
سطح خدمتفقنامه توا  

 "غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی"

 

 مقدمه-1

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي در راستاي پيشگيري اوليه و ثانويه و ارتقائ سطح سالمت روان افراد جامعه 

پيشگيري است لذا طرح  و روان بهداشت ارتقا مشاوره دفتر اصلي رسالتهاي از يکي آنجاييکه از و  فعاليت مينمايد

انواع مداخالت زود هنگام دوران کودکي را در اولويت برنامه هاي خود دارد . که از جمله اين اقدامات برنامه 

 . ساله مي باشد 6تا 5غربالگري اضطراب کودکان 

 هدف-2

و کاهش بار  هدف غايي و نهايي ، ارتقاي سطح سالمت روان با انجام غربالگري و تشخيص زودهنگام اختالالت

 . بيماريها و پيشگيري از معضالت و آسيبهاي احتمالي در آينده مي باشد

 مسئولیت -3

ساله و ارجاع  6تا  5ارائه خدمات مشاروه آگاهسازي ، مداخالت پيشگيرانه درماني و مداخالتي به کودکان     -

دورات و ظرفيت هاي موجود) اعتبارات ابالغيکودکان مشکوک به روانشناس و روانپزشک مبتني بر نياز و در حد مق  

) 

کان مشکوکمراجع بهنگام کود -نظارت و پيگيري اجراي طرح از سوي دستگاه   

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

 مدارک الزم براي دريافت 

 به شده ارجاع مشکوک کودکان براي مشاوره يارانه از  استفاده شرايط واجد  ارائه مدارک شناسايي براي متقاضيان

مشاوره مراکز  



 مدت زمان انجام خدمت : نيمه دوم سال

يک جلسه جهت تکميل تست غربالگري توسط والدين کودکان تعداد مرتبه مراجعه حضوري :  

 هزینه ها و پرداخت ها-5

ريال مي باشد که از والدين کودکان مورد غربال دريافت مي  000/30تعرفه ارائه خدمات غربالگري اضطراب مبلغ 

بهزيستي دريافت  شود . شايان ذکر کليه مراکز مجري طرح غربالگري اضطراب پروانه فعاليت خود را از سازمان

 .نموده وتحت نظارت اين سازمان مي باشند

 دوره عملکرد-6

ساله بوده وتفاهم نامه پرداخت يارانه مراکز ارائه  3اعتبار پروانه فعاليت مراکز سالمت روان مجري طرح غربالگري 

 . دهنده خدمت به کودکان مشکوک ارجاع شده طرح غرالگري اضطراب يک ساله مي باشد

 امه نخاتمه توافق-7

چنانچه به تشخيص رياست سازمان ومعاونت تخصصي ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطالع 

 . قبلي و موازين سازمان و براساس دستورالعملهاي اجرايي سازمان اقدام خواهد شد

 


