
 ارائه خدمات بهسیستی به افراد نیازمند و بی سرپرست +

ّای  ی سشپشست کِ داسای ضشایط الصم دس دستَس العول حوایتخاًَادُ ّای ًیاصهٌذ ٍ ب ساصهاى اص افشاد ٍ( هادی ٍ هعٌَی)حوایت 
هَسدی غیش هستوش اًجام هی ضَد ٍ تا تشًاهِ سیضی  اجتواعی تاضٌذ، تا پشداخت کوک ّضیٌِ هاّیاًِ هستوش ٍ پشداخت کوک ّای

تاصتَاًی خاًَادُ الذام هی  یی ٍهذدکاساى اهَس اجتواعی ًسثت تِ اضتغال پایذاس آًاى تِ هٌظَس خَدکفا هذٍى ٍ صهاى تٌذی ضذُ تَسط
  .ضَد

 

ضشٍسی، حول ٍ ًمل، اسدٍّای صیاستی تشتیتی ٍ  کوک ّضیٌِ تشای تْیِ جْیضیِ ٍ اصدٍاج، هسکي، تْیِ لَاصم: ایي خذهات ضاهل
سداخت سثیل، ج آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای، کاس آهَصی، تحصیلی ٍ پشداخت عیذی، کوک تِ افشاد اتي ٍسصضی، دادسسی ٍ حك الَکالِ،

سشهایِ کاس، آهَصش ّای پیص دتستاًی ٍ سَادآهَصی صًاى سشپشست  کوک تِ خاًَادُ ّای داسای فشصًذ سِ للَ یا تیطتش، پشداخت
  .خذهات دسهاًی هذدجَیاى، کوک ّای هَسدی اضطشاسی ٍ پیص تیٌی ًطذُ هی تاضٌذ خاًَاس، تیوِ

 

  :شرایط و مدارک مورد نیاز

 

  ضی یا تشگ هعشفی اص اداسات ٍ ساصهاًْا ٍ تطکل ّای غیش دٍلتیاسائِ دسخَاست ضخص هتما -

 

  داضتي ضٌاسٌاهِ ایشاًی -

 

افتادگی دائن یا هَلت، طاللٌاهِ یا گَاّی دادگاُ هثٌی تش  گَاّی فَت، گَاّی پضضکی، اص کاس: گَاّی هثٌی تش تی سشپشستی اص لثیل -
  یا صًذاًی تَدى سشپشست هفمَداالثش تَدى

 

  الصم هثٌی تش سشتاص تَدى سشپشست تا رکش صهاى تالیواًذُ اص هحل خذهتگَاّی  -

 

  هثٌی تش تحت پَضص ًثَدى دس آى ًْاد( سُ)گَاّی اص کویتِ اهذاد اهام  -

 

  ًذاضتي دسآهذ هاّیاًِ تیص اص دٍ سَم حذالل حمَق استخذام کطَسی -

 

  ی، صٌفی، حوایتی ٍ غیشُعذم استفادُ اص حمَق تاصًطستگی ٍ ٍظیفِ ٍساث کطَسی، لطکش -

 

ًمذی خَد سا تا ٍاسیض تِ حساب ٍیژُ هطاسکت ّای  ضوا عضیضاى اگش هایلیذ دس کوک تِ ایي عضیضاى ضشیک تاضیذ هی تَاًیذ کوک ّای
 دسیافت هطاسکت ّای آهادُ( لاتل پشداخت دس تواهی ضعة تاًک هلت)ًضد تاًک هلت، ضعثِ دکتش لشیة  جام، 90190هشدهی تِ ضواسُ 

  .هشدی ٍ خیشیي ساصهاى تْضیستی است

 

آهادُ دسیافت ّذایا، ًزٍسات ٍ کوک ّای  تاًک هلت ضعثِ لشیة، تِ عٌَاى حساب اسصی ساصهاى،270007ّوچٌیي ضواسُ حساب 
  .عضیضاى همین خاسج اص کطَس است

 


