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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 اعتياد اقامتي کوتاه مدتصدور پروانه فعاليت مراکز درمان  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 الزم برای مجوز صادرهشرایط 
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

براساس آئین نامه داخلی 

ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از  28ماده 

مقررات دولت ،مصوب سال 

مجلس محترم شورای  1661

اعتقاد به دین اسالم  -1اسالمی

تابعیت جمهوری اسالمی  -2

دارابودن کارت پایان  -6ایران 

عدم سوء  -9معافیت خدمت 

عدم اعتیاد  -5پیشینه کیفری

دارابودن  -8به مواد مخدر 

 -6 سال تمام 25حداقل 

 نداشتن بیماری روانی 

قانون تنظیم بخشی از  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای اسالمی شرایط مسئول فنی و  1661مقررات دولت ،مصوب سال 

برخورداری از سابقه کار سه ماهه در مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد -1:رك مورد نیاز مدا

نظری و عملی ) هفته ای  2سازمان بهزیستی یا دانشگاه های علوم پزشكی یا گذراندن دوره 

پروانه مطب پزشكی مرتبط با -2در مراکز تحت نظارت و مورد تایید سازمان بهزیستی ( 

پروانه دائم پزشكی گواهی از پزشك معتمد مبنی بر عدم وجود  -6محل فعالیت مرکز

گواهی آموزشی دوره  –9اختالل و ناخوشی روانپزشكی مختل کننده عملكرد فرد 

M.M.T متخصص روانپزشكی یك نفر به ازای هر -1نیروی انسانی مراکزاقامتی کوتاه مدت

داشتن حداقل مدرك  روانشناس بالینی با-2( روز در هفته  6حداقل ) نفر مقیم 61

روزه آموزشی ، یك نفر به  6سال کار در زمینه اعتیادگواهی دوره  2کارشناسی با تجربه 

نفر مقیم در هر  61پزشك عمومی دوره دیده یك نفر به ازای هر -6نفر مقیم  61ازای هر 

مسئولیت فنی در ساعات شیفت بر : تبصره ( پزشك  6ساعت  29در ) ساعته  6شیفت 

-9شك عمومی دوره دیده می باشد که باید شرایط مسئول فنی را دارا باشد عهده پز

روزه آموزشی و سابقه کار یك  6مددکار اجتماعی باداشتن مدرك کارشناسی گواهی دوره 

 نفر مقیم  61ماهه ، یك نفر به ازای هر 
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 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

در خواست کتبی وتكمیل -1

دارا بودن -2 1فرم شماره 

مدرك تحصیلی دکترا دررشته 

تكمیل فرم پیشینه -6پزشكی

علمی وفرم سه برگی 

متقاضیان در یافت مجوز از 

پنج قطعه عكس -9سازمان

تصویر تمام صفحات  -5 6*9

 -8شناسنامه وکارت ملی

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی 

فضای فیزیكی مورد نیاز مراکز اقامتی کوتاه مدت فضای فیزیكی مراکز با انواع خدمات 

-1نفر به شرح ذیل می باشد  61نفرو حداکثر  15درمانی و بازتوانی و تعداد پذیرش حداقل 

اتاق -2( اتاق  5تا  6به تعداد ) متر برای هر نفر  9نفر و حداقل  6-8اتاق خواب با گنجایش 

یك اتاق با : بخش پذیرش و اداری -6متر مربع  12اتاق با مساحت حداقل  یك: مشاوره 

یك سالن متناسب با حداکثر تعداد : سالن ناهارخوری -9متر مربع  6مساحت حداقل 

حمام ، دوش و -8نفر بیمار  15دستشوئی و توالت دو سرویس به ازای هر -5پذیرش 

یك اتاق با مساحت : اق پرسنل درمان ات-6نفر بیمار  15دو سرویس به ازای هر : رختكن 

فضای : 1انبار و تاسیسات تبصره -4ایستگاه خدمات پرستاری -6متر مربع  12حداقل 

اختصاص محلی برای نمونه گیری ضروری :  2فیزیكی مرکز باید فضایی مستقل باشد تبصره 

 است 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل دریافتيمبلغ  ردیف

   ریال 511111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 
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 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ ارائه کنندهسازمان 

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اداره اماکن 

 وبهداشت

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 فنی مهندسیاداره 

6 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

مدارك بررسی 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : ویا پروانه صادره در طول یک سالتعداد مجوز 

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت نماید 

. 
  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 اخذ استعالم از اداره اماکن وبهداشت 2

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6
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 اقتصادیاطالعات مجوزیا پروانه 
 صدور موافقت اصولي مهد کودک خصوصي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز غیر دولتی  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

-6تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت

دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

سكونت -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام 25سن 

 در شهرستان محل تقاضای تاسیس مهدکودك 

 28تخصصی ماده براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

-2حداقل تحصیالت کارشناسی یا باالتر-1محترم شورای اسالمی

-6گذراندن دوره های آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون پایانی

 گواهینامه دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل تصویر اساسنامه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر مدرك تحصیلی که -2فرم تكمیل شده صدور موافقت اصولی-1

تصویر تمامی -6.توسط کارشناس شهرستان برابر با اصل شده باشد

صفحات شناسنامه که توسط کارشناس شهرستان برابر اصل شده باشد 

برخورداری از صالحیت فردی به -5شش قطعه عكس سه در چهار-9

.. ویر آگهی تاسیس یا شرکت وتص-8تایید حراست سازمان بهزیستی 

چاپ شده درروزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات آن برای موسسین 

 ومطابقت با اصل آن شده است 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661دولت ،مصوب سال 

گواهی عدم -2شینهگواهی عدم سوء پی-1اسالمی

فرم -9گواهی سالمت جسم وروان -6اعتیاد

تائیدیه صالحیت فردی -5تكمیل شده حراست

 ازاداره اماکن عمومی نیروی انتظامی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف
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 صادره و زمان بندی هر مرحله مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

امور  کارشناسی

 کودکان

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی 

کارشناسی امور 

 کودکان

6 

ارسال معرفی 

جهت اخذ 

 گزینش

 تعین صالحیت   61
بهزیستی 

 شهرستان/استان
 حراست تصمیم گیری

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی
 گیریتصمیم 

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 
 تصمیم گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 
 28کمیسیون ماده  تصمیم گیری

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواستحداکثر زمان تصميم 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 .تمدید می باشد 
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 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6
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 مجوزیا پروانه اقتصادیاطالعات 
 صدور پروانه فعاليت مهدکودک خصوصي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

اعتقاد به -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

دارابودن -6تابعیت جمهوری اسالمی -2دین اسالم 

 -5عدم سوء پیششینه کیفری -9کارت پایان خدمت

 25حداقل سن دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشتن حداقل  -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام

 سال سابقه کار برای مددکارن با مدرك کارشناسی  2

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

آتش نشانی اخذ تائیدیه های بهداشت ،اماکن -1شورای اسالمی

داشتن  -6گذراندن دورههای آموزشی الزم  -2جهت ساختمان مهد

مدرك کارشناسی وارشد وباالتر در رشته مددکاری اجتماعی 

کروکی ساختمان که توسط بهزیستی  -9خدمات اجتماعی.

آخرین قولنامه ساختمان با سند  -5شهرستان تائید شده باشد 

 مالكیت که بااصل مطابقت شده باشد 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

تصویر موافقت اصولی که بااصل -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661دولت ،مصوب سال 

تصویر -9تصویر مدرك تحصیلی-6فرم درخواست پروانه فعالیت -2مطابقت داده شده است 

جهت )قطعه عكس سه در چهار -5بااصل تطبیق شده استصفحات شناسنامه وکارت ملی که 

لیست پرسنل همراه با مدرك تحصیلی -6گزارش بازدید ساختمان-8(موسس ومدیر مسئول

 وفتوکپی 

گواهی سالمت جسم -1

وروان به تائید پزشك 

 معتمد سازمان 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
بانک کد  مبلغ دریافتي ردیف

 عامل

 شماره حساب

   ریال 511111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال 911111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 
 کارشناسی امور کودکان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم

بهداشت ونیروی اداره 

انتظام واداره فنی 

 مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی امور کودکان کارشناسی 

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
 تائید صالحیت  6

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
رای اعالم 

 کمیسیون
 28کمیسیون ماده  اطالع  6

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 ساله  6 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 .نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی مهندسی 2

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور موافقت اصولي مراکز درمان اعتياد اقامتي ميان مدت عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خرداد خیابان پانزده  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

مسئول مرکز : شورای اسالمی شرایط و مدارك مورد نیاز مسئول مرکز 

( الف :از طرف موسس معرفی می شود و دارای شرایط ذیل می باشد 

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ( ب  تابعیت جمهوری اسالمی ایران

سال در  2سابقه کار مرتبط ، حداقل ( ادیان مورد تایید قانون اساسی پ 

اجتماع درمان مدار ، سرپایی ، بستری ، ) مراکز مورد تایید سازمان 

چنانچه فردی : تبصره ....( مراکز کاهش آسیب ، گروههای خودیار و 

ز بهبودی اقامتی میان مدت داشته باشد دارای سابقه فعالیت در مراک

موظف است به مدت دو هفته در مراکز بهبودی میان مدت مورد تایید 

سال ث  5عدم اعتیاد به مواد مخدر حداقل ( ت . سازمان فعالیت نماید 

دارا بودن کارت ( سال گذشته ج  5عدم وجود سوء پیشینه کیفری در ( 

ندن دوره آموزشی مربوطه مورد گذرا( پایان خدمت یا معافیت دائم چ 

دارا بودن حداقل ( تایید سازمان که متعاقبا تعریف و ابالغ می شود ح 

 دارا بودن ترجیحا مدرك دیپلم و حداقل سیكل ( سال سن خ  61

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28تخصصی ماده 

ترم شورای مجلس مح 1661دولت ،مصوب سال 

 1: اسالمی شرایط ، مدارك و شرح وظایف موسس 

داشتن مجوز فعالیت ( الف :شرایط موسس ( 

سازمان بهزیستی ) موسسه از سازمان های مرتبط 

در اساسنامهانتفاعی ( ب (، وزارت کشور 

،غیرتجاری به فعالیتهای بازتوانی اعتیاد اشاره 

مجوز مراکز اقامتی میان :  1شده است تبصره 

( اعم از خیریه ) مدت برای سازمانهای مردم نهاد 

که پروانه تاسیس خود را ) و موسسات غیر دولتی 

از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور دریافت کرده 

اولویت صدور :  2تبصره . صادر می شود ( اند 

مجوز با موسسات غیر دولتی است که مجوز خود 

 را از سازمان بهزیستی اخذ کرده باشند 

 

 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر کلیه صفحات ( الف :براساس آئین نامه مراکز اقامتی میان مدت 

اصل گواهی عدم ( ت  9*6قطعه عكس  2( تصویر کارت ملی پ ( شناسنامه ب 

( اصل گواهی عدم اعتیاد ج ( ث ( سال اخیر  5در ) وجود سوء پیشینه کیفری 

شناختی گواهی از روانپزشك معتمد سازمان مبنی بر عدم وجود اختالل روان

تصویر برابر با اصل ( مختل کننده عملكرد فرد در زمینه فعالیت مذکور چ 

گواهی پایان دوره آموزشی مربوطه ( کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ح 

تصویر مدرك برابر با اصل شده یا گواهی پایان ( مورد تایید سازمان خ 

ی ، بستری ، اجتماع مراکز سرپای) تاییدیه مسئول مرکز درمانی ( تحصیالت د 

بهمراه ( درمان مدار ، مرکز بهبودی اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی 

( تصویر مستندات مبنی بر بهبودی از اعتیاد حداقل به مدت پنج سال ذ 

مراکز سرپایی ، بستری ، اجتماع درمان مدار ، ) تاییدیه مسئول مرکز درمانی 

مبنی بر سابقه کار به ( ارت بهزیستی مرکز بهبودی اقامتی میان مدت تحت نظ

تاییدیه موسس مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مبنی ( مدت حداقل دو سال ر 

 مورد تایید سازمان بهزیستی بر گذراندن دوره دو هفته ای در مرکز 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

قانون تنظیم بخشی  28های تخصصی ماده 

مجلس  1661ال از مقررات دولت ،مصوب س

محترم شورای اسالمی مدارك مورد نیاز 

فرم تكمیل شده در خواست ( الف : موسس 

( ب ( فرم شماره یك ) تاسیس مرکز 

تصویر اساسنامه همراه با اصل آن که به 

( تایید سازمان ذیربط رسیده باشد پ 

تصویر آگهی تاسیس و یا انجمن خیریه 

چاپ شده در روزنامه رسمی به همراه 

ارائه پروانه ( رین تغییرات آن ت آخ

تاسیس موسسات غیر دولتی از سازمان 

 بهزیستی یا وزارت کشور 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

6 
ارسال معرفی 

 جهت اخذ گزینش
61  

تعیین 

 صالحیت
 بهزیستی شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

مجوز های فوق وهرگونه فعالیت فبل از اخذ .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 .تمدید می باشد 
  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور موافقت اصولي مراکز درمان اعتياداقامتي کوتاه مدت عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  پاسخگوینام و شماره تلفن فرد یا افراد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661دولت ،مصوب سال 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1اسالمی

عدم سوء  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

) عدم اعتیاد به مواد مخدر  -5پیششینه کیفری

سالمت جسم  -8(و کلیه اعضاء موسسه  مدیر عامل

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از  -6وروان 

 وظیفه 

دارابودن مدرك :شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز برای افراد حقیقی

تحصیلی دکترا در رشته های پزشكی عمومی و کلیه رشته های 

تخصصی و دکترای روان شناسی ، مددکاری ،پرستاری و مشاوره 

و مدارك مورد نیاز برای متقاضیان حقوقی ( موسس ) یط متقاضی شرا

حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره مدرك کارشناسی مرتبط -1:

در اساسنامه -2( یك نفر پزشك یك نفر پیراپزشك) داشته دباشند 

دارا بودن -6به فعالیتهای درمان و بازتوانی اعتیاد اشاره شده باشد

 عضاء هیئت مدیره سال سن برای ا 29حداقل 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

دارا -2(مدیر عامل و کلیه اعضاء موسسه ) تصویر تمام صفحات شناسنامه -1

مدیر عامل و کلیه اعضاء موسسه ) بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم 

)  6*9چهار قطعه عكس -9(مدیر عامل و کلیه اعضاء موسسه ) کارت ملی -6(

پزشك موسسه  مدیر عامل و) تكمیل فرم پیشینه علمی -5(مدیر عامل موسسه 

 -6( مدیر عامل و کلیه اعضاء موسسه ) تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -8(

مدیر عامل و کلیه ) تكمیل فرم سه برگی متقاضیان دریافت مجوز از سازمان 

 ( اعضاء موسسه 

-1:مدارك مورد نیاز متقاضیان حقوقی 

درخواست کتبی و تكمیل فرم شماره یك 

عدم سوء پیشینه -2توسط مدیر عامل 

مدیر عامل و کلیه اعضاء ) کیفری 

پروانه مطب پزشكی مرتبط -6(موسسه 

پروانه دائم -9با محل فعالیت مرکز

 پزشكی 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی 

جهت اخذ 

 گزینش

 تعیین صالحیت  61
بهزیستی 

 شهرستان

 تصمیم

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 متقاضیمجوز به 

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

 نامحدود  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

خواهد داشت تا دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 .تمدید می باشد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره مودارن

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدورموافقت اصولي مراکز توانبخشي ونگهداری سالمندان عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  پاسخگوینام و شماره تلفن فرد یا افراد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون تنظیم بخشی  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

اعتقاد به دین -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661از مقررات دولت ،مصوب سال 

عدم سوء  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6تابعیت جمهوری اسالمی -2اسالم 

سال  25حداقل سن دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5پیششینه کیفری

داشتن مدرك کارشناسی وارشد وباالتر در رشته  -6سالمت جسم وروان  -6تمام

سال سابقه کار برای  2داشتن حداقل  -4خدمات اجتماعی.مددکاری اجتماعی 

 مددکارن با مدرك کارشناسی 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

قانون تنظیم  28های تخصصی ماده 

دولت ،مصوب سال بخشی از مقررات 

-1مجلس محترم شورای اسالمی 1661

حداقل  -2سال 25حداقل سن 

تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته 

 خدمات اجتماعی .مددکاری اجتماعی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

کپی تمام صفحات شناسنامه  -2فرم درخواست تكمیل شده موافقت اصولی 

کپی مدرك تحصیلی کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از -6کپی کارت ملی

 -9قطعه عكس پرسنلی گواهی عدم سوءپیشینه وعدم اعتیاد  2خدمت

 تائیدیه صالحیت فردی از اداره اماکن 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از  28تخصصی ماده 

مجلس  1661مقررات دولت ،مصوب سال 

فرم تكمیل شده  -1محترم شورای اسالمی

 فرم گزینش  -2حراست 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 

دریافت مدارك از 

متقاضیدریافت مدارك 

از متقاضیدریافت 

 مدارك از متقاضی

1  
دریافت مدارك 

 ومستندات

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسی امور 

 توانبخشی

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی 

کارشناسی امور 

 توانبخشی

6 
ارسال معرفی جهت 

 اخذ گزینش
 تعین صالحیت   61

بهزیستی 

 استان/ شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته نظارت 

 تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی 

 معاونت مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

 استان 28

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

دبیر )مردمی

 (کمیسیون

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

 اطالع  6 اعالم رای کمیسیون 6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع 

وتحویل مجوز به 

 متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

مجوز های فوق وهرگونه فعالیت فبل از اخذ .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 .تمدید می باشد 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

1 
دریافت مدارك از متقاضیدریافت مدارك از 

 متقاضیمتقاضیدریافت مدارك از 

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور موافقت اصولي مجتمع خدمات بهزیستي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( دومآپادانا )خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  تلفن فرد یا افراد پاسخگوینام و شماره 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1شورای اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

 25حداقل سن دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

سال سابقه  2داشتن حداقل  -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام

 کار برای مددکارن با مدرك کارشناسی 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

حداقل  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

سال سن برای  25اقل سال برای موسس وحد 26سن 

داشتن مدرك کارشناسی وارشد  -2مدیر مجتمع

 خدمات اجتماعی .وباالتر در رشته مددکاری اجتماعی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

قطعه  9کپی شناسنامه از تمام صفحات ،کپی مدرك تحصیلی،-1اسالمی

عكس ،کارت پایان خدمت ،گواهی عدم پیشینه وعدم اعتیاد کپی کارت 

فرم تائیدیه صالحیت از اداره  -6افقت اصولیفرم درخواست مو -2ملی

اسامی پیشنهادی مجتم که به تائید  -5مشخص کردن اهداف -9اماکن

 رئیس بهزیسیتی شهرستان رسیده باشد 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661دولت ،مصوب سال 

تائیدیه حراست ،پزشك متخصص -1اسالمی

 فرم گزینش  -2مبنی بر سالمت روانی وجسمی

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله انجام زمان

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان مشارکتهای 

 مردمی

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان مشارکتهای 

 مردمی

6 

ارسال معرفی 

جهت اخذ 

 گزینش

 تعین صالحیت   61
بهزیستی 

 شهرستان/استان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت
 28کمیسیون ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  28 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

فوق وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 .تمدید می باشد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور موافقت اصولي مجتمع خدمات بهزیستي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1شورای اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

 25حداقل سن دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

سال سابقه  2داشتن حداقل  -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام

 کار برای مددکارن با مدرك کارشناسی 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

حداقل  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

سال سن برای  25اقل سال برای موسس وحد 26سن 

داشتن مدرك کارشناسی وارشد  -2مدیر مجتمع

 خدمات اجتماعی .وباالتر در رشته مددکاری اجتماعی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

کپی شناسنامه از تمام صفحات ،کپی مدرك -1شورای اسالمی

قطعه عكس ،کارت پایان خدمت ،گواهی عدم پیشینه وعدم  9تحصیلی،

فرم تائیدیه  -6افقت اصولیفرم درخواست مو -2اعتیاد کپی کارت ملی

اسامی پیشنهادی  -5مشخص کردن اهداف -9صالحیت از اداره اماکن

 مجتم که به تائید رئیس بهزیسیتی شهرستان رسیده باشد 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661دولت ،مصوب سال 

تائیدیه حراست ،پزشك متخصص مبنی -1اسالمی

 فرم گزینش  -2بر سالمت روانی وجسمی

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله انجام زمان

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان مشارکتهای 

 مردمی

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان مشارکتهای 

 مردمی

6 

ارسال معرفی 

جهت اخذ 

 گزینش

 تعین صالحیت   61
بهزیستی 

 شهرستان/استان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت
 28کمیسیون ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  28 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

فوق وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 .تمدید می باشد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 سال 41توانبخشي معلولين ذهني زیر _صدور پروانه فعاليت مراکز نگهداری  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( دومآپادانا )خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  تلفن فرد یا افراد پاسخگوینام و شماره 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1شورای اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

 25حداقل سن دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

دارابودن مدرك تحصیلی -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  -4لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 از وظیفه 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

دارابودن  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی یا پروانه 

تامین  -2تاسیس یا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقی

معرفی  -9تجهیز ساختمان -6نیروی انسانی مورد نیاز

 مسئول فنی واجد شرایط 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر آخرین مدرك  -2ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت-1

عكس پرسنلی  -6(مدرك تحصیلی مرتبط باشد)تحصیلی مؤسس

کارت -کپی کارت ملی  -کپی شناسنامه تمام صفحات-9دو قطعه

ارائه کپی شناسنامه  -5پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی

تحصیلی پرسنل معرفی شده عكس ومدرك -مؤسس وکارت ملی 

گزارش تائید ساختمان وتجهیزات  -8ومسئول فنی واجد شرایط

 توسط کارشناس شهرستان واستان 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

تائیدیه -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

گواهی عدم سوء پیشینه -2حراست جهت موسس

تائیدیه  -9اخذ تائیدیه از اماکن-6وعدم اعتیاد

 ساختمان توسط بهداشت شهرستان 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله مرحله ورودی زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

معاونت کمیته تخصصی 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : گویي از تاریخ ثبت در خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ 

  8 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکزنباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت  اقدام وجهت

 .نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی مهندسی 2

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 سال 41توانبخشي معلولين ذهني زیر _صدور پروانه فعاليت مراکز آموزشي  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)پانزده خرداد خیابان  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1شورای اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

 25حداقل سن دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

دارابودن مدرك تحصیلی -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  -4لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 از وظیفه 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

دارابودن  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

موافقت اصولی جهت اشخاص حقیق یا پروانمه 

تامین  -2تاسیس یا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقی

معرفی  -9تجهز ساختمان  -6نیروی انسانی مورد نیاز

 مسئول فنی واجد شرایط 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر آخرین مدرك  -2ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت-1

عكس پرسنلی دو  -6تحصیلی موسس مرتبط با با امور توانبخشی 

کپی شناسنامه تمام صفحت ،کپی کارت ملی کارت پایان -9قطعه

ارائه کپی شناسنامه وکارت ملی -5خدمت یا معافیت دائم متقاضی

رفی شدهومسئول فنی پرسنل ،عكس ومدرك تحصیلی پرسنل مع

گزارش تائید ساختمان وتجهیزات توسط کارشناس  -8واجد شرایط 

 شهرستان واستان 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

تائیدیه -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

تائیدیه از اخذ -2ساختمان توسط بهداشت شهرستان

گواهی عدم اعتیاد ،عدم سوء پیشینه -6اماکن

 ،تائیدیه حراست جهت مؤسس 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (کمیسیوندبیر )مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
 تائید صالحیت  6

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 28کمیسیون ماده  اطالع  6

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : اعتبار مجوز یا پروانه فعاليتدوره 

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  5 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

اشد بایستی نسبت به خودواجد شرایط اداره مرکز نب

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه فعاليت کلينيک مددکاری اجتماعي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی نام و

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال  28

فضای عمومی دارا بودن  -1مجلس محترم شورای اسالمی

-2.اتاق ویك سالن پذیرش می باشد  6ساختمان با حداقل 

دارابودن -9تابعیت جمهوری اسالمی -6اعتقاد به دین اسالم 

عدم  -8عدم سوء پیششینه کیفری -5پایان خدمتکارت 

سال  25دارابودن حداقل سن  -6اعتیاد به مواد مخدر

 سالمت جسم وروان  -6تمام

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال  28

 دارابودن حداقل مدرك-1مجلس محترم شورای اسالمی

-2کارشناسی مددکاری اجتماعی یا خدمات اجتماعی

دارابودن مسئول فنی با حداقل مدرك کارشناسی مددکاری 

دو نیروی کارشناس با مدارك قید شده ویك -اجتماعی 

داشتن  -6روانشناس بالینی یا کارشناس ارشد مشاوره

 سال سابقه کار برای مددکارن با مدرك کارشناسی  2حداقل 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

کپی -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661از مقررات دولت ،مصوب سال 

قطعه عكس ،کارت پایان  9شناسنامه از تمام صفحات ،کپی مدرك تحصیلی،

کنان تصویر موافقت اصولی ،تصویر قولنامه یا سند مالكیت ،معرفی کار-6خدمت

به همراه مدارك تحصیلی وتصویر شناسنامه کلیه مدارك فوق میبایست برابر اصل 

معرفی شهرستان ،گزارش وضعیت ساختمان ،لیست تجهیزات فیش -6.گردد 

 واریزی 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

قانون تنظیم  28های تخصصی ماده 

بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

-1شورای اسالمیمجلس محترم  1661

پزشك متخصص -2تائیدیه حراست 

 مبنی بر سالمت روانی وجسمی 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    911111 صدور پروانه فعالیت 

    611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 پروانه صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل اجرای صدورمجوز یا 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 
 کارشناسان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان/استان
 حراست کارشناسی

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعیین صالحیت  6

کمیته نظارت اعضاء 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 28کمیسیون ماده  اطالع  6

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  6 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

بق دستورالعمل مربوطه معرفی فرد واجد شرایط ط

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه فعاليت مجتمع خدمات بهزیستي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( دومآپادانا )خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  تلفن فرد یا افراد پاسخگوینام و شماره 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661،مصوب سال 

دارابودن مدرك  -5سال تمام 25دارابودن حداقل سن  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

 دیپلم تحصیلی حداقل 

 25حداقل سن  -1

سال برای موسس 

سال سن  25وحداقل 

 برای مدیر مجتمع 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی از  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

فرم درخواست تكمیل  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661دولت ،مصوب سال مقررات 

تائیدیه  -9قطعه عكس از متقاضی 2 -6کپی ازفرم موافقت اصولی -2شده پروانه فعالیت 

تائیدیه  -6تائیدیه اداره بهداشت از مكان -8تائیدیه اماکن در خصوص مكان مرکز -5مكان 

عرفی یك نفر به عنوان مدیر مجتمع بامدرك م -6مكان مرکز توسط کارشناس شهرستان

تمامی مدارك )معرفی دو نفر به عنوان مددکار مجتمع بامدرك مرتبط -4کارشناسی مرتبط

اسامی پیشنهادی مجتمع که به تائید بهزیستی  -11لیست اهداف -11(.برابر با اصل گردد 

کپی -16د مخدرعدم سوء پیششینه کیفری ،عدم اعتیاد به موا-12شهرستان رسیده باشد

 اجاره نامه یا ارائه سند مالكیت

 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    611111 صدور پروانه فعالیت 

    211111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 هر مرحله مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان مشارکتهای 

 مردمی

2 

اخذ استعالم از 

اداره اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان مشارکتهای 

 مردمی

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

تائید  بررسی

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 ساله  6 : فعاليتدوره اعتبار مجوز یا پروانه 

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه معرفی 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اداره اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 صدور موافقت اصولي مراکز درمان وتوانبخشي بيماران ر واني مزمن عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خرداد خیابان پانزده  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

 28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1محترم شورای اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

رابودن حداقل متاهل و دا-8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

سكونت در محل استان  -6سالمت جسم وروان  -6سال  25سن 

 داشتن صالحیت های عمومی واخالقی  -4مربوطه

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

دارابودن  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

پزشكی ،پزشكی عمومی دکترا مدرك تحصیلی روان

( با سابقه کار)وکارشناسی ارشد رشته های توانبخشی

،مدیریت توانبخشی ،مددکاری وپرستاری در صورتیكه 

اشخاص حقوقی متقاضی باشند باید اعضاءهیئت مدیره 

 . حداقل دونفردارای تخصص مرتبط باشند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

ارائه فرم -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

تصویر تمام -2(درخواست موافقت اصولی ) 1شماره 

صفحات شناسنامه وکارت ملی عكس پرسنلی 

  تصویر برابر اصل وضعیت نظام وظیفه -6دوقطعه

قانون  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

اصل  -2اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری -1شورای اسالمی

 -9تصویر برابر با اصل مدرك تحصیلی مرتبط  -6گواهی عدم اعتیاد

مبنی برصالحیت علمی  اصل تائیدیه صالحیت ستاد ساماندهی

 گواهینامه آموزشی مورد تائید ستاد ساماندهی  -5وتجربی

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

6 
ارسال معرفی 

 جهت اخذ گزینش
61  

تعین 

 صالحیت 

بهزیستی 

 استان/شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
6  

تعین 

 صالحیت 

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در 

  6 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه فعاليت مراکزدرمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

-6تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

 -5عدم سوء پیششینه کیفری -9دارابودن کارت پایان خدمت

 25متاهل و دارابودن حداقل سن -8عدم اعتیاد به مواد مخدر

سكونت در محل استان  -6سالمت جسم وروان  -6سال 

 داشتن صالحیت های عمومی واخالقی  -4مربوطه

صیلی روانپزشكی ،پزشكی عمومی دارابودن مدرك تح-1

با سابقه )دکترا وکارشناسی ارشد رشته های توانبخشی

،مدیریت توانبخشی ،مددکاری وپرستاری در صورتیكه ( کار

اشخاص حقوقی متقاضی باشند باید اعضاءهیئت مدیره 

 . حداقل دونفردارای تخصص مرتبط باشند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال  28

ارائه موافقت -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661

تصویر کارت -6تصویر تمام صفحات شناسنامه-2اصولی

تصویر برابر با اصل -5عكس پرسنلی دو قطعه-9ملی

تصویر برابر بااصل  -6وضعیت نظام وظیفه برای آقایان

تصویر برابر با اصل مدرك -6مدارك تحصیلی پرسنل 

 تحصیلی مرتبط 

 28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

اصل گواهی عدم سوء پیشینه -1مجلس محترم شورای اسالمی

-9تائید یه حراست -6اداصل گواهی عدم اعتی -2کیفری 

تائیدیه محل مربوط توسط کارشناس -5تائیدیه اداره بهداشت 

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری -8معاونت تخصصی

تائیدیه اداره -6اصل گواهی عدم اعتیاد پرسنل-6پرسنل

 اماکن تائیدیه اداره بهداشت 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 511111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ ارائه کننده سازمان

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور 

 معرفی نامه
 بهزیستی شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

 دبیرخانه کمیسیون

 استان 28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  2 : صادره در طول یک سالتعداد مجوز ویا پروانه 

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 حمایتي معلولين_صدور پروانه فعاليت مراکز کارگاه های توليدی عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)پانزده خرداد خیابان  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

-6تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت

دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

دارابودن -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام 25سن 

کارت  -4مدرك تحصیلی لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 از وظیفه پایان خدمت یا معافیت دائم 

 28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

دارابودن موافقت اصولی جهت اشخاص  -1محترم شورای اسالمی

 -2حقیق یا پروانمه تاسیس یا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقی

معرفی  -9ساختمان  تجهز -6تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 مسئول فنی واجد شرایط 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

-1مجلس محترم شورای اسالمی 1661بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -2ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت

کپی -9عكس پرسنلی دو قطعه -6موسس مرتبط با با امور توانبخشی 

مام صفحات ،کپی کارت ملی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شناسنامه ت

عكس سه در چهار -8ارائه کپی شناسنامه مؤسس وکارت ملی -5متقاضی

گزارش  -6ومدرك تحصیلی پرسنل معرفی شده ومسئول فنی واجد شرایط 

 تائید ساختمان وتجهیزات توسط کارشناس شهرستان واستان 

ودستورالعمل های براساس آئین نامه داخلی 

قانون تنظیم بخشی از  28تخصصی ماده 

مجلس  1661مقررات دولت ،مصوب سال 

تائیدیه ساختمان -1محترم شورای اسالمی

اخذ تائیدیه از -2توسط بهداشت شهرستان

گواهی عدم اعتیاد،عدم سوء -6اماکن

 تائیدیه حراست جهت مؤسس  ، پیشینه

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

مدارك 

 ومستندات 

 بهزیستی شهرستان
بررسی 

 توسط 

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اداره اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور 

 نامه معرفی
 بهزیستی شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در 

  1 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اداره اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 صدور پروانه فعاليت مرکز مشاوره ژنتيک عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

 -6تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -2اعتقاد به دین اسالم  -1

 -5 عدم سوء پیشینه کیفری -9دارابودن کارت پایان خدمت معافیت 

گذراندن  -6سال  25دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 نداشتن بیماری روانی  -6های آموزشی مورد تائید سازمان  دوره

ویا (دکترای حرفه ای )دارابودن مدرك پزشكی -1

کارشناسی ارشد دررشته های  -2حداقل تحصیالت

( پرستاری مامایی،کارشناسی ژنتیك)پیراپزشكی 

  سال تجربه کاری دررشته تحصیلی 2حداقل  -6

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر  -2فرم تكمیل شده درخواست پروانه فعالیت -1

دو قطعه عكس سه  -6کلیه صفحات شناسنامه 

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -9درچهار

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  -2گواهی عدم سوء پیشینه  -1

تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت دایم از خدمت وظیفه  -6

 تصویر اساسنامه برای صاحبان امتیاز حقوقی  -9

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    511111 صدور پروانه فعالیت 

    611111 تمدید پروانه فعالیت 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 بهزیستی شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان پیشگیری 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور 

 معرفی نامه
 بهزیستی شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
6  

تعین 

 صالحیت 

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

کمیسیون  دبیرخانه

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 28کمیسیون ماده  اطالع  6

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت نماید 

 . 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه فعاليت مراکز ارائه خدمات توانبخشي در منزل معلولين ذهني عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

-6 تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت

دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

دارابودن -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام 25سن 

کارت  -4مدرك تحصیلی لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 پایان خدمت یا معافیت دائم از وظیفه 

 28های تخصصی ماده براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

دارابودن موافقت اصولی جهت اشخاص  -1محترم شورای اسالمی

 -2حقیق یا پروانمه تاسیس یا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقی

معرفی  -9تجهز ساختمان  -6تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 مسئول فنی واجد شرایط 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات رکمدا
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

-1مجلس محترم شورای اسالمی 1661بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -2ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت

کپی -9عكس پرسنلی دو قطعه -6موسس مرتبط با با امور توانبخشی 

مام صفحات ،کپی کارت ملی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شناسنامه ت

عكس ومدرك تحصیلی -ارائه کپی شناسنامه مؤسس وکارت ملی -5متقاضی

گزارش تائید ساختمان  -8پرسنل معرفی شده مسئول فنی واجد شرایط 

 وتجهیزات توسط کارشناس شهرستان واستان 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

قانون تنظیم بخشی  28ی ماده های تخصص

مجلس  1661از مقررات دولت ،مصوب سال 

تائیدیه ساختمان -1محترم شورای اسالمی

اخذ تائیدیه از -2توسط بهداشت شهرستان

گواهی عدم اعتیاد ،عدم سوء -6اماکن

 پیشینه ،تائیدیه حراست جهت مؤسس 

 



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال 611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

مدارك 

 ومستندات 

 بهزیستی شهرستان
بررسی 

 توسط

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور 

 معرفی نامه
 شهرستانبهزیستی 

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه 

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیرکمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
رای اعالم 

 کمیسیون
 28کمیسیون ماده  اطالع  6

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

   فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 صدور پروانه فعاليت مراکز مشاوره اجتماعي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوی نام و شماره تلفن فرد

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

 -6تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -2اعتقاد به دین اسالم  -1

عدم سوء پیشینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت معافیت 

 25دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر  -5کیفری

گذراندن دوره های آموزشی مورد تائید سازمان  -6سال تمام

 نداشتن بیماری روانی  -6

لی ودستورالعمل های تخصصی ماده براساس آئین نامه داخ

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال  28

داشتن مدرك  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661

تحصیلی کارشناس ارشد مشاوره یا کارشناس ارشد 

 روانشناسی بالینی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

عهد ت -2تكمیل فرم پروانه فعالیت-1میمجلس محترم شورای اسال 1661دولت ،مصوب سال 

 معرفی تیم درمان -9گزارش تائید ساختمان -6نامه مسئول فنی

 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 511111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله مرحلهورودی  زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 بهزیستی شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اداره اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور 

 معرفی نامه
 بهزیستی شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : در خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت نماید 

 . 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اداره اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 صدور پروانه فعاليت مراکز توانبخشي ونگهداری سالمندان عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی نام و

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

دارابودن کارت -6جمهوری اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9پایان خدمت

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -5 کیفری

عمومی یا )داشتن مدرك دکتری پزشكی -2سال برای موسس  25حداقل سن  -1

-فیزیوتراپی -یا حداقل تحصیالت کارشناسی دررشته های پرستاری (تخصصی

مدیریت خدمات -روانشناسی-مدیریت توانبخشی-کاردرمانی مددکاری اجتماعی 

 بهداشتی ودرمانی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

-2( 1-5و 1-9پیوست شماره ( ) 2فرم شماره )تكمیل فرم درخواست صدور پروانه فعالیت -1

پرسنلی متقاضی حقیقی و رییس هیأت مدیره  6×9قطعه عكس  9-6تصویر موافقت اصولی

به حساب سیبا بانك ملی  تومان 91111فیش واریز به مبلغ  -9متقاضی حقوقی 

مبنی بر ) درخواست کتبی مؤسس  - 8معرفی مسئول فنی واجد شرایط -5 2166951611116

گزارش بازدید از ساختمان  -6 ثبت شده در اداره بهزیستی شهرستان(صدور پروانه فعالیت

 نقشه فضای فیزیكی مرکز تأییدشده در -6 (تایید شده توسط اداره بهزیستی شهرستان)مرکز

معرفی کادر تخصصی با مدرك تحصیلی و یك برگ کپی صفحه  -4اداره بهزیستی شهرستان

مطابق با آیین نامه مراکز شبانه روزی )  اول شناسنامه همراه با درخواست همكاری آنها

 -12تأییدیه بهداشت ساختمان -11  تكمیل فرم تعهد نامه توسط مسئول فنی-11(سالمندان

 كان مرکز تاییدیه اماکن در خصوص م

تائیدیه حراست ،پزشك -1

متخصص مبنی بر سالمت 

فرم  -2روانی وجسمی

تاییدیه اماکن  -6گزینش

نیروی انتظامی برای 

ساختمان معرفی شده و 

تایید دفتر فنی و مهندسی 

 در خصوص مكان مرکز 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب عاملکد بانک  مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال 611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسی 

 امورتوانبخشی

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 مهندسیاداره فنی 

6 
بررسی کارشناسی 

 مدرك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی 

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

مدارك بررسی 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : طول یک سالتعداد مجوز ویا پروانه صادره در 

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

هلت اعتبار غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است م

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 . تمدید می باشد 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدرك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 سال 41صدور پروانه فعاليت مراکز حرفه آموزی معلولين ذهني باالی  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خرداد  خیابان پانزده نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

دارابودن کارت -6تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم اعتیاد به مواد  -5عدم سوء پیششینه کیفری -9پایان خدمت

-6سالمت جسم وروان  -6سال تمام 25دارابودن حداقل سن  -8مخدر

کارت پایان  -4دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 از وظیفه خدمت یا معافیت دائم 

دارابودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیق  -1

یا پروانمه تاسیس یا شماره ثبت جهت اشخاص 

تجهز  -6تامین نیروی انسانی مورد نیاز -2حقوقی

 معرفی مسئول فنی واجد شرایط  -9ساختمان 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

-1 مجلس محترم شورای اسالمی 1661بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -2ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت

کپی -9عكس پرسنلی دو قطعه -6موسس مرتبط با با امور توانبخشی 

شناسنامه تمام صفحات ،کپی کارت ملی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 

ارائه کپی شناسنامه وکارت ملی پرسنل ،عكس ومدرك تحصیلی -5متقاضی

گزارش تائید ساختمان  -8عرفی شده ومسئول فنی واجد شرایط پرسنل م

 وتجهیزات توسط کارشناس شهرستان واستان 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

قانون تنظیم بخشی  28های تخصصی ماده 

مجلس  1661از مقررات دولت ،مصوب سال 

تائیدیه ساختمان -1محترم شورای اسالمی

ذ تائیدیه از اخ-2توسط بهداشت شهرستان

گواهی عدم اعتیاد ،عدم سوء -6اماکن

 پیشینه ،تائیدیه حراست جهت مؤسس 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال 611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (کمیسیوندبیر )مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 اطالعات تکميليسایر 

 ساله  6 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  51 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

   فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 سال 41صدور موافقت اصولي مراکز حرفه آموزی معلولين ذهني باالی  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)پانزده خرداد خیابان  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم   -1

دارابودن کارت پایان -6جمهوری اسالمی

 عدم سوء پیششینه کیفری -9 خدمت

دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5

سالمت  -6 سال تمام 25حداقل سن 

دارابودن مدرك تحصیلی -6جسم وروان 

کارت  -4لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 م از وظیفه پایان خدمت یا معافیت دائ

چنانچه موسسه متقاضی دریافت مجوز باشد اهداف اساسنامه باید درراستای  -1

را  2فعالیت حوزه توانبخشی باشد ومدیر عامل از نظر رشته تحصیلی شرایط بند 

دارابودن تحصیالت کارشناسی دررشته های مرتبط با امور  -2.داشته باشد

-شنوایی -پرستار-گفتاردرمان-کاردرمانی-فیزیوتراپ -روانشناس )توانبخشی 

سكونت -6(پزشك وعلوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی-مددکاری اجتماعی

کلیه مدیران معاونین وکارشناسان  -9در محل استان مورد تقاضای تاسیس مرکز

ن اظر مراکز غیر دولتی شاغل دربهزیستی تا زمان اشتغال مجاز به دریافت مجوز 

 . نیستند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر آخرین مدرك تحصیلی مرتبط با با امور  -2ارائه فرم درخواست صدور موافقت اصولی -1

ت کپی کارت ملی کارت اتمام صفح کپی شناسنامه-9عكس پرسنلی دو قطعه -6توانبخشی 

تصویر اساسنامه درمورد اشخاص حقوقی همراه با اصل  -5پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی

اهداف -6تصویر آگهی تاسیس درروزنامه -8ان که به تائید سازمان بهزیستی رسیده باشد

 اساس نامه بایددراستای فعالیت حوزه توانبخشی باشد 

تائیدیه حراست گواهی 

پیشینه گواهی عدم سوء 

 عدم اعتیاد 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

 کارشناسان پبشگیری

 شهرستان

6 

ارسال معرفی نامه 

جهت اخذ استعالم 

 گزینش وحراست 

 تعیین صالحیت  61
بهزیستی 

 شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : ویا پروانه صادره در طول یک سال تعداد مجوز

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبالز اخذ مجوز های فوق غیر .نماید 

ود الزم به ذکر است مهلت اعتبار قانونی خواهد ب

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 . تمدید می باشد 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

6 
ارسال معرفی نامه جهت اخذ استعالم گزینش 

 وحراست 

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادیاطالعات 
 صدور موافقت اصولي مراکز ارائه خدمات توانبخشي در منزل معلولين ذهني عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)پانزده خرداد خیابان  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

پایان دارابودن کارت -6 جمهوری اسالمی

 -5 عدم سوء پیششینه کیفری -9 خدمت

دارابودن  -8 عدم اعتیاد به مواد مخدر

سالمت جسم  -6 سال تمام 25حداقل سن 

دارابودن مدرك تحصیلی -6  وروان

کارت  -4 لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 پایان خدمت یا معافیت دائم 

باید چنانچه موسسه متقاضی دریافت مجوز باشد اهداف اساسنامه -1

درراستای فعالیت حوزه توانبخشی باشد ومدیر عامل از نظر رشته تحصیلی 

دارابودن تحصیالت کارشناسی دررشته های  -2.راداشته باشد 2شرایط بند 

-گفتاردرمان-کاردرمانی-فیزیوتراپ -روانشناس )مرتبط با امور توانبخشی

ودکان پزشك وعلوم تربیتی گرایش ک-مددکاری اجتماعی-شنوایی -پرستار

کلیه  -9سكونت در محل استان مورد تقاضای تاسیس مرکز-6(استثنائی

مدیران معاونین وکارشناسان ناظر مراکز غیر دولتی شاغل دربهزیستی تا زمان 

 . اشتغال مجاز به دریافت مجوزنیستند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر آخرین مدرك تحصیلی مرتبط با با امور  -2ارائه فرم درخواست صدور موافقت اصولی -1

کپی شناسنامه تمام صفحت کپی کارت ملی کارت -9عكس پرسنلی دو قطعه -6توانبخشی 

تصویر اساسنامه درمورد اشخاص حقوقی همراه با اصل  -5پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی

اهداف -6تصویر آگهی تاسیس درروزنامه -8ان بهزیستی رسیده باشدان که به تائید سازم

 اساس نامه بایددراستای فعالیت حوزه توانبخشی باشد 

-2تائیدیه حراست-1

گواهی عدم سوء 

گواهی عدم -6پیشینه

 اعتیاد 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 حسابشماره  کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی نامه 

جهت اخذ استعالم 

 گزینش وحراست 

 تعیین صالحیت  61
بهزیستی 

 شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (کمیسیون دبیر)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 اطالعات تکميليسایر 

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

6 
ارسال معرفی نامه جهت اخذ استعالم گزینش 

 وحراست 

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادیاطالعات 
 سال 41توانبخشي معلولين ذهني زیر _صدور موافقت اصولي مراکز نگهداری  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)پانزده خرداد خیابان  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

پایان دارابودن کارت -6 جمهوری اسالمی

 عدم سوء پیششینه کیفری -9 خدمت

دارابودن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5

سالمت  -6سال تمام 25حداقل سن 

دارابودن مدرك تحصیلی -6جسم وروان 

کارت  -4لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 پایان خدمت یا معافیت دائم 

د درراستای چنانچه موسسه متقاضی دریافت مجوز باشد اهداف اساسنامه بای -1

را  2فعالیت حوزه توانبخشی باشد ومدیر عامل از نظر رشته تحصیلی شرایط بند 

دارابودن تحصیالت کارشناسی دررشته های مرتبط با امور  -2.داشته باشد

-شنوایی -پرستار-گفتاردرمان-کاردرمانی-فیزیوتراپ -روانشناس )توانبخشی 

سكونت -6(دکان استثنائیپزشك وعلوم تربیتی گرایش کو-مددکاری اجتماعی

کلیه مدیران معاونین وکارشناسان  -9در محل استان مورد تقاضای تاسیس مرکز

ناظر مراکز غیر دولتی شاغل دربهزیستی تا زمان اشتغال مجاز به دریافت مجوز 

 . نیستند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

ارائه فرم درخواست صدور موافقت -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661دولت ،مصوب سال 

عكس پرسنلی دو  -6تصویر آخرین مدرك تحصیلی مرتبط با با امور توانبخشی  -2اصولی 

کپی شناسنامه تمام صفحات ،کپی کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -9قطعه

تصویر اساسنامه درمورد اشخاص حقوقی همراه با اصل ان که به تائید سازمان  -5متقاضی

اهداف اساس نامه بایددراستای -6تصویر آگهی تاسیس درروزنامه -8بهزیستی رسیده باشد

 فعالیت حوزه توانبخشی باشد

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ کننده سازمان ارائه

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان حوزه 

 توانبخشی

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

کارشناس 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی نامه 

جهت اخذ استعالم 

 گزینش وحراست 

 تعین صالحیت  61
بهزیستی 

 شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

مدارك بررسی 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : ویا پروانه صادره در طول یک سال تعداد مجوز

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

6 
ارسال معرفی نامه جهت اخذ استعالم گزینش 

 وحراست 

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادیاطالعات 
 صدور موافقت اصولي مرکز مشاوره ژنتيک عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

 28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم  -1محترم شورای اسالمی

دارابودن کارت پایان خدمت معافیت  -6جمهوری اسالمی ایران 

 -8مخدر عدم اعتیاد به مواد  -5عدم سوء پیشینه کیفری -9

گذراندن دورههای آموزشی  -6سال تمام 25دارابودن حداقل 

 نداشتن بیماری روانی  -6مورد تائید سازمان 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

دارابودن -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

و یا حداقل تحصیالت (رفه ای دکترای ح)مدرك پزشكی 

پرستاری )کارشناسی ارشد دررشته های پیراپزشكی 

سال تجربه کاری  2حداقل  -2( مامایی،کارشناسی ژنتیك

 دررشته تحصیلی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661دولت ،مصوب سال 

فرم تكمیل شده درخواست تاسیس  -1اسالمی

دو  -6تصویر کلیه صفحات شناسنامه  -2مرکز 

تصویر آخرین مدرك  -9قطعه عكس سه درچهار

 تحصیلی 

قانون  28داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده  براساس آئین نامه

مجلس محترم  1661تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

گواهی عدم اعتیاد به  -2گواهی عدم سوء پیشینه  -1شورای اسالمی

تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت دایم از خدمت  -6مواد مخدر 

گواهی گذرا  -5حقوقیتصویر اساسنامه برای صاحبان امتیاز  -9وظیفه 

 ژنتیك درسازمان بهزیستی  ندن دوره تئوری وعملی آموزشی مشاوره 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضي/ کننده
 متقاضي/سازمان دریافت کننده نوع خروجي

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 
 کارشناسان پیشگیری

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی 

کارشناسان پیشگیری 

 شهرستان

6 
ارسال معرفی 

 جهت اخذ گزینش
 تعین صالحیت   61

بهزیستی 

 شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

 استان 28

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت

کمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
رای  اعالم

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان جهت 

ثبت اطالعات درسایت 

جامع وتحویل مجوز به 

 متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  9 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

   فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 حمایتي معلولين_صدور موافقت اصولي مراکز کارگاههای توليدی عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت جمهوری  -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6اسالمی

عدم اعتیاد به مواد  -5سوء پیششینه کیفری

 -6سال تمام 25دارابودن حداقل سن  -8مخدر

دارابودن مدرك -6سالمت جسم وروان 

کارت  -4تحصیلی لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 پایان خدمت یا معافیت دائم 

چنانچه موسسه متقاضی دریافت مجوز باشد اهداف اساسنامه باید -1

درراستای فعالیت حوزه توانبخشی باشد ومدیر عامل از نظر رشته 

دارابودن تحصیالت کارشناسی  -2.راداشته باشد 2تحصیلی شرایط بند 

-فیزیوتراپ -روانشناس )دررشته های مرتبط با امور توانبخشی

پزشك -مددکاراجتماعی-شنوایی -رستارپ-گفتاردرمان-کاردرمانی

سكونت در محل استان مورد -6(وعلوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی

کلیه مدیران معاونین وکارشناسان مراکز غیر  -9تقاضای تاسیس مرکز

 . دولتی شاغل دربهزیستی تا زمان اشتغال مجاز به دریافت مجوزنیستند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

ارائه فرم -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661از مقررات دولت ،مصوب سال 

مرتبط با با امور تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -2درخواست صدور موافقت اصولی 

کپی شناسنامه تمام صفحات، کپی کارت -9عكس پرسنلی دو قطعه -6توانبخشی 

تصویر اساسنامه درمورد اشخاص  -5ملی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی

تصویر آگهی  -8حقوقی همراه با اصل ان که به تائید سازمان بهزیستی رسیده باشد

 نامه بایددراستای فعالیت حوزه توانبخشی باشد اهداف اساس -6تاسیس درروزنامه

براساس آئین نامه داخلی 

 28ودستورالعمل های تخصصی ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 

مجلس محترم  1661،مصوب سال 

-2تائیدیه حراست-1شورای اسالمی

گواهی -6گواهی عدم سوء پیشینه

 عدم اعتیاد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

دریافت سازمان 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی 

جهت اخذ 

 گزینش

 صالحیتتعیین   61
بهزیستی 

 شهرستان
 حراست تصمیم گیری

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی
 تصمیم گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 
 گیری تصمیم

معاونت مشارکتهای 

دبیر )مردمی

 (کمیسیون

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 
 28کمیسیون ماده  تصمیم گیری

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

صدور یا عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

جامع وتحویل درسایت 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 سال 41توانبخشي معلولين ذهني باالی -صدور پروانه فعاليت مراکز نگهداری عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( دومآپادانا )خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  تلفن فرد یا افراد پاسخگوینام و شماره 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

-6تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم سوء پیششینه  -9دارابودن کارت پایان خدمت

دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

دارابودن -6سالمت جسم وروان  -6سال تمام 25سن 

کارت  -4مدرك تحصیلی لیسانس فوق لیسانس یا باالتر

 از وظیفه پایان خدمت یا معافیت دائم 

 28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

دارابودن موافقت اصولی جهت اشخاص  -1محترم شورای اسالمی

 -2حقیق یا پروانمه تاسیس یا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقی

معرفی  -9ساختمان  تجهز -6تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 مسئول فنی واجد شرایط 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس محترم شورای  1661بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

تصویر آخرین مدرك  -2ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت-1اسالمی

-9عكس پرسنلی دو قطعه -6تحصیلی موسس مرتبط با با امور توانبخشی 

مام صفحات ،کپی کارت ملی کارت پایان خدمت یا معافیت کپی شناسنامه ت

عكس ومدرك -ارائه کپی شناسنامه مؤسس وکارت ملی -5دائم متقاضی

گزارش تائید  -8تحصیلی پرسنل معرفی شده ومسئول فنی واجد شرایط 

 ساختمان وتجهیزات توسط کارشناس شهرستان واستان 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از  28صی ماده تخص

مجلس  1661مقررات دولت ،مصوب سال 

تائیدیه ساختمان -1محترم شورای اسالمی

اخذ تائیدیه از -2توسط بهداشت شهرستان

گواهی عدم اعتیاد ،عدم سوء پیشینه -6اماکن

 ،تائیدیه حراست جهت مؤسس 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 911111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اداره اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در 

  8 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت 

 . نماید

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اداره اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 صدور موافقت اصولي مراکز سرپائي اعتياد عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

سالمت جسم  -6جمهوری اسالمی

عدم وجود اختالل و -9روان  و

روانپزشكی مختل -5ناخوشی 

عدم سوء -8کننده عملكرد فرد 

عدم اعتیاد به -6پیشینه کیفری

 مواد مخدر 

حداقل دو نفر -1و مدارك مورد نیاز برای متقاضیان حقوقی ( موسس ) شرایط متقاضی 

یك  یك نفر پزشك) از اعضای هیئت مدیره مدرك کارشناسی مرتبط داشته دباشند 

در اساسنامه به فعالیتهای درمان و بازتوانی اعتیاد اشاره شده -2( نفر پیراپزشك

سال سن برای اعضاء هیئت مدیره شرایط متقاضی و  29دارا بودن حداقل -6باشد

مدارك مورد نیاز برای افراد حقیقی دارا مدرك تحصیلی دکترا در رشته های پزشكی 

ای روان شناسی ، مددکاری ،پرستاری و عمومی و کلیه رشته های تخصصی و دکتر

 مشاوره 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال  28

در خواست کتبی و تكمیل -1مجلس محترم شورای اسالمی

دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت  -2فرم شماره یك 

-9دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشكی -6دائم 

تصویر تمام  -8 6*9پنج قطعه عكس -5کارت ملیکپی 

 صفحات شناسنامه 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال  28

پروانه مطب پزشكی مرتبط -1مجلس محترم شورای اسالمی

پروانه دائم پزشكی تكمیل فرم -2با محل فعالیت مرکز

ینه علمی و فرم سه برگی متقاضیان دریافت مجوز از پیش

 سازمان 

 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله مرحله ورودی زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك 

 از متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 

بررسی 

کارشناسی 

 مدارك

 کارشناسی  5
بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی 

جهت اخذ 

 گزینش

 تعیین صالحیت  61
بهزیستی 

 شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك 

در دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 

طرح در 

کمیسیون ماده 

28 

6  
بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در 

  111 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 سال 41توانبخشي معلولين ذهني زیر _صدور موافقت اصولي مراکز آموزشي  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  فرد یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

دارابودن کارت -6جمهوری اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9پایان خدمت

 -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

 -6سال تمام 25دارابودن حداقل سن 

دارابودن مدرك -6سالمت جسم وروان 

تحصیلی لیسانس فوق لیسانس یا 

کارت پایان خدمت یا معافیت  -4باالتر

 از وظیفه دائم 

قانون تنظیم بخشی  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

چنانچه  -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661از مقررات دولت ،مصوب سال 

موسسه متقاضی دریافت مجوز باشد اهداف اساسنامه باید درراستای فعالیت حوزه 

 -2.را داشته باشد 2ی شرایط بند توانبخشی باشد ومدیر عامل از نظر رشته تحصیل

روانشناس )دارابودن تحصیالت کارشناسی دررشته های مرتبط با امور توانبخشی 

-مددکاری اجتماعی-شنوایی -پرستار-گفتاردرمان-کاردرمانی-فیزیوتراپ -

سكونت در محل استان مورد -6(پزشك وعلوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی

مدیران معاونین وکارشناسان ناظر مراکز غیر دولتی کلیه  -9تقاضای تاسیس مرکز

 . شاغل دربهزیستی تا زمان اشتغال مجاز به دریافت مجوز نیستند 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -2ارائه فرم درخواست صدور موافقت اصولی -1

کپی شناسنامه تمام -9عكس پرسنلی دو قطعه -6مرتبط با با امور توانبخشی 

تصویر  -5صفحات، کپی کارت ملی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی

زمان بهزیستی اساسنامه درمورد اشخاص حقوقی همراه با اصل ان که به تائید سا

اهداف اساس نامه بایددراستای -6تصویر آگهی تاسیس درروزنامه -8رسیده باشد

 فعالیت حوزه توانبخشی باشد 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل 

قانون تنظیم  28های تخصصی ماده 

بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

-1مجلس محترم شورای اسالمی 1661

گواهی عدم سوء -2تائیدیه حراست

 گواهی عدم اعتیاد -6پیشینه



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب بانک عاملکد  مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

رو

 ز

ساع

 ت
 نوع ورودی

/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 
 بهزیستی شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی نامه 

جهت اخذ استعالم 

 گزینش وحراست 

6

1 
 تعین صالحیت 

بهزیستی 

 استان/شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

دبیر )مردمی

 (کمیسیون

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

 اطالع  6 اعالم رای کمیسیون 6
دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

وتحویل درسایت جامع 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 ساله  1 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  6 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

6 
ارسال معرفی نامه جهت اخذ استعالم گزینش 

 وحراست 

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادیاطالعات 
 صدور موافقت اصولي مراکز مشاوره اجتماعي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

دارابودن کارت پایان خدمت  -6 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -2اعتقاد به دین اسالم  -1

 25دارابودن حداقل  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر  -5 عدم سوء پیشینه کیفری -9معافیت 

 نداشتن بیماری روانی  -6گذراندن دورههای آموزشی مورد تائید سازمان  -6سال تمام

حداقل تحصیالت  -1

کارشناسی ارشدروانشناسی 

 مشاوره  یابالینی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

 -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

 -6قطعه عكس سه در چهار 9 -2فرم تكمیل شده صدور موافقت اصولی 

تصویر صفحات -5تصویر مدرك تحصیلی -9درخواست کتبی داوطلب

 تصویر اساسنامه برای اشخاص حقوقی -6تصویر کارت ملی-8شناسنامه

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های 

قانون تنظیم بخشی از  28تخصصی ماده 

مجلس  1661مقررات دولت ،مصوب سال 

اصل مدرك عدم -1محترم شورای اسالمی

 اعتیاد وعدم سوء پیشینه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 کارشناسان پیشگیری کارشناسی بهزیستی شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

6 
ارسال معرفی 

 جهت اخذ گزینش
61  

تعیین 

 صالحیت
 شهرستانبهزیستی 

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 28کمیسیون ماده  اطالع  6

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 متقاضیمجوز به 

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دیافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام نماید 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق غیر .

قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل موافقت اصولی برای یكبار به مدت 

 . تمدید می باشد 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه فعاليت مراکز درمان اعتياد سرپایي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

اعتقاد به دین -1

مبین اسالم و یا 

یكی از ادیان رسمی 

تابعیت  -2

جمهوری اسالمی 

عدم سوء -6ایران

-9پیشینه کیفری 

عدم اعتیاد به مواد 

 مخدر 

برخورداری از سابقه کار سه ماهه در مراکز درمانی و بازتوانی -1:ذیلمعرفی مسئول فنی واجد شرایط 

( نظری و عملی ) هفته ای  2اعتیاد سازمان بهزیستی یا دانشگاه های علوم پزشكی یا گذراندن دوره 

پروانه مطب پزشكی مرتبط با محل فعالیت -2در مراکز تحت نظارت و مورد تایید سازمان بهزیستی 

ئم پزشكی گواهی از پزشك معتمد مبنی بر عدم وجود اختالل و ناخوشی روانپزشكی پروانه دا -6مرکز

نیروی انسانی مراکز درمان و بازتوانی M.M.Tگواهی آموزشی دوره  –9مختل کننده عملكرد فرد 

روان شناس -2( می تواند مسئول فنی باشد ) پزشك عمومی دوره دیده حداقل یك نفر -1سرپائی 

مددکار اجتماعی دوره دیده با داشتن -6با داشتن حداقل مدرك کارشناسی یك نفر بالینی دوره دیده 

پرستار یا بهیار یك نفر -9یك نفر ( خدمات اجتماعی یا مطالعات خانواده ) حداقل مدرك کارشناسی 

 گزارش بازدید مكان توسط کارشناس شهرستان (یا پاره وقت  به صورت ارجاع ) روانپزشك -5

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

دارا -2تصویر تمام صفحات شناسنامه-1

بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم 

 6*9چهار قطعه عكس -9کارت ملی  -6

 تكمیل فرم پیشینه علمی و تعهد نامه -5

 -6تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -8

 تكمیل فرم سه برگی متقاضیان 

فضا ی فیزیكی مورد نیاز مراکز سرپائی فضای فیزیكی مراکز بایستی متناسب 

متر  61با انواع خدمات درمانی و بازتوانی ارائه شده در مرکز باشند که حداقل 

اتاق معاینه -2متر 12اتاق یا سالن انتظار حداقل -1: به شرح ذیل می باشد 

اتاق جلسات یا مشاوره فردی و گروهی -6متر  6پزشك یا روانپزشك حداقل 

محلی برای نگهداری -9متر 12یا گروه درمانی و خدمات مددکاری حداقل 

متر  8اتاق پذیرش -8آبدارخانه و سرویس بهداشتی -5داروهای ضروری 

 . ی است تهیه و اختصاص فضای فیزیكی برای نمونه گیری الزام: تبصره 



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 511111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 مرحلهعنوان 

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اماکن اداره 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

 تصمیم

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

 28کمیسیون ماده 

 استان

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواستحداکثر زمان 

 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال
شهر مشهد ولی در  11-5-6محدود به مناطق شهری 

 سایر شهرستانهای استان نامحدود 

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکزنباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

اقدام وجهت نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت نماید 

 . 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اداره اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدارك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 صدور موافقت اصولي مراکز گذری کاهش آسيب عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

عدم سوء  -6جمهوری اسالمی

عدم اعتیاد به  -5پیششینه کیفری

 سالمت جسم وروان  -8مواد مخدر

علوم )کارشناسی :شرایط اختصاصی موسس:شرایط تاسیس مراکز کاهش آسیب 

درخصوص متقاضیان :تبصره (پزشكی ،پیرا پزشكی ،روانشناسی ،مشاوره ،مددکاری

شرایط اختصاصی مسئول .حقوقی در اساسنامه به فعالیت کاهش آسیب اشاره گردد

  دارابودن مدك پزشكی عمومی وگذراندن دوره آگونیست:فنی مرکز

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

دارا بودن کارت پایان خدمت -2درخواست کتبی و تكمیل فرم شماره یك توسط مدیر عامل -1

مدیر عامل و کلیه اعضاء ) کارت ملی -6(مدیر عامل و کلیه اعضاء موسسه ) و یا معافیت دائم 

مدیر ) تكمیل فرم پیشینه علمی -5(مدیر عامل موسسه )  6*9چهار قطعه عكس -9(موسسه 

مدیر عامل و کلیه اعضاء موسسه ) تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -8(سه عامل و پزشك موس

مدیر عامل و کلیه اعضاء ) تكمیل فرم سه برگی متقاضیان دریافت مجوز از سازمان  -6( 

 ( موسسه 

عدم سوء پیشینه -1

مدیر عامل و کلیه ) کیفری 

عدم -2(اعضاء موسسه 

) اعتیاد به مواد مخدر 

مدیر عامل و کلیه اعضاء 

 ( موسسه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ ارائه کنندهسازمان 

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

مدارك 

 ومستندات 

 بهزیستی شهرستان
بررسی 

 توسط

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

6 
ارسال معرفی 

 جهت اخذ گزینش
61  

تعیین 

 صالحیت
 بهزیستی شهرستان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
6  

تعیین 

 صالحیت

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال
محدود به شهرهایی که طبق طرح ارزیاب سریع تعداد 

 . درصد معتادین انها تزریقی باشند 11

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

تعداد مجوز در یكسال محدود به شهرهایی که طبق طرح 

دارنده .درصد معتادین انها تزریقی باشند 11ارزیابی سریع تعداد 

موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا با معرفی ساختمان 

،تجهیزات وپرسنل نسبت به دریافت پروانه فعالیت وپروانه 

ل از اخذ مجوز های وهرگونه فعالیت فب.مسئول فنی اقدام نماید 

فوق غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد 

 . 



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه فعاليت مراکز درمان اعتياد اقامتي ميان مدت عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خیابان پانزده خرداد  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  یا افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

مسئول مرکز از طرف : شرایط و مدارك مورد نیاز مسئول مرکز 

تابعیت ( الف :موسس معرفی می شود و دارای شرایط ذیل می باشد 

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ( جمهوری اسالمی ایران ب 

 2سابقه کار مرتبط ، حداقل ( ادیان مورد تایید قانون اساسی پ 

اجتماع درمان مدار ، سرپایی ، ) سال در مراکز مورد تایید سازمان 

: تبصره ....( بستری ، مراکز کاهش آسیب ، گروههای خودیار و 

ودی اقامتی میان چنانچه فردی دارای سابقه فعالیت در مراکز بهب

مدت داشته باشد موظف است به مدت دو هفته در مراکز بهبودی 

عدم اعتیاد به ( ت . میان مدت مورد تایید سازمان فعالیت نماید 

 5عدم وجود سوء پیشینه کیفری در ( سال ث  5مواد مخدر حداقل 

( دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم چ ( سال گذشته ج 

گذراندن دوره آموزشی مربوطه مورد تایید سازمان که متعاقبا 

دارا ( سال سن خ  61دارا بودن حداقل ( تعریف و ابالغ می شود ح 

 بودن ترجیحا مدرك دیپلم و حداقل سیكل 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

س محترم شورای اسالمیشرایط ، مجل 1661سال 

شرایط موسس (  1: مدارك و شرح وظایف موسس 

داشتن مجوز فعالیت موسسه از سازمان های ( الف :

در ( ب (سازمان بهزیستی ، وزارت کشور ) مرتبط 

اساسنامه به فعالیتهای بازتوانی اعتیاد اشاره شده 

مجوز مراکز اقامتی میان مدت برای :  1است تبصره 

و موسسات ( اعم از خیریه ) نهای مردم نهاد سازما

که پروانه تاسیس خود را از سازمان ) غیر دولتی 

صادر می ( بهزیستی یا وزارت کشور دریافت کرده اند 

اولویت صدور مجوز با موسسات غیر :  2تبصره . شود 

دولتی است که مجوز خود را از سازمان بهزیستی اخذ 

 کرده باشند 
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 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

تصویر کلیه صفحات شناسنامه ( مجلس محترم شورای اسالمی الف  1661دولت ،مصوب سال 

اصل گواهی عدم وجود سوء پیشینه کیفری ( ت  9*6قطعه عكس  2( تصویر کارت ملی پ ( ب 

گواهی از روانپزشك معتمد سازمان مبنی ( اصل گواهی عدم اعتیاد ج ( ث ( سال اخیر  5در ) 

( بر عدم وجود اختالل روانشناختی مختل کننده عملكرد فرد در زمینه فعالیت مذکور چ 

گواهی پایان دوره آموزشی مربوطه ( رت پایان خدمت یا معافیت دائم ح تصویر برابر با اصل کا

تاییدیه ( تصویر مدرك برابر با اصل شده یا گواهی پایان تحصیالت د ( مورد تایید سازمان خ 

مراکز سرپایی ، بستری ، اجتماع درمان مدار ، مرکز بهبودی اقامتی ) مسئول مرکز درمانی 

بهمراه تصویر مستندات مبنی بر بهبودی از اعتیاد حداقل ( ی میان مدت تحت نظارت بهزیست

مراکز سرپایی ، بستری ، اجتماع درمان ) تاییدیه مسئول مرکز درمانی ( به مدت پنج سال ذ 

مبنی بر سابقه کار به مدت ( مدار ، مرکز بهبودی اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی 

بودی اقامتی میان مدت مبنی مورد تایید سازمان تاییدیه موسس مرکز به( حداقل دو سال ر 

تابعیت ( الف : بهزیستی بر گذراندن دوره دو هفته ای در مرکز شرایط و مدارك مددیار اعتیاد 

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان مورد تایید قانون ( جمهوری اسالمی ایران ب 

ا بودن سابقه کار مرتبط حداقل یك سال ج دار( سال ث  2دارا بودن پاکی حداقل ( اساسی ت 

گذراندن دوره آموزشی مربوطه مورد تایید ( دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم چ ( 

دارا بودن تحصیالت حداقل سیكل مدارك مورد ( سال سن خ 25دارا بودن حداقل ( سازمان ح 

تصویر برابر اصل کارت ( ملی پ  تصویر کارت( تصویر کلیه صفحات شناسنامه ب ( الف : نیاز 

گواهی سالمت روان از روانپزشك ( ث  6*9قطعه عكس  2( پایان خدمت یا معافیت دائم ت 

معتمد سازمان مبنی بر عدم وجود اختالل روانشناختی مختل کننده عملكرد فرد در زمینه 

اصل گواهی ( چ  اصل گواهی پایان دوره آموزشی مربوطه مورد تایید سازمان( فعالیت مذکور ج 

تصویر گواهی ( خ ( سال اخیر  2در ) اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ( عدم اعتیاد ح 

مراکز سرپایی ، ) تاییدیه مسئول مرکز درمانی ( د ( حداقل سیكل ) تحصیالت برابر اصل شده 

بهمراه ( بستری ، اجتماع درمان مدار ، مرکز بهبودی اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی 

تاییدیه مسئول ( سال ذ  2تصویر مستندات مبنی بر پاکی و بهبودی از اعتیاد حداقل به مدت 

مراکز سرپایی ، بستری ، اجتماع درمان مدار ، مرکز بهبودی اقامتی میان مدت ) مرکز درمانی 

 مبنی بر سابقه فعالیت به مدت حداقل یك سال شرایط مددیار خانواده( تحت نظارت بهزیستی 

اعتقاد به دین مبین اسالم یا ( تابعیت جمهوری اسالمی ایران ب ( الف : و مدارك مورد نیاز 

دارا بودن ( دارا بودن حداقل تحصیالت سیكل ث ( یكی از ادیان مورد تایید قانون اساسی ت 

برخورداری از ( ج (در برنامه گروههای خودیاری خانواده ) سابقه کار و حضور حداقل یك سال 

دارا بودن حداقل ( گذراندن دوره آموزشی مربوطه مورد تایید سازمان ح ( مت روان چ سال

تصویر کلیه ( الف :مدارك مورد نیاز . مددیار خانواده الزاما باید خانم باشد : سال سن تبصره 25

گواهی پایان دوره آموزشی مربوطه مورد تایید ( تصویر کارت ملی پ ( صفحات شناسنامه ب 

گواهی سالمت ( ث (حداقل سیكل ) تصویر گواهی تحصیالت برابر با اصل شده ( سازمان ت 

روان از روانپزشك معتمد سازمان مبنی بر عدم وجود اختالل روانشناختی مختل کننده 

اصل گواهی ( اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری چ ( عملكرد فرد در زمینه فعالیت مذکور ج 

مراکز سرپایی ، بستری ، اجتماع درمان مدار ، ) مرکز درمانی تاییدیه مسئول ( عدم اعتیاد ح 
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بهمراه تصویر مستندات مبنی بر پاکی ( مرکز بهبودی اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی 

 – 1:سال شرایط مسئول فنی دوره سم زدایی بدون دارو  2و بهبودی از اعتیاد حداقل به مدت 

دارا بودن مجوز درمان و بازتوانی اعتیاد از سازمان  -شرایط مرکز رابط ( مرکز رابط الف 

مرکز رابط باید در شهرستانی که مرکز بهبودی تاسیس می شود ، بوده و الویت با  -بهزیستی 

مدارك ( ب . مرکز رابطی است که در نزدیكترین مسافت نسبت به مرکز بهبودی قرار دارد 

معرفی پزشك  -انه بهره برداری از مرکز اصل و یك نسخه تصویر پرو -مورد نیاز مرکز رابط 

مسئول فنی مرکز به عنوان پزشك رابط با مرکز بهبودی شرایط پزشك مستقر در مرکز 

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان ( تابعیت جمهوری اسالمی ایران ب ( بهبودی الف 

دن دوره آموزشی اعتیاد گذران( برخورداری از سالمت روان ث ( مورد تایید قانون اساسی پ 

( مورد تایید سازمان بهزیستی کشور مدارك مورد نیاز پزشك مستقر در مرکز بهبودی الف 

گواهی پایان دوره آموزشی اعتیاد ( پ  6*9قطعه عكس  2( تصویر کلیه صفحات شناسنامه ب 

از  گواهی سالمت روان( ث (حداقل سیكل ) تصویر گواهی تحصیالت برابر با اصل شده ( ت 

روانپزشك معتمد سازمان مبنی بر عدم وجود اختالل روانشناختی مختل کننده عملكرد فرد 

اصل گواهی عدم اعتیاد ( اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری چ ( در زمینه فعالیت مذکور ج 

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم( دارا بودن مجوز مطب در شهرستان مربوطه خ ( ح 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

   ریال 511111 صدور پروانه فعالیت 

   ریال  611111 تمدید پروانه فعالیت 
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 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله مرحله ورودی زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضي
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان

بررسی 

 توسط 

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

2 

اخذ استعالم از 

اراده اماکن 

وبهداشت ودفتر 

 فنی مهندسی

15  
صدور معرفی 

 نامه

بهزیستی 

 شهرستان

پاسخ 

 استعالم
 اداره فنی مهندسی

6 
بررسی کارشناسی 

 مدرك
 کارشناسی بهزیستی استان کارشناسی  5

کارشناسان پبشگیری 

 شهرستان

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
 تعین صالحیت   6

اعضاء کمیته 

 نظارت تخصصی

تصمیم 

 گیری

معاونت کمیته تخصصی 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه 

  28کمیسیون ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون 

 28ماده 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

28  

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سه ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 51 : گویي از تاریخ ثبت در خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

صاحب امتیاز پس از اخذ پروانه فعالیت در صورتیكه 

خودواجد شرایط اداره مرکز نباشد بایستی نسبت به 

معرفی فرد واجد شرایط طبق دستورالعمل مربوطه 

نامبرده پروانه مسئول فنی دریافت اقدام وجهت 

 . نماید

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

2 
اخذ استعالم از اراده اماکن وبهداشت ودفتر فنی 

 مهندسی

 بررسی کارشناسی مدرك 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مجوزیا پروانه اقتصادی اطالعات
 سال 41توانبخشي معلولين ذهني باالی _صدور موافقت اصولي مراکز نگهداری عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)پانزده خرداد خیابان  نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 دولتی غیر 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

تابعیت  -2اعتقاد به دین اسالم -1

دارابودن کارت -6جمهوری اسالمی

عدم سوء پیششینه  -9پایان خدمت

 -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5کیفری

 -6سال تمام 25دارابودن حداقل سن 

کارت پایان  -6سالمت جسم وروان 

 خدمت یا معافیت دائم از وظیفه 

هداف اساسنامه باید درراستای چنانچه موسسه متقاضی دریافت مجوز باشد ا-1

 2فعالیت حوزه توانبخشی باشد ومدیر عامل از نظر رشته تحصیلی شرایط بند 

دارابودن تحصیالت کارشناسی یا باالتر دررشته های مرتبط با  -2.راداشته باشد

شنوایی -پرستار-گفتاردرمان-کاردرمانی-فیزیوتراپ -روانشناس )امور توانبخشی

سكونت در -6(ك وعلوم تربیتی گرایش کودکان استثنائیپزش-مددکاراجتماعی-

کلیه مدیران معاونین وکارشناسان ناظر  -9محل استان مورد تقاضای تاسیس مرکز

 . مراکز غیر دولتی شاغل دربهزیستی تا زمان اشتغال مجاز به دریافت مجوزنیستند

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

قانون تنظیم بخشی از  28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

ارائه فرم درخواست -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661مقررات دولت ،مصوب سال 

شی تصویر آخرین مدرك تحصیلی مرتبط با با امور توانبخ -2صدور موافقت اصولی 

کپی شناسنامه تمام صفحت کپی کارت ملی کارت پایان -9عكس پرسنلی دو قطعه -6

تصویر اساسنامه درمورد اشخاص حقوقی همراه با  -5خدمت یا معافیت دائم متقاضی

تصویر آگهی تاسیس  -8اصل ان که به تائید سازمان بهزیستی رسیده باشد

وزه توانبخشی باشدومدیر عامل اهداف اساس نامه بایددراستای فعالیت ح-6درروزنامه

 از نظر رشته تحصیلی واجد شرایط افراد حقیقی 

براساس آئین نامه داخلی 

ودستورالعمل های تخصصی ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  28

مجلس  1661دولت ،مصوب سال 

محترم شورای اسالمی تائیدیه 

حراست گواهی عدم سوء پیشینه 

 گواهی عدم اعتیاد 



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضي/ کننده
 نوع خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت مدارك 

 ومستندات 

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی  5

بهزیستی 

 شهرستان
 کارشناسی

کارشناسان توانبخشی 

 شهرستان

6 

ارسال معرفی نامه 

جهت اخذ استعالم 

 گزینش وحراست 

 تعیین صالحیت  61

بهزیستی 

/ شهرستان

 استان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی
 تعیین صالحیت  6

اعضاء کمیته 

نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

اعضاء 

کمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی تائید 

 صالحیت

بهزیستی 

 شهرستان

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه 

کمیسیون ماده 

 استان 28

صدور یا 

 عدم صدور

بهزیستی شهرستان جهت 

ثبت اطالعات درسایت 

جامع وتحویل مجوز به 

 متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 یك ساله  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز  85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  9 : یک سالتعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول 

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق غیر  نماید

قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

موافقت اصولی برای یكبار به مدت شش ماه قابل 

 . تمدید می باشد 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

6 
ارسال معرفی نامه جهت اخذ استعالم گزینش 

 وحراست 

 طرح درکمیته نظارت تخصصی 9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 کمیسیوناعالم رای  6

 

 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور موافقت اصولي کلينيک مددکاری اجتماعي عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان بهزیستی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 6188866618 -( آپادانا دوم)خرداد  خیابان پانزده نشاني و کد پستي

 8911641 - 5 تلفن

 8912858 نمابر

 info@behzisty-esfahan.ir پست الکترونيک

 www.behzisty-esfahan.ir آدرس سایت

 نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع
معاونت مشارکتهای مردمی، دفتر گسترش و نظارت بر مراکز 

 غیر دولتی 

  164داخلی  –خانم گیسو یزدخواستی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصي شرایط عمومي

عدم  -9دارابودن کارت پایان خدمت-6تابعیت جمهوری اسالمی -2اعتقاد به دین اسالم -1

سال  25دارابودن حداقل سن  -8عدم اعتیاد به مواد مخدر -5سوء پیششینه کیفری

 سالمت جسم وروان  -6تمام

دارابودن حداقل مدرك -1

کارشناسی مددکاری اجتماعی 

 یا خدمات اجتماعی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز وردم ومستندات مدارک
 قانوني مستندات و مدارک عمومي ومستندات مدارک

 28براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی ماده 

مجلس  1661قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب سال 

کپی شناسنامه از تمام صفحات ،کپی -1محترم شورای اسالمی

قطعه عكس سه در چهار،کارت پایان خدمت  9مدرك تحصیلی،

بر کلیه مدارك فوق میبایست برا-6تصویر موافقت اصولی -2

 معرفی شهرستان ، -9.اصل گردد 

براساس آئین نامه داخلی ودستورالعمل های تخصصی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ،مصوب  28ماده 

تائیدیه -1مجلس محترم شورای اسالمی 1661سال 

حراست ،پزشك متخصص مبنی بر سالمت روانی 

گواهی عدم -6گواهی عدم اعتیاد -2وجسمی

 سوءپیشینه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتي ردیف

    

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجي مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ کنندهسازمان ارائه 

 متقاضي

نوع 

 خروجي

سازمان دریافت 

 متقاضي/کننده

1 
دریافت مدارك از 

 متقاضی
1  

دریافت 

 مدارك
 کارشناسی بهزیستی شهرستان

کارشناسان حوزه امور 

 اجتماعی 

2 
بررسی کارشناسی 

 مدارك
 کارشناسی امور اجتماعی کارشناسی  بهزیستی شهرستان کارشناسی  5

6 
ارسال معرفی 

 گزینشجهت اخذ 
61  

تعین 

 صالحیت 

/ بهزیستی شهرستان

 استان

تصمیم 

 گیری
 حراست

9 
طرح درکمیته 

 نظارت تخصصی 
6  

تعین 

 صالحیت 

اعضاء کمیته نظارت 

 تخصصی

تصمیم 

 گیری

کمیته تخصصی معاونت 

 مربوطه

5 

بررسی مدارك در 

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

12  

بررسی 

مدارك 

وتطبیق با 

 دستورالعمل

دبیرخانه کمیسیون 

 استان 28ماده 

تصمیم 

 گیری

معاونت مشارکتهای 

 (دبیر کمیسیون)مردمی

8 
طرح در کمیسیون 

 28ماده 
6  

بررسی 

تائید 

 صالحیت

اعضاءکمیسیون ماده 

28 

تصمیم 

 گیری
 28کمیسیون ماده 

6 
اعالم رای 

 کمیسیون
 اطالع  6

دبیرخانه کمیسیون 

  28ماده 

صدور یا 

عدم 

 صدور

شهرستان بهزیستی 

جهت ثبت اطالعات 

درسایت جامع وتحویل 

 مجوز به متقاضی

 

 سایر اطالعات تکميلي

 سال 1 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 روز 85 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست

  8 : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

 : سایرموارد

دارنده موافقت اصولی یكسال مهلت خواهد داشت تا 

با معرفی ساختمان ،تجهیزات وپرسنل نسبت به 

دریافت پروانه فعالیت وپروانه مسئول فنی اقدام 

وهرگونه فعالیت فبل از اخذ مجوز های فوق .نماید 

غیر قانونی خواهد بود الزم به ذکر است مهلت اعتبار 

شش ماه قابل  موافقت اصولی برای یكبار به مدت

 . تمدید می باشد 

  



ری استان اصفهان                               ژپوهش اهمون اسپاداانمهندسین مشاور گنجینه   طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت مدارك از متقاضی 1

 

 بررسی کارشناسی مدارك 2

 ارسال معرفی جهت اخذ گزینش 6

 طرح درکمیته نظارت تخصصی  9

  28بررسی مدارك در دبیرخانه کمیسیون ماده  5

 28طرح در کمیسیون ماده  8

 اعالم رای کمیسیون 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 


