
دارا بودن مدرك  تحصیلی در یکی از رشته هاي تخصصی مرتبط با -3

سال تجربه کار مفید 2نابینایان و دارندگان مدرك کارشناسی که حداقل 
  در زمینه توانبخشی نابینایان داشته باشند 

  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  - 4
  :دات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و مستن) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان - 4
   4*3قطعه عکس  شش  – 5

ینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد اصل گواهی عدم سوء پیش- 1
 موسس 

  فرم تاییدیه حراست سازمان -2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط - 4
  ارائه ي گواهی تجربه کار -5

   
  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  انک عاملکد ب  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 :می،حسی،حرکتیصدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جس

 سال6آموزشی وتوانبخشی خانواده و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر -2

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صدور موافقت اصولی : اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
نواده و کودك کم شنوا و آموزشی وتوانبخشی خا -2: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  سال6ناشنواي زیر

 :تاریخ 
22/03/89   

از       1  صفحه 
3   

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                             سازمان بهزیستی               04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی   : نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )بخشی معاونت امور توانمراکزتحت نظارت  (صادر ه فعالیت اطالعات مجوز یا پروانه  - 2

آموزشی وتوانبخشی  - 2: صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال6خانواده و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده اعتقاد به دین مبین اسالم - 1
تابعیت جمهوري اسالمی - در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 سکونت درشهرستان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 برخورداري از سالمت جسم و روان - -4
  گواهی عدم سوءپیشینه -- 5
  

درك تحصیلی در یکی از رشته هاي شنوایی شناسی دارا بودن  حداقل م- 1
  ،گفتار درمانی و سایر رشته هاي تخصصی با گرایش و عنوان ناشنوایان  

در مراکز حقوقی و هیات امنایی حداقل یک نفر  از اعضاموسسه باید  -2
  -داراي سابقه فعالیت در خصوص ناشنوایان باشد  

  :صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و مستندات مورد نیاز براي ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  -2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان  -5

ت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه بهزیستی وآگهی ثب
رسمی کشور و ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص 

 حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :وز یا پروانه فعالیت هزینه مورد نیاز براي صدور مج) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

-  -  -  -  
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 :صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 سال6آموزشی وتوانبخشی خانواده و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر -2

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

ت مراکزتوانبخشی صدور پروانه فعالی: اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   -1
  سال6آموزشی وتوانبخشی خانواده و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر - 2:جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 

   3از   1  صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                             بهزیستی                سازمان  04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  ماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع نام و ش) ه - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي   - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (ه صادر ه فعالیت اطالعات مجوز یا پروان -2

آموزشی وتوانبخشی خانواده  - 2:صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال6و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  ط عمومیشرای

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
تابعیت جمهوري -شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 اسالمی ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 ن برخورداري از سالمت جسم و روا- 4
  گواهی عدم سوءپیشینه -5
  

دارا بودن  حداقل مدرك تحصیلی در یکی از رشته هاي شنوایی - 1
شناسی ،گفتار درمانی و سایر رشته هاي تخصصی با گرایش و عنوان 

سال تجربه کار با  2ناشنوایان  و دارندگان مدرك کارشناسی که حداقل 
  ناشنوایان را داشته باشند 

ت امنایی حداقل یک نفر  از اعضاموسسه باید در مراکز حقوقی و هیا -2
  -داراي سابقه فعالیت در خصوص ناشنوایان باشد  

  دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر 3  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 ر پروانه فعالیت  فرم درخواست صدو- 1
 گواهی  سالمت جسم و روان-2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   - 4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول -6

 دم اعتیاد موسسگواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و ع  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان -2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال40000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ - 4
  ارائه ي گواهی تجربه کار  -5
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

  2173452193006  ملی   ریال  400000  صدور پروانه فعالیت
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 : مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتیصدورپروانه 

 سال6آموزشی وتوانبخشی خانواده و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر -2

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

 

صدورپروانه مسئول فنی :  اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   -1
آموزشی وتوانبخشی خانواده و کودك کم شنوا و  - 2:سی،حرکتیمراکزتوانبخشی جسمی،ح

  سال6ناشنواي زیر

   22/03/89 :تاریخ 
   3از     1صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
      سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر ) ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  سخگو ي در زمینه موضوع نام و شماره تلفن فرد یا افراد پا) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  - 2

آموزشی وتوانبخشی  -2:وانبخشی جسمی،حسی،حرکتیصدورپروانه مسئول فنی مراکزت: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال6خانواده و کودك کم شنوا و ناشنواي زیر

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 اسالمی ایران  تابعیت جمهوري-2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گواهی عدم سوءپیشینه  -    6

عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي  -1 
  دي ، خدماتی و صنفی اداري ، نظامی انتظامی ، قضایی ، تولی

دارا بودن  حداقل مدرك تحصیلی در یکی از رشته هاي شنوایی -2
شناسی گفتار درمانی و سایر رشته هاي تخصصی با گرایش و عنوان 

سال تجربه کار  2ناشنوایان  و دارندگان مدرك کارشناسی که حداقل 
  با ناشنوایان را داشته باشند 

  ارائه ي گواهی تجربه ي کار  -3
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  - 4

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 و روان گواهی سالمت جسم - 4
   4*3قطعه عکس  شش  – 5

اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد - 1
 موسس 

  فرم تاییدیه حراست سازمان -2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان  -3
  رائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  - 4
  ارائه ي گواهی تجربه ي کار -5
   

  :ر مجوز یا پروانه فعالیت هزینه مورد نیاز براي صدو) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

-  -  -  -  
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 :صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی - 3

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صولی صدور موافقت ا: اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی وآموزشی معلوالن -3: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  جسمی حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 
   3  از   1صفحه   

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                سازمان بهزیستی          04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (وز یا پروانه صادر ه فعالیت اطالعات مج - 2

مراکز غیر دولتی روزانه -3:صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
 توانبخشی وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی  

  :ادره شرایط الزم مجوز یا پروانه ص) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده - 1
تابعیت جمهوري اسالمی - در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
  سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -3
ت پایان خدمت یا معافیت در خدمت  وظیفه دارا بودن کار - 4

 براي آقایان 
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گواهی عدم سو ءپیشینه -6
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس  در یکی از -2

نشناسی ، رشته هاي پزشکی ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی، ارتوپدي فنی ، روا
  مددکاري اجتماعی و پرستاري 

در مراکز حقوقی و هیات امنایی تصویر اساسنامه و آگهی  تاسیس  3
موسسه در روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره ثبت 

  الزمی است 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  میمدارك و مستندات عمو

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  – 2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان  -5

بهزیستی وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه 
ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص  رسمی کشور و ارائه

 حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  دریافتی

-  -  -  -  
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 :شی جسمی،حسی،حرکتیصدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخ

  مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی-3

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی : اقتصادي در کننده  مجوز یا پروانه فعالیتاطالعات مرجع صا - 1
  روزانه توانبخشی وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی مراکز غیر دولتی-3: جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 

  3  از   1   صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                         سازمان بهزیستی           04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر ) ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  وضوع نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به م) ه - 1
  2210032  :ي مردمی سازمان بهزیستی تلفن محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتها:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  )وانبخشی مراکزتحت نظارت   معاونت امور ت(اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -2
مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی وآموزشی -3: صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  معلوالن جسمی حرکتی  

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده اعتقاد به دین مبین - 1

تابعیت جمهوري اسالمی - در قانون اساسی جمهوري اسالمی و
 ایران

  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
  سکونت درشهرستان ستان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 دارا بودن کارت پایان خدمت براي آقایان -4
 روان برخورداري از سالمت جسم و -5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان - 6
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل  - 1
دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا ،فوق لیسانس در یکی از رشته هاي پزشکی ،فیزیوتراپی - 2

  ،کاردرمانی، ارتوپدي فنی ، روانشناسی ، مددکاري اجتماعی و پرستاري 
  فقت اصولی معتبردارا بودن پروانه موا  -3 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان- 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  با کروکی   گزارش بازدید تخصصی ساختمان -4
آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
 (  
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول - 6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان - 2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000 واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ-4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  عنوان مراحل
مبلغ 
  دریافتی

  شماره حساب  کد بانک عامل

 400000  صدور پروانه فعالیت
  ریال 

  2173452193006  ملی
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 :صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی-3

 

ز صدور مجوز اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیا) الف  
 

صدورپروانه مسئول فنی : اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی  - 1
  مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی-3: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 
  3از   1   صفحه 

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: ننده عنوان مرجع صادر ک) الف - 1
                                                                                                                             سازمان بهزیستی        04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: لفن و نمابر شماره ت ) ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  ع نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضو) ي - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -2

مراکز غیر دولتی روزانه توانبخشی - 3: یصدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکت: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2
  وآموزشی معلوالن جسمی حرکتی  

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1

 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 2
 رخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمانب-3
 سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان - 6
  گواهی عدم سوء پیشینه  7

اداري ، نظامی  عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي -1 
  انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 2
دارا بودن مدرك تحصیلی دانش نامه دکترا در رشته طب فیزیکی و توان بخشی ، -3

دکتر اي عمومی با سه سال سابق کار مرتبط ، کارشناسی ارشد فیزیو تراپی با سه سال 
  ناسی ارشد کار درمانی با سه سال سابقه کار مرتبط سابقه کار مرتبط ، کارش

  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  -4

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 یتصویر مدارك شناسایی  مسئول فن- 2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان -4
   4*3قطعه عکس  شش  -5

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد موسس - 1
  فرم تاییدیه حراست سازمان - 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان  -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  -4
ه دائم پزشکی یا گواهی انجام خدمت نیروي انسانی پزشکی یا تصویر پروان-5

  معافیت از آن 
  تصویر سوابق کار تجربی در امور توانبخشی با تایید کمیته تخصصی استان  - 6
   

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  

 
  
  
.  
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 :صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  سال 14زي توانبخشی و نگهداري معلولین جسمی حرکتی باالي مراکز شبانه رو-4

 

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

 

صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی : اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1
  سال 14ین جسمی حرکتی باالي مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري معلول- 4: جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 

   3از  1   صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                               سازمان بهزیستی               04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر )ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _مردمی  معاونت مشارکتهاي :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
  2210032:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  ي در زمینه موضوع شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو نام و) ي - 1

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -2
مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري - 4: صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: ان کامل مجوز یا پروانه صادره عنو) الف  - 2

  سال  14معلولین جسمی حرکتی باالي 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
ادیان رسمی تصریح شده در اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از - 1

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران-قانون اساسی جمهوري اسالمی و
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
  سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -3
دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت در خدمت  وظیفه براي  -4

 آقایان 
 جسم و روان برخورداري از سالمت -5
  گواهی عدم سو ءپیشینه - 6
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا ،فوق لیسانس در یکی از رشته هاي پزشکی - 2

  ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی، ارتوپدي فنی ، روانشناسی ، مددکاري اجتماعی و پرستاري 
و آگهی  تاسیس موسسه در در مراکز حقوقی و هیات امنایی تصویر اساسنامه  -3

 روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره ثبت 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  – 2
 صفحات شناسنامه موسس تصویر تمام -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان بهزیستی  -5

وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور و 
 ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس- 2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس-4
  گواهی  سالمت جسم و روان -5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 :صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 سال 14مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري معلولین جسمی حرکتی باالي -4

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) فال  
  

صدور پروانه فعالیت :  اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   -1
مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري معلولین جسمی -4: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

  سال 14حرکتی باالي 

   22/03/89 :تاریخ 

   3 از 1   صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                            سازمان بهزیستی     04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع نام و شماره تلفن فرد ) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت - 2

مراکز شبانه روزي - 4: ت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتیصدور پروانه فعالی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  سال 14توانبخشی و نگهداري معلولین جسمی حرکتی باالي 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
تابعیت جمهوري -ی وشده در قانون اساسی جمهوري اسالم

 اسالمی ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
  سکونت درشهرستان ستان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 دارا بودن کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -6
  

  سال سن 25ا بودن حداقل دار - 1
دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا ،فوق لیسانس در یکی از رشته هاي پزشکی -2

،فیزیوتراپی ،کاردرمانی، ارتوپدي فنی ، روانشناسی ، مددکاري اجتماعی و 
  پرستاري 

 دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر -3  

  :یا پروانه صادره  مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان-2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   - 4
آتش نشانی ، اماکن، ( تاییدیه ساختمان از  -5

  ) بهداشت 
معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر  -6

  مسئول

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان -2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ - 4
  
 

  :الیت هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فع) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدور پروانه فعالیت
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 :صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 سال 14مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري معلولین جسمی حرکتی باالي -4

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی : اقتصاديانه فعالیت اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پرو - 1
  سال 14مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري معلولین جسمی حرکتی باالي - 4: جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 
   3 از 1  صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                    سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : کد پستی نشانی و ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(کترونیکی آدرس سایت اینترنتی و پست ال) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
  2210032:      بهزیستی تلفن محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -2
مراکز شبانه روزي توانبخشی و نگهداري - 4: صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  سال 14حرکتی باالي معلولین جسمی 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده - 1

 در قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان - 6
  گواهی عدم سوء پیشینه   - 7

عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري ، نظامی انتظامی ،  -1 
  ماتی و صنفی قضایی ، تولیدي ، خد

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 2
دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا ،فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته هاي پزشکی ، -3

  فیزیوتراپی یا کار درمانی 
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  -4

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  و مستندات عمومیمدارك 
 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی- 2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان -4
   4*3قطعه عکس  شش  -5

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد موسس - 1
  ست سازمان فرم تاییدیه حرا- 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  -4
  تصویر پروانه دائم پزشکی یا گواهی انجام خدمت نیروي انسانی پزشکی یا معافیت از آن -5
  تصویر سوابق کار تجربی در امور توانبخشی با تایید کمیته تخصصی استان  - 6
   

  :د نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت هزینه مور) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 روزانه توانبخشی و آموزشی معلوالن ضایعه نخاعی -5:

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

اصولی  صدور موافقت: اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  -1
  روزانه توانبخشی و آموزشی معلوالن ضایعه نخاعی -5:مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 :تاریخ 
22/03/89   
  3از     1    صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                    تی                سازمان بهزیس 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع  نام و) ه - 1
محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي - 1

  2210032:   تلفن 
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (صادر ه فعالیت اطالعات مجوز یا پروانه  - 2

روزانه توانبخشی و  - 5:صدور موافقت اصولی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  آموزشی معلوالن ضایعه نخاعی 

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  ختصاصیشرایط ا  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده - 1
تابعیت جمهوري اسالمی - در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
  سکونت درشهرستان  محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 گواهی عدم سوء پیشینه  - 4
 مت جسم و روان برخورداري از سال-5
  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت جهت آقایان  -6
  

  سال سن 25دارا بودن حداقل - 1
دارندگان مدرك تحصیلی ( دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی -2

دکترا یا فوق لیسانس در رشته هاي پزشکی ، فیزیوتراپی ، کار درمانی 
اجتماعی و پرستاري الویت خواهند ،ارتوپدي فنی ، روانشناسی ، مددکاري 

  ) -داشت 
در مراکز حقوقی و هیات امنایی تصویر اساسنامه و آگهی  تاسیس  -3

موسسه در روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره ثبت 
  الزامی است 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  ات عمومیمدارك و مستند

 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  – 2
 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان - 4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان  -5

بهزیستی وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه 
ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص  رسمی کشور و

 حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس-2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس- 4
  گواهی  سالمت جسم و روان -- 5

  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

مبلغ   عنوان مراحل
  شماره حساب  کد بانک عامل  ریافتید

-  -  -  -  
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 :توانبخشی جسمی،حسی،حرکتیصدور پروانه فعالیت مراکز

 روزانه توانبخشی و آموزشی معلوالن ضایعه نخاعی -5

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صدور پروانه فعالیت : اقتصاديمجوز یا پروانه فعالیت اطالعات مرجع صادر کننده  -1
  موزشی معلوالن ضایعه نخاعیروزانه توانبخشی و آ -  5: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

   22/03/89 :تاریخ 
  3از   1 صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                                                                          سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  ماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع نام و ش) ه  - 1
محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي - 1

  2210032:      تلفن 
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (صادر ه فعالیت اطالعات مجوز یا پروانه - 2

روزانه توانبخشی و آموزشی  - 5: صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  معلوالن ضایعه نخاعی

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  اختصاصیشرایط   شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح - 1
تابعیت جمهوري -شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی و

 اسالمی ایران
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-2
  سکونت درشهرستان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 گواهی عدم سوء پیشینه - 4
 ت جسم و روان برخورداري از سالم-5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -6
  دارا بودن کارت پایان خدمت براي آقایان  - 7

  سال سن 25دارا بودن حداقل -1 - 1
دارندگان مدرك ( دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی -2

 تحصیلی دکترا یا فوق لیسانس در رشته هاي پزشکی ، فیزیوتراپی ، کار
درمانی ،ارتوپدي فنی ، روانشناسی ، مددکاري اجتماعی و پرستاري 

  ) - الویت خواهند داشت 
در مراکز حقوقی و هیات امنایی تصویر اساسنامه و آگهی  تاسیس  -3

موسسه در روزنامه رسمی کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره ثبت 
  -الزامی است

  بردارا بودن پروانه موافقت اصولی معت -4  
  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان-2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   - 4
آتش نشانی ، اماکن، ( تاییدیه ساختمان از  -5

  ) بهداشت 
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول -6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان -2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت به مبلغ - 4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدور پروانه فعالیت
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 :صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 روزانه توانبخشی و آموزشی معلوالن ضایعه نخاع -5

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  

صدورپروانه مسئول فنی :  اقتصاديرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت اطالعات م -1
  روزانه توانبخشی و آموزشی معلوالن ضایعه نخاع - 5: مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی

 :تاریخ 
22/03/89  

  3از   1  صفحه 
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                   سازمان بهزیستی                04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نی و کد پستی نشا) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر )ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      فن محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تل:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

2210032  
  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت - 2

روزانه توانبخشی و  -5: صدورپروانه مسئول فنی مراکزتوانبخشی جسمی،حسی،حرکتی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2
  آموزشی معلوالن ضایعه نخاعی

  :الزم مجوز یا پروانه صادره شرایط ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی - 1
 تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -2
برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست -3

 سازمان
 مرکز  محل تقاضا تاسیس  در استان سکونت - 4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
از  دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم-6

   وظیفه 
  

عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحدهاي اداري ، نظامی  -1 
  انتظامی ، قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

  سال سن 25دارا بودن حداقل -2
در رشته تخصصی طب فیزیک و توانبخشی صیلی دکترا ،دارا بودن مدرك تح-3

، دکتري عمومی با سه سال سابقه کار مرتبط ، کارشناس ارشد فیزیوتراپی با سه 
 سال سابقه کار مرتبط ، کارشناسی ارشد کاردرمانی با سه سال سابقه کار مرتبط 

  ، فیزیوتراپی یا کار درمانی 
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  - 4

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی-2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
  گواهی سالمت جسم و روان - 4
   4*3قطعه عکس  شش  – 5

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد موسس اصل - 1
  فرم تاییدیه حراست سازمان -2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  - 4
  تصویر پروانه دائم پزشکی -5
  
   

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  لعنوان مراح

-  -  -  -  
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  )تولیدي  –کارگاه حمایتی ( مراکز توانبخشی حرفه اي صدور موافقت اصولی 

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور موافقت اصولی مراکز : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت   - 1
    )تولیدي  –کارگاه حمایتی ( توانبخشی حرفه اي 

   22/03/89 :تاریخ 

   3از    1    صفحه
                                                                                                                                                               سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1
                                                                                                                             سازمان بهزیستی               04خیابان ارتش روبه روي پادگان : د پستی نشانی و ک) ب  - 1
                                                                                                                                                                                                                          2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج  - 1
                                                                                                                              E _MAIL: (ir-kj-behzisty-www(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی -)د  - 1
                                                                                                                2210032تلفن  _ارکتهاي مردمی  معاونت مش:  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
  2210032:      زیستی تلفن محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان به:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت -2
  )  تولیدي  –کارگاه حمایتی ( صدور موافقت اصولی مراکز توانبخشی حرفه اي : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :دره شرایط الزم مجوز یا پروانه صا) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در - 1

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران-قانون اساسی جمهوري اسالمی و
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 ت جسم و روان برخورداري از سالم-4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  

دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی  در رشته هاي مرتبط با امور توانبخشی - 1
کاردرمانی ، گفتار درمانی ، بینایی سنجی ، ارتوپدي فنی ، شنوایی سنجی ، : 

در مراکز حقوقی و  ی و پزشکیتماعی ، مدیریت توانبخشروانشناسی ، مددکاري اج
تصویر اساسنامه و آگهی  تاسیس موسسه در روزنامه رسمی -2            هیات امنایی

کشور به همراه آخرین تغییرات و شماره ثبت الزامی است  و اهداف اساسنامه باید در 
راستاي فعالیت حوزه توانبخشی بوده و مدیر عامل از نظر رشته تحصیلی واجد شرایط 

  - فراد حقیقی باشد ا

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 فرم درخواست موافقت اصولی - 1
 موسس 4*3قطعه عکس شش  - 2 

 تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس -3
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -4
تصویر اساسنامه موسسه  مورد تایید سازمان بهزیستی  -5

وآگهی ثبت موسسه و چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور و 
 ارائه ي شماره ثبت موسسه برا اشخاص حقوقی

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس- 2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس-4
  اهی  سالمت جسم و روان گو-- 5
  

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 )تولیدي  –کارگاه حمایتی ( صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی مراکز توانبخشی حرفه اي 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی : اقتصاديعالیت  اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه ف - 1
  )تولیدي  –کارگاه حمایتی ( مراکز توانبخشی حرفه اي 

   22/03/89 :تاریخ 

   3 از 1   صفحه
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
                                                                                                                             سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
  2210032:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -2
  )  تولیدي  –کارگاه حمایتی ( صدور پروانه فعالیت مراکزتوانبخشی مراکز توانبخشی حرفه اي : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  ایط عمومیشر
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در - 1

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران-قانون اساسی جمهوري اسالمی و
  برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان- 2
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -3
 وان برخورداري از سالمت جسم و ر-4
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -5
  

: دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی  در رشته هاي مرتبط با امور توانبخشی - 1
کاردرمانی ، گفتار درمانی ، بینایی سنجی ، ارتوپدي فنی ، شنوایی سنجی ، روانشناسی ، 

   مددکاري اجتماعی ، مدیریت توانبخشی و پزشکی
  دارا بودن پروانه موافقت اصولی معتبر -2  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان- 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   -4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول - 6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري و عدم اعتیاد موسس  - 1
 فرم تاییدیه حراست سازمان - 2
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-3
  ریال400000صدور پروانه فعالیت به مبلغ  واریز فیش جهت-4
  
 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 400000  صدورپروانه فعالیت
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  )تولیدي  –کارگاه حمایتی ( صدورپروانه مسئول فنی مراکز توانبخشی حرفه اي 

  

 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدورپروانه مسئول فنی مراکز توانبخشی : اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1
  )تولیدي  –کارگاه حمایتی ( حرفه اي 

   22/03/89 :تاریخ 
   3 از   1  صفحه

                                                                                                                                                  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1
                                                                                                                             سازمان بهزیستی       04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب  - 1
                                                                                                                                                                                                      2213721: شماره تلفن و نمابر  )ج - 1
                                                                                                                                            E _MAIL: (ir-kj-behzisty-www(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
                                                                                                       2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه  - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي - 1

2210032  

  )مراکزتحت نظارت   معاونت امور توانبخشی (اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  – 2
  )  تولیدي  –کارگاه حمایتی ( صدورپروانه مسئول فنی مراکز توانبخشی حرفه اي : مجوز یا پروانه صادره  عنوان کامل) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در - 1

 قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مرکز -4
 برخورداري از سالمت جسم و روان -5
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان -   6

هاي اداري ، نظامی انتظامی ، عدم اشتغال همزمان در کلیه دستگاهها و نهادها و واحد -1 
  قضایی ، تولیدي ، خدماتی و صنفی 

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته هاي فنی و مهندسی یا - 2
استادکاران داراي مدرك مهارت درجه یک فارغ التحصیل از سازمان آموزش فنی و حرفه 

  اي 
  انبخشی یا فنی و حرفه اي دارا بودن حداقل یک سال تجربه کار در امور تو-3
  دارا بودن پروانه فعالیت معتبر  -4

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی  مسئول فنی- 2
 امبرده تصویر مدرك تحصیلی ن-3
 گواهی سالمت جسم و روان -4
   4*3قطعه عکس  شش  -5

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  و گواهی عدم اعتیاد موسس - 1
  فرم تاییدیه حراست سازمان - 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط  -4
   

  :وز یا پروانه فعالیت هزینه مورد نیاز براي صدور مج) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
 

 :زمانبندي هر مرحلهصدور مجوز یا پروانه صادره  و / مراحل اجراي  -3
 گانه 12موارد 

 22/03/89تاریخ  

 3از     2صفحه  

  
کد 
  مرحله

 

  
  

 عنوان مرحله

  
  

زمان 
 انجام

  
 ورودي مرحله

  
 خروجی مرحله

 نوع ورودي

واحد 
سازمان 
 ارائه کننده

 نوع خروجی
واحد سازمان 
 دریافت کننده

 روز 7 تشکیل پرونده 1
ارائه  در خواست و 

نیاز  مدارك  مورد
 توسط متقاضی

 متقاضی
بررسی   در 
 خواست

اداره  بهزیستی 
 شهرستان

 تصمیم گیري روز47 صدور  مجوز 2
سازمان 
 بهزیستی

 سازمان بهزیستی صدور مجوز

3 
تحویل مجوز و ثبت 

 اطالعات
 دریافت مجوز روز3

اداره  
بهزیستی 
 شهرستان

تحویل مجوز به 
 متقاضی

اداره  بهزیستی 
 شهرستان

  
  :اطالعات تکمیلی از جمله سایر 
 :   دوره اعتبار مجوز        

  ماه  6یکسال و قابل تمدید به مدت : موافقت اصولی 
  سه سال: پروانه فعالیت 

  یک سال : کارت مدیر مسئولی
 روز   57:حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت در خواست مرجع صدور  •

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.investin-sk.ir                                      دمات  رما   ذاری   اسان   و یو د  رخا   تاد       Page 32 
 

: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

  22/03/89 :تاریخ 
 گانه 12موارد :   صادره نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه  - 4

 3  از   3 :    صفحه 

تحویل مجوز و ثبت :3مرحله 
 اطالعات

 تشکیل پرونده:1مرحله  صدور مجوز:2مرحله 

  مرحله                   
واحد 

 سازمان/

    
  
  
  
  
 

  
  

  متقاضی
 

     
  

اداره بهزیستی 
  شهرستان

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

ده 
 ما
ون
یس
کم

نه 
رخا
دبی

26 
ان
زم
سا

ی 
دم
مر

ي  
تها
رک
شا
ت م
عاو
م

  

تی
یس
هز
ن ب
زما
سا

  

 

 

ارائه درخواست و مدارك 
 مورد نیاز جهت تکمیل

اعالم رد درخواست 
 متقاضی

جهت اطالع و تحویل به 
 متقاضی

بایگانی شهرستان 

رونوشت به معدونت ارسال 
تخصصی  جهت اطالع و نظارت بر 

 مرکز

ثبت در بانک اطالعات 
 دببیرخانه کمیسون استان

بایگانی 
 پرونده

استعالم از معاونت  استعالم حراست
 تخصصی

استان 26بررسی در کمسیون ماده   

 صدور مجوز

 شروع

تصمیم 
 گیري

 بررسی درخواست

تصمیم 
 گیري

 بایگانی

 عدم موافقت 

 عدم موافقت 

 عدم موافقت 

 موافقت 

تصمیم 
 گیري

 پایان

 بررسی درخواست
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