








پیشگفتار

در دنیای پویای کنونی ، نظام های تصمیم سازی و تصمیم گیری و به تبع آن برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمانی 
و مدیریتی بر مبنای توسعه و بهبود آمار و اطالعات محقق می گردد. اینگونه است که سازمان ها و دولت ها در تالش برای 
افزایش کیفیت آمار و ارتقا شبکه ای از تعاریف و مفاهیم دقیق، علمی و کاربردی می باشند، تا با ایجاد همسویی، شفافیت 

در دیدگاه ها را ایجاد نمایند و سازمان های بین المللی و داخلی را به سوی وحدت تعاریف و مفاهیم هدایت نمایند.
عدم وحدت تعاریف و مفاهیم، موجبات ناسازگاری اطالعاتی و اختالف در نتایج و گزارشات آماری از قبیل: عدم قابلیت 
مقایسه پذیری و جمع پذیری داده ها در سطح ملی و بین المللی ، عدم امکان استفاده از سری های زمانی، کاهش اعتماد 
عمومی نسبت به آمار منتشره و اتالف منابع مالی و انسانی   را ایجاد می نماید، که ناشی از عدم یکسان سازی تعاریف و 
مفاهیم آماری در دستگاههای تولید کننده آمار می باشد، و عدم توجه به این مهم ، بهره وری و تحقق اهداف سازمانی را 

با چالش مواجه خواهد نمود.
براین اساس سازمان بهزیستی کشور، به عنوان پیشرو در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت جلوگیری 
از برداشتهای متفاوت از موضوع های یکسان، دسترسی به اطالعات بهنگام و به موقع، ارائه داده ها به شفاف ترین حد 
ممکن و بهبود کیفیت داده ها، استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم را در جریان کار خود قرار داد. در این راستا مرکز فناوری 
اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور با همکاری مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی و همچنین دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران ، توانست بالغ بر260 قلم آماری 
را در حوزه های اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری و مشارکتهای مردمی، طی دو فرآیند، در سطح سازمانی و در سطح ملی 
استاندارد نماید. الزم به ذکر است، دوازده واژه مرتبط با معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد نیز با همکاری ستاد مبارزه با 
مواد مخدر در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت، که در دست نهایی شدن است و در قسمت "پیوست" درج شده است.

در پایان الزم می دانم از همکاری و تالش تمام معاونتها ، دفاتر ، دبیرخانه های سازمان بهزیستی کشور ، مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار 
ایران، که در استاندارد سازی واژه های تخصصی این سازمان مشارکت داشته اند ، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

انوشیروان محسنی بندپی
معاون وزیر و رئیس سازمان



مقدمه 

به منظور تولید و ارائۀ آمار باکیفیت در وهلۀ نخست نیازمند تدوین تعاریف و اتخاذ مفاهیمی استاندارد هستیم؛ چراکه 
ضمن ایجاد دیدگاه های مشترک، افزایش تعامل بین دست اندرکاران ذی ربط یا امکان خدمت رسانی عادالنه تر و مناسب تر، 
تمام  در  دیگر،  سوی  از  می یابد.  انتشار  و  تولید  سیاستگذاران  و  محققان  استفادۀ  جهت  بهینه تری  موضوعی  آمارهای 
نظام های آماری برای انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمار، مخصوصاً آمارهای 
از این رو تمام سازمان های بین المللی،  رسمی، کشورها توجه ویژه ای به استانداردسازی تعاریف و مفاهیم گردیده است. 
اعم از سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، سازمان بهداشت جهانی و... در تمام مقاوله نامه ها و قطعنامه های خود، 
اولویت را بر ارائۀ تعاریف جامع موضوعی قرار داده اند؛ چراکه بخش زیادی از ناسازگاری و اختالف در آمارهای تولیدشده 
در کشورها می تواند ناشی از یکسان نبودن تعاریف مفاهیم مشابه استفاده شده در نظام جمع  آوری آمار باشد. این مشکل، 

عامل اصلی عدم مقایسه پذیری و جمع ناپذیری آمارها در سطوح مختلف جغرافیایی و سازمانی خواهدبود.  
         در ایران نیز به منظور ارتقای آمارهای رسمی و طبق نظام آماری کشور، بر استانداردنمودن تعاریف و مفاهیم 
تولیدکنندگان آمارهای رسمی تأکید شده است. بر این اساس، مرکز آمار و اطالعات راهبردی به موجب قانون آمار کشور و 
همین  طور در چارچوب نظام آماری مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناسایی تعاریف مفاهیم استفاده شده برای 
جمع  آوری و اشاعۀ آمارهای وزارت متبوع و سازمان  های تابعه و هم چنین استانداردسازی آن ها را در دستور کار خود قرار 
داده است. این مجموعه متشکل از  260 قلم آماری سازمان بهزیستی کشور است که از نقطه نظر تعاریف و مفاهیم آن 
بررسی و در سطح ملی استاندارد شده اند. الزم به ذکر است، دوازده واژۀ مرتبط با حوزۀ اعتیاد نیز با همکاری ستاد مبارزه 

با مواد مخدر در سطح ملی بررسی شده که در دست نهایی شدن است و در قسمت "پیوست" درج شده است.
        در پایان الزم می دانم از همکاری و تالش تمام مراکز ، معاونت ها، ادارات کل، دفاتر و دبیرخانه های سازمان بهزیستی 
کشور و هم چنین دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران، که در استانداردسازی واژه  های تخصصی 

سازمان بهزیستی کشور مشارکت داشته اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
        مرکز آمار و اطالعات راهبردی، به عنوان دبیرخانه کمیتۀ آمار بخشی، آمادگی خود را برای دریافت واژه های تخصصی 

سایر سازمان های تابعۀ وزارت متبوع را برای استانداردسازی واژه های مربوط جهت استفاده در تولید آمار، اعالم می دارد.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                     سید نعمت اهلل میرفالح نصیری

رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور    

 مژگان دری      
کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان 

سازمان بهزیستی کشور              

علی مشیری رودسری   
رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی 

سازمان بهزیستی کشور                                                                                                                                           

زهره مسلمی ابیانه
 کارشناس توانبخشی سازمان بهزیستی کشور                                                                                                                                             
                                                                              

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

حبیب اهلل مسعودی فرید                  
معان امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

حسین نحوی نژاد                          
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

کیوان دواتگران                            
مدیر کل دفتر توانمند سازی معلولین سازمان بهزیستی کشور  

رامین رضایی                                
مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم و 

طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها و نظارت 
بر طرح های آماری مرکز آمار ایران

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 
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کشور( توانمندسازی )سازمان بهزیستی 

فرایندی است هدفمند و چند بعدی که مطابق با وظایف سازمان بهزیستی کشور به افراد، خانواده ها، گروه ها و 
اجتماع ها، ضمن تأکید بر کرامت انسانی افراد، در شناخت و دستیابی به منابع و فرصت ها مانند فرصت های آموزشی 
و تحصیلی، فرصت های شغلی، ازدواج و تأمین مسکن کمک  می نماید تا با تغییر مطلوب شرایط، انتخاب های خود 

را به  انجام  رسانده و فعاالنه بر محیط زندگی کنترل نسبی داشته باشند.

کشور خدمت غیرمستمر سازمان بهزیستی 

کمکی نقدی )مانند کمک هزینه ازدواج، جهیزیه، درمان و یا کفن  و  دفن( و یا غیرنقدی )مانند خدمات توان بخشی، 
پرورشی- مراقبتی و یا آموزشی( است که براساس دستورالعمل تخصصی مربوط به صورت موردی به خدمت گیرنده 

سازمان بهزیستی کشور ارائه می شود.

کشور خدمت گیرنده سازمان بهزیستی 

فردی است که طبق قوانین یا دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده شده 
و از خدمات مستمر و یا غیرمستمر این سازمان برخوردار می شود.

کشور خدمت مستمر سازمان بهزیستی 

بهزیستی  سازمان  فرزند  ماهانه  امداد  یا  و  نخاعی  آسیب  با  فرد  پرستاری  حق  مستمری،  )مانند  نقدی  کمکی 
کشور( است که به صورت ماهانه به خدمت گیرنده سازمان بهزیستی پرداخت و یا کمکی غیرنقدی )مانند خدمات 
بهزیستی کشور  به خدمت گیرنده سازمان  دائم  به صورت  که  است  آموزشی(  یا  و  مراقبتی  پرورشی-  توان بخشی، 

ارائه  می شود.

کشور کمک هزینه تحصیلی دانش آموز یا دانشجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

کمک هزینه ای است که به منظور حمایت از ادامه تحصیل مددجوی دانش آموز یا دانشجوی تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور پرداخت می شود. این کمک هزینه  شامل کمک هزینه تحصیلی دانش آموزی، کمک هزینه تحصیلی 

دانشجویی و پرداخت تشویقی به دانشجوی دانشگاه  دولتی است.
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کشور( کشور )مستمری سازمان بهزیستی  کمک هزینه خدمات توان بخشی- حمایتی مستمر سازمان بهزیستی 

مبلغی است که براساس دستورالعمل "حمایت های جامع مالی سازمان بهزیستی کشور" و طبق ضوابط مشخص 
ساالنه  عیدی  قالب  در  نیز  مورد  یک  و  ماهانه  به صورت  کشور،  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  مددجوی  به 

پرداخت  می شود.

کشور مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور است که دارای پرونده مددجویی بوده و به تشخیص مددکار اجتماعی این 
سازمان واجد شرایط بهره مندی از خدمات مستمر و یا غیرمستمر سازمان بهزیستی کشور است.

کشور )مددجوی مستمری بگیر  کمک هزینه  توان بخشی- حمایتی مستمرسازمان بهزیستی   مددجوی دریافت کننده 
کشور( سازمان بهزیستی 

مددجوی سازمان بهزیستی کشور است که براساس دستورالعمل "حمایت های جامع مالی سازمان بهزیستی کشور" 
)مستمری  کشور  بهزیستی  سازمان  مستمر  حمایتی  توان بخشی-  خدمات  کمک هزینه  مشخص،  ضوابط  طبق  و 

سازمان بهزیستی کشور( را دریافت  می نماید.
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور 

مژگان دری      
کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان 

سازمان بهزیستی کشور                                                                                                                        

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

حبیب اهلل مسعودی فرید                  
معان امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم و 

طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها و نظارت 
بر طرح های آماری مرکز آمار ایران

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران



تعاریف و مفاهیم 
آماری سازمان 
کشور بهزیستی 

  معاونت
امور اجتماعی

38

اعضای مدعو

امیر محرابی                               
معاون آمار و فناوری اطالعات مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور                            

کریم گنجیان                                  
کارشناس مددکاری اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور         

فریبا بریمانی                                
مدیر کل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان 

سازمان بهزیستی کشور    

مریم بهروزی فر    
کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 

بهزیستی کشور                                  

محمد نفریه                                 
مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور  

مژگان رفائی  
کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور                                                 

حسین اسدبیگی                            
سرپرست ستاد فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

                           اشرف رضایی  
کارشناس گروه مطالعه و برنامه ریزی اورژانس 

اجتماعی سازمان بهزیستی کشور                            

ولی اله نصر                                  
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور
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کودک

فردی است که سن وی کم تر از هجده سال تمام است.

کودک مهد 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت 
را  کشور  رسمی  آموزش  به  ورود  سن  تا  شش ماهگی  از  کودکان  یادگیری  و  پرورش  مراقبت،  مسئولیت  آن، 

برعهده  دارد.

مهدکودک قرآنی

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت 
آن، عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری کودکان پذیرفته  شده به امر نهادینه  سازی مفاهیم دینی به آن ها 

اهتمام  می ورزد.

آدینه مهد

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با 
همکاری ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعد از ظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به کودکان 

نمازگزاران می پردازد.

روستامهد

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای 
اسالمی روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام 

را برعهده  دارد.
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کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونت گاه های غیررسمی مهد 

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور در مناطق حاشیه  شهرها و 
سکونت گاه های غیررسمی تأسیس شده است.

کشور کودک تحت پوشش برنامه امنیت غذایی سازمان بهزیستی 

کودک در رده سنی بین سه تا پنج سال تمام است که به منظور کاهش عالئم سوء تغذیه و ارتقای شاخص های رشد، 
با اولویت در روستا مهدها، تحت پوشش طرح ارائه یک وعده غذای گرم، قرار می گیرد.

کودک بی سرپرست

کودکی است که پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری )پدر یا جد پدری( وی به  تشخیص مراجع 
قضایی در قید حیات نبوده یا امکان شناخت آنان وجود نداشته   باشد.

کودک بدسرپرست

کودکی است که به  تشخیص مراجع قضایی بنا به دالیلی به طور دائم یا موقت از سرپرستی مؤثر و باصالحیت محروم 
شده است.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی 

کودک بی سرپرست یا بدسرپرستی است که با معرفی مقام قضایی به منظور مراقبت و پرورش به سازمان بهزیستی 
کشور سپرده می شود.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  سرپرستی موقت 

فرایندی است که طی آن سرپرستی موقت کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور با حکم قضایی به فرد 
دیگری )غیر از پدر یا جد پدری( یا یک زوج )زن  و شوهر(، سپرده می شود.

کشور( کودک بی سرپرست یا بدسرپرست )سازمان بهزیستی  پذیرش 

مجموعه اقداماتی است که با هدف حمایت و صیانت از حقوق کودک بی سرپرست یا بدسرپرست معرفی شده از 
طرف مقام قضایی به سازمان بهزیستی کشور و تعیین شیوه مراقبت، ارزیابی نیازها و چگونگی ارائه خدمات به وی 

انجام  می شود.

شیرخوارگاه

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش 
مراقبت  پرورش همه  جانبه و خدمات تخصصی، تحت  و  از شرایط مناسب رشد  برخورداری  به منظور  تمام  سال 

شبانه روزی قرار می دهد.

کشور( خانه نوباوگان* )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، کودکان 
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تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین سه تا شش سال تمام، به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد 
و پرورش و خدمات تخصصی تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  *  این مرا

کشور( کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  خانه 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
کودکان تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان 
انتقال به خانواده )زیستی یا جایگزین( یا جامعه به  تفکیک سن و جنس، تحت پرورش و مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور( خانه تربیتی )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
کودک تحت سرپرستی این سازمان را که دارای اختالالت رفتاری و عاطفی است در مقطع زمانی شش ماه تا یک 
سال، به منظور برخورداری از خدمات تخصصی روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره ای، تحت 

مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور خانه آماده سازی فرزند تحت سرپرستی سازمان بهزیستی 

نظارت  و تحت  تأسیس شده  بهزیستی کشور  از سازمان  با کسب مجوز  مرکزی است که توسط شخص حقوقی 
این سازمان و با هدف آماده سازی برای انتقال به زندگی مستقل )ترخیص( و پذیرش مسئولیت های اجتماعی و 
شهروندی، فرزند دارای شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط سازمان بهزیستی کشور را تحت مراقبت شبانه روزی 

قرار می دهد.

کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست مرکز نگهداری شبانه روزی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا با کسب مجوز از آن سازمان تأسیس شده و تحت نظارت آن و 
براساس وظایف قانونی خود کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و نگهداری و پرورش آن ها را برعهده دارد 
و زمینه انتقال موقت یا دائم این کودکان را به خانواده یا جامعه فراهم می سازد. این مراکز )غیراز شیرخوارگاه و خانه 
نوباوگان( به دو دسته پسرانه و دخترانه تقسیم می شوند و شامل شیرخوارگاه، خانه آماده سازی، خانه تربیتی، خانه 

کودکان و نوجوانان، خانه نوباوگان و مرکز مراقبت موقت هستند.

کشور( خانواده جایگزین )سازمان بهزیستی 

خانواده یا خانواری است که سرپرستی کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را به صورت موقت با حکم قضایی 
امین موقت، یا به صورت دائم با حکم قضایی فرزندخواندگی، برعهده  می گیرد.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  مراقبت در خانواده از 

مجموعه فعالیت هایی است که طی آن مراقبت و پرورش کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور از طریق 
دو روش مراقبت و پرورش نزد خانواده زیستی )پدر و مادر و جد پدری( یا خانواده جایگزین صورت  می پذیرد.
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کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  مراقبت در خانه از 

در  کشور  بهزیستی  سازمان  سرپرستی  تحت  کودک  پرورش  و  مراقبت  آن  طی  که  است  فعالیت هایی  مجموعه 
خانه و با هدف انتقال موفق وی به خانواده یا جامعه صورت  می پذیرد. منظور از خانه یکی از انواع مراکز نگهداری 

شبانه روزی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست است.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  مرکز مراقبت موقت 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
کودک تحت سرپرستی این سازمان را پس از پذیرش و قبل از ورود به خانه یا خانواده )زیستی یا جایگزین(، با هدف 
بررسی شرایط اجتماعی، جسمی و روانی و به منظور تشخیص نوع مراقبت برای مدت 21 روز به صورت شبانه روزی 

نگهداری می کند.

فرزند خواندگی

فرایندی است که طی آن و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، یک کودک توسط یک زوج )زن وشوهر( یا یک زن 
مجرد که والدین یا والد بیولوژیک او نیستند، ولی با حکم قضایی والدین یا والد وی شمرده می شوند، به طوردائمی 

به عنوان فرزند پذیرفته می شود.

کشور فرزند سازمان بهزیستی 

فردی است که با سن کم تر از هجده سال به عنوان کودک بی سرپرست یا بدسرپرست در سیستم مراقبت شبانه روزی 
سازمان بهزیستی کشور پذیرش شده و درحال حاضر )بدون درنظرگرفتن سن( از خدمات مستمر و غیرمستمر این 

سازمان در طول مدت مراقبت یا پس از ترخیص بهره مند می  شود.

کشور( کشور )ترخیص فرزند سازمان بهزیستی  انتقال به زندگی مستقل فرزند سازمان بهزیستی 

فرایندی است که براساس برنامه مراقبت در خانواده یا خانه و با تکیه بر توانمندی های فردی، اجتماعی و اقتصادی 
کاهش  و  داشتن شغل  یا  و  خانواده  تشکیل  به واسطه  زندگی مستقل وی  امکان  بهزیستی کشور،  فرزند سازمان 

تدریجی وابستگی مالی به سازمان بهزیستی کشور فراهم  می شود.

کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست مربی شبانه روزی در مرکز نگهداری شبانه روزی 

یا  بی سرپرست  کودکان  از  مراقبت  ضمن  که  مرتبط  رشته های  سایر  یا  تربیتی  علوم  تحصیالت  با  است  فردی 
تیم  با مشارکت  بهزیستی کشور،  نظارت سازمان  این کودکان، تحت  نگهداری شبانه روزی  مراکز  بدسرپرست در 
عاطفی  و  نیازهای جسمی، تحصیلی  ازجمله  نیازهای کودکان  تأمین  به  اقدام  مراکز،  این  نیز کودکان  و  مراقبت 

آنان می نماید.

کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست تیم مراقبت در مرکز نگهداری 

تیمی است متشکل از افراد متخصص و حرفه ای مسلط بر امور مراقبت، برنامه ریزی و شیوه ارائه خدمت به کودکان 
یا بدسرپرست سازمان بهزیستی کشور شامل  تحت مراقبت در مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست 
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مدیر، روان شناس، کارشناس امور تربیتی و مددکار اجتماعی که در قالب کار تیمی با شناسایی نیازهای مختلف هر 
فرزند، تا حد امکان با مشارکت وی اقدام به تدوین و اجرای برنامه تخصصی زمان بندی شده می نماید.

کشور حامی فرزند سازمان بهزیستی 

شخص حقیقی یا حقوقی است که به صورت داوطلبانه و به شیوه های مشخص و مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور، 
از فرزند این سازمان حمایت اجتماعی یا اقتصادی می نماید.

کشور امداد ماهانه فرزند سازمان بهزیستی 

خانواده  به  بدسرپرست  یا  بی سرپرست  از کودک  نگهداری  هزینه های  از  بخشی  تأمین  به منظور  که  است  مبلغی 
زیستی یا جایگزین یا به فرزند سازمان بهزیستی کشور مشغول به تحصیل در دانشگاه یا مشغول انجام خدمت نظام 

وظیفه، به وی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت  می شود.
کشور گروه همیار فرزندان سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از پنج تا هفت نفر از فرزندان ترخیص  شده یا در شرف ترخیص سازمان بهزیستی کشور است 
که با هدف مشترک و توانایی های کم  و بیش یکسان، به منظور فراهم  نمودن اشتغال پایدار برای خود از طریق 

کوشش های جمعی ایجاد می شود.
کشور( زن سرپرست خانوار )سازمان بهزیستی 

زنی که هرگز ازدواج نکرده و سن وی هجده سال و بیش تر بوده یا ازدواج کرده اما بنابه عللی از قبیل: طالق، متارکه 
مهاجرت،  اعتیاد،  بودن،  زندان، مجهول المکان  به  مفقوداالثر شدن، سربازی، محکومیت  افتادگی،  کار  از  فوت،  یا 

متواری شدن یا بیماری صعب العالج همسر، سرپرست خانوار* شده است.

*  سرپرســـت خانوار: عضوی از خانوار اســـت که در خانوار به این عنوان شـــناخته می شود و معمواًل مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های 
خانـــوار و یـــا تصمیم گیری درمورد  نحوه هزینه کردن درامدهای خانوار را برعهده دارد. این فرد لزومًا مســـن ترین عضو خانوار نیســـت و می تواند مرد یا زن 

باشد. در خانوار یک نفره، همان شخص سرپرست خانوار است.

خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی

خانواری است که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود 
نبوده و درامدی کم تر از چهل درصد حداقل مزد کارگر مشمول قانون کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در 

رده سنی شش  سال تمام یا کم تر باشد.

کشور زن سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 

زنی است که سرپرستی خانوار نیازمند را برعهده  داشته و فقط از سازمان بهزیستی کشور مستمری دریافت می کند.

کشور( گروه همیار زنان )تحت پوشش سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که به منظور دستیابی به 
سازمان  حمایت  با  خود،  توانمندسازی  هدف  با  گروهی  قابلیت های  از  استفاده  و  اجتماعی  و  اقتصادی  استقالل 

بهزیستی کشور فعالیت  نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند.
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کشور( گروه خودیاربرنامه خدمات مالی خرد )سازمان بهزیستی 

افراد کم درامد و همگن به تشخیص  از  از 15 تا 25 عضو  با رویکرد مالی، متشکل  یک اجتماع محلی داوطلبانه 
سازمان بهزیستی کشور است که تحت نظارت این سازمان ایجاد شده و پس از توافق با بانک عامل، بانک پذیر شده و 
با هدف توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی و نیز راه اندازی کسب وکار برای اعضای آن اقدام به پرداخت وام از منابع 

اعتباری بانک عامل و پس انداز اعضای خود می نماید. 
کلینیک مددکاری اجتماعی

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن، خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه  می نماید.

فرد در معرض آسیب اجتماعی 

فردی است که به دلیل فشارهای شدید اجتماعی )مانند خانواده، محل سکونت یا دوستان نامناسب( و روانی ناشی از 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارت های زندگی، ضعف در به کارگیری شیوه های مقابله ای و مانند 
آن، دچار ناسازگاری با جامعه شده و احتمال بروز رفتاری برخالف هنجارهای اجتماعی از وی می رود و ممکن است 

از مسیر زندگی مناسب خارج شود.
فرد آسیب دیده اجتماعی  

فردی است که رفتارش به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، به دلیل فشارهای شدید اجتماعی )مانند خانواده، محل سکونت یا دوستان نامناسب( و روانی ناشی از 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارت های زندگی، ضعف در به کارگیری شیوه های مقابله ای و مانند 

آن، با هنجارهای اجتماعی مغایرت  داشته و از مسیر زندگی مناسب خارج شده است.

زن آسیب دیده اجتماعی

دوستان  یا  سکونت  محل  خانواده،  )مانند  اجتماعی  شدید  فشارهای  به دلیل  که  است  تأهل(  وضع  از  )فارغ  زنی 
نامناسب( و روانی ناشی از مشکالت اقتصادی- اجتماعی، نقص یا فقدان مهارت های زندگی، ضعف در به کارگیری 
شیوه های مقابله ای و عوامل دیگر به منظور کسب درامد و گذران معیشت مبادرت به برقراری روابط جنسی نامشروع 
به  تشخیص تیم  با  هنجارهای اجتماعی داشته و دچار آسیب اجتماعی است به طوری که  کرده و رفتاری مغایر 

تخصصی سازمان بهزیستی کشور نیاز به خدمات تخصصی این سازمان دارد.

کودک خیابانی 

کودکی است که برای ادامه بقای خود به کار یا زندگی در خیابان های شهر می پردازد.

کودکان خیابانی کودک خیابانی پذیرش شده در مرکز توانمندسازی 

کودکی خیابانی است که شناسایی و تشخیص نداشتن سرپرست مؤثر وی توسط کارشناسان سازمان بهزیستی 
کشور صورت گرفته و به منظور ایجاد زمینه های توانمندسازی و نیز بررسی شرایط فردی و خانوادگی، به مدت بیست 
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تا چهل روز به صورت شبانه روزی در مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی نگهداری شده که پس از آن در صورت 
عدم صالحیت خانواده کودک، وی را به جای خانواده به یکی از مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست یا 
بدسرپرست ارجاع  می دهند. درصورتی که کودک خیابانی مذکور فاقد تابعیت ایرانی باشد برای پذیرش شدن و طی 

مراحل بعدی، اجازه اقامت معتبر در ایران برای وی الزم است.

خشونت خانگی

خشونت بین اعضای خانوار است که اغلب و نه همواره در درون منازل اتفاق  می افتد. تشخیص این نوع خشونت 
توسط مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی( صورت  می گیرد و 

در چهار نوع خشونت اقتصادی، جسمی، جنسی یا روانی وجوددارد.

زن خشونت دیده خانگی

زنی است که فارغ از وضع تأهل وی مورد خشونت )آزار( خانگی قرارگرفته  است.

زن در معرض خشونت خانگی

زنی است که فارغ از وضع تأهل وی در معرض خشونت )آزار( خانگی قرار دارد.

خشونت جسمی )آزار جسمی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، شخصی به واسطه آن باعث آسیب فیزیکی مانند کتک زدن، هل دادن، قطع عضو، خودکشی یا قتل نسبت 

به خود یا دیگری شود.

خشونت جنسی )آزار جنسی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
از عرف، تجاوز،  باعث آسیب جنسی مانند گفت وگو درباره مسائل جنسی خارج  به واسطه آن  انتظامی(، شخصی 

سوءاستفاده جنسی یا انحرافات جنسی نسبت به خود یا دیگری شود.

خشونت روانی )آزار عاطفی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، شخصی به واسطه آن باعث آسیب روانی مانند باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، در انزوا قراردادن، شک، 

غفلت، سهل انگاری یا نفرت نسبت به خود یا دیگری شود.

خشونت اقتصادی )محرومیت اقتصادی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، شخصی به واسطه آن باعث کاهش دسترسی به اموال و حقوق شخصی فرد دیگری شود مانند از بین  بردن 

استقالل مالی، مصادره اموال یا انکار مالکیت بر اموال.
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کودک و خانواده مرکز حمایتی- آموزشی 

مرکزی است که توسط شخصی حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، تمام 
خدمات مربوط به ارتقای توانایی های کودک خیابانی* و خانواده وی را به استثنای خدمت نگهداری شبانه روزی با 

رویکردی خانواده محور، به انجام  می رساند.

کار  کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی مشغول  که در  کودکانی  کار یا زندگی می کند و  که در خیابان  کودکی است  کودک خیابانی در این تعریف  *  منظور از 
هستند مشمول این تعریف نیستند.

کشور( خانه امن )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور برای اسکان موقت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت خانگی، 
تأسیس شده است به طوری که این زنان حداکثر تا یک سال در این مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، 
بهره مند می شوند.  رایگان  به صورت  وارد شده،  آسیب های  و  رفع مسئله خشونت  به منظور  اجتماعی  و  خانوادگی 
درصورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کم تر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن ها نیز در این مرکز 

اسکان داده  می شوند.
کودکان خیابانی* مرکز توانمندسازی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و پذیرش و نگهداری موقت کودکان خیابانی را حداکثر 
تا بیست روز به صورت شبانه روزی برعهده  دارد. این مرکز از طریق ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی و 
توانمندسازی، زمینه بازگشت کودک به خانواده را در این مدت فراهم  نموده، در غیر این صورت کودک تحت پوشش 

سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.

که در خیابان زندگی می کنند، شب ها سرپناهی نداشته و دارای خانواده نیستند. کودکانی هستند  کودکان خیابانی در این تعریف،  *  منظور از 

کشور( خانه سالمت )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج  نکرده در معرض آسیب اجتماعی و 
فاقد حمایت های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات، زمینه های کسب استقالل 
اقتصادی و اجتماعی را فراهم  آورده و آن ها را در تأمین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتال به آسیب های 

اجتماعی یاری  می نماید.

مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان )فارغ از وضع تأهل( آسیب دیده اجتماعی را 
به صورت شبانه روزی تحت پوشش داشته و از طریق ارائه خدمات  تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی، روان شناختی 
و بهداشتی، زمینه های توانمندسازی و بازگشت آنان به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و 

ایجاد اشتغال و کسب درامد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم  می آورد.
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کاهش طالق تیم مداخله در خانواده به منظور 

تیمی متشکل از مددکار اجتماعی و روان شناس با حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و در صورت  نیاز، مشاور حقوقی 
و یا روان پزشک است که به صورت تخصصی در دادگاه های خانواده، ادارات  کل بهزیستی شهرستان، یا مراکز مداخله 
در بحران  فردی، خانوادگی و اجتماعی، با هدف رفع اختالفات زوجین متقاضی طالق یا کاهش عوارض ناشی از آن، 

خدمات مددکاری اجتماعی و یا روان شناسی ارائه  می دهد.
کاهش طالق مرکز مداخله در خانواده به منظور 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و به منظور رفع اختالفات زوجین متقاضی طالق و 
یا کاهش عوارض ناشی از آن، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی و یا روان شناسی را به ویژه درخصوص نحوه 

سرپرستی کودکان زوجین جداشده ارائه  می دهد.
دختر نیازمند حمایت اجتماعی

زن هرگز ازدواج  نکرده ای است که سن وی هجده سال و بیش تر بوده و به  دالیلی چون فقدان حمایت خانوادگی 
مؤثر یا وجود سوء رفتار در محیط خانوادگی، به  تشخیص تیم تخصصی سازمان بهزیستی کشور، توان اجتماعی و 
اقتصادی الزم برای زندگی مستقل را نداشته و در معرض خطر آسیب های اجتماعی قرار داشته و نیاز به خدمات 

تخصصی این سازمان دارد.
فرد دچار نارضایتی جنسی

فردی است که از بدو تولد دچار نارضایتی یا کشمکش با جنس بیولوژیکی خود بوده به طوری که از لحاظ بالینی و 
نیز عملکرد اجتماعی و شغلی خود دچار مشکل است و نیاز به دریافت خدمات تخصصی از سازمان بهزیستی کشور 

دارد. تشخیص این اختالل به منظور صدور مجوز تغییر جنسیت با سازمان پزشکی قانونی کشور است.
خودروی اورژانس اجتماعی سیار

یک دستگاه خودروی ون برای استقرار تیم اورژانس اجتماعی به منظور ارائه خدمات به افراد است که دارای تجهیزات 
و امکاناتی مانند سیستم گرمایشی، سیستم سرمایشی، برق، محل انجام مشاوره، فایل پرونده ها و حداقل یک تلفن 
اورژانس اجتماعی مناسب سازی شده است. رنگ خودروی مذکور  انجام خدمات  یا بی سیم است که برای  همراه 
سفید با نوارهای بنفش یاسی است و بر روی آن عبارت اورژانس اجتماعی و عدد )خط تلفن( 123 درج شده است.

مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارائه خدمات تخصصی مانند خدمات مددکاری اجتماعی، 
و  خانوادگی  فردی،  بحران های  کاهش  و  کنترل  هدف  با  موقت،  نگهداری  و  روان پزشکی  حقوقی،  روان شناسی، 

اجتماعی برای افراد در معرض آسیب، یا آسیب دیده اجتماعی تأسیس شده است.
خدمات سیار اورژانس اجتماعی 

فعالیتی در برنامه اورژانس اجتماعی است که توسط تیم مستقر در خودروهای اورژانس اجتماعی شامل مددکار 
تخصصی  مناطق شهری خدمات  در  اجتماعی  آسیب دیده  یا  آسیب،  معرض  در  افراد  به  روان شناس  و  اجتماعی 

به صورت سرپایی یا در محل با اطالع رسانی از سوی شهروندان ارائه  می نماید.
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خدمات اورژانس اجتماعی 

یکی از فعالیت های برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات تخصصی را با استفاده از روش های کاهش بحران و 
راهنمایی از طریق خط تلفن سه رقمی )123( به فرد در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی در شرایط بحرانی 

ارائه  می نماید.

پایگاه خدمات اجتماعی

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز و نظارت آن سازمان 
با رویکرد اجتماع محور  یا مناطق آسیب خیز تأسیس شده و  در سکونتگاه های غیررسمی، مناطق حاشیه  نشین و 
مددکاری  مانند  اجتماعی، خدماتی  آسیب دیده  و  آسیب  در معرض  افراد  مددکاری جامعه ای، ضمن شناسایی  و 
اجتماعی و روان شناسی را به صورت سرپایی به آنان ارائه و درصورت  نیاز به خدماتی نظیر خدمات حمایتی و درمانی، 

افراد را به مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی ارجاع  می نماید

نگهداری موقت در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی

خدماتی تخصصی در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی است که برای نگهداری شبانه روزی زنان 
در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی به مدت حداکثر بیست روز )قابل تمدید برای یک دوره بیست روزه دیگر( 

پیش بینی  شده است.

کودک آزاری

فروش  و  بدن  اعضای  فروش  تکدی گری،  به  اجبار  مواد مخدر،  )مانند حمل  با کودک شامل سوء استفاده  بدرفتاری 
کودک(، آزار ) جسمی، جنسی و  روانی( کودک، غفلت از کودک و انجام تمام اعمالی که به  تشخیص مراجع ذی صالح 

)پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی( برای رشد و سالمت کودک مضر است.

همسرآزاری

بدرفتاری و خشونت )آزار( اقتصادی، جسمی، جنسی، روانی و  سهل انگاری نسبت به همسر است که به  تشخیص 
مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی(، ازسوی یکی از زوجین 

به دیگری وارد می شود.

دختر یا پسر فراری

زن هرگز ازدواج  نکرده هجده سال یا بیش تر یا کودکی است که به هر دلیل مانند آزار و اذیت عضو یا اعضای خانوار، یا 
اغفال توسط دوستان نامناسب، منزل را بدون اطالع به مدت 24 ساعت ترک کرده و رغبتی برای بازگشت به آن ندارد.
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور    

علی مشیری رودسری   
رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی 

سازمان بهزیستی کشور                                                                                                                                           

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

حسین نحوی نژاد                          
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم 
و طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها 

و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 
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اعضای مدعو

امیر محرابی                               
معاون آمار و فناوری اطالعات مرکز فناوری 

اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 
سازمان بهزیستی کشور                           

کیوان دواتگران                            
مدیر کل دفتر توانمند سازی معلولین سازمان بهزیستی کشور 

شهال حکمت پناه                                    
 کارشناس توانبخشی سالمندان سازمان 

بهزیستی کشور 

زهره مسلمی ابیانه 
کارشناس توانبخشی سازمان بهزیستی کشور                                                                                                         

رامین رضایی                                
مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی 

سازمان بهزیستی کشور

مهین رئیس دانا                                      
رئیس گروه توان پزشکی، تجهیزات وسایل 

کمک توانبخشی سازمان بهزیستی کشور                             

زهرا نوع پرست                       
مدیر کل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی 

سازمان بهزیستی کشور



تعاریف و مفاهیم 
استاندارد به ترتیب 

موضوعی

  معاونت
امور توانبخشی

53

معلولیت )کم توانی(

هر نوع محدودیت یا فقدان توانایی در انجام فعالیت های روزمره زندگی است که انتظار انجام آن ها از هر فرد در 
سطح طبیعی وجودداشته و عادی تلقی می شود. این محدودیت یا فقدان توانایی ممکن است دائمی یا قابل برگشت 

باشد که سنجش آن در طیف خفیف تا خیلی شدید صورت  می گیرد.

کم توان( فرد معلول )فرد 

فردی است که در عملکرد اندام های حسی مانند اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند دست ها، پاها 
یا تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت*   و  **، براثر عوامل 

مادرزادی، بیماری ، کهولت سن، سوانح، حوادث و یا عوامل دیگر دچار معلولیت )کم توانی( شده است.

*  شرایط سالمت یک اصطالح گسترده برای توصیف یک بیماری )حاد یا مزمن(، اختالل، آسیب یا ضربه است. شرایط سالمت ممکن است همچنین 
کدگذاری می شود.  ICD-10 شامل سایر اوضاع مانند بارداری، سالمندی، تنش نابهنجاری مادرزادی یا زمینه ژنتیکی باشد. شرایط سالمت با

**  ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision,2010.

فرد با معلولیت جسمی_ حرکتی

فردی است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های 
فوقانی و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت 

اجتماعی است.

فرد با آسیب نخاعی

فردی است که براثر آسیب در طناب نخاعی دچار تغییر موقت یا دائمی در عملکرد سیستم های حرکتی، حسی و 
یا سیستم عصبی خودکار بدن خود شده است.
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کم توانی بینایی خفیف فرد با 

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
عدسی های تصحیح  کننده برحسب مقیاس هندسی* بین 3/10 تا 6/10 باشد.

*  در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف "E( "E چارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک 
از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی  10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش  متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کم بینا( کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  فرد با 

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
عدسی های تصحیح  کننده برحسب مقیاس هندسی* بین 1/10 تا 3/10 باشد.

*  در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف "E( "E چارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک 
از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی 10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا( فرد با 

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی* کم تر از 1/10 و یا میدان بینایی وی کم تر از بیست درجه باشد 

به طوری که قادر به تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از فاصله یک متری نباشد.

*  در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف "E( "E  چارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک 
از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی 10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کم توانی شنوایی خفیف فرد با 

وسایل  سایر  و  جراحی  مداخالت  سمعک،  استفاده  از  با  به طوری که  شنوایی  سیستم  در  اختالل  با  است  فردی 
کمک شنوایی و توان بخشی شنوایی، مشکل ارتباط کالمی وی برطرف شود. به عبارت  دیگر آستانه شنوایی وی بین 

26 تا 40 دسی بل است.

کم شنوا( کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  فرد با 

وسایل  سایر  و  جراحی  مداخالت  سمعک،  استفاده  از  با  به طوری که  شنوایی  سیستم  در  اختالل  با  است  فردی 
کمک شنوایی و توان بخشی شنوایی، مشکل ارتباط کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت  دیگر آستانه 

شنوایی وی بین 41 تا 90 دسی بل است.

کم توانی شنوایی شدید تا خیلی شدید )فرد ناشنوا( فرد با 

فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده  از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی، 
مشکل ارتباط کالمی وی برطرف نشود. به عبارت  دیگر آستانه شنوایی وی بیش از  91 دسی بل است.

فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(

نیز  و  قضاوت  استدالل،  برنامه ریزی،  مانند حل مسئله،  )عقالنی(  کارکرد هوشی  در  نقص  دارای  که  است  فردی 
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عملکرد سازگارانه مانند برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های 
استاندارد، دارای نمره هوش بهر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی کم تر از هجده سال تمام( 

رخ  می دهد. درجه شدت معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

گفتار( کم توانی صوت و  گفتار )فرد با  فرد با آسیب صوت و 

فردی است که به دلیل اختالالت در یک یا چند بخش از سیستم اعصاب مرکزی وابسته به گفتار و زبان، یکی از 
اندام های گفتاری )ازجمله عضالت صورت( و یا آسیب های روان شناختی، دچار ناروانی در گفتار بوده و یا در برقراری 
معلولیت  درجه شدت  است.  مواجه  محدودیت  با  اجتماعی  مشارکت  و  زندگی  روزمره  فعالیت های  انجام  ارتباط، 

)کم توانی( این فرد از خفیف تا خیلی شدید است.

فرد با اختالالت طیف اتیسم

فردی است که با نشانه هایی در زمینه های رفتاری مشخص شامل اشکال در ارتباط اجتماعی، اشکال در رفتارها و 
عالیق، و یا انجام فعالیت های تکراری و محدود، مشخص می شود. عالئم این اختالل به صورت طیفی از خفیف تا 

خیلی شدید بروز می کند.

بیمار روانی مزمن

فردی است که دارای عالئم بالینی مشخص بیماری روانی به مدت حداقل دو سال باشد و سابقه بستری شدن در 
بخش روان پزشکی بیمارستان را بیش از یک بار در طی دو سال گذشته داشته و از نظر عملکرد فردی، اجتماعی و 

یا شغلی دچار مشکل باشد.

کشور( کشور )فرد معلول شناسایی شده سازمان بهزیستی  فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی 

فردی است که معلولیت وی براساس نظر کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، مورد تأیید 
قرارگرفته و کارت معلولیت دریافت کرده است.

کشور فرد معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی 

فردی است که معلولیت وی براساس نظر کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، مورد تأیید 
قرارگرفته است و با نظر کمیته توان بخشی، حداقل از یکی از خدمات مستمر یا غیرمستمر پیشگیری، توان بخشی، 

حمایتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور برخوردار می شود.

کشور فرد معلول پشت نوبت خدمات سازمان بهزیستی 

فردی است که معلولیت وی براساس نظر کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، مورد تأیید قرار 
گرفته  است و با نظر کمیته توان بخشی، پشت نوبت دریافت خدمات مستمر یا غیرمستمر پیشگیری، توان بخشی، 

حمایتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور قرار دارد.

فرد معلول بی بضاعت  فاقد سرپرست مؤثر

فرد معلولی است که خانواده، سرپرست یا قّیم وی بنابه تشخیص واحد مددکاری اداره بهزیستی شهرستان و نیز 
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خدمات  از  بهره گیری  برای  را  الزم  مالی  توان  کشور  بهزیستی  سازمان  حمایت  بدون  گرفته،  انجام   استعالم های 
توان بخشی مورد نیاز برای بازتوانی یا رسیدگی به وی ندارد.

فرد معلول شناسایی شده در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه 

فرد معلولی است که از طریق مراجعه خانه  به  خانه شناسایی و برای وی پرونده تشکیل می شود تا از خدمات توان بخشی 
مبتنی بر جامعه در زمینه های آموزشی، اجتماعی، امرار معاش، توانمندسازی و سالمت برخوردار شود.

سالمند

فردی است که سن کامل وی شصت سال تمام یا بیش تر باشد.

سالمند معلول

فرد معلولی است که در سن سالمندی قرار دارد )سالمند است(.

فرد معلول، بیمارروانی مزمن یا سالمند با نیازهای مراقبتی خاص

فردی است که عالوه بر داشتن معلولیت، بیماری روانی مزمن یا مشکالت سالمندی، مبتال به بیماری  خاص آلزایمر، 
ام اس، ایدز، آسیب )ضایعه( نخاعی و یا هپاتیت بوده و نیاز به مراقبت های ویژه برای بیماری یا بیماری های خاص 

خود دارد.

فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند مجهول الهویه یا بی سرپرست

فردی است که سرپرست و قّیم قانونی نداشته و خود نیز توانایی سرپرستی خود را ندارد و یا بنابه حکم مراجع 
قضایی محجور و فاقد هویت مشخص بوده به طوری که امکان تشخیص هویت فردی وی وجود نداشته  باشد.

دانش آموز معلول

دانش آموزی است که معلولیت وی به تأیید کمیسیون تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت رسیده و تحت آموزش 
رسمی در یکی از دوره های تحصیلی آموزش  و  پرورش است.

دانشجوی معلول

دانشجویی است که معلولیت وی به تأیید کمیسیون تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت رسیده و تحت آموزش 
رسمی در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی کشور است.

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت

ترکیبی از متخصصان و کارشناسان گروه های توان بخشی مرتبط با سالمت و گروه های پزشکی است که تشخیص 
نوع و تعیین شدت معلولیت را مطابق طبقه بندی بین المللی عملکرد، معلولیت )کم توانی( و سالمت* برعهده  دارد. 
این کمیسیون در سه سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می شود و متناسب با نوع معلولیت )کم توانی(، تعداد 

و ترکیب اعضای آن تعیین می شود.

*  ICF: International Classification of Functioning, Disabilityand Health.
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کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت شهرستان

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است که در سطح شهرستان تشکیل  می شود و اولین سطح 
تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است که اعضای آن شامل معاون یا مسئول توان بخشی بهزیستی شهرستان، 
کارشناس  یک پزشک عمومی )در صورت  نیاز، پزشک متخصص( و دو تا سه نفر کارشناس توان بخشی ترجیحاً 

ارشد است.

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت استان

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است که در سطح استان تشکیل  می شود و وظیفه آن 
ترکیب  است.  کمیسیون های شهرستان  از  ارجاعی  موارد  بررسی  و  کمیسیون های شهرستانی  عملکرد  بر  نظارت 
اعضای آن شامل معاون توان بخشی استان، یک پزشک عمومی )درصورت  نیاز، پزشک متخصص( و سه تا چهار نفر 

کارشناس ارشد توان بخشی است.

کشور کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی 

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در سازمان بهزیستی کشور است که عالی ترین مرجع 
استانی،  کمیسیون های  بر  نظارت  و  پایش  آن  وظیفه  و  شده  محسوب  معلولیت  شدت  تعیین  و  نوع  تشخیص 
برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازهای کمیسیون های استانی و شهرستانی، برنامه ریزی درخصوص تعامل و جلب 

مشارکت پزشکان متخصص و جمع بندی جلسات کمیسیون ها است.

شدت معلولیت

میزان "اندازه و وسعت آسیب" در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب 
در "عملکرد فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن" از یک سو و "محدودیت در ظرفیت و قابلیت در انجام فعالیت های 
روزمره زندگی و یا مشارکت های اجتماعی" از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید 

و خیلی شدید است.

کشور( کمیته توان بخشی )سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از کارکنان تخصصی توان بخشی و مددکاران اجتماعی است که در قالب یک تیم اقدام به بررسی 
وضعیت مددجو، نیازسنجی و اولویت بندی ارائه خدمات در سطح استان و شهرستان می نماید.

توان بخشی

ارائه  ازطریق  وی  معلولیت  جبران  برای  معلول  فرد  قادرسازی  هدف  با  مشخص  زمانی  بازه  با  هدفمندی  فرایند 
خدمات، فراهم کردن تسهیالت و دسترس پذیری محیط ازجمله محیط زندگی و کار است به طوری که بتواند به 

سطح عملکرد فردی، اجتماعی و نیز کیفیت زندگی مناسب دست  یابد.

توان بخشی روانی )توان بخشی بیمار روانی مزمن(

اتخاذ روشی هماهنگ، منسجم و یکپارچه برای انجام تمام فعالیت های مربوط به بهداشت و سالمت روان اعم از 
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ارائه خدمات  نیز  امور پیشگیرانه برای بیمار روانی مزمن و  نیازهای بهداشتی، درمانی و  بررسی، تعیین و تأمین 
توان بخشی  که شامل  و خودکفاست  زندگی مستقل  به  دستیابی  به منظور  وی  توانمند ساختن  برای  توان بخشی 

فردی- اجتماعی، توان بخشی حرفه ای و توان بخشی پزشکی* می شود.

*  توان بخشی پزشکی بیمار روانی مزمن شامل درمان های بیمارستانی و روان پزشکی نبوده و تنها منحصر به پیگیری درمان است.

توان بخشی حرفه ای

مجموعه اقدامات مستمر و هماهنگ با هدف توانمندسازی، کسب مهارت، آماده سازی شغلی و دستیابی به حداکثر 
استقالل فرد معلول است که شامل ارزیابی های جسمی، ذهنی و روانی، آموزش های پیش حرفه ای، آموزش مهارت های 

حرفه ای، مشاوره و هدایت شغلی است.

حمایت توان بخشی

مجموعه ای از خدمات و اقدامات حمایتی است که در قالب دستورالعمل کمک های حمایتی سازمان بهزیستی کشور 
ارائه می شود که از جمله این خدمات، کمک های آموزشی، امرار معاش، بیمه ای و توان پزشکی است.

فعالیت  هنری فرد معلول

به  یا هنرهای تجسمی  و  نمایش، موسیقی  مانند  از گرایش های هنری  به کارگیری یکی  با  فعالیت هایی است که 
توانمندسازی )بازتوانی( فرد معلول کمک می کند.

اشتغال حمایتی فرد معلول

ارائه  ازطریق راهنمایی و مشاوره شغلی،  از اشتغال است که در آن فرد معلول جوینده کار دارای مهارت،  نوعی 
تسهیالت و مساعدت های مالی، به شغل خاصی مشغول می شود.

خدمات توان بخشی پزشکی )خدمات توان پزشکی(

استقالل  معلولیت، کسب  پیشرفت  از  به منظور جلوگیری  معلول،  افراد  به  که  است  توان بخشی  مجموعه خدمات 
فردی و توانمند شدن آن ها در زندگی، ارائه  می شود. این خدمات از طریق واحدهای ارتوپدی فنی، بینایی سنجی، 

شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی عرضه  می شود.

کمک توان بخشی وسیله 

وسیله یا یکی از انواع تجهیزات، ابزار یا فناوری هایی )نرم افزار یا سخت افزار( است که به منظور محافظت، کنترل، 
حداکثر  از  استفاده  معلولیت،  پیشرفت  از  جلوگیری  آموزش،  عملکرد،  بهبود  ساختار،  اصالح  یا  عضو  جایگزینی 

توانایی های موجود، دستیابی به حداکثر استقالل ممکن یا افزایش مشارکت، به فرد معلول ارائه  می شود.

سازمان افراد معلول*و** )سازمان مردم  نهاد افراد معلول(

سازمان مردم نهادی است که مجوز تأسیس و پروانه فعالیت خود را از مراجع تعیین شده در قانون مانند سازمان 
بهزیستی کشور یا وزارت کشور اخذ نموده و اکثر اعضای آن از افراد معلول تشکیل شده است که این اعضا، یا همگی 
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یک نوع معلولیت دارند یا ترکیبی از افراد با معلولیت های متفاوت هستند.

*  DPO: Disabled People Organization.
**  عنوان این سازمان به  همین صورت ثبت شده است.

مرکز جامع خدمات توان بخشی

مرکزی است که در آن تلفیقی از دو نوع فعالیت* یا بیش تر اعم  از توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی، توان بخشی و 
آموزشی روزانه، ارائه خدمات توان بخشی در منزل و توان بخشی مبتنی برخانواده، مطابق دستورالعمل های موجود 
در سازمان بهزیستی کشور، به یکی از گروه های افراد با معلولیت جسمی- حرکتی، افراد با اختالالت هوشی -  رشدی 

)معلوالن ذهنی(، بیماران روانی مزمن یا سالمندان معلول ارائه می شود.

کز در قالب روزانه، شبانه روزی، مبتنی بر خانواده و یا مراقبت در منزل است و فعالیت اقتصادی براساس طبقه بندی فعالیت های  *  نوع فعالیت این مرا
اقتصادی )ISIC( مدنظر نیست.

) CBR*( توان بخشی مبتنی بر جامعه

راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه برای ارائه خدمات توانبخشی، برابرسازی فرصت ها، فراگیرسازی اجتماعی 
و کاهش فقر افراد معلول است. این برنامه از طریق تالش های مشترک افراد معلول، خانواده آن ها، افراد جامعه، 
سازمان های افراد معلول و سایر مؤسسات خدمات رسانی دولتی، غیردولتی، آموزشی، اجتماعی، شغلی و مانند آن 

اجرا می شود.

*  Community-based Rehabilitation.

آموزش در خانواده در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

انجام مجموعه فعالیت هایی است که به منظور ایجاد یا افزایش آگاهی و مشارکت فرد معلول و یا خانوار )خانواده( 
وی، در داخل محیط خانه و با استفاده  از نمایش فیلم، ارائه کتابچه های )جزوه های( آموزشی یا مشاوره حضوری 
کارشناسان پایش گر در زمینه های اقدامات اولیه توان بخشی، آموزش مهارت های روزمره زندگی، پیشگیری از شدت  

یافتن معلولیت و چگونگی سازگاری فرد معلول با شرایط زندگی صورت  می گیرد.

ج از خانواده در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه آموزش خار

و خانوار )خانواده( وی،  فرد معلول  توانایی های  و  نظرگرفتن وضعیت  با در  فعالیت هایی است که  انجام مجموعه 
خارج از محیط خانه و با استفاده  از امکانات ارائه آموزش های رسمی در جامعه مانند مدرسه، مهدکودک، مرکز 
حرفه آموزی، دانشگاه، مرکز آموزشی نهضت سوادآموزی و یا آموزش های غیررسمی )مانند آموزش استاد- شاگردی( 

صورت  می گیرد.
پایگاه توان بخشی مبتنی بر جامعه )*CBR (  شهرستان

تحلیل  بر جامعه شامل  توان بخشی مبتنی  برنامه  بهزیستی شهرستان که در آن مدیریت  اداره  است در  واحدی 
وضعیت موجود، برنامه ریزی و طراحی، اجرا و پایش، توسط کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه، انجام  می گیرد.

*  Community-based Rehabilitation.
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تسهیل گر محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

افراد معلول محل زندگی خود، آموزش های  توانمندسازی  یا محله شهری که به منظور  فردی است ساکن روستا 
الزم را براساس دستورالعمل ارائه خدمات در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه کسب کرده و در اجرای این برنامه 

مشارکت  می نماید.

تسهیل گر میانی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه 

شخص حقیقی است که به صورت فردی یا از طریق دستگاه های غیر دولتی* در مناطق تحت پوشش و با نظارت 
اداره بهزیستی شهرستان، در اجرای برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه همکاری می نماید.

*  منظور از دستگاه های غیردولتی، دستگاه های عمومی غیردولتی، مؤسسات خصوصی، سازمان های مردم نهاد یا مؤسسات خیریه است.

خدمات آموزشی توان بخشی مبتنی بر جامعه

ابتدایی،  پایان شش سالگی تمام(، دور ه های آموزش  تا  تولد  )از بدو  اولیه رشد  به دوران  ارائه آموزش های مربوط 
آموزش متوسطه، آموزش عالی و نیز آموزش های شبه رسمی و مادام العمر به منظور ارتقای سطح آگاهی، دانش و 

مهارت فرد معلول و خانواده وی برحسب نیازهای تعیین شده است.
خدمات اجتماعی توان بخشی مبتنی بر جامعه

اقداماتی است که در قالب پنج جزء مساعدت های شخصی )کمک به انجام فعالیت های روزمره زندگی مانند خرید 
کردن، کمک در انجام امور بانکی و یا ارائه خدمات پرستاری به فرد معلول(، ازدواج و روابط بین زوجین، فرهنگ 
و هنر، برنامه های اوقات فراغت و ورزش، و یا خدمات حقوقی انجام می شود تا به ارتقای سطح مشارکت اجتماعی 

فرد معلول کمک  نماید.
خدمات توانمندسازی توان بخشی مبتنی بر جامعه

اقداماتی است که در قالب پنج جزء حمایت طلبی )دادخواهی( و برقراری ارتباط با انجمن های غیردولتی، بسیج 
جامعه، مشارکت سیاسی، گروه های خودیار، و یا سازمان های افراد معلول انجام می شود تا با ارتقای اعتماد به  نفس 
و خود اتکایی باعث مستقل شدن، برقراری ارتباطات و جرأت ورزی، و تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان ارائه  دهنده 

خدمات و سیاست گذاران در جامعه و احقاق حقوق افراد معلول  شود.
خدمات امرارمعاش توان بخشی مبتنی بر جامعه

اقداماتی است که در قالب پنج جزء توسعه مهارت ها، خوداشتغالی، اشتغال مزد و حقوق  بگیری، خدمات مالی و یا 
تأمین اجتماعی انجام می شود تا با ایجاد درامد به ارتقای سطح معیشتی فرد معلول و خانواده وی کمک  نماید.

خدمات سالمت توان بخشی مبتنی بر جامعه

توان بخشی  )درمان(،  پزشکی  مراقبت های  معلولیت،  از  پیشگیری  ارتقای سطح سالمت،  با  مرتبط  اقدامات  تمام 
پزشکی و تأمین وسایل کمک توان بخشی است که به منظور رفع نیازهای مربوط به سالمت اجتماعی، جسمی، روانی 

و معنوی فرد معلول و خانواده وی و ارتقای کیفیت زندگی آن ها انجام می شود. 



تعاریف و مفاهیم 
استاندارد به ترتیب 

موضوعی

  معاونت
امور توانبخشی

61

سیستم ارجاع در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

توان بخشی  درمانی،  امور  درزمینه  تخصصی تر  خدمات  دریافت  به منظور  معلول،  فرد  آن  طی  که  است  فرایندی 
پزشکی، توان بخشی اجتماعی و یا توان بخشی حرفه ای که دستیابی به آن ها در محل سکونت وی مقدور نیست، به 
سطوح باالتر ارائه خدمات مانند کلینیک تخصصی، بیمارستان ، کلینیک  توان پزشکی )خدمات توان بخشی پزشکی(، 

مرکز حرفه آموزی و مدرسه استثنایی، معرفی می شود.

شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی

شورایی است که به منظور استفاده از ظرفیت اجتماع روستایی و مشارکت افراد معلول و خانوار )خانواده( آنان با 
هدف ایجاد و افزایش مسئولیت پذیری در جامعه نسبت به افراد معلول و رفع مشکالت آنان تشکیل  می شود. اعضای 
آن متشکل  از رئیس یا یک نفر از اعضای شورای اسالمی روستا به عنوان رئیس شورا، دهیار روستا به عنوان دبیر 
شورا، یک نفر از معتمدان روستا )از بین افراد خوش نام، صاحب  نفوذ یا خّیر مانند روحانی یا معلم روستا(، یک نفر 
به نمایندگی از اعضای خانوارهای )خانواده های( افراد معلول روستا، دو نفر از افراد معلول فعال روستا به نمایندگی 

سایر افراد معلول روستا و یک نفر تسهیل گر محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است.

شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه شهری

شورایی است که به منظور استفاده از ظرفیت اجتماع محالت شهری و مشارکت افراد معلول و خانوار )خانواده( آنان 
با هدف ایجاد و افزایش مسئولیت پذیری در جامعه نسبت به افراد معلول و رفع مشکالت آنان تشکیل  می شود. 
اعضای آن متشکل  از نماینده شهرداری ناحیه به عنوان رئیس شورا، یک نماینده از شورایاری های محالت به عنوان 
دبیر شورا، نمایندگان سازمان های غیردولتی، معتمدان محالت )از بین افراد خوش نام، صاحب نفوذ یا خّیر مانند 
افراد معلول  افراد معلول محالت، نمایندگان  روحانی یا معلم محل(، نمایندگان اعضای خانوارهای )خانواده های( 

فعال محالت و یک نفر تسهیل گر محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است.

صندوق شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی

صندوقی است که توسط اعضای شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی تأسیس شده و مسئولیت جذب و 
جمع آوری کمک های مردمی برای این صندوق در سطح روستا بر عهده اعضای آن قراردارد. این صندوق دارای یک 
حساب پس انداز قرض الحسنه )مطابق اساسنامه( بوده و اعتبارات موجود در آن، برای رفع مشکالت افراد معلول 

همان روستا، هزینه می شود.

صندوق شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه شهری

بر جامعه شهری تأسیس شده و مسئولیت جذب و  توان بخشی مبتنی  اعضای شورای  صندوقی است که توسط 
جمع آوری کمک های مردمی برای این صندوق در سطح محالت شهری بر عهده اعضای آن قرار دارد. این صندوق 
دارای یک حساب پس انداز قرض الحسنه )مطابق اساسنامه( بوده و اعتبارات موجود در آن، برای رفع مشکالت افراد 

معلول همان محالت، هزینه می شود.
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کشور( کارشناس پایشگر )سازمان بهزیستی 

کارشناس توان بخشی مستقر در اداره بهزیستی شهرستان یا اداره  کل بهزیستی استان است که وظیفه نظارت، پایش 
و ارزشیابی برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه را برعهده  دارد.

گروه خودیار در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

گروهی متشکل از افراد با اهداف مشترک در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است که به صورت داوطلبانه گرد هم 
 آمده و تحت یک شبکه غیررسمی در یک موضوع یا تجربه مشترک سهیم هستند. تمرکز اصلی فعالیت این گروه 
بر حمایت های عملی، عاطفی و یا تبادل اطالعات و تجربیات است. ماهیت این گروه، مشارکتی است به طوری که 
منجر به گرفتن کمک، دادن کمک و یادگیری برای کمک به خود و تبادل دانش و تجربیات می شود. مشارکت در 

این گروه برای افراد جدید آزاد است.
کمک توان بخشی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه وسیله 

وسیله کمک توان بخشی است که تحت نظارت کارشناسان پایش گر یا تسهیل گران محلی مطابق با استانداردهای 
کتابچه های آموزشی توسط جامعه محلی )روستا یا محله شهری( تهیه شده و در اختیار فرد معلول قرار می گیرد. 
درصورتی که امکان تهیه این وسایل در جامعه محلی )روستا یا محله شهری( میسر نباشد تأمین و توزیع آن ها 

ازطریق واحدهای پشتیبانی )پایگاه CBR شهرستان( صورت  می گیرد.
) CBR*( واحد اجرایی محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

واحد عملیاتی دولتی و غیردولتی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است که به عنوان شریک اجرایی در این 
برنامه همکاری می کنند. ازجمله این واحدها خانه بهداشت، دهیاری، شورای اسالمی روستا و یا مجتمع روستایی 
بوده که مدیریت برنامه شامل تحلیل وضعیت موجود، برنامه ریزی، طراحی، اجرا و پایش برنامه توان بخشی مبتنی 

بر جامعه در سطح محلی )روستا یا محله شهری( را برعهده  دارند.

*  Community-based Rehabilitation.

ح توانمندسازی فرد با آسیب نخاعی طر

طرحی است که با هدف تسریع و تسهیل در پذیرش شرایط جدید و سازگاری با آسیب نخاعی، کاهش فشارهای 
روانی وارد بر فرد با آسیب نخاعی و خانواده وی و ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه های تحمیلی مرتبط با 
این نوع معلولیت تهیه  شده  است و شامل ارائه خدمات معطوف به ارتقای سالمت و استقالل عملکرد فردی، ارتقای 
دانش و مهارت فرد و خانواده وی، ارتقای مهارت های اجتماعی، بهبود عملکرد جنسی، آماده سازی تحصیلی و شغلی، 
مناسب سازی منزل، بهبود دسترسی الکترونیک )امکان استفاده از فناوری های جدید(، برنامه های اوقات فراغت و 

ارائه خدمات مالی است.
مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور، تأسیس شده و تحت نظارت 
و مطابق دستورالعمل های این سازمان به سالمندان واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، به طورشبانه روزی، 
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اقدامات پزشکی و پرستاری، خدمات توان بخشی  ارائه  می شود. این خدمات شامل  خدمات توان بخشی- مراقبتی 
پزشکی )توان پزشکی(، توان بخشی اجتماعی، توان بخشی حرفه ای، توان بخشی آموزشی، اقدامات مراقبتی غیرمهارتی 

)آموزش به منظور انجام فعالیت های روزمره زندگی( و برنامه های اوقات فراغت است.
مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی معلوالن* جسمی- حرکتی

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
تحت نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان به افراد با معلولیت جسمی- حرکتی واجد شرایط مندرج در 
دستورالعمل مربوط، با شدت معلولیت متوسط به باال )طبق تشخیص کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین 
شدت معلولیت( به طور شبانه روزی خدمات توان بخشی و مراقبتی ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات پزشکی 
توان بخشی  )توان پزشکی(،  پزشکی  توان بخشی  اجتماعی،  توان بخشی  آموزشی،  توان بخشی  خدمات  پرستاری،  و 
اوقات  برنامه های  و  زندگی(  روزمره  فعالیت های  انجام  به منظور  )آموزش  غیرمهارتی  مراقبتی  اقدامات  حرفه ای، 

فراغت است.

کز  *  عنـــوان ایـــن تعریف "مرکز توان بخشـــی و مراقبتی شـــبانه روزی افراد با معلولیت جســـمی- حرکتی" اســـت امـــا به دلیل اینکه عنوان تابلوهـــای این مرا
به صورت مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی معلوالن جسمی- حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز برای تعریف آمده است.

مرکز توان بخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان به بیمار روانی مزمن واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، 
به طورشبانه روزی خدمات توان بخشی، مراقبتی و درمانی ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات مراقبتی- درمانی، 

مشاوره ای و توان بخشی در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی، حمایتی و حرفه ای است.

مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( کم تر از 14 سال

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی کشور تأسیس  شده و تحت 
)معلوالن ذهنی( در رده سنی  اختالالت هوشی- رشدی  با  افراد  این سازمان،  و مطابق دستورالعمل های  نظارت 
خدمات  آن ها  به  و  کرده  نگهداری  را  مربوط  دستورالعمل  در  مندرج  شرایط  واجد  کم تر  یا  تمام  سال  چهارده 
و  مراقبتی  خدمات  پرستاری،  و  پزشکی  اولیه  مراقبت های  و  حرفه ای  و  اجتماعی،پزشکی  آموزشی،  توان بخشی 

خدمات هنری و ورزشی را به طور شبانه روزی ارائه  می دهد.

مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( بیش تر از 14 سال

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس  شده و تحت 
)معلوالن ذهنی( در رده سنی  اختالالت هوشی- رشدی  با  افراد  این سازمان،  و مطابق دستورالعمل های  نظارت 
بیش تر از چهارده سال تمام واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را به  تفکیک جنس، نگهداری کرده و به 
آن ها خدمات توان بخشی آموزشی، اجتماعی، پزشکی و حرفه ای و مراقبت های اولیه پزشکی و پرستاری، خدمات 

مراقبتی و خدمات هنری و ورزشی را به طورشبانه روزی ارائه  می دهد.



تعاریف و مفاهیم 
آماری سازمان 
کشور بهزیستی 

  معاونت
امور توانبخشی

64

مرکز توان بخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده )مرکز مراقبت در منزل(

و  نظارت  و تحت  بهزیستی کشورتأسیس شده  از سازمان  با کسب مجوز  با مدیریت غیردولتی است که  مرکزی 
مطابق دستورالعمل های این سازمان، ارائه خدمات توان بخشی و مراقبتی* در منزل توسط مراقبان آموزش دیده و 
زیر نظر کارشناس تخصصی علوم توان بخشی و مراقبت و با مشارکت اعضای خانوار )خانواده( به فرد با معلولیت 
جسمی- حرکتی، فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(، بیمار روانی مزمن یا سالمند معلول و با درجه 

شدت معلولیت شدید تا خیلی شدید، صورت  می گیرد.  

*  خدمـــات توان بخشـــی و مراقبتی شـــامل خدمـــات مختلف مراقبت های بهداشـــتی و ارائه خدمات توان بخشـــی براســـاس برنامه تدوین شـــده توســـط 
کارشناســـان علـــوم توان بخشـــی و مراقبـــت، آموزش به افراد با معلولیت جســـمی- حرکتی، افراد با اختالالت هوشـــی- رشـــدی، بیمـــاران روانی مزمن و 
ســـالمندان و خانواده آن ها درخصوص مســـائل بهداشتی، اســـتفاده صحیح از وسایل کمک توان بخشی، مناسب ســـازی، تطابقات فضای فیزیکی و 

کسب استقالل فردی و افزایش توانمندی خانواده است. وسایل به منظور ارتقای مهارت ها و 

مراقب آموزش دیده در مرکز توان بخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده )خانوار(

آموزشی  دوره  گذراندن  و  صالحیت  تأیید  از  پس  که  مربوط  دستورالعمل  در  مندرج  شرایط  واجد  است  فردی 
تعریف شده و موفقیت در آزمون، وظیفه ارائه خدمات مراقبتی و توان بخشی در منزل را مطابق ضوابط و مقررات 
تهیه  و  مزبور  آموزشی  دوره  درسی  محتوای  و  مواد  تدوین  دارد.  به عهده   آن  به  مربوط  تخصصی  دستورالعمل 
بسته آموزشی متناسب با نیازهای افراد معلول، بیماران روانی مزمن یا سالمندان، توسط کارشناسان معاونت امور 

توان بخشی سازمان بهزیستی کشور صورت  می گیرد.

کم تر از 14 سال کوچک افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف  خانه   

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشورتأسیس  شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان، افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف* در رده 
سنی کم تر از چهارده سال تمام که مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر هستند، عالوه بر برخورداری 
از سرپناه و اقدامات مراقبتی، از خدمات مهدهای کودک، مدارس و کلینیک های توان بخشی خارج از محیط خانه 
بهره مند شده و در داخل خانه نیز تحت آموزش های متنوع در زمینه های رشدی مختلف مانند مهارت های ارتباطی، 
مهارت های حرکتی درشت و ظریف، مهارت های درکی- حرکتی، مهارت های رفتاری، مهارت های روزمره زندگی، 

مهارت های شناختی و بازی درمانی قرار می گیرند.

کی آشـــکاری دیده نمی شود اما در مقایسه با همساالنشان با رشد طبیعی، تعامالت  *  در این افراد در ســـنین قبل از مدرســـه در حوزه مفهومی، تفاوت ادرا
اجتماعی ناپخته دارند. آن ها در بزرگســـالی در زمینه مراقبت های شـــخصی متناسب با سن خود عمل  می نمایند اما برای امور پیچیده زندگی، خرید، 
حمل و نقل، رسیدگی به امور منزل، فرزندپروری، انجام امور بانکی، انجام تصمیمات قانونی، مراقبت های بهداشتی و تشکیل خانواده نیاز به حمایت 

دارند و در صورت حمایت می توانند زندگی مستقلی داشته باشند.

کوچک افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف بیش تر از 14 سال خانه  

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس  شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان، افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف* به  تفکیک 
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جنس و در رده سنی چهارده سال تمام یا بیش تر که مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر هستند، 
عالوه بر برخورداری از سرپناه و اقدامات مراقبتی، از خدمات مهدهای کودک، مدارس و کلینیک های توان بخشی 
نیز تحت آموزش های متنوع در زمینه های رشدی مختلف  بهره مند شده و در داخل خانه  از محیط خانه  خارج 
مانند مهارت های ارتباطی، مهارت های حرکتی درشت و ظریف، مهارت های درکی- حرکتی، مهارت های رفتاری، 

مهارت های روزمره زندگی، مهارت های شناختی و بازی درمانی قرار می گیرند.

کی آشـــکاری دیده نمی شود اما در مقایسه با همساالنشان با رشد طبیعی، تعامالت  *  در این افراد در ســـنین قبل از مدرســـه در حوزه مفهومی، تفاوت ادرا
اجتماعی ناپخته دارند. آن ها در بزرگســـالی در زمینه مراقبت های شـــخصی متناسب با سن خود عمل  می نمایند اما برای امور پیچیده زندگی، خرید، 
حمل و نقل، رسیدگی به امور منزل، فرزندپروری، انجام امور بانکی، انجام تصمیمات قانونی، مراقبت های بهداشتی و تشکیل خانواده نیاز به حمایت 

دارند و در صورت حمایت می توانند زندگی مستقلی داشته باشند.

خانه  نیمه راهی برای افراد با بیماری روانی مزمن

زیرمجموعه یک مرکز توان بخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن با آزادی عمل بیش تر از مرکز مذکور 
بیمار  تا هشت  این روش خدمت رسانی، چهار  در  نیست.  بستری  مراقبتی-  ارائه خدمات  آن  اصلی  و هدف  بوده 
زندگی  دیگر  متخصصان  از کمک  بهره گیری  و درصورت  لزوم  پرستار  نظارت 24 ساعته یک  با  و  منزل  در یک 
کرده و مهارت های بین فردی، کنترل خود و مشارکت در فعالیت های خانه داری آموزش داده شده و تمرین می شود 

به طوری که هزینه و بودجه منزل نیز توسط بیماران تنظیم می شود.

مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل سالمندان

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
اعضای تیم توان بخشی به منزل سالمند واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات توان بخشی و مراقبتی 
را مطابق دستورالعمل های این سازمان  به وی ارائه  می نماید. ارائه خدمات این مرکز با هدف ارتقای سطح سالمت و 
رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد سالمند بوده و در محل اقامت وی )خارج از مرکز توان بخشی(، توسط 

تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود.

مرکز پیگیری توان بخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمن

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
اعضای تیم توان بخشی به منزل بیمار روانی مزمن واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات پیگیری، 
توان بخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل های این سازمان  به وی ارائه می نماید. ارائه خدمات این مرکز با هدف 
ارتقای سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد بیمار روانی مزمن بوده و در محل اقامت وی 

)خارج از مرکز توان بخشی(، توسط تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود.

مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل معلوالن* جسمی- حرکتی 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
مربوط،  واجد شرایط مندرج در دستورالعمل  معلولیت جسمی- حرکتی  با  فرد  منزل  به  توان بخشی  تیم  اعضای 
خدمات پیگیری، توان بخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل های این سازمان  به وی ارائه  می نماید. ارائه خدمات 
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این مرکز با هدف ارتقای سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد فرد با معلولیت جسمی- 
حرکتی بوده و در محل اقامت وی )خارج از مرکز توان بخشی(، توسط تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی 

انجام می شود.

کز  *  عنـــوان ایـــن تعریف"مرکـــز ارائه خدمات توان بخشـــی در منزل افراد با معلولیت جســـمی- حرکتی" اســـت اما به دلیـــل  اینکه عنوان تابلوهـــای این مرا
به صورت مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل معلوالن جسمی- حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز برای تعریف آمده است.

مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل به افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی(

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
اعضای تیم توان بخشی به منزل فرد با اختالالت هوشی- رشدی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات 
توان بخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل های این سازمان به وی ارائه  می نماید. ارائه خدمات این مرکز با هدف 
ارتقای سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد فرد با اختالالت هوشی- رشدی بوده و در محل 

اقامت وی )خارج از مرکز توان بخشی(، توسط تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود.
تیم توان بخشی مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل

خدمات  انواع  ارائه  آن،  فعالیت های  که  مراقبت  و  توان بخشی  علوم  در  متخصص  افراد  از  متشکل  است  گروهی 
توان بخشی و خدمات آموزشی، اجتماعی، پزشکی و حرفه ای به افراد معلول، بیماران روانی مزمن یا سالمندان در 
منزل است. این تیم برحسب نیاز شامل متخصصان رشته های ارتوپدی فنی، پرستاری، پزشکی عمومی، روان پزشکی، 

روان شناسی بالینی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و مددکاری اجتماعی است.
گذاری پرونده  فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند به بخش غیردولتی* وا

فعالیتی است که طی آن پرونده فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند به منظور برخورداری از خدمات ارجاعی 
متناسب با خدمات مختلف توان بخشی، سهولت دسترسی به خدمات، تسریع خدمات رسانی، به روزرسانی اطالعات 

پرونده ها و توانمندسازی، با انعقاد قرارداد به بخش غیردولتی واگذار می شود. 

*  منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی است.

مجتمع مسکونی ویژه سالمندان

مجتمعی شامل حداقل ده و حداکثر بیست واحد مسکونی با مدیریت غیردولتی است که با کسب مجوز از سازمان 
بهزیستی کشور تأسیس شده و با نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان به سالمندان واجد شرایط* ساکن 

در مجتمع، خدمات مراقبتی، رفاهی و تفریحی ارائه  می شود. 

که نیاز به خدمات مستمر پزشکی و توان بخشی نداشته اما زندگی آن ها بدون  *  منظور از سالمندان واجد شرایط، سالمندانی با وضعیت پایدار هستند 
کمک با دشواری مواجه خواهد بود. داشتن مراقبت و 

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با معلولیت جسمی- حرکتی

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از 
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خدمات توان بخشی و آموزشی شامل روان شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و نیز فعالیت های هنری و 
آموزشی را به افراد با معلولیت جسمی- حرکتی و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه    می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی بیماران روانی مزمن

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی شامل پرستاری، روان شناسی، کاردرمانی، مددکاری، 
توان بخشی حرفه ای، فعالیت های هنری و آموزشی را به بیماران روانی مزمن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را 

به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با اختالالت طیف اتیسم

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
تحت نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی شامل آموزش روش های برقراری ارتباط مؤثر، 
روان شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی را به افراد با اختالالت طیف اتیسم و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به 

خانواده آن ها ارائه  می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با آسیب نخاعی

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
کاملی  اجتماعی، مجموعه  زندگی  در  افزایش عملکرد و سطح مشارکت  با هدف  و  روزانه  به صورت  و  آن  نظارت 
و  گفتاردرمانی  کاردرمانی،  فیزیوتراپی،  مشاوره،  و  روان شناسی  تغذیه،  شامل  آموزشی  و  توان بخشی  خدمات  از 
فعالیت های هنری و آموزشی را به افراد با آسیب نخاعی و عوارض ناشی از آن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای 

را به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

کم بینا یا نابینا کودک  مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی خانواده و 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی را به کودکان کم بینا یا نابینای رده سنی ده سال تمام 

یا کم تر و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

کم شنوا یا ناشنوا کودک  مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی خانواده و 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی در زمینه گفتار و زبان را به کودکان کم شنوا یا ناشنوای 

رده سنی ده سال تمام یا کم تر و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی سالمندان

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از 
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خدمات توان بخشی و آموزشی شامل تغذیه، روا ن شناسی و مشاوره، فیزیوتراپی، کاردرمانی و فعالیت های هنری و 
حرفه ای را به سالمندان و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات تخصصی ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان درزمینه اختالالت دهانی، بلع و 

تغذیه را به افراد معلول و نیز درصورت  نیاز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

کم تر از پانزده سال مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با اختالالت هوشی- رشدی 

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
تحت نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی شامل روان شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و 
فعالیت های آموزشی و هنری را به افراد با اختالالت هوشی- رشدی رده سنی کم تر از پانزده سال تمام و نیز خدمات 

آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه  می دهد.

کارگاه تولیدی- حمایتی افراد معلول

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن، برای افراد با معلولیت شدید در سن کار )رده سنی پانزده سال تمام یا بیش تر(، شرایط آموزش های 

تکمیلی مهارتی )کارورزی( و به کارگماری فراهم می شود.

مرکز حرفه آموزی افراد معلول

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی حرفه ای به افراد معلول رده سنی بیش تر از پانزده سال تمام، ارائه 

می شود.

کمک هزینه تحصیلی دانش آموز یا دانشجوی معلول 

کمک هزینه ای است که توسط سازمان بهزیستی کشور به  منظور حمایت از ادامه تحصیل دانش آموزان یا دانشجویان 
تحصیلی  کمک هزینه  شامل  و  پرداخت  می شود  آن ها  به  رایگان  آموزش  از  شدن  بهره مند  برای  نیازمند  معلول 
دانش آموز معلول نیازمند، شهریه دانشجوی معلول نیازمند و مبلغ تشویقی به دانشجوی معلول دانشگاه  دولتی است.

کمک هزینه ایاب وذهاب فرد معلول

حمایت مالی است که توسط سازمان بهزیستی کشور به منظورکمک به هزینه ایاب وذهاب فرد معلول طبق شرایط 
ارائه دهنده خدمت( و یا غیرمتمرکز )پرداخت کمک هزینه به فرد  مقرر به صورت متمرکز )عقد قرارداد با شرکت 

معلول( صورت  می پذیرد.

ک ویژه خودروی فرد معلول پال

پالکی است که به منظور امکان دسترسی فرد معلول به اماکن عمومی )مانند مراکز آموزشی، درمانی و محل کار( 
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و نیز مشخص شدن خودروی وی برای مأموران راهنمایی  و  رانندگی، طراحی شده و به خودروی فرد معلول واجد 
شرایط مندرج در دستورالعمل  مربوط، اختصاص  می یابد.

حق پرستاری فرد با آسیب نخاعی

حمایت مالی است که توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف کمک به ارتقای سالمت فرد با آسیب نخاعی و افزایش 
امکانات مراقبتی مورد نیاز او به خود وی، سرپرست وی و یا فردی که از سوی وی تعیین می شود، به صورت ماهیانه 

پرداخت  می شود.
**) PKU*( کمک هزینه درمان و توان بخشی فرد مبتال به فنیل کتونوری

کمک هزینه ای است که توسط سازمان بهزیستی کشور به منظور کمک به دسترسی آسان تر به خدمات توان بخشی، 
با نظر کارشناسان مربوط طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود به خانواده  درمان و تأمین مواد غذایی خاص، 

)خانوار( فرد مبتال به فنیل کتونوری پرداخت می شود.

*  Phenylketonuria.
**  بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی نادر است. اختالل اصلی در این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آالنین در مایعات بدن و سیستم 

ک است و منجر به بروز اختالالتی در مغز و ایجاد مشکالت پوستی می شود. عصبی است. تجمع غیرطبیعی این اسید آمینه در بدن کودک، خطرنا

مناسب سازی مسکن فرد معلول

بتواند  وی  تا  صورت می گیرد  معلول  فرد  مسکن  دسترس پذیری  و  انطباق  به منظور  که  است  اقداماتی  مجموعه 
متناسب با قابلیت ها و محدودیت های خویش از امکانات موجود به نحو مطلوب استفاده  نماید. نتیجه این امر استقالل 

هرچه بیش تر فرد معلول در انجام فعالیت های روزمره زندگی در محیط مسکونی است.

مناسب سازی خودروی فرد معلول

اقداماتی است که به منظور انطباق و دسترس پذیری وسیله حمل ونقل شخصی فرد معلول صورت می پذیرد تا وی 
بتواند متناسب با قابلیت ها و محدودیت های خویش از خودروی شخصی خویش بهره برداری  نموده و به استقالل 

الزم در زمینه ایاب وذهاب دست یابد.

کز شبانه روزی کمک هزینه ترخیص فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند از مرا

کمک هزینه ای است که به خانوار )خانواده( یا قّیم قانونی فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند ترخیص شده از 
مراکز شبانه روزی با هدف ارائه خدمات توان بخشی، مراقبتی و نیز پیگیری درمان وی، توسط سازمان بهزیستی 

کشور پرداخت می شود.

کمک هزینه نگهداری فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند در منزل

کمک هزینه ای است که به خانوار )خانواده ( نیازمند دارای فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند با درجه معلولیت 
شدید تا خیلی شدید به منظور کاهش بار تقاضای مراکز شبانه روزی و کمک به رفع نیازهای مراقبتی، درمانی و 

توان بخشی در منزل وی، توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.
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کز توان بخشی   کمک هزینه نگهداری فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند با نیازهای مراقبتی خاص مقیم در مرا
و مراقبتی شبانه روزی

کمک هزینه ای است که به مراکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی به منظور نگهداری و مراقبت از فرد معلول، بیمار 
روانی مزمن یا سالمند با نیازهای مراقبتی خاص به منظور رفع برخی از نیازهای توان بخشی، مراقبتی و درمانی وی، 

توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.

کز توان بخشی   کمک هزینه نگهداری فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند مجهول الهویه یا بی سرپرست در مرا
و مراقبتی شبانه روزی

کمک هزینه ای است که به مراکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی به منظور نگهداری و مراقبت و نیز رفع نیازهای 
توان بخشی، مراقبتی و درمانی فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند مجهول الهویه یا بی سرپرست، توسط سازمان 

بهزیستی کشور پرداخت می شود.

کمک توان بخشی تأمین و توزیع وسایل 

اقداماتی است که به منظور تأمین و توزیع وسایل و فناوری های کمک توان بخشی و بهداشتی برای فرد  مجموعه 
معلول صورت  می پذیرد. این اقدامات شامل نیازسنجی و ارزیابی فرد معلول به منظور تعیین نوع وسایل، تهیه، ارائه 

و نیز آموزش نحوه استفاده از آن هاست.

کشور( کمک هزینه کاشت حلزون شنوایی* )سازمان بهزیستی 

کمک هزینه ای است که سازمان بهزیستی کشور به مددجوی تحت پوشش این سازمان که کاندید )دارای شرایط 
الزم( عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی است، پرداخت  می نماید.

*  دستگاه حلزون شنوایی یک دستگاه الکترونیکی است که بخشی از شنوایی را به افراد ناشنوا برمی گرداند و کاشت حلزون شنوایی، عمل جراحی گوش 
داخلی برای فرد با اختالل شنوایی عمیق است که با انجام اقدامات توان بخشی پس از عمل، اختالل شنوایی وی به میزان قابل توجهی برطرف می شود.

خرید خدمت تخصصی توان بخشی پزشکی 

مجموعه اقداماتی است که از طریق آن خدمت مورد نیاز از بخش غیردولتی* برای ارائه خدمات توان پزشکی به افراد 
معلول، در مناطقی که فاقد واحدهای توان پزشکی دولتی هستند، صورت می گیرد. این خدمات شامل ارتوپدی فنی، 

بینایی سنجی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است.

*  منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی است.
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی   

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور   

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم 
و طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها 

و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 
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اعضای مدعو

امیر محرابی                                                 
معاون آمار و فناوری اطالعات مرکز فناوری اطالعات، 

ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور         
مجید رضازاده         

 رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور

مهری امیری                                    
کارشناس گروه پیشگیری از اعتیاد 

سازمان بهزیستی کشور 
ماریت قازاریان 

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور       

محسن روشن پژوه                         
 معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری 

و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور  

رقیه جعفری                                                                        
رئیس گروه مطالعه و مداخالت روانشناختی خانواده                                                                                                                                          

سازمان بهزیستی کشور                            

مهدی میر محمد صادقی                          
 معاون امور مشاوره و روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری 

و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 

اشرف عربی                                      
کارشناس گروه پیشگیری ارتقایی و ژنتیک 

سازمان بهزیستی کشور 

مینو رفیعی                             
 معاون پیشگیری از معلولیت ها مرکز توسعه پیشگیری 

و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

حسین ناصری  
کارشناس توسعه برنامه های پیشگیری از آسیب ها 

سازمان بهزیستی کشور                                                                     

شیرین احمدنیا                             
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرکز  توسعه 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور     

کامبیز محضری  
کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز 

سازمان بهزیستی کشور                                                                      
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غربالگری

روش تشخیص یا شناسایی است که به منظور کشف بیماری یا نقیصه در اشخاص به ظاهر سالم، به وسیله آزمون های 
عملی و سریع با حساسیت و ویژگی تعیین شده، معاینه یا سایر روش های مورد تأیید، انجام می شود.

کودک غربال شده در برنامه غربالگری تنبلی چشم

کودک در رده سنی سه تا شش سال تمام است که در پایگاه غربالگری تنبلی چشم مورد تأیید سازمان بهزیستی 
کشور، توسط مربی، معلم یا به ورز از نظر تنبلی چشم با استفاده  از "چارت* " یا دستگاه غربالگر عیوب انکساری، 
مورد غربالگری قرارگرفته و نیز عیوب انکساری، مواردی از استرابیسم )انحراف چشم( یا مشکالت ارگانیکی چشم 

)مانند آب مروارید یا افتادگی پلک( در وی بررسی می شود.

*  تابلویی شـــامل اندازه های مختلف حرف "E" اســـت که در فاصله شش متری چشم فرد در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( قرار داده  
که دید طبیعی 10/10 یعنی فرد در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است. می شود 

کودک ارجاعی به بینایی سنج در برنامه غربالگری تنبلی چشم

کودک در رده سنی سه تا شش سال تمام است که پس از غربالگری تنبلی چشم، به علت میزان یا کیفیت )حدت( 
بینایی کم تر از  برحسب مقیاس هندسی*، انحراف چشم )استرابیسم( و یا عدم همکاری در غربالگری اولیه، برای 

معاینه دقیق تر به بینایی سنج ارجاع می شود.

ی شـــامل اندازه های مختلف حرف "E("E چارت( در جهات مختلف )بزرگ به  *  در مقیاس هندســـی دید فرد با تابلویی در فاصله شـــش متری چشـــم و
کوچک از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی   است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کودک ارجاعی به چشم پزشک در برنامه غربالگری تنبلی چشم

کودک در رده سنی سه تا شش سال تمام است که پس از معاینه توسط بینایی سنج، براساس دستورالعمل مربوط، 
درصورت  نیاز برای معاینه و درمان تخصصی به متخصص چشم پزشک ارجاع می شود.
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پایگاه غربالگری تنبلی چشم

مهدهای  مانند  مکان هایی  در  سازمان  این  از  مجوز  کسب  با  یا  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  واحدی 
کودک، پیش دبستانی ها یا خانه های بهداشت مناطق شهری یا روستایی، به سنجش بینایی کودکان در رده سنی سه 
به صورت  یا  این واحد  اقدام  می نماید.  انکساری  یا دستگاه غربالگر عیوب  از E چارت*  استفاده   با  تمام،  تا شش سال 

تنبلی چشم دایر می شود. برنامه کشوری غربالگری  به صورت غیردائم در هنگام اجرای  یا  دائم در تمام طول سال 

*  تابلویی شـــامل اندازه های مختلف حرف "E" اســـت که در فاصله شش متری چشم فرد در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( قرار داده  
که دید طبیعی   یعنی فرد در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است. می شود 

گاه سازی پیشگیری از معلولیت فرد تحت پوشش برنامه آ

فردی است که متناسب با گروه سنی خود در برنامه های آموزشی سازمان بهزیستی کشور شامل برنامه آگاه سازی 
پیشگیری از معلولیت ها برای گروه سنی 15 تا کم تر از 45 سال تمام، برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های 
دوران سالمندی برای گروه سنی 45 سال تمام و بیش تر و برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های ناشی از 

انفجار مین برای تمام سنین، شرکت  می نماید.

کودک غربال شده در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

کودک در رده سنی کم تر از یک ماه تمام است که در واحد غربالگری* مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور از نظر 
اختالالت شنوایی، تحت آزمون های غربالگری** قرارگرفته  است.

که غربالگری شنوایی در آن انجام می شود. کلینیک های شنوایی شناسی  *  واحد غربالگری شنوایی: مکانی است مانند زایشگاه یا 
یک انجام می شود. که با استفاده  از تست های الکتروفیزیولوژ **  آزمون غربالگری شنوایی: آزمونی است 

کودک ارجاعی به شنوایی شناس در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

کودک در رده سنی کم تر از یک ماه تمام است که پس از غربالگری براساس دستورالعمل مربوط، درصورت نیاز برای 
معاینه تخصصی به شنوایی شناس ارجاع داده  می شود.

کودک ارجاعی به پزشک متخصص در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

کودک در رده سنی کم تر از سه ماه تمام است که پس از معاینه توسط شنوایی شناس براساس دستورالعمل مربوط، 
درصورت نیاز برای انجام درمان تخصصی به پزشک متخصص کودکان و نوزادان یا پزشک متخصص گوش، حلق و 

بینی ارجاع  داده  می شود.

مشاوره ژنتیک

نوعی خدمات سالمت و آگاهی رسانی است که به بررسی مشکالت احتمالی رخ  دادن یک بیماری ژنتیکی یا ناشی 
 از رخ  دادن آن در انسان می پردازد. این فرایند شامل تالش مشاور ژنتیک )پزشک دارای گواهی نامه دوره آموزشی 
مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی کشور( به منظور تشخیص، نحوه توارث بیماری و تعیین احتمال بروز مجدد آن، 
برخورد با بیماری و تصمیم گیری مناسب در هنگام بروز بیماری و کمک به تطابق اعضای خانواده با بیماری رخ  داده 

و نیز کمک به بیمار است.
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مرکز مشاوره ژنتیک

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از این سازمان، تأسیس 
شده و با حضور پزشکی که گواهی نامه دوره آموزشی مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی کشور را دریافت کرده است، 
مشاوره ژنتیک در زمینه های قبل از ازدواج، قبل از بارداری، حین بارداری و تشخیص موارد بیماری های ژنتیکی 

ارائه می شود.

کشور( آموزش مهارت های زندگی )سازمان بهزیستی 

مدیریت خشم،  ارتباطی،  مهارت های  مهارت های خودآگاهی،  شامل  اجتماعی  روانی-  آموزش های  از  مجموعه ای 
مدیریت استرس، پیشگیری از افسردگی، جرأت مندی، همدلی، حل مسئله و تصمیم گیری، تفکر خالق و تفکر نقاد 
است که توسط آموزش گران مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در قالب کارگاه های آموزشی با هدف پیشگیری از 

آسیب های روانی- اجتماعی و ارتقای توانمندی ها به آحاد مختلف مردم ارائه  می شود.

کشور( جمعیت همیاران سالمت روانی- اجتماعی )سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از افراد داوطلب است که به شکل یک سازمان مردم  نهاد در سطح استان با مجوز سازمان بهزیستی کشور 
و در قالب فعالیت های پیشگیرانه اجتماع محور، اقدام به برنامه ریزی و اجرای برنامه های پیشگیرانه یا آموزشی می نماید.

کشور( پایگاه سالمت اجتماعی )سازمان بهزیستی 

مکانی است که توسط جمعیت همیاران سالمت روانی- اجتماعی یا سایر سازمان های غیردولتی* محلی با مجوز 
سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با هدف آگاه سازی، اطالع رسانی و آموزش به مردم محلی، به شناسایی و 
ارجاع افراد در معرض آسیب به مراکز تخصصی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور پرداخته و نسبت به تسهیل 

فرایندهای مشارکت محلی در زمینه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی اقدام  می نماید.

*  منظور از سازمان غیردولتی، سازمان خصوصی است.

مشاوره روان شناختی

خدمتی است که در قالب ارتباط تخصصی روان شناختی فردی یا گروهی ارائه شده و در آن مشاور یا روان شناس با 
داشتن مهارت ها و صالحیت های علمی وحرفه ای، مخاطب یا مخاطبان را با روش های منطبق بر نیازهایشان یاری 
 نموده تا با شناخت بهتر خود به طور  مؤثرتری عمل  نمایند. این خدمت به صورت حضوری، تلفنی یا در فضای مجازی 

ارائه می شود.

مشاوره روان شناختی در فضای مجازی

مشاوره ای است که در آن فرد به منظور مشاوره با یک متخصص روان شناسی یا مشاوره با مراجعه به سامانه مشاوره 
مجازی سازمان بهزیستی کشور*، از خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای این سازمان بهره مند می شود.

*  http://moshaver.behzisti.ir.
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کشور( آموزش پیش از ازدواج )سازمان بهزیستی 

مجموعه آموزش هایی است که با هدف توانمندسازی افراد در انتخاب همسر و تشکیل خانواده به منظور مواجهه با 
مسائل زندگی مشترک و مدیریت درست ارتباطات خانوادگی توسط سازمان بهزیستی کشور در قالب کارگاه های 
آموزشی با موضوعات خواستگاری و آشنایی، عشق و صمیمیت، انتخاب همسر، دوران نامزدی، دوران عقد و سال 

اول زندگی مشترک، برگزار می شود.

کشور( آموزش زندگی خانواده )سازمان بهزیستی 

مجموعه آموزش هایی است که با هدف افزایش رضایتمندی و پایداری و تحکیم ازدواج توسط سازمان بهزیستی 
کشور در قالب کارگاه های آموزشی با موضوعاتی مانند ارتباطات زناشویی، ارتباطات بین فردی، مدیریت اقتصادی 

خانواده و یا فرزندپروری، برگزار می شود.

کشور( مرکز مشاوره حضوری دولتی )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که در یکی از اداره ها )سازمان بهزیستی کشور( یا مجتمع های خدمات بهزیستی مرکز استان مستقر 
ارتقای سطح  و  اجتماعی  روانی-  آسیب های  از  پیشگیری  و  مشکالت  اختالالت،  کاهش  به منظور  آن  در  و  بوده 
سالمت روان آحاد جامعه، خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای توسط تیمی متشکل از مشاور، روان شناس، 

روان پزشک و مددکار اجتماعی ارائه  می شود.

کشور( دفتر مشاوره حضوری دولتی )سازمان بهزیستی 

دفتری است که در یکی از اداره ها )سازمان بهزیستی کشور( یا مجتمع های خدمات سازمان بهزیستی شهرستان های 
استان )به استثنای مرکز آن( مستقر بوده و در آن به منظور کاهش اختالالت، مشکالت و  پیشگیری از آسیب های 
روانی- اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه، خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای توسط یک 

روان شناس یا مشاور ارائه  می شود.

مرکز مشاوره تلفنی دولتی 1480

اختالالت،  کاهش  به منظور  آن،  نظارت  تحت  و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  مرکزی 
مشکالت و پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه، اقدام به ارائه خدمات 

مشاوره روان شناختی به صورت تلفنی می نماید.

مرکز محلی سالمت روان

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
شده و تحت نظارت آن به منظور کاهش اختالالت، مشکالت و پیشگیری از آسیب های روانی-  اجتماعی و ارتقای 
سطح سالمت روان آحاد جامعه، اقدام به ارائه خدمات سالمت روان در محله های شهری یا روستاها با رویکردهای 
آموزشی، ارتقایی و اجتماع محور می نماید. مؤسس یا دست کم یک نفر از اعضای هیئت مدیره این مرکز باید حداقل 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی روان شناسی، مشاوره یا مددکاری اجتماعی  باشد.
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مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی عمومی

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
شده و تحت نظارت آن، به منظور کاهش اختالالت، مشکالت و  پیشگیری از آسیب های روانی-  اجتماعی و ارتقای 
سطح سالمت روان آحاد جامعه به ارائه خدمات مشاوره ای، آموزش در حوزه سالمت روان، ارجاع به مراکز مشاوره و 
خدمات روان شناختی تخصصی ، تشکیل گروه های همسان و ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهادهای اجتماعی می پردازد. 
مؤسس یا دست کم یک نفر از اعضای هیئت  مدیره این مرکز باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

روان شناسی، مشاوره یا مددکاری اجتماعی  باشد.

دفتر مشاوره حضوری غیردولتی

یا مشاوره،  روان شناسی  ارشد  کارشناسی  دارای حداقل مدرک تحصیلی  توسط شخص حقیقی  است که  دفتری 
مشکالت  اختالالت،  کاهش  به منظور  آن،  نظارت  تحت  و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  کسب  با 
و  پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه به ارائه خدمات تخصصی 

روان شناختی و مشاوره ای می پردازد.

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی تخصصی

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
شده و تحت نظارت آن، به ارائه خدمات تخصصی روان شناختی در زمینه های کودک و نوجوان، کودکان استثنائی، 
ازدواج و خانواده، سالمندان، تحصیلی و تربیتی، صنعتی- سازمانی، اختالالت جنسی و نیز روان سنجی و روان درمانی 
می پردازد. مؤسس یا دست کم یک نفر از اعضای هیئت مدیره این مرکز باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

ارشد روان شناسی یا مشاوره  باشد.

تماس تلفنی موفق با مرکز مشاوره تلفنی

یا کدهای ده رقمی مشاوره**  با مرکز مشاوره تلفنی دولتی1480سازمان بهزیستی کشور*  تماس تلفنی است که 
صورت پذیرفته و منجر به بهره مندی از خدمات مشاوره روان شناختی شده است.

*  ســـازمان بهزیســـتی برای دسترســـی همه مردم به خدمات مشاوره و روان شناختی امکان مشـــاوره تلفنی را فراهم کرده است و منظور از آن تعامل کالمی 
گوش دادن فعال، همدلی، حمایت و پرسش های پیگیر  بین تماس گیرنده و یک متخصص )مشـــاور( به منظور شناخت مشکل تماس گیرنده از طریق 
کد و پیش  گرفتن  کند. برای شماره چهاررقمی1480 نیازی به  کاهش یا حل مشکل خود انتخاب  است تا تماس گیرنده بتواند راهکار مناسبی را برای 
شماره وجود ندارد و از مزایای آن ناشناخته ماندن تماس گیرنده، رایگان بودن، خدمت رسانی در ساعات مختلف روز، سهولت دسترسی به خدمات 

مشاوره و ارائه خدمات در نقاط دوردست است.

کز مشاوره غیردولتی )کد ده رقمی( پس از گرفتن مجوز ارائه خدمات مشاوره تلفنی از سازمان بهزیستی کشور از شرکت مخابرات شماره ای ده رقمی  **  مرا
یافـــت  می نماینـــد. تماس گیرندگان با پرداخت بخشـــی از هزینه مکالمه که در قبض تلفن آن ها درج می شـــود می توانند نیازهای خود را با مشـــاوران  در
کز در میان  گذاشـــته و مشـــکالت خود را مرتفع  نمایند. قابل ذکر است شـــماره های ده رقمی دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور با شماره های  این مرا

که مجوز آن را سازمان نظام روان شناسی می دهد، تفاوت دارد. ده رقمی 
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تماس تلفنی ناموفق )پشت خطی( با مرکز مشاوره تلفنی

تماس تلفنی است که با مرکز مشاوره تلفنی دولتی 1480سازمان بهزیستی کشور* یا کدهای ده رقمی مشاوره** 
صورت پذیرفته ولی منجر به بهره مندی از خدمات مشاوره روان شناختی نشده است.

*  ســـازمان بهزیســـتی برای دسترســـی همه مردم به خدمات مشاوره و روان شناختی امکان مشـــاوره تلفنی را فراهم کرده است و منظور از آن تعامل کالمی 
گوش دادن فعال، همدلی، حمایت و پرسش های پیگیر  بین تماس گیرنده و یک متخصص )مشـــاور( به منظور شناخت مشکل تماس گیرنده از طریق 
کد و پیش  گرفتن  کند. برای شماره چهار رقمی1480 نیازی به  کاهش یا حل مشکل خود انتخاب  است تا تماس گیرنده بتواند راهکار مناسبی را برای 
شماره وجود ندارد و از مزایای آن ناشناخته ماندن تماس گیرنده، رایگان بودن، خدمت رسانی در ساعات مختلف روز، سهولت دسترسی به خدمات 

مشاوره و ارائه خدمات در نقاط دوردست است.
گرفتن مجوز ارائه خدمات مشاوره تلفنی از سازمان بهزیستی کشور از شرکت مخابرات شماره ای ده رقمی  کز مشاوره غیردولتی )کد ده رقمی(پس از  ** مرا
که در قبض تلفن آن ها درج می شود می توانند نیازهای خود را با مشاوران این  یافت می نمایند. تماس گیرندگان با پرداخت بخشی از هزینه مکالمه  در
کز درمیان گذاشته و مشکالت خود را مرتفع  نمایند. قابل ذکر است شماره های ده رقمی دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور با شماره های ده رقمی  مرا

که مجوز آن را سازمان نظام روان شناسی می دهد، تفاوت دارد.

کشور( کودکان __  سازمان بهزیستی  کودک غربال شده )غربالگری اضطراب 

کودک در رده سنی پنج تا شش سال تمام است که در مهد کودک، دفتر یا مرکز مشاوره یا مرکز سالمت روان 
محلی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، میزان اضطراب وی بر اساس ابزار سنجش اضطراب توسط مشاور یا 

روان شناس سنجیده شده است.
محله محب*

محله ای است که در آن تعدادی از ساکنان تحت نظارت یکی از مراکز یا دفاتر مشاوره یا مراکز محلی سالمت روان 
تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به منظور کاهش اختالالت و مشکالت روانی- اجتماعی ناشی  از بحران های 
همگانی،  آموزش  مانند  فعالیت هایی  به  اقدام  گروهی  تشکیل  با  طبیعی  بالیای  و  اجتماعی  خانوادگی،  فردی، 
حمایت یابی، آموزش گروه های فوریتی و جلب همکاری گروه های فعال در زمینه حمایت های روانی-   اجتماعی در 

بحران ها، می نمایند.

کلمه اختصاری برای مداخالت و حمایت های روانی- اجتماعی در بحران است. *  واژه محب 

گروه فوریتی محب*

گروهی متشکل از روان شناس، مشاور، مددکار اجتماعی و درصورت  امکان روان پزشک است که به صورت داوطلبانه 
در زمان بروز بحران های فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیز بالیای طبیعی، خدمات روان شناختی، اجتماعی و حمایتی 

خود را در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می دهد.

کلمه اختصاری برای مداخالت و حمایت های روانی- اجتماعی در بحران است. *  واژه محب 

فرد *   HIV     مثبت

فردی است که ویروس نقص ایمنی وارد بدنش شده و نتیجه آزمایش های وی توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی 
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مجاز، مثبت اعالم شده است.

که از زمان ورود به بدن تا  ی، یا ویروس نقص ایمنی انسانی، عامل بیماری ایدز است  *  HIV (Human Immunodeficiency Virus)، اچ آی و
بروز ایدز ممکن اســـت شـــش ماه تا ده ســـال و یا بیش تر طول  بکشد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظر می رسد، ولی ممکن است ویروس 

کند. از او به دیگران سرایت 

فرد متأثر از *   HIV     مثبت

عضوی از خانواری است که زندگیش به دلیل وجود فرد HIV مثبت در آن خانوار، تحت تأثیر قرارمی گیرد.
بیمار مبتال به ایدز*

فرد HIV مثبتی است که دچار افت عملکرد سیستم ایمنی و متعاقب آن کاهش سلول های ایمنی شده و عالئم 
بیماری در وی آشکار شده است.

که در دســـتگاه ایمنی و  کتســـابی نقص ایمنی، نوعی بیماری اســـت  * AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) یا نشـــانگان ا
کرده و فرد مبتال،  توسط ویروس نقص ایمنی انسانی )HIV( ایجاد می شود و با پیشرفت بیماری، ویروس تداخل بیش تری با دستگاه ایمنی بدن پیدا 

به عفونت های فرصت طلب دچار می شود.

کشور( باشگاه مثبت )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
 HIV مثبت، متأثر ازHIV  ،اقدام به ارائه خدمات و فراهم کردن حمایت های روانی و اجتماعی به افراد مبتال به ایدز
 HIV مثبت در برنامه های پیشگیری از گسترشHIV  و تالش به منظور کاهش انگ، تبعیض و افزایش مشارکت فرد

و نیز کمک به درمان فرد مبتال به ایدز می نماید.

کشور( فرد در معرض خطر )سازمان بهزیستی 

فردی است که هم اکنون رفتار پرخطر ندارد ولی احتمال گرایش به رفتار پرخطر در وی بیش تر است مانند فرد 
معتاد غیرتزریقی مواد مخدر یا روان گردان، فرد پانزده ساله و بیش تر مرتبط با گروه های همسال دارای زمینه آسیب 

اجتماعی و یا شریک جنسی فرد با رفتار پرخطر.

کشور( رفتار پرخطر )سازمان بهزیستی 

را  هپاتیت(  )مانند  خون  راه  از  منتقله  بیماری های  دیگر  یا   HIV  ویروس  به  ابتال  احتمال  که  است  رفتاری  هر 
افزایش می دهد مانند تزریق مواد مخدر یا روان گردان با استفاده  از سرنگ مشترک و یا رابطه جنسی محافظت  نشده.

کشور( فرد با رفتار پرخطر )سازمان بهزیستی 

فردی است که هم اکنون دارای رفتار پرخطر است و می تواند سالم یا مبتال به ویروس HIV  یا دیگر بیماری های 
منتقله از راه خون )مانند هپاتیت( باشد. 

کشور( اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )سازمان بهزیستی 

الگوی مشکل آفرین* مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که موجب ناراحتی** یا تخریب*** قابل مالحظه بالینی 
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شده و وقوع****  آن در طی یک دوره دوازده  ماهه با دست کم دو معیار از یازده معیار مندرج در راهنمای تشخیصی 
و آماری DSM_5*****، فصل اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد مشخص می شود.

*  Maladaptive. 
** Distress. 
*** Impairment 
**** Occur. 
***** Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth editionSubstance related and addictive disorders.

تسهیل گر محلی اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

فرد داوطلب آموزش دیده ای است که با ترغیب و تشویق افراد محله، زمینه فعالیت جمعی آنان را در حوزه پیشگیری 
از اعتیاد فراهم کرده و فرایند تشکیل تیم های اجتماع محور و فعالیت آنان را تسهیل می کند.

تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

افرادی داوطلب از محله های مسکونی شهری یا روستایی، محیط های کاری یا محیط های آموزشی هستند که با 
نیازهای محله و تحت نظارت  براساس  از آن   اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی حاصل  بروز  از  هدف پیشگیری 

سازمان بهزیستی کشور و با هدایت یک تسهیل گر محلی اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کنند. 

کاهش آسیب اعتیاد( کاهش آسیب اعتیاد/گروه همتای درمان و  کاهش آسیب اعتیاد )گروه همسان درمان و  گروه خودیار* درمان و 

از  حاصل  آسیب های  کاهش  و  بهبودی  برای  داوطلبانه  به صورت  که  هستند  اعتیادی  آسیب  از  بهبودیافته  افراد 
خویش  تجارب  ارائه  و  همدالنه  ارتباط  ایجاد  با  روان گردان  یا  و  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  با  افراد  به  اعتیاد 

یاری   می رسانند. 

*  Peer.

محله اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

یک واحد جغرافیایی کوچک با مرزهای مشخص از مناطق شهری یا روستایی، یا محیط های کاری یا نظامی است 
که تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در آن فعالیت می کند.

مددیار اعتیاد

فرد بهبودیافته از آسیب اعتیاد با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه است که پس از طی دور ه های آموزشی 
در  وظایف محول  مطابق  اعتیاد،  آسیب  کاهش  یا  و  درمان  مجاز  مراکز  در  بهزیستی کشور،  تأیید سازمان  مورد 

دستورالعمل  ها و راهنماهای کاری* اختصاصی فعالیت  می نماید.

*  protocol

مددیارخانواده فرد معتاد

عضوی از خانواده درجه یک فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که با حداقل مدرک دیپلم متوسطه، 
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بدون سابقه اعتیاد و پس از طی دور ه های آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در برنامه های گروه های 
خودیاری خانواده* مطابق وظایف محول در دستورالعمل  ها و راهنماهای کاری** اختصاصی مصوب فعالیت  می نماید.

که با هدف کمک  گروه خودیاری خانواده: اعضایی از خانواده مبتالیان به یک نوع بیماری یا اختالل از جمله مصرف مواد مخدر یا روان گردان هستند    *
که در یک  گروهی مشـــارکت می کنند و شـــامل همســـر، مادر، پدر، فرزند یا فرزندان، خوهران و برادران افرادی هســـتند  متقابل به یکدیگر، در جلســـات 

مشکل مشترک با هم شبیه هستند.
**  protocol.

فرد تحت پوشش پیشگیری از اعتیاد 

فردی در گروه سنی 3 تا 65 سال است که تحت پوشش برنامه پیشگیری اولیه از اعتیاد* در محیط های آموزشی، 
محله های شهری یا روستایی، محیط های کاری یا نظامی می باشد.

که افراد را  که افراد را در معرض خطر مصرف مواد قرار می دهد و افزایش عواملی  *  پیشـــگیری اولیه از اعتیاد شـــامل اقداماتی اســـت برای کاهش عواملی 
گاه سازی جامعه از خطرات و مضرات مواد اعتیادآور و افزایش  از مصرف مواد حفظ کند. مهمترین شـــیوه های پیشـــگیری اولیه از اعتیاد عبارتند از آ

مهارتهای زندگی در تمامی افراد جامعه.

مرکز درمان اقامتی بلندمدت اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )مرکز اجتماع درمان مدار )*   TC ( اقامتی(

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با رویکرد تغییر رفتاری و شناختی و با هدف 
ارائه درمان و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به صورت شبانه روزی طی مدت حداقل سه تا شش 
ماه، خدمات درمان غیردارویی را مانند خدمات روان شناختی، مشاوره، آموزش خانواده، تشکیل گروه های خودیار، 

خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، ارائه  می نماید.

*  Therapeutic Community.

مرکز درمان اقامتی بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با هدف بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف 
مواد مخدر یا روان گردان تأسیس شده و با رویکرد اصلی پرهیزمداری با مشارکت گروه های خودیار فعالیت  می کند. 
مراجعان به این مراکز مددجو نامیده شده و به طور داوطلبانه و به مدت یک تا سه ماه در این مراکز اقامت می کنند. 

مرکز درمان بستری اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که خدمات درمان سم زدایی* )شامل دارویی و یا 
غیردارویی( و خدمات غیردارویی مانند خدمات پیشگیری از عود را به صورت بستری طی مدت دست کم ده تا بیست 

روز به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان ارائه  می دهد.

کنترل نشـــانگان ترک یا قطع  که هدف اصلی در آن  *  درمان ســـم زدایی: اولین مرحله از بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان اســـت 
گرفته می شوند. مصرف مواد است. واژه سم زدایی و بازگیری، معادل هم در نظر 

مرکز درمان سرپایی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

به شیوه  دارویی  خدمات  روزانه،  به صورت  که  است  روان گردانی  یا  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  درمان  مجاز  مرکز 
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درمان سم زدایی* و یا درمان نگهدارنده**، و درمان غیردارویی را به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان 
ارائه   دهد.

کنترل نشـــانگان ترک یا قطع  که هدف اصلی در آن  *  درمان ســـم زدایی: اولین مرحله از بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان اســـت 
گرفته می شوند. مصرف مواد است. واژه سم زدایی و بازگیری، معادل هم در نظر 

یکردی در درمـــان اختالل مصرف موادمخدر یا روان گردان اســـت که فرایند قطع مصرف مواد و بهبـــود اختالالت حاصله با  ** درمـــان نگهدارنـــده: رو
گونیست داروهایی هستند که تأثیری مشابه مواد مخدر یا روان گردان از خود  گونیست)agonist( در آن صورت  می گیرد. داروهای آ کمک داروهای آ

بروز می دهند.

مرکز درمان غیراقامتی )روزانه( بلندمدت اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )مرکزاجتماع درمان مدار )*    TC ( روزانه(

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با رویکرد تغییر رفتاری و شناختی و با هدف 
ارائه درمان و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به صورت روزانه طی مدت حداقل سه تا شش ماه، 
خودیار،  گروه های  تشکیل  خانواده،  آموزش  مشاوره،  روان شناختی،  خدمات  مانند  را  غیردارویی  درمان  خدمات 

خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، ارائه  می نماید.

*  Therapeutic Community.

مرکز سرپناه شبانه* اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

برای  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  که  است  روان گردانی  یا  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  آسیب  کاهش  مرکز 
اسکان موقت یا شبانه افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان با هدف کاهش آسیب اعتیاد در این افراد، 

تأسیس می شود.

*  Shelter.

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا با مجوز 
آن ها توسط شخص حقیقی یا حقوقی، تأسیس شده* و خدمات درمان اختالل مصرف موادمخدر یا روان گردان را 

به افراد معتاد ارائه  می دهد.

*  آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر.

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان مرکز مجاز 

با  یا  شده  ایجاد  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  یا  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  مرکزی 
مجوز آن ها توسط شخص حقیقی یا حقوقی، تأسیس شده* و خدمات کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا 

روان گردان را به افراد معتاد ارائه  می دهد.

*  آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادمخدر.
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) DIC   *( کاهش آسیب اعتیاد گذری  مرکز 

مرکز مجاز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر 
یا روان گردانی که قادر یا حاضر به ترک دائم مواد مخدر یا روان گردان نیستند به منظور کنترل و کاهش رفتارهای 

پرخطری که منجر به آسیب به خود، جامعه یا سایر افراد می شود، خدمات کاهش آسیب را ارائه  می نماید.

*  Drop In Center.

گونیست* واحد درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان با داروهای آ

واحدی از مرکز درمان سرپایی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان یا مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد است 
که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، داروهای آگونیست را برای  درمان افراد با اختالل مصرف مواد 

مخدر یا روان گردان ارائه  می نماید.

که تأثیری مشابه مواد مخدر یا روان گردان از خود بروز می دهند مانند متادون یا بوپره نورفین. گونیست )agonist(: داروهایی هستند  *  داروهای آ





کار آفرینی  دبیرخانه اشتغال و 
دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور   

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم 
و طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها 

و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

اعضای مدعو

مهناز کاشی                                          
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی 

سازمان بهزیستی کشور        

قاسم عبداله زاده 
قائم مقام توانمندسازی و مشارکت های مردمی 

سازمان بهزیستی کشور

مریم مهرآرا                                          
کارشناس دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج 

سازمان بهزیستی کشور  

علی ربوبی 
دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور  



تعاریف و مفاهیم 
آماری سازمان 
کشور بهزیستی 

  دبیرخانه اشتغال
کار آفرینی و 

 دبیرخانه ستاد
مسکن و ازدواج

90

کشور کمیته اشتغال سازمان بهزیستی 

گروهی است متشکل از رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی، کارشناسان اشتغال، کارشناس مشارکت ها، کارشناسان 
رابط توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری و سایر کارشناسانی که برحسب نیاز گروه در تصمیم سازی مؤثر هستند و 
وظیفه بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات اشتغال و کارآفرینی را در سازمان بهزیستی کشور برعهده  دارند.

کشور کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  مشوق حمایتی بیمه سهم 

با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن*  مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق 
به منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حداکثر به میزان 23 درصد حداقل مزد 
تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به کارفرمای بخش 

خصوصی درقبال به کارگیری مددجوی مذکور، پرداخت  می نماید.

*   قانـــون جامـــع حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شـــورای اســـالمی اســـت که به منظور شفاف ســـازی وظایف دولت درخصـــوص فراهم  نمودن 
زمینه های الزم برای تأمین حقوق معلوالن و حمایت  از آنان وضع شده است.

کشور مشوق حمایتی بیمه سهم خویش فرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق با وظایف خود به منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت 
پوشش این سازمان، حداکثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در آن سال و به 

مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت  می نماید.

کشور مددجوی واجد شرایط اشتغال تحت پوشش سازمان بهزیستی 

مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در رده سنی هجده تا پنجاه سال است که عالوه بر جوینده کار و فاقد 
شغل بودن، متناسب با توانایی ها، عالیق و فرصت های شغلی موجود در بازار کار، به منظور فعالیت به صورت مزدبگیری 

یا خوداشتغالی، تحت آموزش های مختلف رسمی یا غیررسمی مطابق دستورالعمل مربوط قرارگرفته   باشد.

کشور کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  یارانه ارتقای 

با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن*  مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق 
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به منظور تسهیل گری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل 
مزد تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به کارفرمای 
بخش خصوصی در قبال به کارگیری مددجوی معلول مذکور با در نظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت  می نماید.

که به منظور شفاف ســـازی وظایف دولت درخصـــوص فراهم نمودن  *   قانـــون جامـــع حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شـــورای اســـالمی اســـت 
زمینه های الزم برای تأمین حقوق معلوالن و حمایت  از آنان وضع شده است.

کشور خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 

فردی است که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی 
اقدام می شود:

الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور باشد؛
ب(  یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال* خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده که مددجوی 
توانمندسازی***(   یا کمیته  توان بخشی حرفه ای**  و  ارزیابی  )کمیته  به تشخیص کمیته های تخصصی  مذکور 

سازمان بهزیستی کشور توانایی کارکردن نداشته باشد.
پ(  فردی باشد که اشتغال وی براساس مجوزهای سازمان بهزیستی کشور در مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان 

بهزیستی کشور یا مراکز واگذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته  است.

کار و فاقد شغل بودن، متناسب با توانایی ها، عالیق و  که عالوه  بر جوینده  *  فرد واجد شرایط اشتغال فردی در رده سنی هجده تا پنجاه سال تمام است 
کار، به منظور فعالیت به صورت مزدبگیری یا خوداشتغالی، تحت آموزش های مختلف رسمی یا غیررسمی مطابق  فرصت های شغلی موجود در بازار 

دستورالعمل مربوط قرارگرفته باشد.
یابی کلی، شناســـایی  که به منظور ارز یابی و توان بخشـــی حرفه ای: کمیته ای اســـت متشـــکل از نیروهای تخصصی توان بخشـــی حرفـــه ای  **  کمیتـــه ارز
پتانســـیل های کاری و توانمندی هـــای افـــراد معلول متقاضی کار، هدایـــت و نظارت بر نحوه آموزش های حرفه ای و مهارتی و پیگیری اشـــتغال آن ها در 

سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود.
که وظیفه بررســـی، اظهار نظر و ارائه پیشـــنهاد در زمینه فعالیت های  کمیته ای متشـــکل از افراد متخصص و حرفه ای اســـت  کمیته توانمندســـازی:   ***

کز دولتی یا غیردولتی، شهرستان یا استان را به عهده  دارد. گروه های تحت پوشش در سه سطح مرا توانمندسازی افراد، خانواده ها و 

کل بهزیستی استان کمیته اشتغال اداره 

گروهی است متشکل از معاون مشارکت های مردمی و اشتغال، کارشناسان اشتغال، کارشناس مشارکت ها، کارشناس 
یا کارشناسان رابط توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری و سایر کارشناسانی که برحسب نیاز گروه در تصمیم گیری 
مؤثر هستند و وظیفه بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات اشتغال و کارآفرینی مددجویان آماده  به  کار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی کشور در هر استان را برعهده  دارند. این کمیته در سطح شهرستان های تابعه هر استان 

با حضور افراد متناظر تشکیل می شود.

کشور مددجوی اشتغال یافته توسط سازمان بهزیستی 

مددجوی واجد شرایط اشتغال تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که از طریق دریافت مشوق های حمایتی 
و یا الگوهای توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور مانند گروه  همیار زنان، گروه خودیار برنامه خدمات مالی خرد، 

یا الگوی استاد- شاگردی، شاغل می شود.
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کشور( کار تحت پوشش سازمان بهزیستی  کشور )مددجوی جوینده  کارجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  مددجوی 

مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که فاقد شغل و جویای کار بوده و به تشخیص کمیته های 
توانایی  کشور،  بهزیستی  سازمان  توانمندسازی**(  کمیته  یا  حرفه ای*  توان بخشی  و  ارزیابی  )کمیته  تخصصی 

کار کردن  دارد.

یابی کلی، شناســـایی  کـــه به منظور ارز یابـــی و توان بخشـــی حرفه ای: کمیته ای اســـت متشـــکل از نیروهای تخصصی توان بخشـــی حرفه ای  کمیتـــه ارز   *
پتانســـیل های کاری و توانمندی هـــای افـــراد معلول متقاضی کار، هدایـــت و نظارت بر نحوه آموزش های حرفه ای و مهارتی و پیگیری اشـــتغال آن ها در 

سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود.
** کمیتـــه توانمندســـازی: کمیته ای متشـــکل از افراد متخصص و حرفه ای اســـت که وظیفه بررســـی، اظهـــار نظر و ارائه پیشـــنهاد در زمینه فعالیت های 

کز دولتی یا غیردولتی، شهرستان یا استان را به عهده دارد. گروه های تحت پوشش در سه سطح مرا توانمندسازی افراد، خانواده ها و 

کشور( کمک هزینه تأمین مسکن )سازمان بهزیستی  مددجوی تحت پوشش دریافت کننده 

مددجوی تحت پوشش متقاضی کمک هزینه تأمین مسکن از سازمان بهزیستی کشور است که براساس دستورالعمل 
مرتبط و فرم های امتیازبندی متقاضیان مسکن،کمک هزینه بالعوض )احداث یا خرید مسکن( را دریافت می کند.

کشور( کمک هزینه مسکن )سازمان بهزیستی  مددجوی تحت پوشش متقاضی 

مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که دارای پرونده و کد مددجویی بوده و به تشخیص کارشناس 
مسکن یا مددکار اجتماعی این سازمان، فاقد مسکن ملکی و دارای شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط بوده و 

متقاضی دریافت کمک هزینه احداث یا خرید مسکن باشد.

کشور واحد مسکونی در دست احداث برای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

واحد مسکونی است که براساس اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی کشور، عملیات احداث آن شامل واگذاری 
و تخصیص زمین، صدور پروانه ساخت )به نام مددجو(، پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری، به منظور 

اسکان مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است.

کشور گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  واحد مسکونی وا

واحد مسکونی است که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی 
کشور در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.



 دبیرخانه شورای مشارکت های مردمی
دبیرخانه جمعیت داوطلبان
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
 رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور   

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم 
و طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها 

و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

اعضای مدعو

رؤیا نجم عراقی                                  
کارشناس توسعه و جلب مشارکت های مردمی 

سازمان بهزیستی کشور        

بی نظیر جاللی    
رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور

معصومه دریایی                                  
کارشناس دبیرخانه مشارکت های مردمی 

سازمان بهزیستی کشور  

فرهاد اقطار 
رئیس دبیرخانه جمعیت داوطلبان سازمان بهزیستی کشور  
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 دبیرخانه شورای
 مشارکت های

مردمی
 دبیرخانه جمعیت

داوطلبان

کشور( مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 

فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی 
کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت* به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

*  دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را در بر می گیرد.

کشور( کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 

کاال یا ملکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های 
سازمان بهزیستی کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

کشور( کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 

وجهی است که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عام* یا خاص** 
مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی کشور به این سازمان در قبال اخذ رسید، واریز به حساب مشارکت های 
مردمی )سازمان بهزیستی کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی کشور مانند دریافت وجه 

از طریق دستگاه  خودپرداز بانک ، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت همراه***، صورت  می پذیرد.

ی عام محسوب می شود. *  درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص  ننماید، نیت و
ی خاص محسوب می شود. ** درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص  نماید، نیت و

*** Mobile Payment.

کشور فرد داوطلب همکاری با سازمان بهزیستی 

بر  تکیه  با  انسان دوستانه،  اهداف  اساس  بر  مادی،  بدون چشم داشت  اختیار،  و  اراده  با  است که  شخص حقیقی 
توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و بر طبق قوانین سازمان بهزیستی کشور به طور مستمر یا 

غیرمستمر با این سازمان همکاری  می نماید.
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کشور مؤسسه  داوطلب همکاری با سازمان بهزیستی 

مؤسسه ای غیردولتی* و غیرسیاسی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی تأسیس شده و هم زمان با انجام فعالیت 
یا فعالیت های اقتصادی خود، براساس اهداف انسان دوستانه و داوطلبانه و با تکیه بر توانمندی های تمام یا تعدادی 
از کارکنان مؤسسه به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و بر طبق قوانین سازمان بهزیستی کشور به طور مستمر یا 

غیرمستمر با این سازمان همکاری  می نماید.

*  از جمله موارد غیردولتی )خصوصی یا عمومی(، شهرداری ها و بانک ها هستند.





 دبیرخانه توسعۀ مؤسسات 
کز غیردولتی و مرا
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور   

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم 
و طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها 

و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

اعضای مدعو

ندا نافعی پور 
کارشناس دبیرخانۀ توسعۀ مؤسسات و مراکز 

غیردولتی سازمان بهزیستی کشور        

محمدحسن خیرخواه 
مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی 

سازمان بهزیستی کشور                            
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 دبیرخانه توسعۀ
  مؤسسات

کز غیردولتی و مرا

کشور مسئول فنی مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

شخص حقیقی است که توسط صاحب امتیاز مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور معرفی و پس از 
تأیید "کمیسیون ماده 26"، برای وی پروانه مسئول فنی صادر شده تا مطابق با دستورالعمل تخصصی مربوط، در 

مرکز انجام وظیفه نماید.

کشور( کشور )سازمان غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی  سازمان مردم نهاد تحت نظارت سازمان بهزیستی 

مؤسسه  ای غیردولتی است که توسط شخص حقوقی در قالب سازمان مردم نهاد و با هدف غیرسیاسی پس از دریافت 
پروانه تأسیس از سوی سازمان بهزیستی کشور برای ارائه یک یا چند خدمت مطابق با اهداف این سازمان تشکیل 

شده و به دو نوع مؤسسه غیردولتی انتفاعی و مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی مجزا می شود.

کشور متقاضی تأسیس مرکز یا مؤسسه غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

سازمان  به  غیردولتی  مؤسسه  یا  مرکز  تأسیس  به منظور  را  درخواست خود  که  است  یا حقوقی  شخصی حقیقی 
بهزیستی کشور به منظور اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس یا پروانه فعالیت ارائه می کند.

کشور مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

واحدی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی 
کشور به منظور ارائه یک یا چند خدمت، مطابق با وظایف این سازمان و براساس آیین نامه داخلی و دستورالعمل های 

تخصصی ماده 26 سازمان بهزیستی کشور تأسیس می شود*.

کودکان بی سرپرســـت و خیابانی، خانه  کز نگهداری شـــبانه روزی  کودک، مرا کز تأسیس شـــده مورد اشـــاره براســـاس ماده 26 عبارت اند از: مهدهای  *  مرا
کز خدمات مشـــاوره اجتماعی،  کلینیـــک و اورژانس های مـــددکاری اجتماعی، مرا کز خدمات بهزیســـتی،  ســـالمت دختـــران و زنـــان، مجتمع ها و مرا
کز  کز توان بخشی و درمان بیماران روانی مزمن، مرا کز توان بخشـــی و نگهداری سالمندان، مرا کز حرفه آموزی معلولین، مرا کز توان بخشـــی معلولین، مرا مرا

کز درمان و بازتوانی معتادین و انجمن ها، مؤسسات غیردولتی و خیریه ها. خدمات مشاوره ژنتیک، مرا
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مجتمع خدمات بهزیستی

مرکزی غیردولتی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور و تحت نظارت 
آن، مجموعه ای از خدمات بهزیستی را به منظور رفع نیازمندی های خدمت  گیرندگانی که در شهر یا روستای آن ها 

دسترسی به خدمات ادارات سازمان بهزیستی به  راحتی امکان پذیر نیست، ارائه  می دهد.

کشور مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

سازمان  اهداف  با  مطابق  عام المنفعه،  به صورت  که  است  غیرتجاری  و  غیرسیاسی  هدف  با  غیردولتی  مؤسسه ای 
بهزیستی کشور، با کسب پروانه تأسیس از آن سازمان و پس از دریافت شماره ثبت از اداره کل ثبت شرکت ها 
به  ارائه خدمات بهزیستی شروع  برای  و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل شده و 

فعالیت می کند.

کشور کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی 

مجمعی است که با حضور حداقل یازده نماینده از معاونت ها و دفاتر ستادی یا استانی سازمان بهزیستی کشور 
به منظور اجرای مفاد آیین نامه داخلی ماده 26 قانون "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" درخصوص تأسیس 
مراکز و مؤسسات غیردولتی تشکیل می شود. تشکیل این مجمع در سطح عالی در ستاد سازمان بهزیستی کشور 

با ریاست رئیس آن سازمان و در سطح استانی در ادارات کل بهزیستی استان ها با ریاست مدیرکل استان است.

کشور کمیسیون نظارت سازمان بهزیستی 

مجمعی است که با حضور حداقل نه نماینده از معاونت ها و دفاتر ستادی یا استانی سازمان بهزیستی کشور به منظور 
اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی "نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی ماده 26" تشکیل می شود. تشکیل این 
مجمع در سطح عالی در ستاد سازمان بهزیستی کشور با ریاست رئیس آن سازمان و در سطح استانی در ادارات کل 

بهزیستی استان ها با ریاست مدیرکل استان است.

مؤسسه غیردولتی انتفاعی تحت نظارت سازمان بهزیستی

مؤسسه ای غیردولتی با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری است که مطابق با اهداف سازمان بهزیستی کشور، با کسب 
پروانه تأسیس از آن سازمان و پس از دریافت شماره ثبت از اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل شده و شروع به فعالیت می نماید و هدف مؤسس یا مؤسسان آن می تواند جلب 

منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای مؤسسه یا غیر آن باشد.
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کشور کمیته فنی استانداردسازی تعاریف و مفاهیم سازمان بهزیستی 

اعضای ثابت

کیانا ملک پور
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سهیال اخباری                                   
کارشناس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید نعمت اله میر فالح نصیری   
رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

پریسا طالع      
رئیس گروه آمار  سازمان بهزیستی کشور   

مژگان دری      
کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان 

سازمان بهزیستی کشور

علی مشیری رودسری   
رئیس گروه دسترسی و مناسب سازی 

سازمان بهزیستی کشور

سید مصطفی کرباسی                   
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 

سازمان بهزیستی کشور

حبیب اهلل مسعودی فرید                  
معان امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

حسین نحوی نژاد                          
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

زهرا انصاری
 کارشناس استانداردسازی تعاریف، مفاهیم 

و طبقه بندی های آماری دفتر استانداردها
و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 

محمدعلی صادق علی پور
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران

اشکان شباک
مدیرکل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران 
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اعضای مدعو

امیرمحرابی                               
معاون آمار و فناوری اطالعات مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور

مریم بهروزی فر    
کارشناس دفتر امور کودکان و نوجوانان  

سازمان بهزیستی کشور

محمد نفریه                                 
مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور

مژگان رفائی  
کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور

حسین اسدبیگی                            
سرپرست ستاد فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

اشرف رضایی  
کارشناس گروه مطالعه و برنامه ریزی اورژانس 

اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

ولی اله نصر                                  
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور

کریم گنجیان                                  
کارشناس مددکاری اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور

فریبا بریمانی                                
مدیر کل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان 

سازمان بهزیستی کشور

کیوان دواتگران                            
مدیر کل دفتر توانمند سازی معلولین سازمان بهزیستی کشور

شهال حکمت پناه                                    
 کارشناس توانبخشی سالمندان سازمان 

بهزیستی کشور

زهره مسلمی ابیانه 
کارشناس توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

رامین رضایی                                
مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی 

سازمان بهزیستی کشور

مهین رئیس دانا                                      
رئیس گروه توان پزشکی، تجهیزات وسایل کمک 

توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

زهرا نوع پرست                       
مدیر کل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی 

سازمان بهزیستی کشور
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مهری امیری                                    
کارشناس گروه پیشگیری از اعتیاد 

سازمان بهزیستی کشور

ماریت قازاریان 
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد

سازمان بهزیستی کشور

مجید رضازاده         
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 

سازمان بهزیستی کشور

محسن روشن پژوه                         
معاون پیشگیری و درمان اعتیادمرکز توسعه پیشگیری و درمان 

اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

رقیه جعفری                                     
رئیس گروه مطالعه و مداخالت روانشناختی 

خانواده سازمان بهزیستی کشور

مهدی میر محمد صادقی                          
معاون امور مشاوره و روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری و درمان 

اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

اشرف عربی                                      
کارشناس گروه پیشگیری ارتقایی و ژنتیک 

سازمان بهزیستی کشور

مینو رفیعی                             
معاون پیشگیری از معلولیتها مرکز توسعه پیشگیری و درمان 

اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

حسین ناصری  
کارشناس توسعه برنامه های پیشگیری از آسیبها 

سازمان بهزیستی کشور

شیرین احمدنیا                             
معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری و 

درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

کامبیز محضری  
کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور

مهناز کاشی                                          
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی 

سازمان بهزیستی کشور

قاسم عبداله زاده 
قائم مقام توانمند سازی و مشارکتهای مردمی 

سازمان بهزیستی کشور

مریم مهرآرا                                          
کارشناس دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج 

سازمان بهزیستی کشور

علی ربوبی 
دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور

رؤیا نجم عراقی                                  
کارشناس توسعه و جلب مشارکتهای مردمی 

سازمان بهزیستی کشور

بی نظیر جاللی    
رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور
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معصومه دریایی                                  
کارشناس دبیرخانه مشارکتهای مردمی 

سازمان بهزیستی کشور

فرهاد اقطار 
رئیس دبیرخانه جمعیت داوطلبان سازمان بهزیستی کشور

ندا نافعی پور
کارشناس دبیرخانه توسعه موسسات و مراکز 

غیردولتی سازمان بهزیستی کشور

محمدحسن خیرخواه
مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی 

سازمان بهزیستی کشور
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آدینه مهد

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با 
همکاری ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به کودکان 

نمازگزاران می پردازد.

کشور( آموزش پیش از ازدواج )سازمان بهزیستی 

مجموعه آموزش هایی است که با هدف توانمندسازی افراد در انتخاب همسر و تشکیل خانواده به منظور مواجهه با 
مسائل زندگی مشترک و مدیریت درست ارتباطات خانوادگی توسط سازمان بهزیستی کشور در قالب کارگاه های 
آموزشی با موضوعات خواستگاری و آشنایی، عشق و صمیمیت، انتخاب همسر، دوران نامزدی، دوران عقد و سال 

اول زندگی مشترک، برگزار می شود.

ج ازخانواده در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه آموزش خار

وی،  )خانواده(  خانوار  و  معلول  فرد  توانایی های  و  وضعیت  درنظرگرفتن  با  که  است  فعالیت هایی  مجموعه  انجام 
مرکز  مهدکودک،  مدرسه،  مانند  جامعه  در  رسمی  آموزش های  ارائه  امکانات  بااستفاده از  و  خانه  محیط  از  خارج 
حرفه آموزی، دانشگاه، مرکز آموزشی نهضت سوادآموزی و یا آموزش های غیررسمی )مانند آموزش استاد- شاگردی( 

صورت می گیرد.

آموزش در خانواده در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

انجام مجموعه فعالیت هایی است که به منظور ایجاد یا افزایش آگاهی و مشارکت فرد معلول و یا خانوار )خانواده( 
ارائه کتابچه های )جزوه های( آموزشی یا مشاوره حضوری  بااستفاده از نمایش فیلم،  وی، در داخل محیط خانه و 
از  پیشگیری  زندگی،  روزمره  مهارت های  آموزش  توان بخشی،  اولیه  اقدامات  زمینه های  در  پایش گر  کارشناسان 

شدت یافتن معلولیت و چگونگی سازگاری فرد معلول با شرایط زندگی صورت می گیرد.
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کشور( آموزش زندگی خانواده )سازمان بهزیستی 

مجموعه آموزش هایی است که با هدف افزایش رضایتمندی و پایداری و تحکیم ازدواج توسط سازمان بهزیستی 
کشور در قالب کارگاه های آموزشی با موضوعاتی مانند ارتباطات زناشویی، ارتباطات بین فردی، مدیریت اقتصادی 

خانواده و یا فرزندپروری، برگزار می شود.

کشور( آموزش مهارت های زندگی )سازمان بهزیستی 

مدیریت خشم،  ارتباطی،  مهارت های  مهارت های خودآگاهی،  شامل  اجتماعی  روانی-  آموزش های  از  مجموعه ای 
مدیریت استرس، پیشگیری از افسردگی، جرأت مندی، همدلی، حل مسئله و تصمیم گیری، تفکر خالق و تفکر نقاد 
است که توسط آموزش گران مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور درقالب کارگاه های آموزشی با هدف پیشگیری از 

آسیب های روانی- اجتماعی و ارتقای توانمندی ها به آحاد مختلف مردم ارائه  می شود.

کشور( اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )سازمان بهزیستی 

الگوی مشکل آفرین* مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که موجب ناراحتی** یا تخریب*** قابل مالحظه بالینی 
شده و وقوع****   آن در طی یک دوره دوازده ماهه با دست کم دو معیار از یازده معیار مندرج در راهنمای تشخیصی 

و آماری DSM_5  *****، فصل اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد6 مشخص می شود.

*  Maladaptive.

** Distress.
*** Impairment.
**** Occur.
***** Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition Substance related and addictive disorders.

اشتغال حمایتی فرد معلول

ارائه  ازطریق راهنمایی و مشاوره شغلی،  از اشتغال است که در آن فرد معلول جوینده کار دارای مهارت،  نوعی 
تسهیالت و مساعدت های مالی، به شغل خاصی مشغول می شود.

کشور امداد ماهانه فرزند سازمان بهزیستی 

خانواده  به  بدسرپرست  یا  بی سرپرست  از کودک  نگهداری  هزینه های  از  بخشی  تأمین  به منظور  که  است  مبلغی 
زیستی یا جایگزین یا به فرزند سازمان بهزیستی کشور مشغول به تحصیل در دانشگاه یا مشغول انجام خدمت نظام 

وظیفه، به وی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.

کشور( کشور )ترخیص فرزند سازمان بهزیستی  انتقال به زندگی مستقل فرزند سازمان بهزیستی 

فرایندی است که براساس برنامه مراقبت در خانواده یا خانه و با تکیه بر توانمندی های فردی، اجتماعی و اقتصادی 
کاهش  و  داشتن شغل  یا  و  خانواده  تشکیل  به واسطه  زندگی مستقل وی  امکان  بهزیستی کشور،  فرزند سازمان 

تدریجی وابستگی مالی به سازمان بهزیستی کشور فراهم  می شود.
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کشور( باشگاه مثبت )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
 HIV مثبت، متأثر از  HIV *،اقدام به ارائه خدمات و فراهم کردن حمایت های روانی و اجتماعی به افراد مبتال به ایدز
 HIV مثبت در برنامه های پیشگیری از گسترش HIV و تالش به منظور کاهش انگ، تبعیض و افزایش مشارکت فرد

و نیز کمک به درمان فرد مبتال به ایدز می نماید.

که از زمان ورود به بدن تا  ی،یا ویروس نقص ایمنی انســـانی عامل بیماری ایدز اســـت  * HIV (Human Immunodeficiency Virus)، اچ آی و
بروز ایدز ممکن اســـت شـــش ماه تا ده سال و یا بیش تر طول بکشـــد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظرمی رسد، ولی ممکن است ویروس 

کند. از او به دیگران سرایت 

بیمار روانی مزمن

فردی است که دارای عالئم بالینی مشخص بیماری روانی به مدت حداقل دو سال باشد و سابقه بستری شدن در 
بخش روان پزشکی بیمارستان را بیش از یک بار در طی دو سال گذشته داشته و ازنظر عملکرد فردی، اجتماعی و 

یا شغلی دچار مشکل باشد.
بیمار مبتال به ایدز*

فرد HIV مثبتی است که دچار افت عملکرد سیستم ایمنی و متعاقب آن کاهش سلول های ایمنی شده و عالئم 
بیماری در وی آشکار شده است.

که در دســـتگاه ایمنی و  کتســـابی نقص ایمنی، نوعی بیماری اســـت  * AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) یا نشـــانگان ا
توســـط ویروس نقص ایمنی انســـانی )HIV( ایجاد می شـــود و با پیشرفت بیماری، ویروس تداخل بیش تری با دستگاه ایمنی بدن پیدا کرده و فرد مبتال 

به عفونت های فرصت طلب دچار می شود.

پایگاه توان بخشی مبتنی بر جامعه )*CBR ( شهرستان

تحلیل  بر جامعه شامل  توان بخشی مبتنی  برنامه  بهزیستی شهرستان که در آن مدیریت  اداره  است در  واحدی 
وضعیت موجود، برنامه ریزی و طراحی، اجرا و پایش، توسط کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه، انجام می گیرد.

*  Community-based Rehabilitation.

پایگاه خدمات اجتماعی

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز و نظارت آن سازمان 
با رویکرد اجتماع محور  یا مناطق آسیب خیز تأسیس شده و  در سکونتگاه های غیررسمی، مناطق حاشیه  نشین و 
مددکاری  مانند  اجتماعی، خدماتی  آسیب دیده  و  آسیب  در معرض  افراد  مددکاری جامعه ای، ضمن شناسایی  و 
اجتماعی و روان شناسی را به صورت سرپایی به آنان ارائه و درصورت نیاز به خدماتی نظیر خدمات حمایتی و درمانی، 

افراد را به مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی ارجاع می نماید.
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مکانی است که توسط جمعیت همیاران سالمت روانی- اجتماعی یا سایر سازمان های غیردولتی* محلی با مجوز 
سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با هدف آگاه سازی، اطالع رسانی و آموزش به مردم محلی، به شناسایی و 
ارجاع افراد در معرض آسیب به مراکز تخصصی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور پرداخته و نسبت به تسهیل 

فرایندهای مشارکت محلی در زمینه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی اقدام می نماید.

*  منظور از سازمان غیردولتی، سازمان خصوصی است.

پایگاه غربالگری تنبلی چشم

مهدهای  مانند  مکان هایی  در  این سازمان  از  با کسب مجوز  یا  بهزیستی کشور  توسط سازمان  است که  واحدی 
کودک، پیش دبستانی ها یا خانه های بهداشت مناطق شهری یا روستایی، به سنجش بینایی کودکان در رده سنی 
سه تا شش سال تمام، بااستفاده از Eچارت* یا دستگاه غربالگر عیوب انکساری اقدام  می نماید. این واحد یا به صورت 

دائم در تمام طول سال یا به صورت غیردائم در هنگام اجرای برنامه کشوری غربالگری تنبلی چشم دایر می شود.

*  تابلویی شـــامل اندازه های مختلف حرف "E" اســـت که در فاصله شش متری چشم فرد در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( قرار داده 
که دید طبیعی   یعنی فرد در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.  می شود 

کشور( کودک بی سرپرست یا بدسرپرست )سازمان بهزیستی  پذیرش 

معرفی شده  بدسرپرست  یا  بی سرپرست  کودک  حقوق  از  صیانت  و  حمایت  هدف  با  که  است  اقداماتی  مجموعه 
ازطرف مقام قضایی به سازمان بهزیستی کشور و تعیین شیوه مراقبت، ارزیابی نیازها و چگونگی ارائه خدمات به 

وی انجام  می شود.

ک ویژه خودروی فرد معلول پال

پالکی است که به منظور امکان دسترسی فرد معلول به اماکن عمومی )مانند مراکز آموزشی، درمانی و محل کار( 
و نیز مشخص شدن خودروی وی برای مأموران راهنمایی و رانندگی، طراحی شده و به خودروی فرد معلول واجد 

شرایط مندرج در دستورالعمل  مربوط، اختصاص می یابد.

کمک توان بخشی تأمین و توزیع وسایل 

اقداماتی است که به منظور تأمین و توزیع وسایل و فناوری های کمک توان بخشی و بهداشتی برای فرد  مجموعه 
معلول صورت می پذیرد. این اقدامات شامل نیازسنجی و ارزیابی فرد معلول به منظور تعیین نوع وسایل، تهیه، ارائه و 

نیز آموزش نحوه استفاده از آن هاست.

تسهیل گر محلی اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

فرد داوطلب آموزش دیده ای است که با ترغیب و تشویق افراد محله، زمینه فعالیت جمعی آنان را در حوزه پیشگیری 
از اعتیاد فراهم کرده و فرایند تشکیل تیم های اجتماع محور و فعالیت آنان را تسهیل می کند.
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تسهیل گر محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

افراد معلول محل زندگی خود، آموزش های  توانمندسازی  یا محله شهری که به منظور  فردی است ساکن روستا 
الزم را براساس دستورالعمل ارائه خدمات در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه کسب کرده و در اجرای این برنامه 

مشارکت می نماید.

تسهیل گر میانی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه 

شخص حقیقی است که به صورت فردی یا ازطریق دستگاه های غیردولتی* در مناطق تحت پوشش و با نظارت اداره 
بهزیستی شهرستان، در اجرای برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه همکاری می نماید.

*  منظور از دستگاه های غیردولتی، دستگاه های عمومی غیردولتی، مؤسسات خصوصی، سازمان های مردم نهاد یا مؤسسات خیریه است.

تماس تلفنی موفق با مرکز مشاوره تلفنی

تماس تلفنی است که با مرکز مشاوره تلفنی دولتی1480 سازمان بهزیستی کشور* یا کدهای ده رقمی مشاوره** 
صورت پذیرفته و منجر به بهره مندی از خدمات مشاوره روان شناختی شده است.

*  ســـازمان بهزیســـتی برای دسترســـی همه مردم به خدمات مشاوره و روان شناختی امکان مشـــاوره تلفنی را فراهم کرده است و منظور از آن تعامل کالمی 
بین تماس گیرنده و یک متخصص )مشـــاور( به منظور شـــناخت مشکل تماس گیرنده ازطریق گوش دادن فعال، همدلی، حمایت و پرسش های پیگیر 
گرفتن کد و پیش  اســـت تا تماس گیرنده بتواند راهکارمناســـبی را برای کاهش یا حل مشکل خود انتخاب کند. برای شماره چهاررقمی1480 نیازی به 
شماره وجودندارد و از مزایای آن ناشناخته ماندن تماس گیرنده، رایگان بودن، خدمت رسانی در ساعات مختلف روز، سهولت دسترسی به خدمات 

مشاوره و ارائه خدمات در نقاط دوردست است.
کز مشاوره غیردولتی )کد ده رقمی( پس از گرفتن مجوز ارائه خدمات مشاوره تلفنی از سازمان بهزیستی کشور از شرکت مخابرات شماره ای ده رقمی  ** مرا
که در قبض تلفن آن ها درج می شود می توانند نیازهای خود را با مشاوران این  یافت می نمایند. تماس گیرندگان با پرداخت بخشی از هزینه مکالمه  در
کز درمیان گذاشته و مشکالت خود را مرتفع نمایند. قابل ذکر است شماره های ده رقمی دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور با شماره های ده رقمی  مرا

که مجوز آن را سازمان نظام روان شناسی می دهد، تفاوت دارد.

تماس تلفنی ناموفق )پشت خطی( با مرکز مشاوره تلفنی

تماس تلفنی است که با مرکز مشاوره تلفنی دولتی 1480 سازمان بهزیستی کشور* یا کدهای ده رقمی مشاوره** 
صورت پذیرفته ولی منجر به بهره مندی از خدمات مشاوره روان شناختی نشده است.

*  ســـازمان بهزیســـتی برای دسترســـی همه مردم به خدمات مشاوره و روان شناختی امکان مشـــاوره تلفنی را فراهم کرده است و منظور از آن تعامل کالمی 
بین تماس گیرنده و یک متخصص )مشـــاور( به منظور شـــناخت مشکل تماس گیرنده ازطریق گوش دادن فعال، همدلی، حمایت و پرسش های پیگیر 
گرفتن کد و پیش  اســـت تا تماس گیرنده بتواند راهکارمناســـبی را برای کاهش یا حل مشکل خود انتخاب کند. برای شماره چهاررقمی1480 نیازی به 
شماره وجودندارد و از مزایای آن ناشناخته ماندن تماس گیرنده، رایگان بودن، خدمت رسانی در ساعات مختلف روز، سهولت دسترسی به خدمات 

مشاوره و ارائه خدمات در نقاط دوردست است.
گرفتن مجوز ارائه خدمات مشاوره تلفنی از سازمان بهزیستی کشور از شرکت مخابرات شماره ای ده رقمی  کز مشاوره غیردولتی )کد ده رقمی(پس از  ** مرا
که در قبض تلفن آن ها درج می شود می توانند نیازهای خود را با مشاوران این  یافت می نمایند. تماس گیرندگان با پرداخت بخشی از هزینه مکالمه  در
کز درمیان گذاشته و مشکالت خود را مرتفع نمایند. قابل ذکر است شماره های ده رقمی دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور با شماره های ده رقمی  مرا

که مجوز آن را سازمان نظام روان شناسی می دهد، تفاوت دارد.
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توان بخشی

ارائه  ازطریق  وی  معلولیت  جبران  برای  معلول  فرد  قادرسازی  هدف  با  مشخص  زمانی  بازه  با  هدفمندی  فرایند 
خدمات، فراهم کردن تسهیالت و دسترس پذیری محیط ازجمله محیط زندگی و کار است به طوری که بتواند به 

سطح عملکرد فردی، اجتماعی و نیز کیفیت زندگی مناسب دست یابد.

توان بخشی حرفه ای

مجموعه اقدامات مستمر و هماهنگ با هدف توانمندسازی، کسب مهارت، آماده سازی شغلی و دستیابی به حداکثر 
استقالل فرد معلول است که شامل ارزیابی های جسمی، ذهنی و روانی، آموزش های پیش حرفه ای، آموزش مهارت های 

حرفه ای، مشاوره و هدایت شغلی است.

توان بخشی روانی )توان بخشی بیمار روانی مزمن(

اتخاذ روشی هماهنگ، منسجم و یکپارچه برای انجام تمام فعالیت های مربوط به بهداشت و سالمت روان اعم از 
ارائه خدمات  نیز  امور پیشگیرانه برای بیمار روانی مزمن و  نیازهای بهداشتی، درمانی و  بررسی، تعیین و تأمین 
توان بخشی  شامل  که  خودکفاست  و  مستقل  زندگی  به  دستیابی  به منظور  وی  توانمندساختن  برای  توان بخشی 

فردی- اجتماعی، توان بخشی حرفه ای و توان بخشی پزشکی* می شود.

*  توان بخشی پزشکی بیمار روانی مزمن شامل درمان های بیمارستانی و روان پزشکی نبوده و تنها منحصر به پیگیری درمان است.

) CBR*( توان بخشی مبتنی بر جامعه

راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه برای ارائه خدمات توانبخشی، برابرسازی فرصت ها، فراگیرسازی اجتماعی 
افراد جامعه،  افراد معلول، خانواده آن ها،  ازطریق تالش های مشترک  برنامه  این  افراد معلول است.  و کاهش فقر 
سازمان های افراد معلول و سایر مؤسسات خدمات رسانی دولتی، غیردولتی، آموزشی، اجتماعی، شغلی و مانند آن 

اجرا می شود.

*  Community-based Rehabilitation.

کشور( توانمندسازی )سازمان بهزیستی 

و  افراد، خانواده ها، گروه ها  به  بهزیستی کشور  با وظایف سازمان  و چندبعدی که مطابق  است هدفمند  فرایندی 
اجتماع ها، ضمن تأکید بر کرامت انسانی افراد، در شناخت و دستیابی به منابع و فرصت ها مانند فرصت های آموزشی 
و تحصیلی، فرصت های شغلی، ازدواج و تأمین مسکن کمک می نماید تا با تغییر مطلوب شرایط، انتخاب های خود را 

به انجام رسانده و فعاالنه بر محیط زندگی کنترل نسبی داشته باشند.

تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

افرادی داوطلب از محله های مسکونی شهری یا روستایی، محیط های کاری یا محیط های آموزشی هستند که با 
نیازهای محله و تحت نظارت  براساس  از آن   اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی حاصل  بروز  از  هدف پیشگیری 

سازمان بهزیستی کشور و با هدایت یک تسهیل گر محلی اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کنند. 
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تیم توان بخشی مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل

خدمات  انواع  ارائه  آن،  فعالیت های  که  مراقبت  و  توان بخشی  علوم  در  متخصص  افراد  از  متشکل  است  گروهی 
توان بخشی و خدمات آموزشی، اجتماعی، پزشکی و حرفه ای به افراد معلول، بیماران روانی مزمن یا سالمندان در 
منزل است. این تیم برحسب نیاز شامل متخصصان رشته های ارتوپدی فنی،پرستاری، پزشکی عمومی، روان پزشکی، 

روان شناسی بالینی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و مددکاری اجتماعی است.

کاهش طالق تیم مداخله در خانواده به منظور 

تیمی متشکل از مددکار اجتماعی و روان شناس با حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و درصورت نیاز، مشاور حقوقی 
و یا روان پزشک است که به صورت تخصصی در دادگاه های خانواده، ادارات  کل بهزیستی شهرستان، یا مراکز مداخله 
در بحران  فردی، خانوادگی و اجتماعی، با هدف رفع اختالفات زوجین متقاضی طالق یا کاهش عوارض ناشی از آن، 

خدمات مددکاری اجتماعی و یا روان شناسی ارائه می دهد.

کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست تیم مراقبت در مرکز نگهداری 

تیمی است متشکل از افراد متخصص و حرفه ای مسلط بر امور مراقبت، برنامه ریزی و شیوه ارائه خدمت به کودکان 
یا بدسرپرست سازمان بهزیستی کشور شامل  تحت مراقبت در مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست 
مدیر، روان شناس، کارشناس امور تربیتی و مددکار اجتماعی که درقالب کار تیمی با شناسایی نیازهای مختلف هر 

فرزند، تاحدامکان با مشارکت وی اقدام به تدوین و اجرای برنامه تخصصی زمان بندی شده می نماید.

کشور( جمعیت همیاران سالمت روانی- اجتماعی )سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از افراد داوطلب است که به شکل یک سازمان مردم نهاد در سطح استان با مجوز سازمان بهزیستی 
یا  پیشگیرانه  برنامه های  اجرای  و  برنامه ریزی  به  اقدام  اجتماع محور،  پیشگیرانه  فعالیت های  درقالب  و  کشور 

آموزشی می نماید.

کشور حامی فرزند سازمان بهزیستی 

شخص حقیقی یا حقوقی است که به صورت داوطلبانه و به شیوه های مشخص و مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور، 
از فرزند این سازمان حمایت اجتماعی یا اقتصادی می نماید.

حق پرستاری فرد با آسیب نخاعی

حمایت مالی است که توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف کمک به ارتقای سالمت فرد با آسیب نخاعی و افزایش 
امکانات مراقبتی مورد نیاز او به خود وی، سرپرست وی و یا فردی که ازسوی وی تعیین می شود، به صورت ماهیانه 

پرداخت  می شود.

حمایت توان بخشی

مجموعه ای از خدمات و اقدامات حمایتی است که درقالب دستورالعمل کمک های حمایتی سازمان بهزیستی کشور 
ارائه می شود که ازجمله این خدمات، کمک های آموزشی، امرارمعاش، بیمه ای و توان پزشکی است.
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کشور( خانواده جایگزین )سازمان بهزیستی 

خانواده یا خانواری است که سرپرستی کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را به صورت موقت با حکم قضایی 
امین موقت، یا به صورت دائم با حکم قضایی فرزندخواندگی، برعهده می گیرد.

خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی

خانواری است که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود 
نبوده و درامدی کم تر از چهل درصد حداقل مزد کارگر مشمول قانون کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در 

رده سنی شش  سال تمام یا کم تر باشد.

کشور خانه آماده سازی فرزند تحت سرپرستی سازمان بهزیستی 

نظارت  و تحت  تأسیس شده  بهزیستی کشور  از سازمان  با کسب مجوز  مرکزی است که توسط شخص حقوقی 
این سازمان و با هدف آماده سازی برای انتقال به زندگی مستقل )ترخیص( و پذیرش مسئولیت های اجتماعی و 
شهروندی،فرزند دارای شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط سازمان بهزیستی کشور را تحت مراقبت شبانه روزی 

قرارمی دهد.

کشور( خانه امن )سازمان بهزیستی 

خشونت  معرض  در  یا  خشونت دیده  زنان  موقت  اسکان  برای  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  مرکزی 
خانگی،تأسیس شده است به طوری که این زنان حداکثر تا یکسال در این مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، 
می شوند.  بهره مند  رایگان  به صورت  واردشده،  آسیب های  و  خشونت  مسئله  رفع  به منظور  اجتماعی  و  خانوادگی 
درصورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کم تر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن ها نیز در این مرکز 

اسکان داده می شوند.
کشور( خانه تربیتی )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
کودک تحت سرپرستی این سازمان را که دارای اختالالت رفتاری و عاطفی است در مقطع زمانی شش ماه تا یک 
سال، به منظور برخورداری از خدمات تخصصی روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره ای، تحت 

مراقبت شبانه روزی قرارمی دهد.
کشور( خانه سالمت )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج نکرده در معرض آسیب اجتماعی 
و فاقد حمایت های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرارداده و ازطریق ارائه خدمات، زمینه های کسب استقالل 
اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و آن ها را در تأمین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتال به آسیب های 

اجتماعی یاری می نماید.
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کوچک افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف بیش تر از 14 سال خانه  

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی کشورتأسیس  شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان، افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف* به تفکیک 
جنس و در رده سنی چهارده سال تمام یا بیش ترکه مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر هستند، 
عالوه بر برخورداری از سرپناه و اقدامات مراقبتی، از خدمات مهدهای کودک، مدارس و کلینیک های توان بخشی 
نیز تحت آموزش های متنوع در زمینه های رشدی مختلف  بهره مند شده و در داخل خانه  از محیط خانه  خارج 
مانند مهارت های ارتباطی، مهارت های حرکتی درشت و ظریف، مهارت های درکی- حرکتی، مهارت های رفتاری، 

مهارت های روزمره زندگی، مهارت های شناختی و بازی درمانی قرارمی گیرند.

کی آشـــکاری دیده نمی شود اما در مقایسه با همساالنشان با رشد طبیعی، تعامالت  *  در این افراد در ســـنین قبل از مدرســـه در حوزه مفهومی، تفاوت ادرا
اجتماعی ناپخته دارند. آن ها در بزرگســـالی درزمینه مراقبت های شـــخصی متناسب با ســـن خود عمل می نماینداما برای امور پیچیده زندگی، خرید، 
حمل و نقل،رسیدگی به امور منزل، فرزندپروری، انجام امور بانکی، انجام تصمیمات قانونی، مراقبت های بهداشتی و تشکیل خانواده نیاز به حمایت 

دارند و در صورت حمایت می توانند زندگی مستقلی داشته باشند.

کم تر از 14 سال کوچک افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف  خانه   

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی کشورتأسیس  شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان، افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( خفیف* در رده 
سنی کم تر از چهارده سال تمام که مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر هستند، عالوه بر برخورداری 
از سرپناه و اقدامات مراقبتی، از خدمات مهدهای کودک، مدارس و کلینیک های توان بخشی خارج از محیط خانه 
بهره مند شده و در داخل خانه نیز تحت آموزش های متنوع در زمینه های رشدی مختلف مانند مهارت های ارتباطی، 
مهارت های حرکتی درشت و ظریف، مهارت های درکی- حرکتی، مهارت های رفتاری، مهارت های روزمره زندگی، 

مهارت های شناختی و بازی درمانی قرارمی گیرند.

کی آشـــکاری دیده نمی شود اما در مقایسه با همساالنشان با رشد طبیعی، تعامالت  *  در این افراد در ســـنین قبل از مدرســـه در حوزه مفهومی، تفاوت ادرا
اجتماعی ناپخته دارند. آن ها در بزرگســـالی درزمینه مراقبت های شـــخصی متناسب با ســـن خود عمل می نماینداما برای امور پیچیده زندگی، خرید، 
حمل و نقل،رسیدگی به امور منزل، فرزندپروری، انجام امور بانکی، انجام تصمیمات قانونی، مراقبت های بهداشتی و تشکیل خانواده نیاز به حمایت 

دارند و در صورت حمایت می توانند زندگی مستقلی داشته باشند.

کشور( کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  خانه 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشورتأسیس شده و تحت نظارت آن، 
تا  از هجده سال تمام، به صورت موقت  تا کم تر  این سازمان را در رده سنی بین هفت  کودکان تحت سرپرستی 
زمان انتقال به خانواده )زیستی یا جایگزین( یا جامعه به تفکیک سن و جنس، تحت پرورش و مراقبت شبانه روزی 

قرار می دهد.
کشور( خانه نوباوگان* )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، کودکان 
تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین سه تا شش سال تمام،به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد 
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و پرورش و خدمات تخصصی تحت مراقبت شبانه روزی قرارمی دهد.

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  *  این مرا

خانه  نیمه راهی برای افراد با بیماری روانی مزمن

زیرمجموعه یک مرکز توان بخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن با آزادی عمل بیش تر از مرکز مذکور 
بیمار  تا هشت  این روش خدمت رسانی، چهار  در  نیست.  بستری  مراقبتی-  ارائه خدمات  آن  اصلی  و هدف  بوده 
زندگی  دیگر  متخصصان  کمک  از  بهره گیری  درصورت لزوم  و  پرستار  یک  ساعته   24 نظارت  با  و  منزل  یک  در 
کرده و مهارت های بین فردی، کنترل خود و مشارکت در فعالیت های خانه داری آموزش داده شده و تمرین می شود 

به طوری که هزینه و بودجه منزل نیز توسط بیماران تنظیم می شود.

خدمات آموزشی توان بخشی مبتنی بر جامعه

ابتدایی،  پایان شش سالگی تمام(، دور ه های آموزش  تا  تولد  )از بدو  اولیه رشد  به دوران  ارائه آموزش های مربوط 
آموزش متوسطه، آموزش عالی و نیز آموزش های شبه رسمی و مادام العمر به منظور ارتقای سطح آگاهی، دانش و 

مهارت فرد معلول و خانواده وی برحسب نیازهای تعیین شده است.

خدمات اجتماعی توان بخشی مبتنی بر جامعه

اقداماتی است که درقالب پنج جزء مساعدت های شخصی )کمک به انجام فعالیت های روزمره زندگی مانند خرید 
کردن، کمک در انجام امور بانکی و یا ارائه خدمات پرستاری به فرد معلول(، ازدواج و روابط بین زوجین، فرهنگ 
و هنر، برنامه های اوقات فراغت و ورزش، و یا خدمات حقوقی انجام می شود تا به ارتقای سطح مشارکت اجتماعی 

فرد معلول کمک نماید.

خدمات امرارمعاش توان بخشی مبتنی بر جامعه

یا  اقداماتی است که درقالب پنج جزء توسعه مهارت ها، خوداشتغالی، اشتغال مزدوحقوق بگیری، خدمات مالی و 
تأمین اجتماعی انجام می شود تا با ایجاد درامد به ارتقای سطح معیشتی فرد معلول و خانواده وی کمک نماید.

خدمات اورژانس اجتماعی 

یکی از فعالیت های برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات تخصصی را بااستفاده از روش های کاهش بحران و 
راهنمایی ازطریق خط تلفن سه رقمی )123( به فرد در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی در شرایط بحرانی 

ارائه  می نماید.

خدمات توان بخشی پزشکی )خدمات توان پزشکی(

استقالل  معلولیت، کسب  پیشرفت  از  به منظور جلوگیری  معلول،  افراد  به  که  است  توان بخشی  مجموعه خدمات 
فردی و توانمند شدن آن ها در زندگی، ارائه  می شود. این خدمات ازطریق واحدهای ارتوپدی فنی، بینایی سنجی، 

شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی عرضه  می شود.
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خدمات توانمندسازی توان بخشی مبتنی بر جامعه

بسیج  انجمن های غیردولتی،  با  ارتباط  برقراری  و  )دادخواهی(  پنج جزء حمایت طلبی  اقداماتی است که درقالب 
جامعه، مشارکت سیاسی، گروه های خودیار، و یا سازمان های افراد معلول انجام می شود تا با ارتقای اعتمادبه نفس 
و خوداتکایی باعث مستقل شدن، برقراری ارتباطات و جرأت ورزی، و تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان ارائه دهنده 

خدمات و سیاست گذاران در جامعه و احقاق حقوق افراد معلول  شود.

خدمات سالمت توان بخشی مبتنی بر جامعه

توان بخشی  )درمان(،  پزشکی  مراقبت های  معلولیت،  از  پیشگیری  ارتقای سطح سالمت،  با  مرتبط  اقدامات  تمام 
پزشکی و تأمین وسایل کمک توان بخشی است که به منظور رفع نیازهای مربوط به سالمت اجتماعی، جسمی، روانی 

و معنوی فرد معلول و خانواده وی و ارتقای کیفیت زندگی آن ها انجام می شود.

خدمات سیار اورژانس اجتماعی 

فعالیتی در برنامه اورژانس اجتماعی است که توسط تیم مستقر در خودروهای اورژانس اجتماعی شامل مددکار 
تخصصی  مناطق شهری خدمات  در  اجتماعی  آسیب دیده  یا  آسیب،  معرض  در  افراد  به  روان شناس  و  اجتماعی 

به صورت سرپایی یا در محل با اطالع رسانی ازسوی شهروندان ارائه می نماید.

کشور خدمت غیرمستمر سازمان بهزیستی 

کمکی نقدی )مانند کمک هزینه ازدواج، جهیزیه، درمان و یا کفن و دفن( و یا غیرنقدی )مانند خدمات توان بخشی، 
پرورشی- مراقبتی و یا آموزشی( است که براساس دستورالعمل تخصصی مربوط به صورت موردی به خدمت گیرنده 

سازمان بهزیستی کشور ارائه می شود.

کشور خدمت مستمر سازمان بهزیستی 

کمکی نقدی )مانند مستمری، حق پرستاری فرد با آسیب نخاعی و یا امداد ماهانه فرزند سازمان بهزیستی کشور( 
است که به صورت ماهانه به خدمت گیرنده سازمان بهزیستی پرداخت و یا کمکی غیرنقدی )مانند خدمات توان بخشی، 

پرورشی- مراقبتی و یا آموزشی( است که به صورت دائم به خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور ارائه می شود.

کشور خدمت گیرنده سازمان بهزیستی 

فردی است که طبق قوانین یا دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده شده 
و از خدمات مستمر و یا غیرمستمر این سازمان برخوردار می شود.

کشور خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 

فردی است که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی 
اقدام می شود:

الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور باشد؛
ب(  یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال* خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده که مددجوی 
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توانمندسازی***(   یا کمیته  توان بخشی حرفه ای**  و  ارزیابی  )کمیته  به تشخیص کمیته های تخصصی  مذکور 
سازمان بهزیستی کشور توانایی کارکردن نداشته باشد.

پ(  فردی باشد که اشتغال وی براساس مجوزهای سازمان بهزیستی کشور در مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان 
بهزیستی کشور یا مراکز واگذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است.

کار و فاقد شغل بودن، متناسب با توانایی ها، عالیق و  که عالوه بر جوینده  *  فرد واجد شرایط اشتغال فردی در رده سنی هجده تا پنجاه سال تمام است 
کار، به منظور فعالیت به صورت مزدبگیری یا خوداشتغالی، تحت آموزش های مختلف رسمی یا غیررسمی مطابق  فرصت های شغلی موجود در بازار 

دستورالعمل مربوط قرارگرفته باشد.
یابی کلی، شناســـایی  کـــه به منظور ارز یابـــی و توان بخشـــی حرفه ای: کمیته ای اســـت متشـــکل از نیروهای تخصصی توان بخشـــی حرفه ای  ** کمیتـــه ارز
پتانســـیل های کاری و توانمندی هـــای افـــراد معلول متقاضی کار، هدایـــت و نظارت بر نحوه آموزش های حرفه ای و مهارتی و پیگیری اشـــتغال آن ها در 

سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود.
که وظیفه بررســـی، اظهار نظر و ارائه پیشـــنهاد درزمینه فعالیت های  کمیته ای متشـــکل از افراد متخصص و حرفه ای اســـت  *** کمیته توانمندســـازی: 

کز دولتی یا غیردولتی، شهرستان یا استان را به عهده دارد. گروه های تحت پوشش در سه سطح مرا توانمندسازی افراد، خانواده ها و 

خرید خدمت تخصصی توان بخشی پزشکی 

مجموعه اقداماتی است که ازطریق آن خدمت مورد نیاز از بخش غیردولتی* برای ارائه خدمات توان پزشکی به افراد 
معلول، در مناطقی که فاقد واحدهای توان پزشکی دولتی هستند، صورت می گیرد. این خدمات شامل ارتوپدی فنی، 

بینایی سنجی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است.

*  منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی است.

خشونت اقتصادی )محرومیت اقتصادی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، شخصی به واسطه آن باعث کاهش دسترسی به اموال و حقوق شخصی فرد دیگری شود مانند ازبین بردن 

استقالل مالی، مصادره اموال یا انکار مالکیت بر اموال.

خشونت جسمی )آزار جسمی(

قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و  به  تشخیص مراجع ذی صالح ))پزشکی  هرگونه رفتاری است که 
نیروی انتظامی(، شخصی به واسطه آن باعث آسیب فیزیکی مانند کتک زدن،هل دادن، قطع عضو، خودکشی یا قتل 

نسبت به خود یا دیگری شود.

خشونت جنسی )آزار جنسی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
از عرف، تجاوز،  باعث آسیب جنسی مانند گفت وگو درباره مسائل جنسی خارج  به واسطه آن  انتظامی(، شخصی 

سوءاستفاده جنسی یا انحرافات جنسی نسبت به خود یا دیگری شود.

خشونت خانگی

خشونت بین اعضای خانوار است که اغلب و نه همواره در درون منازل اتفاق می افتد. تشخیص این نوع خشونت 
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توسط مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی(صورت  می گیرد و 
در چهار نوع خشونت اقتصادی، جسمی، جنسی یا روانی وجوددارد.

خشونت روانی )آزار عاطفی(

هرگونه رفتاری است که به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، شخصی به واسطه آن باعث آسیب روانی مانند باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، در انزوا قراردادن، شک، 

غفلت، سهل انگاری یا نفرت نسبت به خود یا دیگری شود.

خودروی اورژانس اجتماعی سیار

یک دستگاه خودروی ون برای استقرار تیم اورژانس اجتماعی به منظور ارائه خدمات به افراد است که دارای تجهیزات 
و امکاناتی مانند سیستم گرمایشی، سیستم سرمایشی، برق، محل انجام مشاوره، فایل پرونده ها و حداقل یک تلفن 
اورژانس اجتماعی مناسب سازی شده است. رنگ خودروی مذکور  انجام خدمات  یا بی سیم است که برای  همراه 
سفید با نوارهای بنفش یاسی است و بر روی آن عبارت اورژانس اجتماعی و عدد )خط تلفن( 123 درج شده است.

دانش آموز معلول

دانش آموزی است که معلولیت وی به تأیید کمیسیون تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت رسیده و تحت آموزش 
رسمی در یکی از دوره های تحصیلی آموزش و پرورش است.

دانشجوی معلول

دانشجویی است که معلولیت وی به تأیید کمیسیون تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت رسیده و تحت آموزش 
رسمی در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی کشور است.

دختر نیازمند حمایت اجتماعی

زن هرگز ازدواج نکرده ای است که سن وی هجده سال و بیش تر بوده و به دالیلی چون فقدان حمایت خانوادگی 
مؤثر یا وجود سوء رفتار در محیط خانوادگی، به  تشخیص تیم تخصصی سازمان بهزیستی کشور، توان اجتماعی و 
اقتصادی الزم برای زندگی مستقل را نداشته و در معرض خطر آسیب های اجتماعی قرارداشته و نیاز به خدمات 

تخصصی این سازمان دارد.

دختر یا پسر فراری

زن هرگز ازدواج نکرده هجده سال یا بیش تر یا کودکی است که به هر دلیل مانند آزار و اذیت عضو یا اعضای خانوار، 
یا اغفال توسط دوستان نامناسب، منزل را بدون اطالع به مدت 24 ساعت ترک کرده و رغبتی برای بازگشت به 

آن ندارد.

کشور( دفتر مشاوره حضوری دولتی )سازمان بهزیستی 

دفتری است که در یکی از اداره ها )سازمان بهزیستی کشور( یا مجتمع های خدمات سازمان بهزیستی شهرستان های 
استان )به استثنای مرکز آن( مستقر بوده و در آن به منظور کاهش اختالالت، مشکالت و  پیشگیری از آسیب های 
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روانی- اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه، خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای توسط یک 
روان شناس یا مشاور ارائه  می شود.

دفتر مشاوره حضوری غیردولتی

یا مشاوره،  روان شناسی  ارشد  کارشناسی  دارای حداقل مدرک تحصیلی  توسط شخص حقیقی  است که  دفتری 
مشکالت  اختالالت،  کاهش  به منظور  آن،  نظارت  تحت  و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  کسب  با 
و  پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه به ارائه خدمات تخصصی 

روان شناختی و مشاوره ای می پردازد.

کشور( رفتار پرخطر )سازمان بهزیستی 

را  هپاتیت(  )مانند  راه خون  از  منتقله  بیماری های  دیگر  یا    HIV  * ویروس  به  ابتال  احتمال  که  است  رفتاری  هر 
افزایش می دهد مانند تزریق مواد مخدر یا روان گردان بااستفاده از سرنگ مشترک و یا رابطه جنسی محافظت نشده.

که از زمان ورود به بدن تا  ی،یا ویروس نقص ایمنی انســـانی عامل بیماری ایدز اســـت  *  HIV (Human Immunodeficiency Virus)، اچ آی و
بروز ایدز ممکن اســـت شـــش ماه تا ده سال و یا بیش تر طول بکشـــد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظرمی رسد، ولی ممکن است ویروس 

کند. از او به دیگران سرایت 

روستامهد

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای 
اسالمی روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام 

را برعهده دارد.

زن آسیب دیده اجتماعی

دوستان  یا  سکونت  محل  خانواده،  )مانند  اجتماعی  شدید  فشارهای  به دلیل  که  است  تأهل(  وضع  از  )فارغ  زنی 
نامناسب( و روانی ناشی از مشکالت اقتصادی- اجتماعی، نقص یا فقدان مهارت های زندگی، ضعف در به کارگیری 
شیوه های مقابله ای و عوامل دیگر به منظور کسب درامد و گذران معیشت مبادرت به برقراری روابط جنسی نامشروع 
به  تشخیص تیم  با  هنجارهای اجتماعی داشته و دچار آسیب اجتماعی است به طوری که  کرده و رفتاری مغایر 

تخصصی سازمان بهزیستی کشور نیاز به خدمات تخصصی این سازمان دارد.

زن خشونت دیده خانگی

زنی است که فارغ از وضع تأهل وی مورد خشونت )آزار( خانگی قرارگرفته است.

زن در معرض خشونت خانگی

زنی است که فارغ از وضع تأهل وی در معرض خشونت )آزار( خانگی قراردارد.

کشور( زن سرپرست خانوار )سازمان بهزیستی 

زنی که هرگز ازدواج نکرده و سن وی هجده سال و بیش تر بوده یا ازدواج کرده اما بنابه عللی ازقبیل طالق، متارکه یا 
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فوت، ازکارافتادگی، مفقوداالثر شدن، سربازی، محکومیت به زندان، مجهول المکان بودن، اعتیاد، مهاجرت، متواری 
شدن یا بیماری صعب العالج همسر، سرپرست خانوار* شده است.

*  سرپرســـت خانوار: عضوی از خانوار اســـت که در خانوار به این عنوان شـــناخته می شود و معمواًل مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های 
خانـــوار و یـــا تصمیم گیری درمورد  نحوه هزینه کردن درامدهای خانوار را برعهده دارد. این فرد لزومًا مســـن ترین عضو خانوار نیســـت و می تواند مرد یا زن 

باشد. در خانوار یک نفره، همان شخص سرپرست خانوار است.

کشور زن سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 

زنی است که سرپرستی خانوار نیازمند را برعهده داشته و فقط از سازمان بهزیستی کشور مستمری دریافت می کند.

سازمان افراد معلول*و** )سازمان مردم نهاد افراد معلول(

سازمان مردم نهادی است که مجوز تأسیس و پروانه فعالیت خود را از مراجع تعیین شده در قانون مانند سازمان 
بهزیستی کشور یا وزارت کشور اخذنموده و اکثر اعضای آن از افراد معلول تشکیل شده است که این اعضا، یا همگی 

یک نوع معلولیت دارند یا ترکیبی از افراد با معلولیت های متفاوت هستند.

*  DPO: Disabled People Organization.
** عنوان این سازمان به همین صورت ثبت شده است.

کشور( کشور )سازمان غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی  سازمان مردم نهاد تحت نظارت سازمان بهزیستی 

مؤسسه  ای غیردولتی است که توسط شخص حقوقی درقالب سازمان مردم نهاد و با هدف غیرسیاسی پس از دریافت 
پروانه تأسیس ازسوی سازمان بهزیستی کشور برای ارائه یک یا چند خدمت مطابق با اهداف این سازمان تشکیل 

شده و به دو نوع مؤسسه غیردولتی انتفاعی و مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی مجزا می شود.

سالمند

فردی است که سن کامل وی شصت سال تمام یا بیش تر باشد.

سالمند معلول

فرد معلولی است که در سن سالمندی قراردارد )سالمند است(.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  سرپرستی موقت 

فرایندی است که طی آن سرپرستی موقت کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور با حکم قضایی به فرد 
دیگری )غیراز پدر یا جد پدری( یا یک زوج )زن وشوهر(، سپرده می شود.

سیستم ارجاع در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

توان بخشی  درمانی،  امور  درزمینه  تخصصی تر  خدمات  دریافت  به منظور  معلول،  فرد  آن  طی  که  است  فرایندی 
پزشکی، توان بخشی اجتماعی و یا توان بخشی حرفه ای که دستیابی به آن ها در محل سکونت وی مقدور نیست، به 
سطوح باالتر ارائه خدمات مانند کلینیک تخصصی، بیمارستان ، کلینیک  توان پزشکی )خدمات توان بخشی پزشکی(، 

مرکز حرفه آموزی و مدرسه استثنایی، معرفی می شود.
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شدت معلولیت

میزان "اندازه و وسعت آسیب" در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب 
در "عملکرد فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن" از یک سو و "محدودیت در ظرفیت و قابلیت در انجام فعالیت های 
روزمره زندگی و یا مشارکت های اجتماعی" از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید 

و خیلی شدید است.
شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی

شورایی است که به منظور استفاده از ظرفیت اجتماع روستایی و مشارکت افراد معلول و خانوار )خانواده( آنان با 
هدف ایجاد و افزایش مسئولیت پذیری در جامعه نسبت به افراد معلول و رفع مشکالت آنان تشکیل  می شود. اعضای 
آن متشکل از رئیس یا یک نفر از اعضای شورای اسالمی روستا به عنوان رئیس شورا، دهیار روستا به عنوان دبیر 
شورا، یک نفر از معتمدان روستا )از بین افراد خوش نام، صاحب نفوذ یا خّیر مانند روحانی یا معلم روستا(، یک نفر 
به نمایندگی از اعضای خانوارهای )خانواده های( افراد معلول روستا، دو نفر از افراد معلول فعال روستا به نمایندگی 

سایر افراد معلول روستا و یک نفر تسهیل گر محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است.
شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه شهری

شورایی است که به منظور استفاده از ظرفیت اجتماع محالت شهری و مشارکت افراد معلول و خانوار )خانواده( آنان 
با هدف ایجاد و افزایش مسئولیت پذیری در جامعه نسبت به افراد معلول و رفع مشکالت آنان تشکیل  می شود. 
اعضای آن متشکل از نماینده شهرداری ناحیه به عنوان رئیس شورا، یک نماینده از شورایاری های محالت به عنوان 
دبیر شورا، نمایندگان سازمان های غیردولتی، معتمدان محالت )از بین افراد خوش نام، صاحب نفوذ یا خّیر مانند 
افراد معلول  افراد معلول محالت، نمایندگان  روحانی یا معلم محل(، نمایندگان اعضای خانوارهای )خانواده های( 

فعال محالتو یک نفر تسهیل گر محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است.
شیرخوارگاه

تا سن  را  این سازمان  و کودک تحت سرپرستی  تأسیس شده  بهزیستی کشور  توسط سازمان  است که  مرکزی 
شش سال تمام به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت 

شبانه روزی قرارمی دهد.
صندوق شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی

صندوقی است که توسط اعضای شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه روستایی تأسیس شده و مسئولیت جذب و 
جمع آوری کمک های مردمی برای این صندوق در سطح روستا بر عهده اعضای آن قراردارد. این صندوق دارای 
یک حساب پس اندازقرض الحسنه )مطابق اساسنامه( بوده و اعتبارات موجود در آن، برای رفع مشکالت افراد معلول 

همان روستا، هزینه می شود.
صندوق شورای توان بخشی مبتنی بر جامعه شهری

بر جامعه شهری تأسیس شده و مسئولیت جذب و  توان بخشی مبتنی  اعضای شورای  صندوقی است که توسط 
جمع آوری کمک های مردمی برای این صندوق در سطح محالت شهری بر عهده اعضای آن قراردارد.این صندوق 
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دارای یک حساب پس اندازقرض الحسنه )مطابق اساسنامه( بوده و اعتبارات موجود در آن، برای رفع مشکالت افراد 
معلول همان محالت، هزینه می شود.

ح توانمندسازی فرد با آسیب نخاعی طر

طرحی است که با هدف تسریع و تسهیل در پذیرش شرایط جدید و سازگاری با آسیب نخاعی، کاهش فشارهای 
روانی وارد بر فرد با آسیب نخاعی و خانواده وی و ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه های تحمیلی مرتبط با 
این نوع معلولیت تهیه  شده  است و شامل ارائه خدمات معطوف به ارتقای سالمت و استقالل عملکرد فردی، ارتقای 
دانش و مهارت فرد و خانواده وی، ارتقای مهارت های اجتماعی، بهبود عملکرد جنسی، آماده سازی تحصیلی و شغلی، 
مناسب سازی منزل، بهبود دسترسی الکترونیک )امکان استفاده از فناوری های جدید(، برنامه های اوقات فراغت و 

ارائه خدمات مالی است.
غربالگری

روش تشخیص یا شناسایی است که به منظور کشف بیماری یا نقیصه در اشخاص به ظاهر سالم، به وسیله آزمون های 
عملی و سریع با حساسیت و ویژگی تعیین شده، معاینه یا سایر روش های مورد تأیید، انجام می شود.

فرد  *HIV  مثبت

فردی است که ویروس نقص ایمنی وارد بدنش شده و نتیجه آزمایش های وی توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی 
مجاز، مثبت اعالم شده است.

که از زمان ورود به بدن تا  ی،یا ویروس نقص ایمنی انسانی، عامل بیماری ایدز است  *  HIV (Human Immunodeficiency Virus)، اچ آی و
بروز ایدز ممکن اســـت شـــش ماه تا ده سال و یا بیش تر طول بکشـــد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظرمی رسد، ولی ممکن است ویروس 

کند. از او به دیگران سرایت 

فرد آسیب دیده اجتماعی  

فردی است که رفتارش به  تشخیص مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی(، به دلیل فشارهای شدید اجتماعی )مانند خانواده، محل سکونت یا دوستان نامناسب( و روانی ناشی از 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارت های زندگی، ضعف در به کارگیری شیوه های مقابله ای و مانند 

آن، با هنجارهای اجتماعی مغایرت داشته و از مسیر زندگی مناسب خارج شده است.
گفتار( کم توانی صوت و  گفتار )فرد با  فرد با آسیب صوت و 

فردی است که به دلیل اختالالت در یک یا چند بخش از سیستم اعصاب مرکزی وابسته به گفتار و زبان، یکی از 
اندام های گفتاری )ازجمله عضالت صورت( و یا آسیب های روان شناختی، دچار ناروانی در گفتار بوده و یا در برقراری 
معلولیت  درجه شدت  است.  مواجه  محدودیت  با  اجتماعی  مشارکت  و  زندگی  روزمره  فعالیت های  انجام  ارتباط، 

)کم توانی( این فرد از خفیف تا خیلی شدید است.
فرد با آسیب نخاعی

فردی است که براثر آسیب در طناب نخاعی دچار تغییر موقت یا دائمی در عملکرد سیستم های حرکتی، حسی و 
یا سیستم عصبی خودکار بدن خود شده است.
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تیسم
ُ
فرد با اختالالت طیف ا

فردی است که با نشانه هایی در زمینه های رفتاری مشخص شامل اشکال در ارتباط اجتماعی، اشکال در رفتارها و 
عالیق، و یا انجام فعالیت های تکراری و محدود، مشخص می شود. عالئم این اختالل به صورت طیفی از خفیف تا 

خیلی شدید بروز می کند.

فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(

نیز  و  قضاوت  استدالل،  برنامه ریزی،  مانند حل مسئله،  )عقالنی(  کارکرد هوشی  در  نقص  دارای  که  است  فردی 
عملکرد سازگارانه مانند برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های 
استاندارد، دارای نمره هوش بهر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی کم تر از هجده سال تمام( 

رخ می دهد. درجه شدت معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

کشور( فرد با رفتار پرخطر )سازمان بهزیستی 

فردی است که هم اکنون دارای رفتار پرخطر است و می تواند سالم یا مبتال به ویروس *  HIV یا دیگر بیماری های 
منتقله از راه خون )مانند هپاتیت( باشد. 

کم توانی بینایی خفیف فرد با 

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی* بین 3/10 تا 6/10 باشد.

*  در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف "E( "E چارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک 
از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی 10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا( فرد با 

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی* کم تر از 1/10 و یا میدان بینایی وی کم تر از بیست درجه باشد 

به طوری که قادر به تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از فاصله یک متری نباشد.

*  در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف حرف "E( "E چارت( در جهات مختلف )بزرگ به 
کوچک از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی 10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کم بینا( کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  فرد با 

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی* بین 1/10 تا 3/10 باشد.

ی شـــامل اندازه های مختلف حرف حرف "E( "E چـــارت( در جهات مختلف  *  در مقیـــاس هندســـی دید فرد با تابلویی در فاصله شـــش متری چشـــم و
که دید طبیعی 10/10 اســـت یعنی چنین فردی در فاصله شـــش متری قادر به تشخیص جهات  )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( اندازه گیری می شـــود 

ردیف دهم است.
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کم توانی شنوایی خفیف فرد با 

وسایل  سایر  و  جراحی  مداخالت  سمعک،  بااستفاده از  به طوری که  شنوایی  سیستم  در  اختالل  با  است  فردی 
کمک شنوایی و توان بخشی شنوایی، مشکل ارتباط کالمی وی برطرف شود.به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 

26 تا 40 دسی بل است.

کم توانی شنوایی شدید تا خیلی شدید )فرد ناشنوا( فرد با 

وسایل  سایر  و  جراحی  مداخالت  سمعک،  بااستفاده از  به طوری که  شنوایی  سیستم  در  اختالل  با  است  فردی 
کمک شنوایی، مشکل ارتباط کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است.

کم شنوا( کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  فرد با 

وسایل  سایر  و  جراحی  مداخالت  سمعک،  استفاده  از  با  به طوری که  شنوایی  سیستم  در  اختالل  با  است  فردی 
کمک شنوایی و توان بخشی شنوایی، مشکل ارتباط کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه 

شنوایی وی بین 41 تا 90 دسی بل است.
فرد با معلولیت جسمی- حرکتی

فردی است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های 
فوقانی و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت 

اجتماعی است.
گاه سازی پیشگیری از معلولیت فرد تحت پوشش برنامه آ

فردی است که متناسب با گروه سنی خود در برنامه های آموزشی سازمان بهزیستی کشور شامل برنامه آگاه سازی 
پیشگیری از معلولیت ها برای گروه سنی 15 تا کم تر از 45 سال تمام، برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های 
دوران سالمندی برای گروه سنی 45 سال تمام و بیش تر و برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های ناشی از 

انفجار مین برای تمام سنین، شرکت می نماید.

فرد تحت پوشش پیشگیری از اعتیاد 

اعتیاد* در محیط های آموزشی،  از  اولیه  برنامه پیشگیری  تا 65 است که تحت پوشش  فردی در گروه سنی 3 
محله های شهری یا روستایی، محیط های کاری یا نظامی می باشد.

که افراد را  که افراد را در معرض خطر مصرف مواد قرار می دهد و افزایش عواملی  *  پیشـــگیری اولیه از اعتیاد شـــامل اقداماتی اســـت برای کاهش عواملی 
گاه ســـازی جامعه از خطرات و مضرات مواد اعتیادآور و فزایش  از مصرف مواد حفظ کند. مهمترین شـــیوه های پیشـــگیری اولیه از اعتیاد عبارتند از آ

مهارتهای زندگی در تمامی افراد جامعه.

کشور فرد داوطلب همکاری با سازمان بهزیستی 

بر  تکیه  با  انسان دوستانه،  اهداف  براساس  مادی،  چشمداشت  بدون  اختیار،  و  اراده  با  که  است  حقیقی  شخص 
توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی کشور به طور مستمر یا 

غیرمستمر با این سازمان همکاری می نماید.
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فرد دچار نارضایتی جنسی

فردی است که از بدو تولد دچار نارضایتی یا کشمکش با جنس بیولوژیکی خود بوده به طوری که ازلحاظ بالینی و 
نیز عملکرد اجتماعی و شغلی خود دچار مشکل است و نیاز به دریافت خدمات تخصصی از سازمان بهزیستی کشور 

دارد. تشخیص این اختالل به منظور صدور مجوز تغییر جنسیت با سازمان پزشکی قانونی کشور است.

فرد در معرض آسیب اجتماعی 

فردی است که به دلیل فشارهای شدید اجتماعی )مانند خانواده، محل سکونت یا دوستان نامناسب( و روانی ناشی از 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارت های زندگی، ضعف در به کارگیری شیوه های مقابله ای و مانند 
آن، دچار ناسازگاری با جامعه شده و احتمال بروز رفتاری برخالف هنجارهای اجتماعی از وی می رود و ممکن است 

از مسیر زندگی مناسب خارج شود.

کشور( فرد در معرض خطر )سازمان بهزیستی 

فردی است که هم اکنون رفتار پرخطر ندارد ولی احتمال گرایش به رفتار پرخطر در وی بیش تر است مانند فرد 
معتاد غیرتزریقی مواد مخدر یا روان گردان، فرد پانزده ساله و بیش تر مرتبط با گروه های همسال دارای زمینه آسیب 

اجتماعی و یا شریک جنسی فرد با رفتار پرخطر.

فرد متأثر از *  HIV  مثبت

عضوی از خانواری است که زندگیش به دلیل وجود فرد HIV مثبت در آن خانوار، تحت تأثیر قرار می گیرد.

ی،یـــا ویـــروس نقص ایمنی انســـانی عامل بیماری ایدز اســـت که از زمـــان ورود به بدن تا بروز ایدز  *  )HIV )Human Immunodeficiency Virus، اچ آی و
ممکن اســـت شـــش ماه تا ده ســـال و یا بیش تر طول بکشـــد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظرمی رســـد، ولی ممکن است ویروس از او به 

کند. دیگران سرایت 

کم توان( فرد معلول )فرد 

فردی است که در عملکرد اندام های حسی مانند اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند دست ها، 
پاها یا تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت*و**، براثر عوامل 

مادرزادی، بیماری ، کهولت سن، سوانح، حوادث و یا عوامل دیگر دچار معلولیت )کم توانی( شده است.

*  شرایط سالمت یک اصطالح گسترده برای توصیف یک بیماری )حاد یا مزمن(، اختالل، آسیب یا ضربه است. شرایط سالمت ممکن است همچنین 
کدگذاری می شود.    ICD-10  شامل سایر اوضاع مانند بارداری، سالمندی، تنش نابهنجاری مادرزادی یا زمینه ژنتیکی باشد. شرایط سالمت با

** ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision,2010.

فردمعلول بی بضاعت  فاقد سرپرست مؤثر

و  بهزیستی شهرستان  اداره  مددکاری  واحد  تشخیص  بنابه  وی  قّیم  یا  سرپرست  خانواده،  که  است  معلولی  فرد 
نیز استعالم های انجام گرفته، بدون حمایت سازمان بهزیستی کشور توان مالی الزم را برای بهره گیری از خدمات 

توان بخشی مورد نیاز برای بازتوانی یا رسیدگی به وی ندارد.
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کشور فرد معلول پشت نوبت خدمات سازمان بهزیستی 

فردی است که معلولیت وی براساس نظر کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، مورد تأیید 
قرارگرفته است و با نظر کمیته توان بخشی، پشت نوبت دریافت خدمات مستمر یا غیرمستمر پیشگیری، توان بخشی، 

حمایتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور قراردارد.

کشور فرد معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی 

فردی است که معلولیت وی براساس نظر کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، مورد تأیید 
قرارگرفته است و با نظر کمیته توان بخشی، حداقل از یکی از خدمات مستمر یا غیرمستمر پیشگیری، توان بخشی، 

حمایتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور برخوردار می شود.

کشور( کشور )فرد معلول شناسایی شده سازمان بهزیستی  فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی 

فردی است که معلولیت وی براساس نظر کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت، مورد تأیید 
قرارگرفته و کارت معلولیت دریافت کرده است.

فرد معلول شناسایی شده در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه 

فرد معلولی است که ازطریق مراجعه خانه به خانه شناسایی و برای وی پرونده تشکیل می شود تا از خدمات توان بخشی 
مبتنی بر جامعه در زمینه های آموزشی، اجتماعی، امرار معاش، توانمندسازی و سالمت برخوردار شود.

فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند مجهول الهویه یا بی سرپرست

فردی است که سرپرست و قّیم قانونی نداشته و خود نیز توانایی سرپرستی خود را ندارد و یا بنابه حکم مراجع 
قضایی محجور و فاقد هویت مشخص بوده به طوری که امکان تشخیص هویت فردی وی وجودنداشته باشد.

فرد معلول، بیمارروانی مزمن یا سالمند با نیازهای مراقبتی خاص

فردی است که عالوه بر داشتن معلولیت، بیماری روانی مزمن یا مشکالت سالمندی، مبتال به بیماری  خاص آلزایمر، 
ام اس، ایدز، آسیب )ضایعه( نخاعی و یا هپاتیت بوده و نیاز به مراقبت های ویژه برای بیماری یا بیماری های خاص 

خود دارد.

فرزندخواندگی

فرایندی است که طی آن و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، یک کودک توسط یک زوج )زن وشوهر( یا یک زن 
مجرد که والدین یا والد بیولوژیک او نیستند، ولی با حکم قضایی والدین یا والد وی شمرده می شوند، به طوردائمی 

به عنوان فرزند پذیرفته می شود.

کشور فرزند سازمان بهزیستی 

فردی است که با سن کم تر از هجده سال به عنوان کودک بی سرپرست یا بدسرپرست در سیستم مراقبت شبانه روزی 
سازمان بهزیستی کشور پذیرش شده و درحال حاضر )بدون درنظرگرفتن سن( از خدمات مستمر و غیرمستمر این 

سازمان در طول مدت مراقبت یا پس از ترخیص بهره مندمی  شود.
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فعالیت  هنری فرد معلول

به  یا هنرهای تجسمی  و  نمایش، موسیقی  مانند  از گرایش های هنری  به کارگیری یکی  با  فعالیت هایی است که 
توانمندسازی )بازتوانی( فرد معلول کمک می کند.

کشور( کارشناس پایشگر )سازمان بهزیستی 

کارشناس توان بخشی مستقر در اداره بهزیستی شهرستان یا اداره کل بهزیستی استان است که وظیفه نظارت، پایش 
و ارزشیابی برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه را برعهده دارد.

کارگاه تولیدی- حمایتی افراد معلول

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
پانزده سال تمامیا بیش تر(، شرایط آموزش های  با معلولیت شدید در سن کار )رده سنی  افراد  برای  نظارت آن، 

تکمیلی مهارتی )کارورزی( و به کارگماری فراهم می شود.

کلینیک مددکاری اجتماعی

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن، خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید.

کمک هزینه ایاب وذهاب فرد معلول

حمایت مالی است که توسط سازمان بهزیستی کشوربه منظورکمک به هزینه ایاب وذهاب فرد معلول طبق شرایط 
ارائه دهنده خدمت( و یا غیرمتمرکز )پرداخت کمک هزینه به فرد  مقرر به صورت متمرکز )عقد قرارداد با شرکت 

معلول( صورت می پذیرد.

کشور کمک هزینه تحصیلی دانش آموز یا دانشجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

کمک هزینه ای است که به منظور حمایت از ادامه تحصیل مددجوی دانش آموز یا دانشجوی تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور پرداخت می شود. این کمک هزینه  شامل کمک هزینه تحصیلی دانش آموزی، کمک هزینه تحصیلی 

دانشجویی و پرداخت تشویقی به دانشجوی دانشگاه  دولتی است.

کمک هزینه تحصیلی دانش آموز یا دانشجوی معلول 

کمک هزینه ای است که توسط سازمان بهزیستی کشور به  منظور حمایت از ادامه تحصیل دانش آموزان یا دانشجویان 
تحصیلی  کمک هزینه  شامل  و  پرداخت  می شود  آن ها  به  رایگان  آموزش  از  شدن  بهره مند  برای  نیازمند  معلول 
دانش آموز معلول نیازمند، شهریه دانشجوی معلول نیازمند و مبلغ تشویقی به دانشجوی معلول دانشگاه  دولتی است.

کز شبانه روزی کمک هزینه ترخیص فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند از مرا

کمک هزینه ای است که به خانوار )خانواده( یا قّیم قانونی فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند ترخیص شده از 
مراکز شبانه روزی با هدف ارائه خدمات توان بخشی، مراقبتی و نیز پیگیری درمان وی، توسط سازمان بهزیستی 

کشور پرداخت می شود.
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کشور( کشور )مستمری سازمان بهزیستی  کمک هزینه خدمات توان بخشی- حمایتی مستمر سازمان بهزیستی 

مبلغی است که براساس دستورالعمل "حمایت های جامع مالی سازمان بهزیستی کشور" و طبق ضوابط مشخص 
ساالنه  عیدی  درقالب  نیز  مورد  یک  و  ماهانه  به صورت  کشور،  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  مددجوی  به 

پرداخت می شود.
**) PKU   *( کمک هزینه درمان و توان بخشی فرد مبتال به فنیل کتونوری

کمک هزینه ای است که توسط سازمان بهزیستی کشور به منظور کمک به دسترسی آسان تر به خدمات توان بخشی، 
با نظر کارشناسان مربوط طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود به خانواده  درمان و تأمین مواد غذایی خاص، 

)خانوار( فرد مبتالبه فنیل کتونوری پرداخت می شود.

*  Phenylketonuria.
** بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی نادر است. اختالل اصلی در این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آالنین در مایعات بدن و سیستم 

ک است و منجر به بروز اختالالتی در مغز و ایجاد مشکالت پوستی می شود. عصبی است. تجمع غیرطبیعی این اسید آمینه در بدن کودک، خطرنا

کشور( کاشت حلزون شنوایی* )سازمان بهزیستی  کمک هزینه 

کمک هزینه ای است که سازمان بهزیستی کشور به مددجوی تحت پوشش این سازمان که کاندید )دارای شرایط 
الزم( عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی است، پرداخت می نماید.

*  دستگاه حلزون شنوایی یک دستگاه الکترونیکی است که بخشی از شنوایی را به افراد ناشنوا برمی گرداند و کاشت حلزون شنوایی، عمل جراحی گوش 
داخلی برای فرد با اختالل شنوایی عمیق است که با انجام اقدامات توان بخشی پس از عمل، اختالل شنوایی وی به میزان قابل توجهی برطرف می شود.

کز توان بخشی   کمک هزینه نگهداری فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند با نیازهای مراقبتی خاص مقیم در مرا
و مراقبتی شبانه روزی

کمک هزینه ای است که به مراکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی به منظور نگهداری و مراقبت از فرد معلول، بیمار 
روانی مزمن یا سالمند با نیازهای مراقبتی خاص به منظور رفع برخی از نیازهای توان بخشی، مراقبتی و درمانی وی، 

توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.

کمک هزینه نگهداری فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند در منزل

کمک هزینه ای است که به خانوار )خانواده ( نیازمند دارای فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند با درجه معلولیت 
شدید تا خیلی شدید به منظور کاهش بار تقاضای مراکز شبانه روزی و کمک به رفع نیازهای مراقبتی، درمانی و 

توان بخشی در منزل وی، توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.

کز توان بخشی   کمک هزینه نگهداری فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند مجهول الهویه یا بی سرپرست در مرا
و مراقبتی شبانه روزی

کمک هزینه ای است که به مراکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی به منظور نگهداری و مراقبت و نیز رفع نیازهای 
توان بخشی، مراقبتی و درمانی فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند مجهول الهویه یا بی سرپرست،توسط سازمان 

بهزیستی کشور پرداخت می شود.
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کل بهزیستی استان کمیته اشتغال اداره 

گروهی است متشکل از معاون مشارکت های مردمی و اشتغال، کارشناسان اشتغال، کارشناس مشارکت ها، کارشناس 
یا کارشناسان رابط توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری و سایر کارشناسانی که برحسب نیاز گروه در تصمیم گیری مؤثر 
هستند و وظیفه بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات اشتغال و کارآفرینی مددجویان آماده به کار تحت پوشش 
سازمان بهزیستی کشور در هر استان را برعهده دارند. این کمیته در سطح شهرستان های تابعه هر استان با حضور 

افراد متناظر تشکیل می شود.

کشور کمیته اشتغال سازمان بهزیستی 

گروهی است متشکل از رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی، کارشناسان اشتغال، کارشناس مشارکت ها، کارشناسان 
رابط توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری و سایر کارشناسانی که برحسب نیاز گروه در تصمیم سازی مؤثر هستند و 

وظیفه بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات اشتغال و کارآفرینی را در سازمان بهزیستی کشور برعهده دارند.

کشور( کمیته توان بخشی )سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از کارکنان تخصصی توان بخشی و مددکاران اجتماعی است که درقالب یک تیم اقدام به بررسی 
وضعیت مددجو، نیازسنجی و اولویت بندی ارائه خدمات در سطح استان و شهرستان می نماید.

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت

ترکیبی از متخصصان و کارشناسان گروه های توان بخشی مرتبط با سالمت و گروه های پزشکی است که تشخیص 
نوع و تعیین شدت معلولیت را مطابق طبقه بندی بین المللی عملکرد، معلولیت )کم توانی( و سالمت* برعهده دارد. 
این کمیسیون در سه سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می شود و متناسب با  نوع معلولیت )کم توانی(، تعداد 

و ترکیب اعضای آن تعیین می شود.

*  ICF: International Classification of Functioning, Disabilityand Health.

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت استان

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است که در سطح استان تشکیل  می شود و وظیفه آن 
ترکیب  است.  کمیسیون های شهرستان  از  ارجاعی  موارد  بررسی  و  کمیسیون های شهرستانی  عملکرد  بر  نظارت 
اعضای آن شامل معاون توان بخشی استان، یک پزشک عمومی )درصورت نیاز، پزشک متخصص( و سه تا چهار نفر 

کارشناس ارشد توان بخشی است.

کشور کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی 

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در سازمان بهزیستی کشور است که عالی ترین مرجع 
استانی،  کمیسیون های  بر  نظارت  و  پایش  آن  وظیفه  و  شده  محسوب  معلولیت  شدت  تعیین  و  نوع  تشخیص 
برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازهای کمیسیون های استانی و شهرستانی، برنامه ریزی درخصوص تعامل و جلب 

مشارکت پزشکان متخصص و جمع بندی جلسات کمیسیون ها است.



تعاریف و مفاهیم 
استاندارد به ترتیب 

الفبایی

 دبیرخانه توسعۀ
  مؤسسات

کز غیردولتی و مرا

135

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت شهرستان

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است که در سطح شهرستان تشکیل  می شود و اولین سطح 
تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت است که اعضای آن شامل معاون یا مسئول توان بخشی بهزیستی شهرستان، 
کارشناس  ترجیحاً  توان بخشی  کارشناس  نفر  سه  تا  دو  و  متخصص(  پزشک  )درصورت نیاز،  عمومی  پزشک  یک 

ارشد است.

کشور کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی 

مجمعی است که با حضور حداقل یازده نماینده از معاونت ها و دفاتر ستادی یا استانی سازمان بهزیستی کشور 
به منظور اجرای مفاد آیین نامه داخلی ماده 26 قانون "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" درخصوص تأسیس 
مراکز و مؤسسات غیردولتی تشکیل می شود. تشکیل این مجمع در سطح عالی در ستاد سازمان بهزیستی کشور 

با ریاست رئیس آن سازمان و در سطح استانی در ادارات کل بهزیستی استان ها با ریاست مدیرکل استان است.

کشور کمیسیون نظارت سازمان بهزیستی 

مجمعی است که با حضور حداقل نه نماینده از معاونت ها و دفاتر ستادی یا استانی سازمان بهزیستی کشور به منظور 
اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی "نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی ماده 26" تشکیل می شود. تشکیل این 
مجمع در سطح عالی در ستاد سازمان بهزیستی کشور با ریاست رئیس آن سازمان و در سطح استانی در ادارات کل 

بهزیستی استان ها با ریاست مدیرکل استان است.

کودک

فردی است که سن وی کم تر از هجده سال تمام است.

کودک آزاری

بدرفتاری با کودک شامل سوء استفاده )مانند حمل مواد مخدر، اجبار به تکدی گری، فروش اعضای بدن و فروش 
کودک(، آزار ) جسمی،جنسی و  روانی( کودک، غفلت از کودک و انجام تمام اعمالی که به  تشخیص مراجع ذی صالح 

)پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی( برای رشد و سالمت کودک مضر است.

کودک ارجاعی به بینایی سنج در برنامه غربالگری تنبلی چشم

کودک در رده سنی سه تا شش سال تمام است که پس از غربالگری تنبلی چشم، به علت میزان یا کیفیت )حدت( 
بینایی کم تر از برحسب مقیاس هندسی*، انحراف چشم )استرابیسم( و یا عدم همکاری در غربالگری اولیه، برای 

معاینه دقیق تر به بینایی سنج ارجاع می شود.

ی شـــامل اندازه های مختلف حرف "E( "E چارت( در جهات مختلف )بزرگ به  *  در مقیاس هندســـی دید فرد با تابلویی در فاصله شـــش متری چشم و
کوچک از  باال به پایین( اندازه گیری می شود که دید طبیعی   است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.

کودک ارجاعی به پزشک متخصص در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

کودک در رده سنی کم تر از سه ماه تمام است که پس از معاینه توسط شنوایی شناس براساس دستورالعمل مربوط، 
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درصورت نیاز برای انجام درمان تخصصی به پزشک متخصص کودکان و نوزادان یا پزشک متخصص گوش، حلق و 
بینی ارجاع داده می شود.

کودک ارجاعی به چشم پزشک در برنامه غربالگری تنبلی چشم

کودک در رده سنی سه تا شش سال تمام است که پس از معاینه توسط بینایی سنج، براساس دستورالعمل مربوط، 
درصورت نیاز برای معاینه و درمان تخصصی به متخصص چشم پزشک ارجاع می شود.

کودک ارجاعی به شنوایی شناس در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

کودک در رده سنی کم تر از یک ماه تمام است که پس از غربالگری براساس دستورالعمل مربوط، درصورت نیاز برای 
معاینه تخصصی به شنوایی شناس ارجاع داده می شود.

کودک بدسرپرست

کودکی است که به  تشخیص مراجع قضایی بنابه دالیلی به طوردائم یا موقت از سرپرستی مؤثر و باصالحیت محروم 
شده است.

کودک بی سرپرست

کودکی است که پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری )پدر یا جد پدری( وی به  تشخیص مراجع 
قضایی در قید حیات نبوده یا امکان شناخت آنان وجودنداشته  باشد.

کشور کودک تحت پوشش برنامه امنیت غذایی سازمان بهزیستی 

کودک در رده سنی بین سه تا پنج سال تمام است که به منظور کاهش عالئم سوء تغذیه و ارتقای شاخص های رشد، 
با اولویت در روستامهدها، تحت پوشش طرح ارائه یک وعده غذای گرم، قرارمی گیرد.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی 

کودک بی سرپرست یا بدسرپرستی است که با معرفی مقام قضایی به منظور مراقبت و پرورش به سازمان بهزیستی 
کشور سپرده می شود.

کودک خیابانی 

کودکی است که برای ادامه بقای خود به کار یا زندگی در خیابان های شهر می پردازد.

کودکان خیابانی کودک خیابانی پذیرش شده در مرکز توانمندسازی 

کودکی خیابانی است که شناسایی و تشخیص نداشتن سرپرست مؤثر وی توسط کارشناسان سازمان بهزیستی 
کشور صورت گرفته و به منظور ایجاد زمینه های توانمندسازی و نیز بررسی شرایط فردی و خانوادگی، به مدت بیست 
تا چهل روز به صورت شبانه روزی در مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی نگهداری شده که پس از آن درصورت 
عدم صالحیت خانواده کودک، وی را به جای خانواده به یکی از مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست یا 
بدسرپرست ارجاع می دهند. درصورتی که کودک خیابانی مذکور فاقد تابعیت ایرانی باشد برای پذیرش شدن و طی 

مراحل بعدی، اجازه اقامت معتبر در ایران برای وی الزم است.
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کشور( کودکان( )سازمان بهزیستی  کودک غربال شده )غربالگری اضطراب 

کودک در رده سنی پنج تا شش سال تمام است که در مهد کودک، دفتر یا مرکز مشاوره یا مرکز سالمت روان 
محلی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، میزان اضطراب وی براساس ابزار سنجش اضطراب توسط مشاور یا 

روان شناس سنجیده شده است.

کودک غربال شده در برنامه غربالگری تنبلی چشم

کودک در رده سنی سه تا شش سال تمام است که در پایگاه غربالگری تنبلی چشم مورد تأیید سازمان بهزیستی 
کشور، توسط مربی، معلم یا بهورز ازنظر تنبلی چشم بااستفاده از E چارت* یا دستگاه غربالگر عیوب انکساری، مورد 
غربالگری قرارگرفته و نیز عیوب انکساری، مواردی از استرابیسم )انحراف چشم( یا مشکالت ارگانیکی چشم )مانند 

آب مروارید یا افتادگی پلک( در وی بررسی می شود.

*  تابلویـــی شـــامل اندازه هـــای مختلـــف حرف "E" اســـت که در فاصله شـــش متری چشـــم فـــرد در جهـــات مختلف )بزرگ بـــه کوچک از  باال بـــه پایین( 
که دید طبیعی   یعنی فرد در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است. قرارداده می شود 

کودک غربال شده در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان

کودک در رده سنی کم تر از یک ماه تمام است که در واحد غربالگری* مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور ازنظر 
اختالالت شنوایی، تحت آزمون های غربالگری** قرارگرفته است.

که غربالگری شنوایی در آن انجام می شود. کلینیک های شنوایی شناسی  *  واحد غربالگری شنوایی: مکانی است مانند زایشگاه یا 
یک انجام می شود. که با استفاده از تست های الکتروفیزیولوژ ** آزمون غربالگری شنوایی: آزمونی است 

گروه خودیار در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

داوطلبانه  به صورت  که  است  جامعه  بر  مبتنی  توان بخشی  برنامه  در  مشترک  اهداف  با  افراد  از  متشکل  گروهی 
گردهم آمده و تحت یک شبکه غیررسمی در یک موضوع یا تجربه مشترک سهیم هستند. تمرکز اصلی فعالیت 
این گروه بر حمایت های عملی، عاطفی و یا تبادل اطالعات و تجربیات است. ماهیت این گروه، مشارکتی است 
به طوری که منجر به گرفتن کمک، دادن کمک و یادگیری برای کمک به خود و تبادل دانش و تجربیات می شود. 

مشارکت در این گروه برای افراد جدید آزاد است.

کاهش آسیب اعتیاد( کاهش آسیب اعتیاد/گروه همتای درمان و  کاهش آسیب اعتیاد )گروه همسان درمان و  گروه خودیار* درمان و 

افراد بهبودیافته از آسیب اعتیادی هستند که به صورت داوطلبانه برای بهبودی و کاهش آسیب های حاصل از اعتیاد 
به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر و یا روان گردان با ایجاد ارتباط همدالنه و ارائه تجارب خویش یاری می رسانند.

*  Peer.

کشور( گروه خودیاربرنامه خدمات مالی خرد )سازمان بهزیستی 

افراد کم درامد و همگن به تشخیص  از  از 15 تا 25 عضو  با رویکرد مالی، متشکل  یک اجتماع محلی داوطلبانه 
سازمان بهزیستی کشور است که تحت نظارت این سازمان ایجاد شده و پس از توافق با بانک عامل، بانک پذیر شده و 
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با هدف توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی و نیز راه اندازی کسب وکار برای اعضای آن اقدام به پرداخت وام از منابع 
اعتباری بانک عامل و پس انداز اعضای خود می نماید. 

گروه فوریتی محب*

گروهی متشکل از روان شناس، مشاور، مددکار اجتماعی و درصورت امکان روان پزشک است که به صورت داوطلبانه 
در زمان بروز بحران های فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیز بالیای طبیعی، خدمات روان شناختی، اجتماعی و حمایتی 

خود را در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرارمی دهد.

کلمه اختصاری برای مداخالت و حمایت های روانی- اجتماعی در بحران است. *  واژه محب 

کشور( گروه همیار زنان )تحت پوشش سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که به منظور دستیابی به 
سازمان  حمایت  با  خود،  توانمندسازی  هدف  با  گروهی  قابلیت های  از  استفاده  و  اجتماعی  و  اقتصادی  استقالل 

بهزیستی کشور فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند.

کشور گروه همیار فرزندان سازمان بهزیستی 

گروهی متشکل از پنج تا هفت نفر از فرزندان ترخیص شده یا در شرف ترخیص سازمان بهزیستی کشور است که با 
هدف مشترک و توانایی های کم وبیش یکسان، به منظور فراهم نمودن اشتغال پایدار برای خود ازطریق کوشش های 

جمعی ایجاد می شود.

کشور متقاضی تأسیس مرکز یا مؤسسه غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

سازمان  به  غیردولتی  مؤسسه  یا  مرکز  تأسیس  به منظور  را  درخواست خود  که  است  یا حقوقی  شخصی حقیقی 
بهزیستی کشور به منظور اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس یا پروانه فعالیت ارائه می کند.

مجتمع خدمات بهزیستی

مرکزی غیردولتی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور و تحت نظارت 
آن، مجموعه ای از خدمات بهزیستی را به منظور رفع نیازمندی های خدمت گیرندگانی که در شهر یا روستای آن ها 

دسترسی به خدمات ادارات سازمان بهزیستی به راحتی امکان پذیر نیست، ارائه می دهد.

مجتمع مسکونی ویژه سالمندان

مجتمعی شامل حداقل ده و حداکثر بیست واحد مسکونی با مدیریت غیردولتی است که با کسب مجوز از سازمان 
بهزیستی کشور تأسیس شده و با نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان به سالمندان واجد شرایط* ساکن 

در مجتمع، خدمات مراقبتی، رفاهی و تفریحی ارائه  می شود. 

که نیاز به خدمات مستمر پزشکی و توان بخشی نداشته اما زندگی آن ها بدون  *  منظور از سالمندان واجد شرایط، سالمندانی با وضعیت پایدار هستند 
کمک با دشواری مواجه خواهد بود. داشتن مراقبت و 
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محله اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

یک واحد جغرافیایی کوچک با مرزهای مشخص از مناطق شهری یا روستایی، یا محیط های کاری یا نظامی است 
که تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در آن فعالیت می کند.

محله محب*

محله ای است که در آن تعدادی از ساکنان تحت نظارت یکی از مراکز یا دفاتر مشاوره یا مراکز محلی سالمت روان 
ناشی از بحران های  تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به منظور کاهش اختالالت و مشکالت روانی- اجتماعی 
همگانی،  آموزش  مانند  فعالیت هایی  به  اقدام  گروهی  تشکیل  با  طبیعی  بالیای  و  اجتماعی  خانوادگی،  فردی، 
حمایت یابی، آموزش گروه های فوریتی و جلب همکاری گروه های فعال درزمینه حمایت های روانی- اجتماعی در 

بحران ها، می نمایند.

کلمه اختصاری برای مداخالت و حمایت های روانی- اجتماعی در بحران است. *  واژه محب 

کشور مددجوی اشتغال یافته توسط سازمان بهزیستی 

مددجوی واجد شرایط اشتغال تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که ازطریق دریافت مشوق های حمایتی 
و یا الگوهای توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور مانند گروه  همیار زنان، گروه خودیار برنامه خدمات مالی خرد، 

یا الگوی استاد- شاگردی، شاغل می شود.

کشور( کمک هزینه تأمین مسکن )سازمان بهزیستی  مددجوی تحت پوشش دریافت کننده 

مددجوی تحت پوشش متقاضی کمک هزینه تأمین مسکن از سازمان بهزیستی کشور است که براساس دستورالعمل 
مرتبط و فرم های امتیازبندی متقاضیان مسکن،کمک هزینه بالعوض )احداث یا خرید مسکن( را دریافت می کند.

کشور مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور است که دارای پرونده مددجویی بوده و به تشخیص مددکار اجتماعی این 
سازمان واجد شرایط بهره مندی از خدمات مستمر و یا غیرمستمر سازمان بهزیستی کشور است. 

کشور( کمک هزینه مسکن )سازمان بهزیستی  مددجوی تحت پوشش متقاضی 

مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که دارای پرونده و کد مددجویی بوده و به تشخیص کارشناس 
مسکن یا مددکار اجتماعی این سازمان، فاقد مسکن ملکی و دارای شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط بوده و 

متقاضی دریافت کمک هزینه احداث یا خرید مسکن باشد.

کشور )مددجوی مستمری بگیر سازمان  کمک هزینه  توان بخشی_ حمایتی مستمرسازمان بهزیستی  مددجوی دریافت کننده 
کشور( بهزیستی 

مددجوی سازمان بهزیستی کشور است که براساس دستورالعمل "حمایت های جامع مالی سازمان بهزیستی کشور" 
)مستمری  کشور  بهزیستی  سازمان  مستمر  حمایتی  توان بخشی-  خدمات  کمک هزینه  مشخص،  ضوابط  طبق  و 

سازمان بهزیستی کشور( را دریافت می نماید.
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کشور( کار تحت پوشش سازمان بهزیستی  کشور )مددجوی جوینده  کارجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  مددجوی 

مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که فاقد شغل و جویای کار بوده و به تشخیص کمیته های 
توانایی  کشور،  بهزیستی  سازمان  توانمندسازی**(  کمیته  یا  حرفه ای*  توان بخشی  و  ارزیابی  )کمیته  تخصصی 

کارکردن دارد.

یابی کلی، شناســـایی  کـــه به منظور ارز یابـــی و توان بخشـــی حرفـــه ای: کمیته ای اســـت متشـــکل از نیروهای تخصصی توان بخشـــی حرفه ای  *  کمیتـــه ارز
پتانســـیل های کاری و توانمندی هـــای افـــراد معلول متقاضی کار، هدایـــت و نظارت بر نحوه آموزش های حرفه ای و مهارتی و پیگیری اشـــتغال آن ها در 

سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود.
** کمیتـــه توانمندســـازی: کمیتـــه ای متشـــکل از افراد متخصص و حرفه ای اســـت که وظیفه بررســـی، اظهار نظر و ارائه پیشـــنهاد درزمینـــه فعالیت های 

کز دولتی یا غیردولتی، شهرستان یا استان را به عهده دارد. گروه های تحت پوشش در سه سطح مرا توانمندسازی افراد، خانواده ها و 

کشور مددجوی واجد شرایط اشتغال تحت پوشش سازمان بهزیستی 

مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در رده سنی هجده تا پنجاه سال است که عالوه بر جوینده کار و 
فاقد شغل بودن، متناسب با توانایی ها، عالیق و فرصت های شغلی موجود در بازار کار، به منظور فعالیت به صورت 
مزدبگیری یا خوداشتغالی، تحت آموزش های مختلف رسمی یا غیررسمی مطابق دستورالعمل مربوط قرارگرفته باشد.

مددیار اعتیاد

فرد بهبودیافته از آسیب اعتیاد با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه است که پس از طی دور ه های آموزشی 
در  محول  وظایف  مطابق  اعتیاد،  آسیب  کاهش  یا  و  درمان  درمراکزمجاز  کشور،  بهزیستی  سازمان  تأیید  مورد 

دستورالعمل  ها و راهنماهای کاری* اختصاصی فعالیت می نماید.

*  protocol.
مددیار خانواده فرد معتاد

عضوی از خانواده درجه یک فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که با حداقل مدرک دیپلم متوسطه، 
بدون سابقه اعتیاد و پس از طی دور ه های آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در برنامه های گروه های 
خودیاری خانواده* مطابق وظایف محول در دستورالعمل  ها و راهنماهای کاری** اختصاصی مصوب فعالیت می نماید.

کمک  که با هدف  *  گروه خودیاری خانواده: اعضایی از خانواده مبتالیان به یک نوع بیماری یا اختالل ازجمله مصرف مواد مخدر یا روان گردان هستند 
که در یک  گروهی مشـــارکت می کنند و شـــامل همســـر، مادر، پدر، فرزند یا فرزندان، خوهران و برادران افرادی هســـتند  متقابل به یکدیگر، در جلســـات 

مشکل مشترک با هم شبیه هستند.
** protocol.

مراقب آموزش دیده در مرکز توان بخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده )خانوار(

آموزشی  دوره  گذراندن  و  صالحیت  تأیید  از  پس  که  مربوط  دستورالعمل  در  مندرج  شرایط  واجد  است  فردی 
تعریف شده و موفقیت در آزمون، وظیفه ارائه خدمات مراقبتی و توان بخشی در منزل را مطابق ضوابط و مقررات 
دستورالعمل تخصصی مربوط به آن به عهده دارد. تدوین مواد و محتوای درسی دوره آموزشی مزبور و تهیه بسته 
امور  معاونت  کارشناسان  توسط  سالمندان،  یا  مزمن  روانی  بیماران  معلول،  افراد  نیازهای  با  متناسب  آموزشی 

توان بخشی سازمان بهزیستی کشور صورت  می گیرد.
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کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  مراقبت در خانواده از 

مجموعه فعالیت هایی است که طی آن مراقبت و پرورش کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور ازطریق دو 
روش مراقبت و پرورش نزد خانواده زیستی )پدرومادر و جد پدری( یا خانواده جایگزین صورت می پذیرد.

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  مراقبت در خانه از 

مجموعه فعالیت هایی است که طی آن مراقبت و پرورش کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور در خانه و 
با هدف انتقال موفق وی به خانواده یا جامعه صورت می پذیرد. منظور از خانه یکی از انواع مراکز نگهداری شبانه روزی 

کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست است.

کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست مربی شبانه روزی در مرکز نگهداری شبانه روزی 

یا  بی سرپرست  از کودکان  مراقبت  مرتبط که ضمن  یا سایر رشته های  تربیتی  علوم  با تحصیالت  است  فردی 
مشارکت  با  کشور،  بهزیستی  سازمان  نظارت  کودکان،تحت  این  شبانه روزی  نگهداری  مراکز  در  بدسرپرست 
و  تحصیلی  نیازهای جسمی،  ازجمله  کودکان  نیازهای  تأمین  به  اقدام  مراکز،  این  کودکان  نیز  و  مراقبت  تیم 

می نماید. آنان  عاطفی 

مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل به افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی(

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
اعضای تیم توان بخشی به منزل فرد با اختالالت هوشی- رشدی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات 
توان بخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل های این سازمان به وی ارائه می نماید. ارائه خدمات این مرکز باهدف ارتقای 
سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد فرد با اختالالت هوشی- رشدی بوده و در محل اقامت 

وی )خارج از مرکز توان بخشی(، توسط تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود.

مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل سالمندان

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
اعضای تیم توان بخشی به منزل سالمند واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات توان بخشی و مراقبتی 
را مطابق دستورالعمل های این سازمان  به وی ارائه می نماید. ارائه خدمات این مرکز با هدف ارتقای سطح سالمت و 
رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد سالمند بوده و در محل اقامت وی )خارج از مرکز توان بخشی(، توسط 

تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود.

مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل معلوالن* جسمی- حرکتی 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
مربوط،  واجد شرایط مندرج در دستورالعمل  معلولیت جسمی- حرکتی  با  فرد  منزل  به  توان بخشی  تیم  اعضای 
خدمات پیگیری، توان بخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل های این سازمان  به وی ارائه می نماید. ارائه خدمات 
این مرکز باهدف ارتقای سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد فرد با معلولیت جسمی- 
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حرکتی بوده و در محل اقامت وی )خارج از مرکز توان بخشی(، توسط تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی 
انجام می شود.

کز  *  عنـــوان ایـــن تعریـــف "مرکز ارائه خدمات توان بخشـــی در منزل افراد با معلولیت جســـمی- حرکتی" اســـت امـــا به دلیل اینکه عنوان تابلوهـــای این مرا
به صورت مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل معلوالن جسمی- حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز برای تعریف آمده است.

مرکز پیگیری توان بخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمن

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام 
اعضای تیم توان بخشی به منزل بیمار روانی مزمن واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات پیگیری، 
توان بخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعمل های این سازمان  به وی ارائه می نماید. ارائه خدمات این مرکز با هدف 
ارتقای سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد بیمار روانی مزمن بوده و در محل اقامت وی 

)خارج از مرکز توان بخشی(، توسط تیم توان بخشی به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود.

مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( بیش تر از 14 سال

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس  شده و تحت 
)معلوالن ذهنی( در رده سنی  اختالالت هوشی- رشدی  با  افراد  این سازمان،  و مطابق دستورالعمل های  نظارت 
بیش تر از چهارده سال تمام واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را به تفکیک جنس، نگهداری کرده و به 
آن ها خدمات توان بخشی آموزشی، اجتماعی، پزشکی و حرفه ای و مراقبت های اولیه پزشکی و پرستاری، خدمات 

مراقبتی و خدمات هنری و ورزشی را به طورشبانه روزی ارائه می دهد.

مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( کم تر از 14 سال

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی کشور تأسیس  شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان،افراد با اختالالت هوشی- رشدی )معلوالن ذهنی( در رده سنی چهارده 
یا کم تر واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را نگهداری کرده و به آن ها خدمات توان بخشی  سال تمام 
آموزشی، اجتماعی،پزشکی و حرفه ای و مراقبت های اولیه پزشکی و پرستاری، خدمات مراقبتی و خدمات هنری و 

ورزشی را به طورشبانه روزی ارائه می دهد.

مرکز توان بخشی و درمانی شبانه روزی بیماران روانی مزمن

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان به بیمار روانی مزمن واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، 
به طورشبانه روزی خدمات توان بخشی، مراقبتی و درمانی ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات مراقبتی- درمانی، 

مشاوره ای و توان بخشی در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی، حمایتی و حرفه ای است.

مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور، تأسیس شده و تحت نظارت 
و مطابق دستورالعمل های این سازمان به سالمندان واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، به طورشبانه روزی، 
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اقدامات پزشکی و پرستاری، خدمات توان بخشی  ارائه  می شود. این خدمات شامل  خدمات توان بخشی- مراقبتی 
پزشکی )توان پزشکی(، توان بخشی اجتماعی، توان بخشی حرفه ای، توان بخشی آموزشی، اقدامات مراقبتی غیرمهارتی 

)آموزش به منظور انجام فعالیت های روزمره زندگی( و برنامه های اوقات فراغت است.

مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی معلوالن* جسمی- حرکتی

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
تحت نظارت و مطابق دستورالعمل های این سازمان به افراد با معلولیت جسمی- حرکتی واجد شرایط مندرج در 
دستورالعمل مربوط، با شدت معلولیت متوسط به باال )طبق تشخیص کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین 
شدت معلولیت( به طورشبانه روزی خدمات توان بخشی ومراقبتی ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات پزشکی 
توان بخشی  )توان پزشکی(،  پزشکی  توان بخشی  اجتماعی،  توان بخشی  آموزشی،  توان بخشی  خدمات  پرستاری،  و 
اوقات  برنامه های  و  زندگی(  روزمره  فعالیت های  انجام  به منظور  )آموزش  غیرمهارتی  مراقبتی  اقدامات  حرفه ای، 

فراغت است.

کز  *  عنـــوان ایـــن تعریف "مرکز توان بخشـــی و مراقبتی شـــبانه روزی افراد با معلولیت جســـمی- حرکتی" اســـت امـــا به دلیل اینکه عنوان تابلوهـــای این مرا
به صورت مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی معلوالن جسمی- حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز برای تعریف آمده است.

مرکز توان بخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده )مرکز مراقبت در منزل(

مرکزی با مدیریت غیردولتی است که با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت و 
مطابق دستورالعمل های این سازمان، ارائه خدمات توان بخشی و مراقبتی* در منزل توسط مراقبان آموزش دیده و 
زیر نظر کارشناس تخصصی علوم توان بخشی و مراقبت و با مشارکت اعضای خانوار )خانواده( به فرد با معلولیت 
جسمی- حرکتی، فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(، بیمار روانی مزمن یا سالمند معلول وبا درجه 

شدت معلولیت شدید تا خیلی شدید، صورت می گیرد.  

*  خدمـــات توان بخشـــی و مراقبتی شـــامل خدمـــات مختلف مراقبت های بهداشـــتی و ارائه خدمات توان بخشـــی براســـاس برنامه تدوین شـــده توســـط 
کارشناســـان علـــوم توان بخشـــی و مراقبـــت، آموزش به افراد با معلولیت جســـمی- حرکتی، افراد با اختالالت هوشـــی- رشـــدی، بیمـــاران روانی مزمن و 
ســـالمندان و خانواده آن ها درخصوص مســـائل بهداشتی، اســـتفاده صحیح از وسایل کمک توان بخشی، مناسب ســـازی، تطابقات فضای فیزیکی و 

کسب استقالل فردی و افزایش توانمندی خانواده است. وسایل به منظور ارتقای مهارت ها و 

کودکان خیابانی* مرکز توانمندسازی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و پذیرش و نگهداری موقت کودکان خیابانی را حداکثر 
تا بیست روز به صورت شبانه روزی برعهده دارد. این مرکز ازطریق ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی و 
توانمندسازی، زمینه بازگشت کودک به خانواده را در این مدت فراهم نموده، درغیر این صورت کودک تحت پوشش 

سازمان بهزیستی کشور قرارمی گیرد.

که در خیابان زندگی می کنند، شب ها سرپناهی نداشته و دارای خانواده نیستند. کودکانی هستند  کودکان خیابانی در این تعریف،  *  منظور از 
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مرکز جامع خدمات توان بخشی

مرکزی است که در آن تلفیقی از دو نوع فعالیت* یا بیش تر اعم از توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی، توان بخشی 
وآموزشی روزانه، ارائه خدمات توان بخشی در منزل و توان بخشی مبتنی برخانواده، مطابق دستورالعمل های موجود 
در سازمان بهزیستی کشور، به یکی از گروه های افراد با معلولیت جسمی- حرکتی، افراد با اختالالت هوشی- رشدی 

)معلوالن ذهنی(، بیماران روانی مزمن یا سالمندان معلول ارائه می شود.

کز در قالب روزانه، شبانه روزی، مبتنی بر خانواده و یا مراقبت در منزل است و فعالیت اقتصادی براساس طبقه بندی فعالیت های  *  نوع فعالیت این مرا
اقتصادی )ISIC( مد نظر نیست.

مرکز حرفه آموزی افراد معلول

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی حرفه ای به افراد معلول رده سنی بیش تر از پانزده سال تمام، ارائه 

می شود.

مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان )فارغ از وضع تأهل( آسیب دیده اجتماعی را 
به صورت شبانه روزی تحت پوشش داشته و ازطریق ارائه خدمات  تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی، روان شناختی 
و بهداشتی، زمینه های توانمندسازی و بازگشت آنان به زندگی سالم را ازطریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و 

ایجاد اشتغال و کسب درامد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم می آورد.

کودک و خانواده مرکز حمایتی- آموزشی 

مرکزی است که توسط شخصی حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، تمام 
خدمات مربوط به ارتقای توانایی های کودک خیابانی* و خانواده وی را به استثنای خدمت نگهداری شبانه روزی با 

رویکردی خانواده محور، به انجام می رساند.

کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی مشـــغول  کار، یا زندگی می کند و کودکانی که در  کـــودک خیابانی در این تعریف کودکی اســـت که در خیابان  *  منظـــور از 
کار هستند مشمول این تعریف نیستند.

مرکز درمان اقامتی بلندمدت اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )مرکز اجتماع درمان مدار )*   TC ( اقامتی(

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با رویکرد تغییر رفتاری و شناختی و با هدف 
ارائه درمان و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به صورت شبانه روزی طی مدت حداقل سه تا شش 
ماه، خدمات درمان غیردارویی را مانند خدمات روان شناختی، مشاوره، آموزش خانواده، تشکیل گروه های خودیار، 

خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، ارائه می نماید.

*  Therapeutic Community.
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مرکز درمان اقامتی بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

اختالل  با  افراد  بازتوانی  و  بهبود  با هدف  که  است  روان گردانی  یا  مواد مخدر  اختالل مصرف  درمان  مجاز  مرکز 
مصرف مواد مخدر یا روان گردان تأسیس شده و با رویکرد اصلی پرهیزمداری با مشارکت گروه های خودیار فعالیت  
مراکز  این  در  ماه  تا سه  یک  به مدت  و  داوطلبانه  به طور  و  نامیده شده  مددجو  مراکز  این  به  مراجعان  می کند. 

اقامت می کنند. 

مرکز درمان بستری اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که خدمات درمان سم زدایی* )شامل دارویی و یا 
غیردارویی( و خدمات غیردارویی مانند خدمات پیشگیری از عود را به صورت بستری طی مدت دست کم ده تا بیست 

روز به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان ارائه می دهد.

کنترل نشـــانگان ترک یا قطع  که هدف اصلی در آن  *  درمان ســـم زدایی: اولین مرحله از بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان اســـت 
مصرف مواد است. واژه سم زدایی و بازگیری، معادل هم درنظرگرفته می شوند.

مرکز درمان سرپایی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که به صورت روزانه، خدمات دارویی به شیوه درمان 
سم زدایی یا درمان نگهدارنده*، و درمان غیردارویی را به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان ارائه دهد.

که فراینـــد قطع مصرف مواد و بهبود اختالالت حاصله با کمک  یکردی در درمان اختالل مصرف موادمخدر یا روان گردان اســـت  *  درمـــان نگهدارنده: رو
گونیست داروهایی هستند که تأثیری مشابه موادمخدر یا روان گردان از خود بروزمی دهند. گونیست)agonist( درآ نصورت می گیرد.داروهای آ داروهای آ

مرکز درمان غیراقامتی )روزانه( بلندمدت اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )مرکزاجتماع درمان مدار )*TC ( روزانه(

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که با رویکرد تغییر رفتاری و شناختی و با هدف 
ارائه درمان و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به صورت روزانه طی مدت حداقل سه تا شش ماه، 
خودیار،  گروه های  تشکیل  خانواده،  آموزش  مشاوره،  روان شناختی،  خدمات  مانند  را  غیردارویی  درمان  خدمات 

خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، ارائه می نماید.

*  Therapeutic Community.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با آسیب نخاعی

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
کاملی  اجتماعی، مجموعه  زندگی  در  افزایش عملکرد و سطح مشارکت  با هدف  و  روزانه  به صورت  و  آن  نظارت 
و  گفتاردرمانی  کاردرمانی،  فیزیوتراپی،  مشاوره،  و  روان شناسی  تغذیه،  شامل  آموزشی  و  توان بخشی  خدمات  از 
فعالیت های هنری و آموزشی را به افراد با آسیب نخاعی و عوارض ناشی از آن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای 

را به خانواده آن ها ارائه می دهد.
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مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با اختالالت طیف اتیسم

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
تحت نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی شامل آموزش روش های برقراری ارتباط مؤثر، 
روان شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی را به افراد با اختالالت طیف اتیسم و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به 

خانواده آن ها ارائه می دهد.

کم تر از پانزده سال مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با اختالالت هوشی- رشدی 

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
تحت نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی شامل روان شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و 
فعالیت های آموزشی و هنری را به افراد با اختالالت هوشی- رشدی رده سنی کم تر از پانزده سال تمام و نیز خدمات 

آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی افراد با معلولیت جسمی- حرکتی

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از 
خدمات توان بخشی و آموزشی شامل روان شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و نیز فعالیت های هنری و 
آموزشی را به افراد با معلولیت جسمی- حرکتی و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی بیماران روانی مزمن

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی شامل پرستاری، روان شناسی، کاردرمانی، مددکاری، 
توان بخشی حرفه ای، فعالیت های هنری و آموزشی را به بیماران روانی مزمن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را 

به خانواده آن ها ارائه می دهد.

کم بینا یا نابینا کودک  مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی خانواده و 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی را به کودکان کم بینا یا نابینای رده سنی ده سال تمام 

یا کم تر و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه می دهد.

کم شنوا یا ناشنوا کودک  مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی خانواده و 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات توان بخشی و آموزشی درزمینه گفتار و زبان را به کودکان کم شنوا یا ناشنوای 

رده سنی ده سال تمام یا کم تر و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه می دهد.
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مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی سالمندان

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از 
خدمات توان بخشی و آموزشی شامل تغذیه، روا ن شناسی و مشاوره، فیزیوتراپی، کاردرمانی و فعالیت های هنری و 

حرفه ای را به سالمندان و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه می دهد.

مرکز روزانه آموزشی- توان بخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
نظارت آن و به صورت روزانه، خدمات تخصصی ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان درزمینه اختالالت دهانی، بلع و 

تغذیه را به افراد معلول و نیز درصورت نیاز خدمات آموزشی و مشاوره ای را به خانواده آن ها ارائه می دهد.

مرکز سرپناه شبانه* اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

برای  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  که  است  روان گردانی  یا  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  آسیب  کاهش  مرکز 
اسکان موقت یا شبانه افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان با هدف کاهش آسیب اعتیاد در این افراد، 

تأسیس می شود.

*  Shelter.

کشور مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

واحدی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی 
کشور به منظور ارائه یک یا چند خدمت، مطابق با وظایف این سازمان و براساس آیین نامه داخلی و دستورالعمل های 

تخصصی ماده 26 سازمان بهزیستی کشور تأسیس می شود.*

کودکان بی سرپرســـت و خیابانی، خانه  کز نگهداری شـــبانه روزی  کودک، مرا کز تأسیس شـــده مورد اشـــاره براســـاس ماده 26 عبارت اند از: مهدهای  *  مرا

کز  کز خدمات مشاوره اجتماعی، مرا کز خدمات بهزیســـتی،کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی، مرا ســـالمت دختران و زنان، مجتمع ها و مرا
کز  کز توان بخشـــی و درمان بیماران روانـــی مزمن، مرا کز توان بخشـــی و نگهداری ســـالمندان، مرا کز حرفه آمـــوزی معلولین، مرا توان بخشـــی معلولیـــن، مرا

کز درمان و بازتوانی معتادین، و انجمن ها، مؤسسات غیردولتی و خیریه ها. خدمات مشاوره ژنتیک، مرا

) DIC*( کاهش آسیب اعتیاد گذری  مرکز 

مرکز مجاز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر 
یا روان گردانی که قادر یا حاضر به ترک دائم مواد مخدر یا روان گردان نیستند به منظور کنترل و کاهش رفتارهای 

پرخطری که منجربه آسیب به خود، جامعه یا سایر افراد می شود، خدمات کاهش آسیب را ارائه می نماید.

*  Drop In Center.

مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا با مجوز 
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آن ها توسط شخص حقیقی یا حقوقی، تأسیس شده* و خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان را 
به افراد معتاد ارائه می دهد.

*  آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادمخدر.

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان مرکز مجاز 

با  یا  شده  ایجاد  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  یا  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  مرکزی 
مجوز آن ها توسط شخص حقیقی یا حقوقی، تأسیس شده* و خدمات کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا 

روان گردان را به افراد معتاد ارائه می دهد.

*  آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادمخدر.

مرکز محلی سالمت روان

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
شده و تحت نظارت آن به منظور کاهش اختالالت، مشکالت و پیشگیری از آسیب های روانی-  اجتماعی و ارتقای 
سطح سالمت روان آحاد جامعه، اقدام به ارائه خدمات سالمت روان در محله های شهری یا روستاها با رویکردهای 
آموزشی، ارتقایی و اجتماع محور می نماید. مؤسس یا دست کم یک نفر از اعضای هیئت مدیره این مرکز باید حداقل 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی روان شناسی، مشاوره یا مددکاری اجتماعی  باشد.

مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارائه خدمات تخصصی مانند خدمات مددکاری اجتماعی، 
و  خانوادگی  فردی،  بحران های  کاهش  و  کنترل  هدف  با  موقت،  نگهداری  و  روان پزشکی  حقوقی،  روان شناسی، 

اجتماعی برای افراد در معرض آسیب، یا آسیب دیده اجتماعی تأسیس شده است.

کاهش طالق مرکز مداخله در خانواده به منظور 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و به منظور رفع اختالفات زوجین متقاضی طالق و 
یا کاهش عوارض ناشی از آن، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی و یا روان شناسی را به ویژه درخصوص نحوه 

سرپرستی کودکان زوجین جداشده ارائه می دهد. 

کشور کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  مرکز مراقبت موقت 

مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
کودک تحت سرپرستی این سازمان را پس از پذیرش و قبل از ورود به خانه یا خانواده )زیستی یا جایگزین(، با هدف 
بررسی شرایط اجتماعی، جسمی و روانی و به منظور تشخیص نوع مراقبت برای مدت 21 روز به صورت شبانه روزی 

نگهداری می کند.

مرکز مشاوره تلفنی دولتی 1480

اختالالت،  کاهش  به منظور  آن،  نظارت  تحت  و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  مرکزی 
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مشکالت و پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه، اقدام به ارائه خدمات 
مشاوره روان شناختی به صورت تلفنی می نماید.

کشور( مرکز مشاوره حضوری دولتی )سازمان بهزیستی 

مرکزی است که در یکی از اداره ها )سازمان بهزیستی کشور( یا مجتمع های خدمات بهزیستی مرکز استان مستقر 
ارتقای سطح  و  اجتماعی  روانی-  آسیب های  از  پیشگیری  و  مشکالت  اختالالت،  کاهش  به منظور  آن  در  و  بوده 
سالمت روان آحاد جامعه، خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای توسط تیمی متشکل از مشاور، روان شناس، 

روان پزشک و مددکار اجتماعی ارائه  می شود.
مرکز مشاوره ژنتیک

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از این سازمان، تأسیس 
شده و با حضور پزشکی که گواهی نامه دوره آموزشی مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی کشور را دریافت کرده است، 
مشاوره ژنتیک در زمینه های قبل از ازدواج، قبل از بارداری، حین بارداری و تشخیص موارد بیماری های ژنتیکی 

ارائه می شود.
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی تخصصی

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
شده و تحت نظارت آن، به ارائه خدمات تخصصی روان شناختی در زمینه های کودک و نوجوان، کودکان استثنائی، 
ازدواج و خانواده، سالمندان، تحصیلی و تربیتی، صنعتی- سازمانی، اختالالت جنسی و نیز روان سنجی و روان درمانی 
می پردازد. مؤسس یا دست کم یک نفر از اعضای هیئت مدیره این مرکز باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

ارشد روان شناسی یا مشاوره  باشد.
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی عمومی

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
شده و تحت نظارت آن، به منظور کاهش اختالالت، مشکالت و  پیشگیری از آسیب های روانی-  اجتماعی و ارتقای 
سطح سالمت روان آحاد جامعه به ارائه خدمات مشاوره ای، آموزش در حوزه سالمت روان، ارجاع به مراکز مشاوره و 
خدمات روان شناختی تخصصی ، تشکیل گروه های همسان و ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهادهای اجتماعی می پردازد. 
مؤسس یا دست کم یک نفر از اعضای هیئت مدیره این مرکز باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

روان شناسی، مشاوره یا مددکاری اجتماعی  باشد.
کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست مرکز نگهداری شبانه روزی 

مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا با کسب مجوز از آن سازمان تأسیس شده و تحت نظارت آن و 
براساس وظایف قانونی خود کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و نگهداری و پرورش آن ها را برعهده دارد 
و زمینه انتقال موقت یا دائم این کودکان را به خانواده یا جامعه فراهم می سازد. این مراکز )غیراز شیرخوارگاه و خانه 
نوباوگان( به دو دسته پسرانه و دخترانه تقسیم می شوند و شامل شیرخوارگاه، خانه آماده سازی، خانه تربیتی، خانه 

کودکان و نوجوانان، خانه نوباوگان و مرکز مراقبت موقت هستند.
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کشور مسئول فنی مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

شخص حقیقی است که توسط صاحب امتیاز مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور معرفی و پس از 
تأیید "کمیسیون ماده 26"، برای وی پروانه مسئول فنی صادر شده تا مطابق با دستورالعمل تخصصی مربوط، در 

مرکز انجام وظیفه نماید.

کشور( مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 

فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی 
کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت* به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

*  دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.

کشور( کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 

کاال یا ملکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های 
سازمان بهزیستی کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

کشور( کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 

وجهی است که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عام* یا خاص** 
مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی کشور به این سازمان در قبال اخذ رسید، واریز به حساب مشارکت های 
مردمی )سازمان بهزیستی کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی کشور مانند دریافت 

وجه ازطریق دستگاه  خودپرداز بانک ، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت همراه***، صورت می پذیرد.

ی عام محسوب می شود. *  درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت و
ی خاص محسوب می شود. ** درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت و

*** Mobile Payment.

مشاوره روان شناختی

خدمتی است که در قالب ارتباط تخصصی روان شناختی فردی یا گروهی ارائه شده و در آن مشاور یا روان شناس 
نیازهایشان  بر  با روش های منطبق  را  یا مخاطبان  با داشتن مهارت ها و صالحیت های علمی وحرفه ای، مخاطب 
یاری نموده تا با شناخت بهتر خود به طور مؤثرتری عمل نمایند. این خدمت به صورت حضوری، تلفنی یا در فضای 

مجازی ارائه می شود.
مشاوره روان شناختی در فضای مجازی

مشاوره ای است که در آن فرد به منظور مشاوره با یک متخصص روان شناسی یا مشاوره با مراجعه به سامانه مشاوره 
مجازی سازمان بهزیستی کشور*، از خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای این سازمان بهره مند می شود.

*  http://moshaver.behzisti.ir.
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مشاوره ژنتیک

نوعی خدمات سالمت و آگاهی رسانی است که به بررسی مشکالت احتمالی رخ دادن یک بیماری ژنتیکی یا ناشی از 
این فرایند شامل تالش مشاور ژنتیک )پزشک دارای گواهی نامه دوره آموزشی  انسان می پردازد.  رخ دادن آن در 
مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی کشور( به منظور تشخیص، نحوه توارث بیماری و تعیین احتمال بروز مجدد آن، 
برخورد با بیماری و تصمیم گیری مناسب درهنگام بروز بیماری و کمک به تطابق اعضای خانواده با بیماری رخ داده 

و نیز کمک به بیمار است.

کشور مشوق حمایتی بیمه سهم خویش فرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق با وظایف خود به منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت 
پوشش این سازمان، حداکثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در آن سال و به 

مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  مشوق حمایتی بیمه سهم 

با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن*  مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق 
به منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حداکثر به میزان 23 درصد حداقل مزد 
تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به کارفرمای بخش 

خصوصی درقبال به کارگیری مددجوی مذکور، پرداخت  می نماید.

کـــه به منظور شفاف ســـازی وظایف دولت درخصـــوص فراهم نمودن  *  قانـــون جامـــع حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شـــورای اســـالمی اســـت 
زمینه های الزم برای تأمین حقوق معلوالن و حمایت  از آنان وضع شده است.

معلولیت )کم توانی(

هر نوع محدودیت یا فقدان توانایی در انجام فعالیت های روزمره زندگی است که انتظار انجام آن ها از هر فرد در 
سطح طبیعی وجودداشته و عادی تلقی می شود. این محدودیت یا فقدان توانایی ممکن است دائمی یا قابل برگشت 

باشد که سنجش آن در طیف خفیف تا خیلی شدید صورت می گیرد.

مناسب سازی خودروی فرد معلول

اقداماتی است که به منظور انطباق و دسترس پذیری وسیله حمل ونقل شخصی فرد معلول صورت می پذیرد تا وی 
بتواند متناسب با قابلیت ها و محدودیت های خویش از خودروی شخصی خویش بهره برداری نموده و به استقالل الزم 

در زمینه ایاب وذهاب دست یابد.

مناسب سازی مسکن فرد معلول

بتواند  وی  تا  صورت می گیرد  معلول  فرد  مسکن  دسترس پذیری  و  انطباق  به منظور  که  است  اقداماتی  مجموعه 
متناسب با قابلیت ها و محدودیت های خویش از امکانات موجود به نحو مطلوب استفاده نماید. نتیجه این امر استقالل 

هرچه بیش تر فرد معلول در انجام فعالیت های روزمره زندگی در محیط مسکونی است.
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کشور مؤسسه  داوطلب همکاری با سازمان بهزیستی 

انجام  با  و هم زمان  تأسیس شده  یا حقوقی  توسط شخص حقیقی  است که  و غیرسیاسی  مؤسسه ای غیردولتی* 
فعالیت یا فعالیت های اقتصادی خود، براساس اهداف انسان دوستانه و داوطلبانه و با تکیه بر توانمندی های تمام 
یا تعدادی از کارکنان مؤسسه به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی کشور به طور 

مستمر یا غیرمستمر با این سازمان همکاری می نماید.

*  از جمله موارد غیردولتی )خصوصی یا عمومی(، شهرداری ها و بانک ها هستند.

مؤسسه غیردولتی انتفاعی تحت نظارت سازمان بهزیستی

مؤسسه ای غیردولتی با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری است که مطابق با اهداف سازمان بهزیستی کشور، با کسب 
پروانه تأسیس از آن سازمان و پس از دریافت شماره ثبت از اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل شده و شروع به فعالیت می نماید و هدف مؤسس یا مؤسسان آن می تواند جلب 

منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای مؤسسه یا غیر آن باشد.

کشور مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی تحت نظارت سازمان بهزیستی 

مؤسسه ای غیردولتی با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری است که به صورت عام المنفعه، مطابق با اهداف سازمان بهزیستی 
کشور، با کسب پروانه تأسیس ازآن سازمان و پس از دریافت شماره ثبت از اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل شده و برای ارائه خدمات بهزیستی شروع به فعالیت می کند.

مهدکودک

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، 
مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی کشور را برعهده دارد.

مهدکودک قرآنی

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت 
آن ها  به  مفاهیم دینی  نهادینه سازی  امر  به  پذیرفته شده  یادگیری کودکان  و  پرورش  مراقبت،  انجام  آن، عالوه بر 

اهتمام می ورزد.

مهدکودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی

مهد کودکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور در مناطق حاشیه  شهرها و 
سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

نگهداری موقت در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی

خدماتی تخصصی در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی است که برای نگهداری شبانه روزی زنان 
درمعرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی به مدت حداکثر بیست روز )قابل تمدید برای یک دوره بیست روزه دیگر( 

پیش بینی شده است.
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) CBR*( واحد اجرایی محلی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه

واحد عملیاتی دولتی و غیردولتی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه است که به عنوان شریک اجرایی در این 
برنامه همکاری می کنند. ازجمله این واحدها خانه بهداشت، دهیاری، شورای اسالمی روستا و یا مجتمع روستایی 
بوده که مدیریت برنامه شامل تحلیل وضعیت موجود، برنامه ریزی، طراحی، اجرا و پایش برنامه توان بخشی مبتنی 

بر جامعه در سطح محلی )روستا یا محله شهری( را برعهده دارند.

*  Community-based Rehabilitation.

گونیست* واحد درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان با داروهای آ

واحدی از مرکز درمان سرپایی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان یا مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد است 
که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، داروهای آگونیست را برای  درمان افراد با اختالل مصرف مواد 

مخدر یا روان گردان ارائه می نماید.

که تأثیری مشابه موادمخدر یا روان گردان از خود بروزمی دهند مانند متادون یا بوپره نورفین. گونیست)agonist(: داروهایی هستند  *  داروهای آ

کشور واحد مسکونی در دست احداث برای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی 

واحد مسکونی است که براساس اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی کشور، عملیات احداث آن شامل واگذاری 
و تخصیص زمین، صدور پروانه ساخت )به نام مددجو(، پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری، به منظور 

اسکان مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است.

کشور گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  واحد مسکونی وا

واحد مسکونی است که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی 
کشور در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده شده است.

گذاری پرونده فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند به بخش غیردولتی* وا

فعالیتی است که طی آن پرونده فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند به منظور برخورداری از خدمات ارجاعی 
متناسب با خدمات مختلف توان بخشی، سهولت دسترسی به خدمات، تسریع خدمات رسانی، به روزرسانی اطالعات 

پرونده ها و توانمندسازی، با انعقاد قرارداد به بخش غیردولتی واگذار می شود. 

*  منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی است.

کمک توان بخشی وسیله 

وسیله یا یکی از انواع تجهیزات، ابزار یا فناوری هایی )نرم افزار یا سخت افزار( است که به منظور محافظت، کنترل، 
حداکثر  از  استفاده  معلولیت،  پیشرفت  از  جلوگیری  آموزش،  عملکرد،  بهبود  ساختار،  اصالح  یا  عضو  جایگزینی 

توانایی های موجود، دستیابی به حداکثر استقالل ممکن یا افزایش مشارکت، به فرد معلول ارائه  می شود.
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کمک توان بخشی در برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه وسیله 

وسیله کمک توان بخشی است که تحت نظارت کارشناسان پایش گر یا تسهیل گران محلی مطابق با استانداردهای 
کتابچه های آموزشی توسط جامعه محلی )روستا یا محله شهری( تهیه شده و در اختیار فرد معلول قرارمی گیرد. 
درصورتی که امکان تهیه این وسایل در جامعه محلی )روستا یا محله شهری( میسر نباشد تأمین و توزیع آن ها 

ازطریق واحدهای پشتیبانی )پایگاه CBR شهرستان( صورت می گیرد.

همسرآزاری

بدرفتاری و خشونت )آزار( اقتصادی، جسمی، جنسی، روانی و  سهل انگاری نسبت به همسر است که به  تشخیص 
مراجع ذی صالح )پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی(، ازسوی یکی از زوجین 

به دیگری وارد می شود.

کشور کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  یارانه ارتقای 

با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن*  مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق 
به منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل 
مزد تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به کارفرمای 
بخش خصوصی درقبال به کارگیری مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

کـــه به منظور شفاف ســـازی وظایف دولت درخصـــوص فراهم نمودن  *  قانـــون جامـــع حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شـــورای اســـالمی اســـت 
زمینه های الزم برای تأمین حقوق معلوالن و حمایت  از آنان وضع شده است.
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بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

ارائه مجموعه خدمات مرتبط با پیشگیری از عود، بهبود آسیب ها و ارتقای عملکرد فردی فرد با اختالل مصرف مواد 
مخدر یا روان گردان با هدف بهبودی، ارتقای کیفیت زندگی و بازگشت به اجتماع است. ازجمله خدمات ارائه شده، 
خدمات آموزشی، مشاوره، روا ن درمانی، درمان بیماری های همراه با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نیز 

حمایت های اجتماعی است.

پاتوق افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )پاتوق افراد معتاد(

محلی است که گروهی از افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به آن مراجعه کرده و به مصرف مواد 
)مخدر یا روان گردان( مبادرت می کنند.

کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان تیم سیار* 

تیمی است متشکل از افراد آموزش دیده که مطابق با دستورالعمل مربوط** و با مجوز سازمان بهزیستی کشور یا 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با مراجعه به مناطق محل تجمع و پاتوق های افراد معتاد سخت دسترس با 
رفتار پرخطر، ضمن جلب اعتماد آنان، خدمات اولیه کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان را ارائه نموده 
و درصورت امکان ارتباط این افراد را با مراکز کاهش آسیب، مراکز مشاوره بیماری های رفتاری*** و مراکز درمان 

مجاز برقرارمی سازد.

*  outreach.
کاهش آسیب معتادان. کز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و  ** دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مرا

***  مرکز مشـــاوره بیماری های رفتاری: مرکزی زیرنظر معاونت بهداشـــت دانشـــگاه های علوم پزشـــکی و خدمات درمانی- بهداشـــتی کشور است که به 
افـــراد داوطلـــب و افراد مبتال به بیماری های آمیزشـــی یا مبتال به ویـــروس نقص ایمنی )اچ آی وی مثبت(، معتـــادان تزریقی، معتادان بی خانمان و 
را  انتقال  ارائه کرده و نیز درمان بیماری های آمیزشـــی، ایدز و سایر بیماری های قابل  نیز خانواده های آن ها، خدمات مشـــاوره ای ، آموزشـــی و مراقبتی 

انجام   می دهد.

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان خدمات 

فعالیت هایی است که آسیب ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان را به حداقل می رساند و شامل ارائه خدمات 
آموزشی، خدمات حمایتی و مددکاری، ارائه بسته کاهش آسیب )شامل سرنگ، سوزن، پنبه، الکل، فیلتر و آب مقطر 
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 HIV* و کاندوم(، ارائه تغذیه، توزیع پوشاک و اقالم بهداشتی، استحمام، ارائه خدمات مشاوره و تست تشخیصی
و سایر عفونت های منتقله ازطریق خون و یا رفتار جنسی محافظت نشده و ناایمن، درمان نگهدارنده با داروهای 
جایگزین، ارائه خدمات توسط "تیم سیار کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان" و ارجاع به مراکز مجاز 

درمان اعتیاد یا مراکز بهداشتی- درمانی است. 

که از زمان ورود به بدن تا  ی، یا ویروس نقص ایمنی انسانی، عامل بیماری ایدز است  *  HIV (Human Immunodeficiency Virus)، اچ آی و
بروز ایدز ممکن اســـت شـــش ماه تا ده سال و یا بیش تر طول بکشـــد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظرمی رسد، ولی ممکن است ویروس 

کند. از او به دیگران سرایت 

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان خدمت گیرنده خدمات 

فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که رفتار پرخطر داشته و در مراکز کاهش آسیب اختالل مصرف 
مواد مخدر یا روان گردان و یا پاتوق افراد معتاد، خدمات کاهش آسیب را دریافت می کند.

درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

مجموعه ای از مداخالت دارویی و غیردارویی )مانند آموزش، مشاوره، روان درمانی و خدمات مددکاری اجتماعی( 
است که مبتنی بر شواهد علمی بوده و منجر به بهبود عملکرد فردی و بازگشت فرد تحت درمان به اجتماع با هدف 

نهایی دستیابی به زندگی بدون مصرف مواد مخدر یا روان گردان می شود.

فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )فرد معتاد به مواد مخدر یا روان گردان(

فردی است که مطابق با راهنمای بین المللی تشخیصی و آماری اختالالت روانی )DSM_5(* فصل اختالالت اعتیادی 
و مرتبط با مواد**، دست کم دو معیار از یازده معیار ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان در زمینه های جسمی، 

روانی و اجتماعی، طی یک دوره دوازده ماهه در وی وجودداشته باشد.

*  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition.
** Substance related and addictive disorders.

فرد بهبودیافته از آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )فرد بهبودیافته از آسیب اعتیاد(

فردی با سابقه مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که در طول دست کم دوازده ماه گذشته هیچیک از معیارهای 
و  بین المللی تشخیصی  راهنمای  براساس  را  )به جز وسوسه(  روان گردان  یا  مواد مخدر  اختالل مصرف  تشخیصی 

آماری اختالالت روانی )DSM_5(*، فصل اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد** نداشته است.

*  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition.
** Substance related and addictive disorders.

فرد تحت درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که مداخالت دارویی و یا غیردارویی )مانند آموزش، مشاوره، 
روان درمانی و خدمات مددکاری اجتماعی( مبتنی بر شواهد علمی را در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اختالل 

مصرف مواد مخدر یا روان گردان، دریافت می کند.
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فرد معتاد تزریقی

فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که به روش تزریق زیر پوستی، عضالنی و یا وریدی، مواد 
مذکور را مصرف می نماید.

فرد معتاد سخت دسترس با رفتار پرخطر

فرد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که عالوه بر مبادرت به رفتار پرخطر، به مراکز بهداشتی و درمانی 
دسترسی نداشته یا به آن ها مراجعه نمی کند.

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان

و  اجتماعی  بهداشتی،  عواقب  و  عوارض  کاهش  به منظور  که  است  برنامه هایی  یا  راهبردها  سیاست ها،  مجموعه 
اقتصادی ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان بدون نیاز به قطع فوری مصرف این مواد اجرا می شود.




