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پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور



پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
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پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
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پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
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پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
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پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور

11 

پیشگفتار

در عصر حاضر که بدرستی عصر اطالعات نامیده شده، بهره مندی از تکنیکها و فرایند نظام مند علوم آماری، از 
عوامل مهم سیاستگذاری، تدوین نقشه راه و یکی از شاخصهای ارزیابی توسعه پایدار کشورها محسوب می گردد. 
علم آمار با صرفه جویی در زمان، هزینه ها، و منابع انسانی، اجرای موفق و عملیاتی شدن طرحهای کوچک و بزرگ 

توسعه ای کشور را تسهیل می نماید. 

در هر جامعه ای که توان علمی باالتر و اطالعات آماری قابل اتکاء بیشتری وجود داشته باشد، قدرت تصمیم گیری 
در جهت منافع ملی نیز افزایش یافته و با انجام برنامه ریزی شرایط زندگی بهتری فراهم می شود. سازمانها نیز به 
تبعیت از ساختار های کلی اینگونه جوامع ، از رهگذر  تهیه و تولید آمار، قادر خواهند بود پیشرفت، توقف و یا پسرفت 

اهداف و عملکرد  مشخصی را، نسبت به مقطع زمانی معین، به قضاوت بنشینند. 

بدیهی است اختالف در آمارهای سازمانی، نشانه  ناکارآمدی و ضعف برنامه های یک سازمان است. لذا ضروری 
است که آمارها از صحت، وضوح و شفافیت ویژه ای برخوردار باشند. 

نیرومند آن در پیشبرد اهداف  ابزارهای  و  آمار  بر سهم علوم  تاکید  این اساس سازمان بهزیستی کشور ضمن  بر 
توسعه ای کشور و با استناد به بند »ی« ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حاکمیتی بودن امور آماری 
و همچنین لزوم رعایت اصول ده گانه بنیادین آمارهای رسمی اداره آمار سازمان ملل، به طور مستمر در ایجاد 
زیر ساختهای الزم جهت استقرار مدیریت دانش، ترویج و تثبیت فرهنگ تحلیل آماری و بیان واقعیتهای موجود 
و ترسیم وضعیت مطلوب، از طریق شناسایی، گردآوری، آمایش و به هنگام سازی اطالعات و آمارهای ثبتی، در 
راستای تحقق اهداف و ماموریت های خود، مانند سنوات قبل نسبت به تهیه و تدوین سالنامه آماری اقدام نموده 

است. 

در پایان الزم است از تالشهای ارزنده و دقت و توجه گردآورندگان این سالنامه و همچنین از همکاری کلیه واحدهای 
سازمان در اجرای فرایندهای نظام اطالعات و آمار، تشکر و قدردانی نمایم. بدیهی است نقطه نظرات ارزشمند و 
پیشنهادهای سازنده صاحبنظران، یاری رسان این سازمان در پیشبرد برنامه ها و دستیابی به اهداف عالیه نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان



پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور



پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

بــرای  شــاخص  اساســی ترین  برنامه ریــزی  و  مــی رود  به شــمار  برنامه ریــزی  بــرای  اصــل  بنیادی تریــن  آمــاری  داده هــای 
مدیریــت قلمــداد می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامه ریــزی و مدیریــت از حلقه هــای توســعه یــک ســازمان به شــمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نیــاز مهــم یعنــی »برنامه ریــزی« و »مدیریــت مبتنــی بــر اطالعــات«.
ــگام،  ــع و به هن ــی، جام کاف ــات  ــتن اطالع ــار داش ــدون در اختی ــت ب ــه اس ــهرت یافت ــات ش ــر اطالع ــه عص ــه ب ک ــر  ــر حاض در عص
گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی و روش هــای جمــع آوری  تصمیم گیــری بــرای مدیــران ممکــن نخواهــد بــود؛ از طرفــی بــا 
اطالعــات بــا حجــم عظیمــی از داده هــا، مواجــه شــده ایم. اســتفاده بهینــه از ایــن پایگاه هــای داده ای در صورتــی امکان پذیــر 
گرفــت.  کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره  کارآ و اســتاندارد در  کــه از ابزارهــای  خواهــد بــود 
کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه   اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه 
ــل  ــز تحلی ــود و نی ــازمان خ ــف س ــاط ضع ــرآورد نق ــته ها و ب ــالع از داش ــدون اط ــری ب ــچ مدی ــت، هی ــاخته اس ــر س ــازمان ها را متأث س

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام. درتبیین نقش آمـار 

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
کشــور، امیــدوارم  کارکنــان خــدوم ســازمان بهزیســتی   اینجانــب ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــالش معاونیــن، مدیــران و 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ــم. گام برداری ســازمان 
گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای  در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 

پیشگفتار

داده ـهـای آـمـاری بنیادی ترـیـن اـصـل ـبـرای برنامه رـیـزی به ـشـمار ـمـی رود و برنامه رـیـزی اساـسـی ترین ـشـاخص ـبـرای 
مدیرـیـت قلـمـداد می ـشـود. ـسـه حلـقـه آـمـار و اطالـعـات، برنامه رـیـزی و مدیرـیـت از حلقه ـهـای توـسـعه ـیـک ـسـازمان به ـشـمار 
مــی رود. انتشــار ســالنامه آمــاری بــا تحقــق اســتقرار مطلــوب سیســتم اطالعــات مدیریــت اقدامــی اســت در راســتای پاســخ بــه دو 

نـیـاز مـهـم یعـنـی »برنامه رـیـزی« و »مدیرـیـت مبتـنـی ـبـر اطالـعـات«.
در عصــر حاضــر کــه بــه عصــر اطالعــات شــهرت یافتــه اســت بــدون در اختیــار داشــتن اطالعــات کافــی، جامــع و به هنــگام، 
تصمیم گـیـری ـبـرای مدـیـران ممـکـن نخواـهـد ـبـود؛ از طرـفـی ـبـا گـسـترش روزاـفـزون عـلـم و تکنوـلـوژی و روش ـهـای جـمـع آوری 
اطالـعـات ـبـا حـجـم عظیـمـی از داده ـهـا، مواـجـه ـشـده ایم. اـسـتفاده بهیـنـه از اـیـن پایگاه ـهـای داده ای در صورـتـی امکان پذـیـر 
خواهــد بــود کــه از ابزارهــای کارآ و اســتاندارد در کنــار یــک برنامــه اصولــی و آینده نگــر بــرای تبدیــل داده بــه اطالعــات بهــره گرفــت. 
 اطالعــات و آمــار، بنیــان هــر حرکتــی اســت و بــه حــق هــرگاه کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، در انــدک زمانــی بدنــه 
ســازمان ها را متأثــر ســاخته اســت، هیــچ مدیــری بــدون اطــالع از داشــته ها و بــرآورد نقــاط ضعــف ســازمان خــود و نیــز تحلیــل 

علمــی آنهــا نمی توانــد در ارتقــای فرآیندهــای مجموعــه تحــت سرپرســتی خویــش راهکارهــای مناســب اتخــاذ نمایــد. 
درتبیین نقش آـمار گفته می شود آمار همچون چراغی است برای روشن شدن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام.

 از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است.
 اینجاـنـب ضـمـن تـشـکر و قدرداـنـی از ـتـالش معاونـیـن، مدـیـران و کارکـنـان ـخـدوم ـسـازمان بهزیـسـتی کـشـور، امـیـدوارم 
همــگان بــا بهره گیــری از تمــام تــوان خــود همــگام بــا سیاســت های نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمان گام برداریــم.
در پایــان الزم اســت از تالش هــای ارزشــمند گردآورنــدگان ایــن ســالنامه و همــکاری واحدهــای ســازمان در اجــرای فرآیندهــای 

نظــام اطالعــات و آمــار، تشــکر و قدردانــی نمایــم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
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مقدمه
آمار در ایران دانشی است که به مطالعه، گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده ها می پردازد. آمار را باید 
علم و عمل استخراج، بسط، و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش های گردآوری، تنظیم، پرورش، 
رایانه ای جدیدتری  و  محاسباتی  زمینه های  دانست.  آزمایش  و  از اندازه گیری  های تجربی حاصل  تحلیل داده  و 
همچون یادگیری ماشینی، و کاوش های ماشینی در داده ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از 
آمار به عهده محاسبات نو و دوران اعمال شیوه های ماشینی در همه جا می باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن 

داده های کّمی و تحلیل آن ها به منظور به دست آوردن نتایجی که اگرچه احتمالی است، در خور اعتماد است.

که مستلزم  پژوهشهایی  تمام  در  که  است،  روشهایی  و  مفاهیم  امروزه شامل  عنوان یک موضوع علمی،  به  آمار 
جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش، مشاهده، انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل 

این داده ها هستند، اهمیت بسیار دارند.

امروزه به تمامی اطالعاتی که به صورت عدد و رقم از موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
در جداول با تعریف مشخص و طبقه بندی گویا بیان شده است، اطالعات آماری یا آمار گفته می شود و به مجموع 

این جداول سالنامه گفته می شود.

معاونت آمار و فناوری اطالعات مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری با گردآوری آمار و اطالعات مرتبط 
با معاونت امور اجتماعی ، معاونت امور توانبخشی ، مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد ، معاونت توسعه مدیریت 

و منابع، دفتر مشارکتهای مردمی و توانمندسازی، در قالب سالنامه در این راستا اقدام نموده است. 

توسعه آمارهای ثبتی ، توسعه فرهنگ آماری و اطالع رسانی از آمار و اطالعات خدمت گیرندگان سازمان ، تعامل 
با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران از اهداف این سالنامه می باشد.

شایان ذکر است لوح فشرده سالنامه آماری مذکور نیز تهیه گردیده است و نیز به منظور شفاف سازی و دسترسی 
 www.behzisti.ir این سالنامه در سایت رسمی سازمان بهزیستی کشور به آدرس pdf آزاد به اطالعات نسخه

موجود می باشد.

دکتر مجید رضازاده

سرپرست مرکز فناوری اطالعات، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد
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جدول1-1 شاغالن سازمان و مراکز غیردولتی به تفکیک استان

مراکز غیردولتیسازمانجمع کلاستان

1394...22,716...
1395...23,112...
1396...22,224...
1397...21,531...
1398140,17620,378119,798

7,1778296,348آذربایجان شرقی
3,8955533,342آذربایجان غربی

2,1583601,798اردبیل
8,5141,0407,474اصفهان

4,5884924,096البرز
2,0434631,580ایالم

2,1013971,704بوشهر
16,1462,43513,711تهران

2,5673522,215چهارمحال بختیاری
2,7183642,354خراسان جنوبی
15,6031,27214,331خراسان رضوی
2,2573511,906خراسان شمالی

7,0619796,082خوزستان
1,7423831,359زنجان

8278270ستاد مرکزی
2,3823062,076سمنان

2,9304822,448سیستان و بلوچستان
8,2471,1337,114فارس
2,1053401,765قزوین

1,3122011,111قم
3,0425642,478کردستان

6,1548545,300کرمان
3,2644992,765کرمانشاه

1,4692981,171کهگیلویه و بویراحمد
2,9244612,463گلستان
5,4167664,650گیالن

3,3596202,739لرستان
7,3319356,396مازندران
1,7413821,359مرکزی

3,1735822,591هرمزگان
2,4914352,056همدان

3,4394233,016یزد
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 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
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 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
 

ادامه جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان

27کل�یاݡٮݑ  17نیروی انسانی

جدول2-1 شاغالن سازمان برحسب نوع استخدام و جنس  به تفکیک استان

استان
مشمولین قانون کارپیمانیرسمیجمع کل

مردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمرد زن جمع

139422,71613,5259,1917,2803,8793,4012,1521,4437094,5863,3161,270
139523,11213,7919,3217,6634,2103,4532,6641,8108544,2423,0431,199
139622,22413,2368,9887,2704,0303,2403,1932,2179763,8412,7201,121
139721,53112,8648,6677,1113,9943,1173,3492,3431,0063,4012,3941,007
139820,37812,1368,2426,8183,8732,9453,2952,2881,0072,9212,060861

82945737224312911424213111115810751آذربایجان شرقی
5533352181991049547291813011119آذربایجان غربی

36014421614357861105456431627اردبیل
1,0406803603992301692141664822814088اصفهان

4923131791508763685810402614البرز
4632382251738093693930936132ایالم

3972421551116249806317795623بوشهر
2,4351,60283368242825417715027391268123تهران

3522041481367957725022543420چهارمحال و بختیاری
364183181132587481473430246خراسان جنوبی
1,27279447852229322973561715413519خراسان رضوی
35122712495554076562021192خراسان شمالی

97959938031723285211135761218635خوزستان
3832231601349341926230411328زنجان

82734248535316818591642717710ستاد مرکزی
3062001061198039412714533221سمنان

4822112719846528338451106644سیستان و بلوچستان
1,1337453883442231212171714624620640فارس
34021112984483697781922175قزوین

201971048830583928111275قم
564293271179761031711066544404کردستان

85457428027919683132904259554کرمان
499265234201116851016536843648کرمانشاه

2981401581093871134939327کهگیلویه و بویراحمد
461281180158847473601339363گلستان
7665432232401489296811586779گیالن

620340280168907812588371075849لرستان
935608327387228159135973812010119مازندران
3822291531731086535287744133مرکزی

58236621681522912711017805723هرمزگان
4352361991518467583820914942همدان

423214209170719949193055478یزد
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد
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ادامه جدول2-1 شاغالن سازمان برحسب نوع استخدام  و جنس  به تفکیک استان
طرحیقرارداد موقت کارگریقرارداد انجام کار معیناستان

امریه مردزنجمعمردزنجمعمردزنجمع

13944,9693,4091,5602,5808081,77275667086393
13955,0523,4581,5942,3226461,67669862474471
13964,4522,9811,4712,2466141,63273667462486
13974,3192,8781,4412,1735921,58174266379436
13984,1922,7991,3932,0875511,53663856573427

946826711358119210آذربایجان شرقی
86533366382810124آذربایجان غربی

3212202051500012اردبیل
88817501436534948اصفهان

1468858351223454238البرز
954946339240000ایالم

785028345297618بوشهر
6714871843371352021601342617تهران

613625244201104چهارمحال و بختیاری
6749183533222017خراسان جنوبی
2942098515052985249327خراسان رضوی
107773032112111929خراسان شمالی

20413668107109700019خوزستان
6749183543122012زنجان

1818893183131702200ستاد مرکزی
5043725322181530سمنان

87444380176300024سیستان و بلوچستان
1478760894856354927فارس
7454205811473302قزوین

382117186125501قم
1126250549450004کردستان

213169448324594340345کرمان
5738193653175213کرمانشاه

794831284241914511کهگیلویه و بویراحمد
1257748501436101006گلستان
18413747853847696276گیالن

142766653282500025لرستان
230154763515201513213مازندران
5645113272500012مرکزی

2031297474185600017هرمزگان
67432445182744019همدان

574017302283535027یزد



 

3 
 

 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
 

ادامه جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان
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 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
 

ادامه جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان

27کل�یاݡٮݑ  19نیروی انسانی

جدول3-1 شاغالن سازمان برحسب مدرك تحصیلی و جنس به تفکیک استان

استان

فوق دیپلمدیپلمزیر دیپلمجمع کل 

مردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمع

139422,71613,5259,1914,2682,0502,2184,4722,5431,9291,402799603
139523,11213,7939,3193,9751,8532,1224,1162,3601,7561,226708518
139622,22413,2368,9883,6191,6521,9673,6182,0011,6171,012590422
139721,53112,8648,6673,2651,4591,8063,2221,7631,459874522352
139820,37812,1368,2422,9011,2631,6382,7411,4771,264788456332

82945737210141601045846261511آذربایجان شرقی
5533352181017031106743221156آذربایجان غربی

360144216248164315281055اردبیل
1,0406803601224973142766627189اصفهان

4923131794623236620461587البرز
46323822571333865362923914ایالم

3972421556531346031291174بوشهر
2,4351,6028335392402994242391851178829تهران

352204148552530261115945چهارمحال و بختیاری
3641831813417173711261578خراسان جنوبی
1,27279447818395881237350381919خراسان رضوی
35122712438191917116725خراسان شمالی

97959938014949100985543251213خوزستان
38322316040733245191587زنجان

8273424851251111414133108301317ستاد مرکزی
306200106441529332491248سمنان

4822112711264977853253241113سیستان و بلوچستان
1,133745388120635716410757492623فارس
3402111293913264314291174قزوین

2019710421912281117202قم
564293271552233573126241410کردستان

8545742807943361057035251411کرمان
49926523496296764402416115کرمانشاه

29814015831141740211919127کهگیلویه و بویراحمد
4612811805034165324291174گلستان
7665432238348351429448392415گیالن

620340280984652884840321022لرستان
9356083276442221217843422715مازندران
38222915372314148262217107مرکزی

5823662161244480844341312110هرمزگان
43523619975334270393122157همدان

423214209311021402713231310یزد
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد

 

جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد

 

جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان
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ادامه جدول3-1 شاغالن سازمان برحسب مدرك تحصیلی و جنس به تفکیک استان

دکترافوق لیسانسلیسانساستان

مردزنجمعمردزنجمعمردزنجمع
139410,2836,8553,4282,0021,166836289112177
139510,6517,0433,6082,8121,7001,112332129203
139610,1106,6203,4903,5672,2601,307298113185
13979,4586,1453,3134,3942,8521,542318123195
13988,6845,5953,0894,9433,2231,720321122199

34220513723612710920119آذربایجان شرقی
203115881146054817آذربایجان غربی

13857811375681835اردبیل
4123091033132199424915اصفهان

241169721209228413البرز
20410698985444202ایالم

18411668745519321بوشهر
860680180434329105612635تهران

17210963875334321چهارمحال و بختیاری
17484901026240220خراسان جنوبی
56938218733721712022814خراسان رضوی
167104631229131000خراسان شمالی

47130616523317558321خوزستان
20313370986929312زنجان

257146111224123101501634ستاد مرکزی
10574311088127422سمنان

19081109553718211سیستان و بلوچستان
50333816528820781945فارس
16611848785820312قزوین

884543542925835قم
2991691301235667615کردستان

409280129226163631046کرمان
193110831237251734کرمانشاه

1467076622339000کهگیلویه و بویراحمد
211128831348846202گلستان
33625086154120341275گیالن

2881711171106446413لرستان
401260141295196991257مازندران
1499950916130523مرکزی

25017674918011220هرمزگان
1759877885038514همدان

17810771134567817116یزد
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 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
 

ادامه جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان

27کل�یاݡٮݑ
 

3 
 

 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
 

ادامه جدول 1-1 تعداد مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان

27کل�یاݡٮݑ  21نیروی انسانی

نقشه 1-1 توزیع درصد شاغالن سازمان به تفکیک استان
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد
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 استانبه تفکیک و بعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس مددجویان تعداد  1-1جدول

 جمع کل استان
 مرد

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1393 2,112,174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 2,111,482 647,146 153,926 193,735 151,794 75,577 31,527 13,504 4,569 1,744 1,065 1,274,587 
1395 2,204,392 676,764 160,531 200,441 157,079 76,646 31,186 13,244 4,479 1,698 1,051 1,323,119 
1396 2,269,030 692,559 163,790 209,420 165,792 76,650 29,730 12,252 4,126 1,537 950 1,356,806 
1397 2,510,690 738,656 185,728 235,376 187,624 82,216 29,124 11,334 3,739 1,382 840 1,476,019 

 79،354 12 29 98 342 1،172 4،507 12،763 15،577 10،705 34،149 142،086 شرقی آذربایجان

 45،649 12 35 73 335 840 2،621 6،281 8،097 6،607 20،748 78،517 غربی آذربایجان

 20،980 4 5 11 53 232 976 2،626 2،959 2،321 11،793 37،013 اردبیل

 71،088 5 14 39 180 710 2،884 7،761 8،280 6،950 44،265 122،540 اصفهان

 30،363 2 8 21 126 499 2،019 6،128 7،508 4،677 9،375 46،734 البرز

 22،167 7 12 36 159 380 958 2،383 2،714 2،369 13،149 39،208 ایالم

 26،668 16 25 79 208 469 1،146 2،298 2،813 2،822 16،792 44،148 بوشهر

 112،155 8 16 102 499 1،870 7،654 19،013 23،917 14،853 44،223 180،201 تهران

 24،297 2 9 32 122 317 949 1،737 2،284 1،849 16،996 44،837 بختیاري و چهارمحال

 22،774 7 32 73 228 603 1،608 2،924 3،623 2،798 10،878 40،877 جنوبی خراسان

 110،094 59 154 423 1،502 3،866 9،719 18،287 21،578 15،054 39،452 190،714 رضوي خراسان

 22،476 3 17 45 205 505 1،354 2،817 3،733 3،220 10،577 39،989 شمالی خراسان

 95،432 101 198 515 1،455 3،007 6،085 10،486 15،545 10،408 47،632 170،117 خوزستان

 15،146 3 3 10 40 208 889 2،552 4،283 2،186 4،972 27،649 زنجان

 11،807 1 1 12 25 126 521 1،500 1،685 1،544 6،392 22،789 سمنان

 73،136 416 466 1،072 2،232 3،871 6،196 7،942 11،885 11،265 27،791 120،673 بلوچستان و سیستان

 98،002 34 79 219 578 1،696 4،955 10،768 11،480 10،478 57،715 165،153 فارس

 22،111 2 3 13 67 255 1،328 4،104 5،934 3،257 7،148 37،979 قزوین

 23،255 16 22 87 255 730 2،126 4،416 5،427 4،075 6،101 33،857 قم

 35،010 5 9 50 177 478 1،262 2،704 3،576 3،406 23،343 60،862 کردستان

 56،958 17 42 100 259 712 2،127 4،534 5،750 9،134 34،283 99،455 کرمان

 38،747 15 21 73 258 711 2،103 4،746 5،644 4،756 20،420 62،589 انشاهکرم

 29،229 27 44 102 325 830 1،497 2،475 2،783 1،935 19،211 48،406 بویراحمد و کهگیلویه

 51،306 14 33 108 433 1،330 3،900 8،474 9،672 7،017 20،325 79،937 گلستان

 53،806 1 1 8 72 244 1،243 4،605 6،520 5،815 35،297 99،193 گیالن

 60،943 6 26 94 434 1،127 3،005 6،272 6،884 5،944 37،151 99،086 لرستان

 95،814 1 5 15 76 411 2،605 12،264 17،743 13،875 48،819 158،370 مازندران

 27،890 6 9 40 161 538 1،596 3،683 4،552 3،364 13،941 45،916 مرکزي

 28،458 33 52 154 336 668 1،286 2،108 2،059 2،402 19،360 53،381 هرمزگان

 46،890 4 8 21 126 456 1،862 5،407 7،085 6،622 25،299 76،548 همدان

 24،014 1 4 14 66 263 1،235 3،566 3،786 4،020 11،059 41،866 یزد
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جدول4-1 شاغالن مراکز غیردولتی به تفکیک استان
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1394..............................
1395..............................
1396..............................
1397..............................
1398119,7985,765853051,8732,51616,1234,6929,4333,428

6,34828192571841,013230274144آذربایجان شرقی
3,342101004370492123283130آذربایجان غربی

1,7985101846312601168358اردبیل
7,4742000014950968359744256اصفهان

4,0967601492871229372053البرز
1,580118023349111486264ایالم

1,70411602242210724447بوشهر
13,7113210331974471,7007202,443371تهران

2,215550334123434132152128چهارمحال و بختیاری
2,354223031883088514147خراسان جنوبی
14,3311,3473292211122,1103641,013243خراسان رضوی
28362026811873 1,906420خراسان شمالی

6,0821391023138116741179271380خوزستان
1,35973014021166595057زنجان
2,07633100367144126163105سمنان

2,4481220921563135310375سیستان و بلوچستان
7,114281161557435973194360140فارس
1,765475125732815417826قزوین

1,1113200911251677913قم
2,478236016100172418512485کردستان

5,3001180129210452811315497کرمان
2,765165211895930915118041کرمانشاه

1,1711500342811281408کهگیلویه و بویراحمد
2,463615340806259913699گلستان
4,650989134186606204454101گیالن

2,739355093562373108118186لرستان
6,396209811084773116726696مازندران
1,3592910743302926611630مرکزی

2,591246092612187707134هرمزگان
2,0566801433473181047339همدان

3,0162098611125412102420202یزد
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 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
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 استانه تفکیک ببعد خانوار تحت پوشش برحسب جنس و مددجویان تعداد  1-1ادامه جدول

 استان
 زن

 جمع ده و بیشتر 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1393 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1394 546,345 107,803 83,466 51,857 26,961 11,899 5,493 1,866 720 485 836,895 
1395 578,896 114,855 86,467 53,561 27,260 11,812 5,385 1,837 721 479 881,273 
1396 602,703 123,314 88,033 53,117 26,282 11,022 4,927 1,706 664 456 912,224 
1397 695,646 140,638 96,233 57,630 27,399 10,305 4,287 1,543 578 412 1,034,671 

شرقی آذربایجان  41,060 10,538 6,256 3,263 1,202 297 90 19 6 1 62,732 
غربی آذربایجان  22,746 4,337 2,903 1,632 768 308 116 38 12 8 32,868 

 16,033 1  1 12 23 94 388 1,043 1,985 12,486 اردبیل
 51,452 6 5 21 61 251 946 2,895 4,382 6,085 36,800 اصفهان

 16,371 4 1 4 42 128 510 1,287 2,401 3,807 8,187 البرز
 17,041 3 4 10 32 83 198 567 1,181 1,578 13,385 ایالم

 17,480 1 5 14 34 86 250 619 1,092 1,754 13,625 بوشهر
 68,046 2 10 35 157 560 2,028 4,907 8,875 12,089 39,383 تهران

بختیاري و چهارمحال  15,884 2,015 1,326 748 364 144 42 12 3 2 20,540 
جنوبی خراسان  11,837 2,084 1,677 1,200 679 367 164 59 24 12 18,103 
رضوي خراسان  42,943 14,033 10,624 7,210 3,587 1,385 564 179 69 26 80,620 
شمالی خراسان  12,403 2,127 1,414 918 404 159 66 16 5 1 17,513 

 74,685 24 74 212 594 1,169 2,337 4,109 7,325 10,436 48,405 خوزستان
 12,503 0 2 6 35 110 431 1,123 1,818 2,633 6,345 زنجان
 10,982 0  2 13 47 174 501 923 1,250 8,072 سمنان

بلوچستان و سیستان  20,958 6,808 5,299 4,928 5,041 2,275 1,220 593 228 187 47,537 
 67,151 13 28 60 177 461 1,229 2,805 4,544 6,482 51,352 فارس
 15,868 0 1 6 35 117 501 1,399 2,492 3,170 8,147 قزوین

 10,602 84 33 39 102 226 464 870 1,363 1,771 5,650 قم
 25,852 0 4 20 96 148 344 564 1,048 2,112 21,516 کردستان

 42,497 8 18 44 88 266 808 1,880 3,300 6,373 29,712 کرمان
 23,842 8 7 20 78 215 450 902 1,675 2,788 17,699 کرمانشاه

بویراحمد و کهگیلویه  16,308 1,209 717 515 264 109 38 15 2 0 19,177 
 28,631 4 6 27 133 382 917 1,886 2,794 3,337 19,145 گلستان
 45,387 0  2 11 41 296 1,237 3,163 5,811 34,826 گیالن

 38,143 1 8 18 77 255 751 1,780 2,602 4,144 28,507 لرستان
 62,556 5 6 11 46 169 802 3,710 7,054 9,496 41,257 مازندران
 18,026 0 5 14 44 160 485 979 1,749 2,510 12,080 مرکزي

 24,923 11 11 35 74 208 501 1,084 1,681 2,357 18,961 هرمزگان
 29,658 0 1 9 27 111 413 1,083 2,294 3,659 22,061 همدان

 17,852 0  2 19 45 161 641 1,218 1,860 13,906 یزد
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ادامه جدول4-1 شاغالن مراکز غیردولتی به تفکیک استان
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1394.................................
1395.................................
1396.................................
1397.................................
13981314,2453,4835,701691482,24612357,188102,234

52661371950073293,425087آذربایجان شرقی
1541892270171101,541060آذربایجان غربی

23815400370946057اردبیل
1721713835710216903,752086اصفهان

09274224004201,716016البرز
198913132150929040ایالم

269531900360959049بوشهر
166043807900017205,2482267تهران

8236345003745972024چهارمحال و بختیاری
071113161001401,108153خراسان جنوبی
3576322775360183166,7910187خراسان رضوی
1124541000235248583120خراسان شمالی

123671162028013263,158084خوزستان
395506000700585029زنجان
6117631420054077408سمنان

0180877300701,244024سیستان و بلوچستان
81642053470023433,591190فارس
458928500149068106قزوین

46770000513013 0قم
089288904758201,1290114کردستان

31371535372012102,9020227کرمان
321114265009801,194045کرمانشاه

01847180070724138کهگیلویه و بویراحمد
04112618000210928217گلستان
283199242003602,330065گیالن

72053957007701,015093لرستان
91322221920015603,9130139مازندران
051484202450498050مرکزی

18564700122301,613068هرمزگان
117971210432501,040016همدان

165246142009201,111062یزد
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خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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- خانوار:

متشکل از یک یا چند نفر است که در یک اقامتگاه مشترک زندگی کرده و تمهیداتی به منظور تهیه غذا و تامین 
نیازهای مشترک داشته باشند و یا دارای اهداف و ویژگی های مشترک باشند. اعضای خانوار لزوما با هم رابطه 
خویشاوندی ندارند. در برخی از موارد خاص مانند خانوارهایی که سرپرست آنان دارای بیش از یک همسر است 

ممکن است لزوما اعضای خانوار در یک اقامتگاه مشترک زندگی نکنند.

- مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور:

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.

- خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور:

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

- سالمند : 

فردی است که سن کامل وی 60 سال یا باالتر باشد.

- خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی کشور:

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 اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده که مددجوی 
توانمندسازی3(   کمیته  یا  حرفه ای2  توان بخشی  و  ارزیابی  )کمیته  تخصصی  کمیته های  تشخیص  به  مذکور 

1-  فرد واجد شرایط اشتغال فردی در رده سنی هجده تا پنجاه سال تمام 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.

پتانسیل های کاری و  از نیروهای تخصصی توان بخشی حرفه ای که به منظور ارزیابی کلی، شناسایی  2- کمیته ارزیابی و توان بخشی حرفه ای: کمیته ای است متشکل 
توانمندی های افراد معلول متقاضی کار، هدایت و نظارت بر نحوه آموزش های حرفه ای و مهارتی و پیگیری اشتغال آن ها در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود.

افراد،  توانمندسازی  فعالیت های  پیشنهاد درزمینه  ارائه  و  نظر  بررسی، اظهار  افراد متخصص و حرفه ای است که وظیفه  از  توانمندسازی: کمیته ای متشکل  3- کمیته 
خانواده ها و گروه های تحت پوشش در سه سطح مراکز دولتی یا غیردولتی، شهرستان یا استان را به عهده دارد.



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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سازمان بهزیستی کشور توانایی کارکردن نداشته باشد.

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

 - کودک : 

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

- فرزند سازمان بهزیستی کشور :

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.

- خانواده جایگزین )سازمان بهزیستی کشور( : 

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.

- فرزند خواندگی : 

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

به طوردائمی به عنوان فرزند پذیرفته می شود.

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

فرایندی است که براساس برنامه مراقبت در خانواده یا خانه و با تکیه بر توانمندی های فردی، اجتماعی و اقتصادی 
و کاهش  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. 



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
 6729دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

- فرد معلول )فرد کم توان( :

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 سالمت1، براثر عوامل 

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

- فرد با کم توانی بینایی خفیف :

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 هندسی2 بین3/10 تا6/10 باشد.

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

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 هندسی3  بین1/10 تا3/10 باشد.

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

فردی است که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح 
از بیست  بینایی وی کم تر  یا میدان  و  توسط عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی4 کم تر از1/10 

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

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

ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision 2010
2- در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف »E( »Eچارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( 

اندازه گیری می شود که دید طبیعی10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.
3-  در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف »E( )Eچارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( 

اندازه گیری می شود که دید طبیعی10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.
4- در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف »E« )Eچارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( 

اندازه گیری می شود که دید طبیعی10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.
 



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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- 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 اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی( :

فردی است که دارای نقص در کارکرد هوشی )عقالنی( مانند حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز 
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.

-  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 یك بار در طی دو سال گذشته داشته و ازنظر عملکرد فردی، اجتماعی و 

یا شغلی دچار مشکل باشد.

- فرد با کم توانی شنوایی خفیف :

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.

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

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 به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه 

شنوایی وی بین 41 تا 90 دسی بل است.

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

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.



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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- 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.

- 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.

- مشاوره ژنتیک :  

گاهی رسانی است که به بررسی مشکالت احتمالی رخ دادن یک بیماری ژنتیکی یا ناشی از  نوعی خدمات سالمت و آ
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 درهنگام بروز بیماری و کمک به تطابق اعضای خانواده با بیماری رخ داده 

و نیز کمک به بیمار است.

- فرد تحت پوشش برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت : 

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

انفجار مین برای تمام سنین، شرکت می نماید.

- کودک غربال شده در برنامه غربالگری ،تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان : 

کودک در رده سنی کم تر از یک ماه تمام است که در واحد غربالگری1 مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور ازنظر 
اختالالت شنوایی، تحت آزمون های غربالگری2 قرارگرفته است.

1- واحد غربالگری شنوایی: مکانی است مانند زایشگاه یا کلینیک های شنوایی شناسی که غربالگری شنوایی در آن انجام می شود.
2- آزمون غربالگری شنوایی: آزمونی است که بااستفاده از تست های الکتروفیزیولوژیک انجام می شود.



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.
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4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.
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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 
انکساری،  غربالگر عیوب  یا دستگاه  Eچارت1  بااستفاده از  تنبلی چشم  ازنظر  بهورز  یا  معلم  مربی،  توسط  کشور، 
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.

- 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 از7/10 برحسب مقیاس هندسی2، انحراف چشم )استرابیسم( و یا عدم همکاری در غربالگری اولیه، 

برای معاینه دقیق تر به بینایی سنج ارجاع می شود.

- مشاوره روانشناختی :

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 و حرفه 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.

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

2- در مقیاس هندسی دید فرد با تابلویی در فاصله شش متری چشم وی شامل اندازه های مختلف حرف »E( »Eچارت( در جهات مختلف )بزرگ به کوچک از  باال به پایین( 
اندازه گیری می شود که دید طبیعی10/10 است یعنی چنین فردی در فاصله شش متری قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
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کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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جدول1-2 خدمت گیرندگان سازمان به تفکیک استان
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13942,111,4824,903,532548,683458,75024,602649,486494,836
13952,204,3925,138,764608,650495,16025,347643,449521,251
13962,269,0305,362,106617,729533,57326,285612,429629,237
13972,510,6905,935,419712,568579,22626,182666,724818,014
13982,632,9646,456,931788,887634,13025,538660,997945,394

149,988367,17149,06254,7281,83346,55133,361آذربایجان شرقی
87,205212,21122,70419,75373423,62220,201آذربایجان غربی

38,50297,1389,32111,43519312,30521,496اردبیل
125,566266,33235,48721,5981,06839,12431,320اصفهان

49,495138,93620,8737,15675811,37423,814البرز
40,58190,3109,4369,6886514,1418,860ایالم

46,53994,78911,47520,17442610,84516,124بوشهر
186,561490,46580,09534,3212,91163,22182,261تهران

47,65390,53512,0259,56437910,3604,773چهارمحال بختیاری
41,965117,51812,1969,23253910,71125,865خراسان جنوبی
198,707585,28265,08651,0853,99480,39275,418خراسان رضوی
41,650102,98510,3699,6366428,7747,459خراسان شمالی

179,067476,57457,71157,11252731,66529,052خوزستان
28,59185,40511,9778,0503025,30412,084زنجان
23,59648,7896,1174,7393267,3886,071سمنان

129,490443,40725,07231,40247124,98724,065سیستان و بلوچستان
175,530394,17355,29831,7621,11240,552114,209فارس
40,384108,94013,37810,6523765,55838,373قزوین

34,737113,35013,5953,3681889,29413,306قم
63,905131,37219,85913,14632212,4944,817کردستان

105,573230,56321,72034,2753,40130,08026,578کرمان
67,061163,91822,96411,76918622,14430,504کرمانشاه

50,974104,3959,50714,34133515,6914,211کهگیلویه و بویراحمد
83,277226,87627,27511,3655518,94319,461گلستان
102,616195,28428,27933,1321,18915,31633,001گیالن

102,519239,55227,54628,50363215,1429,790لرستان
163,637338,64145,28324,72554127,635134,217مازندران
47,728111,69516,9989,6863167,34422,778مرکزی

57,853122,80413,60817,30839618,66810,936هرمزگان
78,773170,37020,42920,17138616,52846,450همدان

43,24197,15114,14210,25443914,84414,539یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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گذاری و  کشور، عملیات احداث آن شامل وا که براساس اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 
تخصیص زمین، صدور پروانه ساخت )به نام مددجو(، پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری، به منظور اسکان 

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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ادامه جدول1-2 خدمت گیرندگان سازمان به تفکیک استان
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13941,220,76739,678902,27848,37417,4855,812…...
13951,319,43042,720668,72149,08417,2556,650361...
13961,415,71045,917730,39051,61917,30110,47847427,636
13971,590,11350,849482,70950,83118,13010,99962527,636
13981,710,47553,521123,14050,34817,8307,43498130,934

86,8903,7555,2872,091698342331,551آذربایجان شرقی
58,3122,2984,1771,390341145252,067آذربایجان غربی

23,4179242,1368561391554528اردبیل
97,4784,3692053,8352,154454381,165اصفهان

37,8561,0744243,3342211582016البرز
15,4375007,43632433016610525ایالم

22,1875136,155506320216203بوشهر
194,8745,0661,96910,6251,107410121409تهران

30,7592,5736,0016221,5423248881چهارمحال بختیاری
26,88782632466940317318565خراسان جنوبی
147,6523,2665,9305,538847376981,825خراسان رضوی
23,5246814,46859533130830420خراسان شمالی

106,1913,41601,741837184201,991خوزستان
22,1595981,65067122317600زنجان
15,8789401,2325753881450165سمنان

62,8081,255044216015602,275سیستان و بلوچستان
135,1182,3256,0432,396565130842,102فارس
33,1828341,17588823715830539قزوین

24,4018462,763889337136024قم
30,5999666,305649305166201,559کردستان

69,4121,82715,1381,277558180764,615کرمان
42,8351,4306,0001,07139416630717کرمانشاه

20,494610521396294156083کهگیلویه و بویراحمد
59,8911,7623,523803555354334,006گلستان
54,1401,0633,0222,17276233030506گیالن

54,4471,7395,09889448216610419لرستان
62,6852,8842,5691,569828394332,126مازندران
35,2378988,1661,06817915517473مرکزی

35,8016781,29946753217031141هرمزگان
45,2279053,0851,2353053510316همدان

34,6972,70011,0397601,45653421222یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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ادامه جدول 1-2 خدمت گیرندگان سازمان به تفکیک استان
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1394130,2011,044,661......3,052,389788,519620,02114,836,768
1395172,9991,131,613......3,042,141926,134597,80514,452,623
1396194,5111,187,525...28,6743,326,6761,033,058679,15818,523,349
1397202,4781,217,304...66,8843,444,6941,100,764705,07820,809,404
1398180,7961,102,9611,052,20860,4603,379,5681,279,798767,18921,899,150

8,59862,25941,8569,200158,34334,00629,3471,008,931آذربایجان شرقی
1,71955,19748,0120156,55412,68312,903857,350آذربایجان غربی

5,92119,00721,0262,56377,12835,9649,015352,620اردبیل
12,65263,45246,5787,030162,928144,02348,4613,792,500اصفهان

4,26839,22438,9170123,48510,52548,507137,257البرز
1,9938,1776,5181,10618,2387,2293,976240,500ایالم

59614,62213,159035,78412,7488,808423,608بوشهر
22,012100,295119,6090618,051128,727176,6434,875,230تهران

2,85016,30513,732050,88919,2547,500418,000چهارمحال بختیاری
3,12315,43213,6412,93848,75510,5034,948215,884خراسان جنوبی
53,780113,201108,0086,155179,922122,79557,682260,775خراسان رضوی
1,74714,04811,588025,10664,04213,25558,994خراسان شمالی

6,95584,515116,2000304,48124,20046,5141,621,311خوزستان
1,60613,54814,558046,56311,00712,541492,986زنجان
1,8576,90210,0862,11922,7194,1556,222165,699سمنان

97066,77024,720380185,0297,38017,856236,200سیستان و بلوچستان
7,44766,07548,3696,870194,261228,36335,7441,699,712فارس
1,55215,5394,606039,94317,97110,068435,966قزوین

3,65017,97814,228041,37516,1168,837363,076قم
1,11423,14719,561072,51313,9505,974187,190کردستان

3,14045,36445,1944,242124,23431,63823,880104,743کرمان
3,40723,89023,300062,26832,05016,225609,310کرمانشاه

2,40512,03216,0052,30038,73014,8709,03979,475کهگیلویه و بویراحمد
1,60534,89524,085083,60126,04821,402243,735گلستان
3,08020,55851,065071,89637,28630,076728,406گیالن

4,62427,08022,0202,60492,66110,15321,310361,206لرستان
5,32633,83347,5538,382109,053119,50326,034621,500مازندران
2,03814,54818,624056,2939,0428,688402,965مرکزی

1,62527,04822,9892,12580,5466,90512,875410,885هرمزگان
2,05022,11926,305045,28516,39724,132300,468همدان

7,08625,90120,0962,44652,93450,2658,727192,668یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول2-2 مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان

جمع کلاستان
مرد

ده و 123456789
جمعبیشتر

13942,111,482647,146153,926193,735151,79475,57731,52713,5044,5691,7441,0651,274,587
13952,204,392676,764160,531200,441157,07976,64631,18613,2444,4791,6981,0511,323,119
13962,269,030692,559163,790209,420165,79276,65029,73012,2524,1261,5379501,356,806
13972,510,690738,656185,728235,376187,62482,21629,12411,3343,7391,3828401,476,019
13982,632,964758,188198,082249,040205,25787,68329,55610,8643,4601,2447461,544,120

149,98834,45911,72816,92314,4584,9571,17733693261384,170آذربایجان شرقی
87,20523,0817,0428,8057,3232,94890933575321150,561آذربایجان غربی

38,50212,1192,4982,8792,76799423648125321,561اردبیل
125,56644,8757,1098,4158,1243,1377931843811472,690اصفهان

49,4959,9315,0718,1256,4482,040486120228332,254البرز
40,58113,2632,4802,9002,7501,0233701533311722,990ایالم

46,53917,7532,8672,6902,5141,19647620372241627,811بوشهر
186,56144,97816,44025,60119,6757,5981,81447295148116,695تهران

47,65316,5582,2302,7672,1191,142355122317225,333چهارمحال و بختیاری
41,96511,2302,8703,6523,0491,6526182156132523,384خراسان جنوبی
198,70740,05616,11122,71020,29810,1183,8141,40840114051115,107خراسان رضوی
41,65010,8733,3753,8503,1561,4114971964014223,414خراسان شمالی

179,06749,32010,87215,93311,2706,3812,9801,3984781839198,906خوزستان
28,5915,0322,3534,4302,7489602284293315,808زنجان
23,5966,6071,6141,7401,50552212725121112,154سمنان

129,49028,92912,08613,1778,5886,6083,8862,17999242036977,234سیستان و بلوچستان
175,53057,43512,05614,02913,4965,7101,8195621906931105,397فارس
40,3847,3353,6626,5734,6511,51925953131124,067قزوین

34,7376,4894,1725,4904,4602,14672525287201423,855قم
63,90523,9513,6293,9643,0851,328461158436536,630کردستان

105,57335,8859,3305,9405,2702,64984427596371560,341کرمان
67,06121,2185,0735,8355,4622,25073923761171340,905کرمانشاه

50,97419,7812,0712,7053,0021,62586131694452530,525کهگیلویه و بویراحمد
83,27720,4717,69910,4039,1494,2831,367396110311353,922گلستان
102,61635,8926,3706,7564,7261,2052356160055,251گیالن

102,51937,5836,0527,1137,2663,3381,1514138422663,028لرستان
163,63750,68014,15417,84812,3332,54738569134198,034مازندران
47,72814,7413,5534,5063,8251,603512139338228,922مرکزی

57,85321,0032,4151,9932,3441,363618296132412730,232هرمزگان
78,77325,6516,8547,1455,6691,898457118188347,821همدان

43,24111,0094,2464,1433,7271,53235783164125,118یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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ادامه جدول2-2 مددجویان تحت پوشش برحسب جنس و بعد خانوار به تفکیک استان

استان
زن

جمعده و بیشتر123456789
1394546,345107,80383,46651,85726,96111,8995,4931,866720485836,895
1395578,896114,85586,46753,56127,26011,8125,3851,837721479881,273
1396602,703123,31488,03353,11726,28211,0224,9271,706664456912,224
1397695,646140,63896,23357,63027,39910,3054,2871,5435784121,034,671
1398736,929150,65097,74359,30127,61510,0904,1091,4645613821,088,844

43,43511,4986,4003,0241,08926881157165,818آذربایجان شرقی
25,9634,7082,9591,7997722821103211836,644آذربایجان غربی

13,2582,0571,08640991281100116,941اردبیل
37,7076,3304,4653,0321,00825155196352,876اصفهان

8,9823,9792,4191,2294701163841317,241البرز
13,9631,5951,1315702117728104217,591ایالم

14,6641,8311,1286972648738135118,728بوشهر
40,94512,9838,8284,6181,823501133268169,866تهران

16,4552,3751,4541,25154417255102222,320چهارمحال و بختیاری
12,3212,1841,6901,2056183371445221918,581خراسان جنوبی
44,93515,28310,5867,3833,3971,295504139562283,600خراسان رضوی
12,9642,2581,44793540114861165118,236خراسان شمالی

52,20611,3917,5644,5402,5141,154530180602280,161خوزستان
6,5222,7161,7981,215400943152012,783زنجان
8,4061,300940535199461420011,442سمنان

22,5997,4785,8815,6785,7652,4981,30063924317552,256سیستان و بلوچستان
53,1777,5744,7782,8151,13341315252261370,133فارس
8,9983,4252,2041,173399842941016,317قزوین

6,0141,7941,3398394402109536338210,882قم
22,8352,2711,08953431313083173027,275کردستان

32,0736,5783,3551,973825269914715645,232کرمان
19,7183,0091,74495843619564177826,156کرمانشاه

17,4591,26873655827310530164020,449کهگیلویه و بویراحمد
20,0523,4882,6981,774846341123246329,355گلستان
36,2946,2423,2671,236278351120047,365گیالن

29,6854,3192,6551,78073623266116139,491لرستان
44,3929,7376,8943,6317441503897165,603مازندران
12,8112,6531,7469484451494194018,806مرکزی

20,8892,5701,8771,21161027710746171727,621هرمزگان
23,1513,8212,3381,10340110126101030,952همدان

14,0561,9351,247648170452020018,123یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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 22 
                                     

دار
مو

ن
1-2 

ان 
جوی

دد
م

ش 
وش

ت پ
تح

س 
جن

ب 
حس

بر
 

ک 
کی

ه تف
ب

ان
ست

ا
 

         

0
50
000

100
000

15
000

0
200

000
25

000
0

وي
رض

ان 
راس

خ
ران

ته
ان

ست
سخوز
فار

ران
زند

ما
قی

شر
ان 

یج
ذربا

آ
ان

ست
وچ

و بل
ان 

ست
سی

ان
صفه

ا
ان

النکرم
گی

ان
ست

لر
بی

غر
ان 

یج
ذربا

آ
ان

ست
گل

دان
هم

شاه
رمان

ک
ان

ست
رد

ک
ان

مزگ
هر

مد
راح

بوی
ه و 

لوی
هگی

ک
برز

ال
زي

مرک
ري

تیا
 بخ

ل و
حا

ارم
چه

هر
وش

ب
زد

ی
بی

جنو
ان 

راس
خ

لی
شما

ان 
راس

خ
الم

ای
ین

قزو
یل

ردب
قما

ان
زنج

ان
سمن

رد
م

زن



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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جدول3-2 مددجویان و اعضای خانوارتحت پوشش برحسب جنس به تفکیک استان

زنمردجمع کلاستان

13944,903,5322,513,1202,390,412
13955,138,7642,632,1922,506,572
13965,362,1062,727,6722,634,434
13975,935,4192,977,6842,957,735
13986,456,9313,230,7753,226,156

367,171179,169188,002آذربایجان شرقی
212,211105,727106,484آذربایجان غربی

97,13849,69547,443اردبیل
266,332139,457126,875اصفهان

138,93668,39470,542البرز
90,31043,76846,542ایالم

94,78947,45047,339بوشهر
490,465248,845241,620تهران

90,53544,61445,921چهارمحال و بختیاری
117,51857,48760,031خراسان جنوبی
585,282288,688296,594خراسان رضوی
102,98550,06652,919خراسان شمالی

476,574233,232243,342خوزستان
85,40541,83443,571زنجان
48,78922,72226,067سمنان

443,407228,808214,599سیستان و بلوچستان
394,173197,627196,546فارس
108,94052,00356,937قزوین

113,35055,69057,660قم
131,37267,93663,436کردستان

230,563116,318114,245کرمان
163,91882,93380,985کرمانشاه

104,39553,33151,064کهگیلویه و بویراحمد
226,876115,210111,666گلستان
195,28494,401100,883گیالن

239,552126,284113,268لرستان
338,641172,839165,802مازندران
111,69556,45855,237مرکزی

122,80459,50063,304هرمزگان
170,37085,22885,142همدان

97,15145,06152,090یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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نمودار2-2 مددجویان و اعضای خانوار تحت پوشش برحسب جنس به تفکیک استان
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خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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نقشه 1-2 توزیع مددجویان و اعضای خانوارتحت پوشش به تفکیک استان

 

25 
 

 استان به تفکیکتحت پوشش مددجویان و اعضاي خانوارتوزیع  2-1 قشهن                                                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               
         



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول4-2 سالمندان خانوارهای مددجویان تحت پوشش برحسب جنس  به تفکیک استان 

زنمردجمع کلاستان

1394548,683270,937277,746
1395608,650300,643308,007
1396617,729301,097316,632
1397712,568344,817367,751
1398788,887408,121380,766

49,06226,20422,858آذربایجان شرقی
22,70411,95410,750آذربایجان غربی

9,3214,9024,419اردبیل
35,48718,58816,899اصفهان

20,87310,69210,181البرز
9,4364,9644,472ایالم

11,4756,0485,427بوشهر
80,09541,65738,438تهران

12,0256,9695,056چهارمحال و بختیاری
12,1966,1946,002خراسان جنوبی
65,08633,63531,451خراسان رضوی
10,3695,2225,147خراسان شمالی

57,71130,87926,832خوزستان
11,9776,1715,806زنجان
6,1173,6212,496سمنان

25,07210,45314,619سیستان و بلوچستان
55,29828,55026,748فارس
13,3787,1396,239قزوین

13,5956,8526,743قم
19,85910,1499,710کردستان

21,72010,86010,860کرمان
22,96412,03410,930کرمانشاه

9,5074,4035,104کهگیلویه و بویراحمد
27,27513,53813,737گلستان
28,27915,15113,128گیالن

27,54612,73914,807لرستان
45,28322,97022,313مازندران
16,9989,3887,610مرکزی

13,6087,2176,391هرمزگان
20,42910,6069,823همدان

14,1428,3725,770یزد

سالمندان خانوارهای مددجویان = تعداد مددجویان سالمند+ تعداد اعضای سالمند خانوار مددجویان



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
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کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.

681398 44

جدول5-2 تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی برحسب دفتر پذیرش به تفکیک استان

توانمند سازی خانواده آسیبهای اجتماعیجمع کلاستان
شبه خانوادهو زنان

1394458,75031,337402,81124,602
1395495,16033,930431,75825,347
1396533,57338,749468,53926,285
1397579,22650,855502,18926,182
1398634,13058,992549,60025,538

54,7283,18949,7061,833آذربایجان شرقی
19,7531,41717,602734آذربایجان غربی

11,43594510,297193اردبیل
21,59881119,7191,068اصفهان

7,1561786,220758البرز
9,6881,1878,43665ایالم

20,1741,83217,916426بوشهر
34,3211,12930,2812,911تهران

9,5641,3137,872379چهارمحال و بختیاری
9,2321,3577,336539خراسان جنوبی
51,0853,00544,0863,994خراسان رضوی
9,6361,9117,083642خراسان شمالی

57,1121,83254,753527خوزستان
8,0501,3826,366302زنجان
4,7395673,846326سمنان

31,4023,22927,702471سیستان و بلوچستان
31,7622,30028,3501,112فارس
10,6523,2786,998376قزوین

3,3684102,770188قم
13,1461,04611,778322کردستان

34,2751,29129,5833,401کرمان
11,7691,43710,146186کرمانشاه

14,34192413,082335کهگیلویه و بویراحمد
11,36564610,168551گلستان
33,1326,68125,2621,189گیالن

28,5031,38526,486632لرستان
24,7255,04619,138541مازندران
9,6865788,792316مرکزی

17,3083,09713,815396هرمزگان
20,1714,19015,595386همدان

10,2541,3998,416439یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت برحسب جنس به تفکیک استان

استان
جمع معلولیت

خیلی شدیدشدیدمتوسطخفیفنامشخصجمع کل

13941,220,767571,664157,916331,172432,780220,596
13951,319,430286,574180,692361,404474,921226,169
13961,415,710112,255211,194399,496517,249217,620
13971,590,11363,798263,641462,611578,517221,546
13981,710,47556,470309,395503,093622,086219,431

86,8901,56616,63326,28428,81813,589آذربایجان شرقی
58,3121,4547,89117,68122,5668,720آذربایجان غربی

23,4171,1662,5416,1108,8884,712اردبیل
97,4785,08915,88829,69535,23311,573اصفهان

37,8561,8976,66411,63412,8914,770البرز
15,4375611,8524,5346,1452,345ایالم

22,1871,0053,1416,5807,8703,591بوشهر
194,87412,01542,00853,06962,48925,293تهران

30,7591,7846,1219,91010,9332,011چهارمحال و بختیاری
26,8876675,0828,2059,8103,123خراسان جنوبی
147,6523,24626,06245,87857,17015,296خراسان رضوی
23,5248113,9387,2438,7702,762خراسان شمالی

106,19164614,13930,00645,00216,398خوزستان
22,1591,0623,1855,7758,7583,379زنجان
15,8785343,5954,8865,2021,661سمنان

62,8082,1494,03115,96730,43010,231سیستان و بلوچستان
135,1182,28127,94843,13645,07616,677فارس
33,1825779,4739,3539,8133,966قزوین

24,4011,3503,3088,5478,4702,726قم
30,5991,3844,3739,29211,8583,692کردستان

69,4121,65911,98218,76028,0998,912کرمان
42,8359038,30111,13117,7804,720کرمانشاه

20,4941,2401,5785,2148,6053,857کهگیلویه و بویراحمد
59,8913,40913,30720,08018,2494,846گلستان
54,14053010,85915,23422,0215,496گیالن

54,4471,57614,98316,08618,1113,691لرستان
62,68537110,29515,98322,66213,374مازندران
35,2371,6355,7659,97013,6134,254مرکزی

35,8011,4844,50012,91611,8365,065هرمزگان
45,2271,7348,69714,37814,0896,329همدان

34,69768511,2559,55610,8292,372یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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ادامه جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت بر حسب جنس به تفکیک استان

استان

مرد

جسمی حرکتیبینایی

خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخص
جمعخیلی شدیدشدیدمتوسطخفیفنامشخصجمعشدید

139429517,48325,19726,23614,90084,11168943,360104,721108,02255,629312,421
139552019,93827,17228,40015,46591,49595949,362112,495115,98556,704335,505
139674023,90229,98930,93815,315100,8841,25056,931121,205120,80753,156353,349
13971,00631,05334,65834,20015,699116,6161,68870,440136,299128,39152,765389,583
13981,08137,58136,60536,21515,976127,4581,87981,522144,172132,47451,016411,063

41,3172,1741,9791,0126,486184,5728,2506,3722,92122,133آذربایجان شرقی
139011,0331,0345473,5281012,6375,6445,2302,17515,787آذربایجان غربی

32734575433051,58147502,0382,1271,3086,227اردبیل
31,4731,5971,7768545,703133,2097,4057,4272,00920,063اصفهان

23496695883511,959401,7993,2473,1161,2829,484البرز
13856914991491,72515561,4431,4186544,072ایالم

04166334311751,65579321,8241,7549305,447بوشهر
9333,1822,4322,9191,72111,1879478,32413,57313,4945,12241,460تهران

68188887531662,631141,5652,9712,3815837,514چهارمحال و بختیاری
65655475512671,936241,0231,8761,7105765,209خراسان جنوبی
32,8622,9773,69193510,468597,05613,34411,2143,60835,281خراسان رضوی
06054934422011,74101,0422,4302,0816846,237خراسان شمالی

92,2222,5212,3021,1538,207183,5208,7499,1443,28824,719خوزستان
14294295252041,58811,0781,8832,0328095,803زنجان
13173603201091,10719061,2469893883,530سمنان

164101,5222,0116414,6001221,0474,7267,2462,69015,831سیستان و بلوچستان
44,5323,5163,2271,74813,027208,04212,83410,1164,02535,037فارس
01,3997265972172,93922,1662,0691,7706546,661قزوین

04254644692711,62908732,2271,8224965,418قم
56206036192822,12931,2242,8512,6479817,706کردستان

21,7311,2831,3716275,014563,2555,3945,8302,08916,624کرمان
41,4956911,0284043,622122,0333,1073,8468429,840کرمانشاه

22045714812421,500183501,3321,8579174,474کهگیلویه و بویراحمد
112,4351,8931,2333655,937834,2136,6453,8381,27116,050گلستان
41,1218541,0254713,475133,3444,4604,1381,31313,268گیالن

52,2451,5221,0133275,112204,3164,6863,9101,07714,009لرستان
21,1791,1321,2588234,394173,6214,8374,4233,38016,278مازندران
07975626893332,38191,4053,0692,7719798,233مرکزی

294481,4091,0995053,4902361,4013,7203,0021,0929,451هرمزگان
121,0261,1628812983,379172,4054,3393,0622,28012,103همدان

01,4007948612733,32832,8581,9531,7075937,114یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
 6747دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

ادامه جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت بر حسب جنس به تفکیک استان

استان

مرد

روانیذهنی

شدیدمتوسطخفیفنامشخص
خیلی 

شدید
شدیدمتوسطخفیفنامشخصجمع

خیلی 

شدید
جمع

139453435,43852,58775,32938,381202,26949,1564221,91011,45991663,863
139578138,11655,42679,28038,545212,14846,1367753,28018,7561,26170,208
139696941,62359,53182,90936,055221,08740,2831,2835,93228,6311,60077,729
13971,15446,42265,54187,28634,990235,39335,3662,2409,24339,4531,90988,211
13981,30050,86769,41190,49833,155245,23129,6573,04312,63648,9752,20996,520

33,3062,8223,8611,98911,9811,020703141,859563,319آذربایجان شرقی
429412,5744,1442,0279,72877312661,196652,112آذربایجان غربی

74599901,7577653,97882138191611151,676اردبیل
134,1164,7883,8021,73814,4573,2902941,5684,645819,878اصفهان

21,3751,8711,5095965,3531,28347313953762,672البرز
01463959683151,8243603920214588ایالم

33751,0121,3587503,49857824132523521,309بوشهر
9217,5407,6067,6713,35427,0922,7963911,1134,3072128,819تهران

11,1581,2421,3752614,0379982092922212,053چهارمحال و بختیاری
61,2091,3541,3695234,461353108468531,135خراسان جنوبی
335,3707,0958,6162,78523,8992,1652069364,053867,446خراسان رضوی
16761,0671,3374683,5495467623953171,399خراسان شمالی

82,3324,4028,0091,94216,6933702164983,9802115,275خوزستان
03706891,1564442,65962918929582131,910زنجان
37136776402492,28229854234560391,185سمنان

856192,3635,2982,13310,4981,0351795301,7591673,670سیستان و بلوچستان
363,4565,2676,0622,21017,0311,4824391,1292,498765,624فارس
01,0411,2871,1684043,9004101043697511,211قزوین

05541,3021,2414343,53195579420460201,934قم
35601,1641,8886114,22684727114782431,813کردستان

292,2392,8974,4571,49511,1171,062234242,9341284,571کرمان
121,3571,3502,9354866,1405881746261,360542,802کرمانشاه

82446211,3657552,99361584248570301,547کهگیلویه و بویراحمد
231,8032,1952,6176087,2461,935522601,129503,426گلستان
51,7342,0882,9919437,761327521132,605683,165گیالن

31,2631,7132,5714706,0208291547931,70963,491لرستان
31,3342,0483,3002,0588,743223937732,9582664,313مازندران
18821,3392,0896704,9811,0038127847442,029مرکزی

387842,0161,8457845,46751375279532351,434هرمزگان
91,3791,9032,1176756,0831,12489494854142,575همدان

21,5321,2749822134,003429263821,29662,139یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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ادامه جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت برحسب جنس به تفکیک استان

استان

مرد

صوت و گفتارشنوایی

خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخص
خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخصجمعشدید

جمعشدید

13941488,02428,03042,17424,948103,3245561,8403,0474,2161,41011,069
13952309,67230,21443,72924,916108,7619623,1645,2687,1132,33418,841
139635511,90332,32944,50123,680112,7681,3845,2138,51211,4913,38129,981
139747215,63836,06446,43922,738121,3511,6937,65112,52616,4154,47042,755
139849919,58138,83046,98121,334127,2251,7759,85517,01523,2926,34858,285

01,1592,3652,3771,5977,49835251,0451,1413923,106آذربایجان شرقی
355361,4681,6484034,090579278466119947آذربایجان غربی

31724176184191,62911125382297اردبیل
69442,4592,6201,4067,43534961,0081,5626253,694اصفهان

13397841,1904332,7471291564523811,460البرز
01483994761931,21601744481110ایالم

12454834951911,4150293628093بوشهر
3702,4503,6314,5762,85313,8801,7214,1254,5415,1341,53817,059تهران

22538599261522,1920367910413232چهارمحال و بختیاری
23347888932652,28221453696331241,273خراسان جنوبی
11,4763,4694,34979210,08727141,8492,9668256,356خراسان رضوی
02273426322261,42727123135889751خراسان شمالی

37162,1362,4311,9997,28511735229906882,374خوزستان
01835186593191,679126367112146زنجان
02473814451381,21104610916444363سمنان

162478881,8254603,43612453177851341,293سیستان و بلوچستان
51,8973,9544,2522,07412,18223181,0871,5673593,333فارس
09019136956723,18106067599762752,616قزوین

03209049753142,5130372139924373قم
13057528522622,17221161571185398کردستان

36531,2381,3647614,01912657871,5583082,919کرمان
64681,1381,7461,0124,37024111813345339کرمانشاه

2653315463021,24617641149195کهگیلویه و بویراحمد
156221,5941,8806384,749171817245گلستان
54981,1831,9443573,987213621231942711گیالن

31,4609741,2952153,9471487577674721,811لرستان
14671,1611,6621,2744,565110926729674747مازندران
15316831,0143902,61911486037881251,665مرکزی

112285877936222,24131184888194هرمزگان
56641,2181,1674403,49441773425682251,316همدان

18268136361552,4310561674966682,269یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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  ادامه جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت برحسب جنس به تفکیک استان

استان

زن

جسمی حرکتیبینایی

خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخص
خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخصجمعشدید

جمعشدید

13941767,30412,77414,9029,35744,51356918,73651,19267,46831,802169,767
13953358,49713,89016,2109,78148,71375122,26256,34173,54332,813185,710
139653210,37115,66617,9639,75654,28896426,13461,63977,53131,235197,503
139775713,97918,65420,61310,45564,4581,35034,33972,66786,75832,945228,059
139883917,33420,11822,19610,81071,2971,52840,72677,92091,02832,901244,103

26991,2111,1536883,753102,2994,2614,3051,99312,868آذربایجان شرقی
113985536033371,902541,5553,6373,6981,40510,349آذربایجان غربی

112020733020986773849701,1687463,275اردبیل
45699121,0935433,121191,4103,8065,0461,27711,558اصفهان

01413393792351,094939971,6952,0748505,709البرز
01983763251071,00602537181,0875102,568ایالم

218931931215197354801,0361,2446233,388بوشهر
7361,6501,4451,7791,1116,7217744,6767,4339,1483,33025,361تهران

14154994841101,50959961,8391,8644185,122چهارمحال و بختیاری
82723173722171,186154521,0091,2483973,121خراسان جنوبی
31,2311,5432,2436255,645673,0926,5727,4672,45219,650خراسان رضوی
127425928714596614021,1781,4264623,469خراسان شمالی

31,1371,4591,5248274,950181,9785,1087,0372,40816,549خوزستان
01962863871721,04155221,0201,3185013,366زنجان
21481962097262725058097612902,367سمنان

112678131,1064522,649704772,1994,3021,5498,597سیستان و بلوچستان
11,8041,7291,7841,1146,432143,8236,4256,4132,11418,789فارس
07334394152141,80111,0721,1701,2444313,918قزوین

018424728017288313421,1511,2783853,157قم
13133824512001,34766511,9202,0536845,314کردستان

37136708474922,725301,3852,6353,8051,1819,036کرمان
56583435442381,788241,0461,8372,4295575,893کرمانشاه

13231232214591172138381,6036593,320کهگیلویه و بویراحمد
121,1891,1658622953,523681,6883,4942,8027078,759گلستان
15525376862862,062191,9913,2433,4769659,694گیالن

51,0478025632042,62161,9502,5012,5287097,694لرستان
24785367445242,284241,9592,6833,2482,27310,187مازندران
13372523982081,19626431,6051,9156634,828مرکزی

172159477103362,2251677121,9931,6896485,209هرمزگان
54485434601971,653121,1611,9681,9961,2426,379همدان

16274805441841,83621,6121,1671,3564724,609یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.

68

کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.

681398 50

ادامه جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت برحسب جنس به تفکیک استان

استان

زن

روانیذهنی

خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخص
خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخصجمعشدید

جمعشدید

139426918,94729,83547,03524,376120,46223,8493031,1144,85937130,496
139541920,31831,69449,75624,660126,84722,7564901,8647,79149933,400
139653022,29934,27852,34223,485132,93420,4738033,02711,81661836,737
139766925,27238,76657,44624,277146,43018,2441,4365,04216,79576642,283
139874727,58541,40159,73423,571153,03815,6511,9376,75920,7871,14246,276

11,7021,5572,5151,4597,23450343115773141,448آذربایجان شرقی
264591,4202,6561,2275,7883631443547391,006آذربایجان غربی

72184711,0835322,31130517561918577اردبیل
112,2582,9722,6171,1859,0431,7202377521,729274,465اصفهان

48841,0949794583,41947040154333281,025البرز
1581986692281,154197041047312ایالم

02136011,0465512,4114093014229528904بوشهر
4924,8684,9284,8832,49517,6669741363571,4862653,218تهران

05776678651562,2657562012355871,464چهارمحال و بختیاری
57161,0159484803,1642444583075618خراسان جنوبی
142,6404,1565,5781,92114,309895612971,655442,952خراسان رضوی
13475487942501,940258329225710649خراسان شمالی

01,1542,4405,3111,56210,4672071213681,824942,614خوزستان
42193786733191,59342115734901061,105زنجان
14254074571891,4792242112824610629سمنان

553281,4073,5651,4656,820698190337689431,957سیستان و بلوچستان
351,8743,4234,1151,44710,894678264509981222,454فارس
06047807852902,45916454226430505قزوین

12637377873342,1223932513118420753قم
22796151,1984052,49951333159544261,275کردستان

121,1071,7502,9759826,82645313189952581,665کرمان
106247661,9093353,644236116351580231,306کرمانشاه

91303678585521,91657581288450191,413کهگیلویه و بویراحمد
168451,2481,7574174,2831,22960320687262,322گلستان
39421,3142,0866835,02815144711,092331,391گیالن

36699981,6873843,74169314350266332,004لرستان
26661,2672,2211,5415,69795523211,2951041,867مازندران
54807671,3684863,106612597420161,150مرکزی

243501,1841,1745223,2544325120527316977هرمزگان
37501,1651,4634763,85753752239335101,173همدان

09367617122402,6492461223658311,078یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
 6751دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

 ادامه جدول6-2 معلولیت مددجویان دارای معلولیت برحسب جنس به تفکیک استان

استان

زن

صوت و گفتارشنوایی

خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخص
خیلی شدیدمتوسطخفیفنامشخصجمعشدید

جمعشدید

1394814,88518,84628,55617,56969,9373361,1741,9192,5249376,890
13951246,08720,50729,96317,59374,2745722,0113,2534,3951,59811,829
13962317,59022,11331,15116,94778,0328533,1425,2757,1692,39218,831
139731910,45325,45634,00117,25687,4851,0804,7187,69510,7203,27627,489
139834313,29427,83534,68016,28892,4401,1716,07010,39115,2264,68137,539

16911,6541,8151,1825,34312505166682861,721آذربایجان شرقی
293198381,0902872,56324012725489512آذربایجان غربی

7952713953701,1380417271361اردبیل
56261,7521,8681,3725,62322566761,0484562,438اصفهان

02215778753201,993118132737260941البرز
080243330163816181419446ایالم

01953433721401,0500131912044بوشهر
2181,8492,9663,5962,18710,8161,1332,8173,0443,4961,10511,595تهران

12456046261171,59301847757147چهارمحال و بختیاری
12775646421801,66417522445286838خراسان جنوبی
29662,4613,2155817,22523881,1792,1236424,334خراسان رضوی
014925042616699113711419954405خراسان شمالی

74291,4811,8171,6545,38821413226335721,670خوزستان
01203484632741,205092326664زنجان
1190281318101891123589332207سمنان

201806661,3273912,584942199517106873سیستان و بلوچستان
21,3222,7033,1311,2308,38821775609302581,927فارس
05246475205262,21704124786822021,774قزوین

01816397722301,82202511210326266قم
01944996651921,55015176411170کردستان

74589921,0865583,10111405019202331,795کرمان
42667291,1967022,897023757422194کرمانشاه

262212389223888163050491کهگیلویه و بویراحمد
153871,2371,4154673,521161112030گلستان
03781,0361,4893033,20606712317032392گیالن

51,0096971,0141752,9003240321484491,097لرستان
02868211,1341,0073,24815113712350362مازندران
04235147772531,9670106352537871,082مرکزی

122074545724871,732218385910127هرمزگان
34317878193292,3693115218367143846همدان

15345695261211,7510331453660461,490یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.
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جدول7-2 فرزندان تحت سرپرستی سازمان برحسب جنس به تفکیک استان

جمع کلاستان
مراقبت در خانهمراقبت در خانوده

مردزنجمعمردزنجمع
139424,60214,783......9,819......
139525,34715,360......9,987......
139626,28515,821......10,464......
139726,18216,064......10,118......
139825,53817,0718,2648,8078,4673,9294,538

1,8331,60081678423391142آذربایجان شرقی
734420178242314125189آذربایجان غربی

1931144668793742اردبیل
1,068628318310440225215اصفهان

758490233257268107161البرز
65653530000ایالم

426385198187412219بوشهر
2,9111,7648678971,147505642تهران

379336178158432419چهارمحال و بختیاری
539276117159263130133خراسان جنوبی
3,9942,3321,0881,2441,662705957خراسان رضوی
642424218206218114104خراسان شمالی

52732116116020610799خوزستان
302252121131502228زنجان
326874542239122117سمنان

4713451681771264581سیستان و بلوچستان
1,112570276294542250292فارس
3762751351401014853قزوین

1881215566672641قم
32216283791608377کردستان

3,4012,3681,1791,1891,033546487کرمان
1861035053834043کرمانشاه

33532515217310100کهگیلویه و بویراحمد
551310163147241109132گلستان
1,18996746350422295127گیالن

632550256294824438لرستان
5413451521931969997مازندران
316261116145552035مرکزی

396343167176532528هرمزگان
3862521071451347064همدان

4392801231571598376یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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جدول8-2 کودکان خدمت گیرنده از مهدهای کودک به تفکیک استان

خودکفاخصوصیدولتیجمع کلاستان

1394649,4862,153640,0607,273
1395643,4491,951634,7226,776
1396612,4291,593603,6087,228
1397666,724932660,8554,937
1398660,997438655,8994,660

46,551046,5510آذربایجان شرقی
23,6222523,53859آذربایجان غربی

12,305012,3050اردبیل
39,1241838,823283اصفهان

11,374011,3740البرز
14,141014,1410ایالم

10,845010,256589بوشهر
63,2214063,1810تهران

10,360010,29466چهارمحال و بختیاری
10,711010,7110خراسان جنوبی
80,392080,36329خراسان رضوی
8,77408,7740خراسان شمالی

31,665031,203462خوزستان
5,30405,3040زنجان
7,388137,3750سمنان

24,987024,9870سیستان و بلوچستان
40,55222740,24976فارس
5,55805,5580قزوین

9,29407,0272,267قم
12,494012,4940کردستان

30,080930,0710کرمان
22,144022,017127کرمانشاه

15,691015,6910کهگیلویه و بویراحمد
8,94308,9430گلستان
15,316015,28432گیالن

15,142015,1420لرستان
27,6351027,61510مازندران
7,34407,3440مرکزی

18,6689617,992580هرمزگان
16,528016,44880همدان

14,844014,8440یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.
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جدول9-2 تعداد خدمت گیرندگان مراکز آسیبهای اجتماعی به تفکیک استان
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1394494,83633,832150,38036,187526,7405,428145,784590,519
1395521,25134,101173,94031,085534,7069,287173,725757,014
1396629,23748,731186,26928,032458,9085,152227,547618,405
1397818,01468,308225,49837,598491,1086,198277,631764,517
1398945,39478,316237,67825,807479,1994,805333,697792,726

33,3612,9358,5162,29322,7003611,18118,236آذربایجان شرقی
20,2012,4741,38235462,14420610,26522,791آذربایجان غربی

21,4963,4102,97424021,2632026,9578,879اردبیل
31,3202,39713,49491922,27420710,65439,681اصفهان

23,81482914,8682932,820656,51030,593البرز
8,8601,9577286622,192464,3014,434ایالم

16,1242,9314,7582,3713,482162,8573,097بوشهر
82,2611,90412,4381,2013,22449156,582208,249تهران

4,7733621,5347524,208101,7669,689چهارمحال و بختیاری
25,8653,2724,0963,11150,9193711,97916,473خراسان جنوبی
75,4183,96252,55060884,5496109,99421,321خراسان رضوی
7,4591,2632,916139797261,4742,056خراسان شمالی

29,0525,1195,3531,1336,6951318,47255,838خوزستان
12,0841,0055,2902461,56704,0834,927زنجان
6,0713182,1161542,541852,03710,978سمنان

24,0652,3941,0001,8663,0871,0168,12913,930سیستان و بلوچستان
114,20913,09621,8341,7056,76655432,59669,913فارس
38,3732,4966,31665911,8395515,29136,104قزوین

13,3066142,01884523,8771387,37039,942قم
4,81762993893532,86501,5761,796کردستان

26,5782,5471,9311,44911,97210613,08424,601کرمان
30,5044,8962,3121959,04726915,88616,784کرمانشاه

4,2116721,240285380821,0211,393کهگیلویه و بویراحمد
19,4611,98511,058189864333,76718,645گلستان
33,0011,68110,7761128,6143312,88923,998گیالن

9,7905782,270170883525,6479,591لرستان
134,2176,56322,0562,7366,7562440,14146,313مازندران
22,7787807,980716,666127,1618,357مرکزی

10,9361,2085,444215508652,3734,395هرمزگان
46,4501,3705,98812215,21613212,29814,065همدان

14,5392,6691,50445428,484665,3565,657یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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ادامه جدول9-2 تعداد خدمت گیرندگان مراکز آسیب های اجتماعی به تفکیک استان
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1394118,7196273181,6681,89300…
139590,9858403571,6491,5761663,540…
1396122,3976694461,4321,1357243726,331…
1397188,0495775001,4061,2781,1911,0758,556149
1398253,1205034701,2751,0011,3101,4255,753234

8,054241618074601540آذربایجان شرقی
5,24416501051901310آذربایجان غربی

7,4002833608680800اردبیل
3,2105114330391911110اصفهان

1,0522291910001370البرز
1,049341021769120ایالم

2,3071221141541807010بوشهر
8,54518663030310396340تهران

9012110240970چهارمحال و بختیاری
3,27224052019210خراسان جنوبی
6,6634035732260658053خراسان رضوی
1,26801018001202250خراسان شمالی

8,508171547010601510خوزستان
1,3595265400340زنجان
1,2693221300720سمنان

9,40042014002400سیستان و بلوچستان
43,82717313001311602280فارس
13,0803713105073861620قزوین

1,8960164016502400قم
680191200107110کردستان

6,147383350501,16253کرمان
6,26411212012108726090کرمانشاه

71885000501300کهگیلویه و بویراحمد
2,2528136172662450گلستان
7,404230816920210گیالن

8907391915001030لرستان
62,3831219140232618238مازندران
6,448559019055620مرکزی

1,45488445201100هرمزگان
26,21021245918800380همدان

3,966176180265991190یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.
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4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.
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جدول10-2 خدمت گیرندگان مراکز روزانه،  حرفه آموزی و کارگاههای تولیدی حمایتی به تفکیک استان

نیجمع کلاستان
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139439,6789,7472003,0963234002,6044,6432,2641,678…11,4643,259…
139542,72010,1852003,4043344292,8325,0882,6002,307…12,0613,280…
139645,91710,6073653,8135064933,2815,8022,6572,666…11,9723,755…
139750,83310,6015044,2927374363,5946,3642,9133,408…13,2164,188580
139853,52110,7526464,6518954603,7326,9842,9233,65968813,1234,361647

3,7551,1304755250522773981002443328049597آذربایجان شرقی 
2,298458047505029514095154033425740آذربایجان غربی

92419000009815577810224990اردبیل
4,369811059082691205383591271,76236280اصفهان

1,07425501346008022001040202190البرز
500660000333336270225800ایالم

51315500033660042021610بوشهر
5,0661,070402259180024024815040901,80125750تهران

2,573050440630699261695005852210چهارمحال و بختیاری
8261740280062118403602591090خراسان جنوبی
3,2661,000010333033215450289100717340148خراسان رضوی
681136033004714004001071780خراسان شمالی

3,416701010609915517515040101,36517094خوزستان
59833085000113503601771040زنجان
9408107200391571742702621280سمنان

1,255432047893015970307302473840سیستان و بلوچستان
2,32566201100392394378060046719140فارس
834193018559041160946066750قزوین

846286076460541590660181320قم
96615407300185504865182132770کردستان

1,8272147412049022294402272005074040کرمان
1,4301737323350258647093250119830کرمانشاه

6101190460065033540249440کهگیلویه و بویراحمد
1,76246304306601494531155907218 گلستان

1,063208072027336007504341540گیالن
1,739366068001481189386337121150لرستان

2,88453203325001057893342440400980مازندران
89813901605001094839950238200مرکزی

678149005006312202601001680هرمزگان
90519304900109140125930166300همدان 

2,700209030402310386116566135823740یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
 6757دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

جدول11-2 خدمت گیرندگان واحدهای توانپزشکی به تفکیک استان

ارتوپد فنیشنوایی شناسیبینایی سنجیگفتار درمانیکاردرمانیفیزیوتراپیجمع کلاستان

1394902,278450,672135,89798,69471,533131,22814,254
1395668,721331,862107,60479,71866,78074,5518,206
1396730,390365,048113,73187,56473,01482,0069,027
1397482,709201,65191,24555,80636,29492,0245,689
1398123,14024,42411,94410,71835,81340,2410

5,28756801114,1184900آذربایجان شرقی
4,1773,041001,13600آذربایجان غربی

2,13610578653607090اردبیل
2053189703120اصفهان

4240229195000البرز
7,4366043031354,8951,4990ایالم

6,1551,28936263,9668380بوشهر
1,9697939182302350تهران

6,0012,2662,422001,3130چهارمحال و بختیاری
3240515702160خراسان جنوبی
5,9307861691251,7003,1500خراسان رضوی
4,4681,20701,4201,6412000خراسان شمالی

0000000خوزستان
1,65000001,6500زنجان
1,23231437429792380سمنان

0000000سیستان و بلوچستان
6,0431,88348259303,0850فارس
1,175004204103450قزوین

2,7630001,8109530قم
6,3052,2658215937211,9050کردستان

15,1382,9351,6471,8774,3874,2920کرمان
6,0001,1695778211,6201,8130کرمانشاه

52115210811601450کهگیلویه وبویراحمد
3,523686393751,6088150گلستان
3,02240048045201,6900گیالن

5,0987565004502,5438490لرستان
2,5696518345001,0340مازندران
8,1669786642111,4234,8900مرکزی

1,299660001,2330هرمزگان
3,085008503,0000همدان

11,0391,4794151,6803,8233,6420یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول12-2 خدمت گیرندگان مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی به تفکیک استان

اتیسم جسمی حرکتیسالمندبیمار روانی مزمن ذهنیجمع کل استان

139448,37421,30210,58914,8531,630...
139549,08421,11911,44114,4112,113...
139651,61921,53411,83715,6772,571...
139750,83120,06513,11115,2912,364...
139850,34821,13313,21513,9861,98826

2,0911,121464418844آذربایجان شرقی
1,390537349463410آذربایجان غربی

85642728814100اردبیل
3,8351,5929041,263697اصفهان

3,3349451,1671,0841380البرز
3241401265800ایالم

5062561589200بوشهر
10,6253,5792,5184,0105180تهران

622266236107130چهارمحال و بختیاری
669379138138140خراسان جنوبی
5,5382,4021,0081,5345940خراسان رضوی
595298122135400خراسان شمالی

1,741811499339920خوزستان
67125928512700زنجان
57516017124400سمنان

4422071429300سیستان و بلوچستان
2,3961,220581531640فارس
888352246252380قزوین

88954315319300قم
649254209172140کردستان

1,277716328218015کرمان
0 1,07138837327733کرمانشاه

3961611706500کهگیلویه و بویراحمد
803436193150240گلستان
2,172717678708690گیالن

894444292119390لرستان
1,569877398229650مازندران
1,06857626721870مرکزی

4671921799600هرمزگان
1,23557344921300همدان

760305124299320یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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جدول13-2 خدمت گیرندگان مراکز خدمت در منزل به تفکیک استان

 جسمی حرکتیسالمندبیمار روانی مزمن ذهنیجمع کلاستان

139417,4851,5568,2984,9942,637
139517,2551,5388,1684,7492,800
139617,3011,5648,3014,5992,837
139718,1301,4439,5374,4182,732
139817,8301,4238,5334,6973,177

6980289268141آذربایجان شرقی
341402011585آذربایجان غربی

1390503950اردبیل
2,1541051,1199300اصفهان

2214708094البرز
3300502800ایالم

3200275450بوشهر
1,10745704158200تهران

1,542127636539240چهارمحال و بختیاری
403201879799خراسان جنوبی
847100438150159خراسان رضوی
331502013050خراسان شمالی

8379545021280خوزستان
22350536060زنجان
3881331521030سمنان

1604961050سیستان و بلوچستان
565037875112فارس
237306443100قزوین

33702525035قم
3051054030130کردستان

55875212112159کرمان
3940304900کرمانشاه

29450859861کهگیلویه و بویراحمد
55510522973148گلستان
76266430150116گیالن

482418667288لرستان
82850303357118مازندران
1790129500مرکزی

53202570275هرمزگان
30501955060همدان

1,45640703446267یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول14-2 خدمت گیرندگان مراکز توانبخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده به تفکیک استان

تعداداستان

13945,812
13956,650
139610,478
139710,999
13987,434

342آذربایجان شرقی
145آذربایجان غربی

155اردبیل
454اصفهان

158البرز
166ایالم

216بوشهر
410تهران

324چهارمحال و بختیاری
173خراسان جنوبی
376خراسان رضوی
308خراسان شمالی

184خوزستان
176زنجان
145سمنان

156سیستان و بلوچستان
130فارس
158قزوین

136قم
166کردستان

180کرمان
166کرمانشاه

156کهگیلویه و بویراحمد
354گلستان
330گیالن

166لرستان
394مازندران
155مرکزی

170هرمزگان
351همدان

534یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
 6761دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

جدول15-2 خدمت گیرندگان خانه های توانبخشی شبانه روزی به تفکیک استان

سالمندروانی مزمنذهنیجمع کلاستان  

1394…………
1395361361……
1396474474……
1397625625……
139898172617580

3323100آذربایجان شرقی
2510150آذربایجان غربی

45251010اردبیل
383800اصفهان

202000البرز
100100ایالم

200200بوشهر
121111100تهران

8868200چهارمحال و بختیاری
181800خراسان جنوبی
98781010خراسان رضوی
303000خراسان شمالی

2010100خوزستان
0000زنجان
00 00سمنان

0000سیستان و بلوچستان
8464200فارس
30101010قزوین

0000قم
2001010کردستان

7666010کرمان
30101010کرمانشاه

0000کهگیلویه وبویر احمد
333300گلستان
303000گیالن

100010لرستان
33131010مازندران
171700مرکزی

313100هرمزگان
0000همدان

212100یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول16-2 مددجویان دارای معلولیت شناسایی شده در برنامه CBR به تفکیک استان

شناسایی شده از ابتدا شناسایی شده جدید در سال استان
تاکنون

1394......
1395......
139627,636482,306
139727,636482,306
139830,934468,846

1,55118,194آذربایجان شرقی
2,06717,642آذربایجان غربی

288,054اردبیل
1,16515,699اصفهان

161,333البرز
5254,859ایالم

39,692بوشهر
4097,684تهران

8117,136چهارمحال و بختیاری
5658,593خراسان جنوبی
1,82533,123خراسان رضوی
42010,249خراسان شمالی

1,99124,425خوزستان
07,996زنجان
1653,206سمنان

2,27526,122سیستان و بلوچستان
2,10233,097فارس
5397,729قزوین

241,482قم
1,55917,946کردستان

4,61551,133کرمان
71711,128کرمانشاه

834,537کهگیلویه و بویراحمد
4,00627,745گلستان
50621,293گیالن

41913,835لرستان
2,12616,652مازندران
47311,109مرکزی

14119,098هرمزگان
31615,155همدان

2222,900یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
 6763دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

جدول17-2 خدمت گیرندگان برنامه های پیشگیری از معلولیت ها به تفکیک استان

آگاهسازی سالمندیسواد دانش آموزانمشاوره ژنتیکغربالگری شنواییاستان
13941,044,661130,201...  ...
13951,131,613172,999...  ...
13961,187,525194,511...  28,674
13971,217,304202,478...  66,884
13981,102,961180,7961,052,20860,460

62,2598,59841,8569,200آذربایجان شرقی

55,1971,71948,0120آذربایجان غربی

19,0075,92121,0262,563اردبیل

63,45212,65246,5787,030اصفهان

39,2244,26838,9170البرز

8,1771,9936,5181,106ایالم

14,62259613,1590بوشهر

100,29522,012119,6090تهران

16,3052,85013,7320چهارمحال و بختیاری

15,4323,12313,6412,938خراسان جنوبی

113,20153,780108,0086,155خراسان رضوی

14,0481,74711,5880خراسان شمالی

84,5156,955116,2000خوزستان

13,5481,60614,5580زنجان

6,9021,85710,0862,119سمنان

66,77097024,720380سیستان و بلوچستان

66,0757,44748,3696,870فارس

15,5391,5524,6060قزوین

17,9783,65014,2280قم

23,1471,11419,5610کردستان

45,3643,14045,1944,242کرمان

23,8903,40723,3000کرمانشاه

12,0322,40516,0052,300کهگیلویه و بویراحمد

34,8951,60524,0850گلستان

20,5583,08051,0650گیالن

27,0804,62422,0202,604لرستان

33,8335,32647,5538,382مازندران

14,5482,03818,6240مرکزی

27,0481,62522,9892,125هرمزگان

22,1192,05026,3050همدان

25,9017,08620,0962,446یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول18-2 کودکان دارای آسیب شنوایی شناسایی شده در برنامه غربالگری شنوایی به تفکیک استان

تعداداستان

1394...
1395...
13963,777
13973,653
13983,153

201آذربایجان شرقی
98آذربایجان غربی

80اردبیل
76اصفهان

46البرز
41ایالم

171بوشهر
128تهران

24چهار محال و بختیاری
121خراسان جنوبی
385خراسان رضوی
262خراسان شمالی

205خوزستان
6زنجان
13سمنان

221سیستان و بلوچستان
324فارس
65قزوین

19قم
44کردستان

84کرمان
84کرمانشاه

36کهگیلویه و بویراحمد
65گلستان
39گیالن

52لرستان
45مازندران
43مرکزی

96هرمزگان
34همدان

45یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
67دݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݐ

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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   جدول19-2 کودکان غربال شده درپایگاههای تنبلی چشم پیشگیری از معلولیتها به تفکیک استان

تعداداستان

13943,052,389
13953,042,141
13963,326,676
13973,444,694
13983,379,568

158,343آذربایجان شرقی
156,554آذربایجان غربی

77,128اردبیل
162,928اصفهان

123,485البرز
18,238ایالم

35,784بوشهر
618,051تهران

50,889چهار محال و بختیاری
48,755خراسان جنوبی
179,922خراسان رضوی
25,106خراسان شمالی

304,481خوزستان
46,563زنجان
22,719سمنان

185,029سیستان و بلوچستان
194,261فارس
39,943قزوین

41,375قم
72,513کردستان

124,234کرمان
62,268کرمانشاه

38,730کهگیلویه و بویراحمد
83,601گلستان
71,896گیالن

92,661لرستان
109,053مازندران
56,293مرکزی

80,546هرمزگان
45,285همدان

52,934یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول20-2 کودکان ارجاع شده از غربالگر به سطوح تخصصی درپایگاههای تنبلی چشم پیشگیری از 
معلولیتها به تفکیک استان

تعداداستان

1394196,134
1395212,817
1396219,738
1397215,766
1398190,572

9,278آذربایجان شرقی
7,650آذربایجان غربی

8,208اردبیل
9,686اصفهان

7,806البرز
1,311ایالم

2,308بوشهر
36,055تهران

3,513چهار محال و بختیاری
3,131خراسان جنوبی
9,033خراسان رضوی
1,968خراسان شمالی

13,839خوزستان
2,604زنجان
1,386سمنان

6,777سیستان و بلوچستان
13,021فارس
2,912قزوین

3,266قم
5,193کردستان

6,264کرمان
1,089کرمانشاه

1,681کهگیلویه و بویراحمد
4,776گلستان
3,246گیالن

3,559لرستان
3,188مازندران
3,874مرکزی

5,624هرمزگان
4,199همدان

4,127یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.
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جدول21-2 کودکان معاینه شده توسط اپتومتریست درپایگاههای تنبلی چشم پیشگیری ازمعلولیت ها به 

تفکیک استان

تعداد استان

1394166,324
1395152,964
1396150,200
1397187,877
1398139,518

7,709آذربایجان شرقی
8,389آذربایجان غربی

7,629اردبیل
5,826اصفهان

4,236البرز
784ایالم

1,298بوشهر
27,923تهران

4,819چهار محال و بختیاری
3,397خراسان جنوبی
4,520خراسان رضوی
1,235خراسان شمالی

3,897خوزستان
1,912زنجان
761سمنان

2,736سیستان و بلوچستان
9,763فارس
2,846قزوین

3,408قم
3,886کردستان

6,047کرمان
781کرمانشاه

3,334کهگیلویه و بویراحمد
3,316گلستان
1,877گیالن

1,986لرستان
3,484مازندران
2,831مرکزی

4,668هرمزگان
1,605همدان

2,615یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.

681398 68

جدول  22 -2 جلسات و مراجعان مشاوره حضوری برحسب نوع مدیریت به تفکیک استان
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1394788,5191,568,725745,104717,21327,8911,491,8731,440,56851,305
1395926,1341,901,318867,410832,13735,2731,804,6121,742,99761,615
13961,033,0582,317,270968,753930,30738,4462,199,7812,124,55775,224
13971,100,7642,484,9981,029,845968,27461,5712,383,544139,45075,224
13981,279,7982,712,8011,201,7701,129,71472,0562,569,5142,448,929120,585

34,00615,11927,64824,4953,15313,57412,2461,328آذربایجان شرقی
12,68314,84111,99711,44854913,64011,3422,298آذربایجان غربی

35,96448,10634,86032,4512,40939,26033,4075,853اردبیل
144,02322,727141,028133,7907,23821,76721,008759اصفهان

10,52545,9349,8898,7911,09844,53241,6732,859البرز
7,229426,6216,8995,8261,073420,340399,37520,965ایالم

12,74823,85512,32410,9001,42423,39120,0943,297بوشهر
128,727253,136123,018114,8828,136241,614223,88817,726تهران

19,25422,39618,75118,751021,64521,6450چهارمحال و بختیاری
10,50315,1477,8146,3101,50411,2149,1912,023خراسان جنوبی
122,795132,629119,88697,22222,664128,369104,73323,636خراسان رضوی
64,042192,12661,82061,150670185,460183,4502,010خراسان شمالی

24,20070,99223,49423,494070,48270,4820خوزستان
11,00721,6099,8579,45040719,99619,175821زنجان
4,1555,8994,0113,3406715,6874,704983سمنان

7,3809,8804,7774,5172606,6026,238364سیستان و بلوچستان
228,363470,012196,072195,313759407,312406,1381,174فارس
17,97125,03917,12417,124024,01324,0130قزوین

16,11634,06516,08615,96112534,02733,770257قم
13,95039,20012,10012,100034,75034,7500کردستان

31,63875,86227,95621,8806,07668,45357,89410,559کرمان
32,05058,88129,51018,09011,42053,86034,06019,800کرمانشاه

14,87022,47213,02613,026019,53919,5390کهگیلویه و بویراحمد
26,04849,73025,53025,530048,47348,4730گلستان
37,28676,26636,31035,67463674,80873,7581,050گیالن

10,15315,4169,2349,234013,85113,8510لرستان
119,503361,627119,503119,5030361,627361,6270مازندران
9,04219,7998,9608,960019,71719,7170مرکزی

6,90511,0216,3945,70369110,4029,473929هرمزگان
16,39722,32715,92015,51240821,51420,784730همدان

50,265110,06749,97249,287685109,595108,4311,164یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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ادامه جدول22 -2 جلسات و مراجعان مشاوره حضوری برحسب نوع مدیریت به تفکیک استان
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139443,41531,58011,83576,85258,96617,886
139558,72444,73413,99096,70674,94821,758
139664,30551,82112,484117,48996,68820,801
139770,91955,12115,798101,45424,01320,801
139878,02861,28716,741143,287116,74126,546

6,3581,1865,1721,5451,5450آذربایجان شرقی
68668601,2011,2010آذربایجان غربی

1,1041,10408,8461,5417,305اردبیل
2,9952,6783179609600اصفهان

63663601,4021,4020البرز
33033006,2815,635646ایالم

4243675746440658بوشهر
5,7095,6208911,52211,43290تهران

50350307517510چهارمحال و بختیاری
2,6896951,9943,9338983,035خراسان جنوبی
2,9092,90904,2604,2600خراسان رضوی
2,2222,22206,6666,6660خراسان شمالی

70670605105100خوزستان
1,1503897611,6135351,078زنجان
14414402122120سمنان

2,6031,0461,5573,2781,3851,893سیستان و بلوچستان
32,29128,6323,65962,70056,2426,458فارس
84784701,0261,0260قزوین

3030038380قم
1,8507501,1004,4502,2502,200کردستان

3,6822,8768067,4096,0011,408کرمان
2,5401,5609805,0213,0112,010کرمانشاه

1,8441,84402,9332,9330کهگیلویه و بویراحمد
51851801,2571,2570گلستان
97697601,4581,4580گیالن

91991901,5651,5650لرستان
000000مازندران
8208282082مرکزی

51151106196190هرمزگان
47747708138130همدان

293126167472189283یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول23-2 خدمت گیرندگان مراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به تفکیک استان

اجتماع درمان مداراقامتی بهبود و بازتوانی سرپایی غیردولتیسرپایی دولتیجمع کلاستان

1394446,9435,093120,162319,0712,617
1395417,1553,135111,166300,6122,242
1396486,4601,46396,160385,4433,394
1397587,5373,598189,963389,8934,083
1398667,2821,920256,295404,5524,515

27,35608,77518,349232آذربایجان شرقی 
10,45001,6488,8020آذربایجان غربی 

8,70903,3415,164204اردبیل
44,098013,21630,403479اصفهان

46,2491965,35540,574124البرز
3,626003,6260ایالم 
6,00501,7874,2180بوشهر
156,1641,100104,34050,369355تهران

7,2571009676,1900چهارمحال و بختیاری
3,96502,0041,93526خراسان جنوبی 
48,53542124,70522,899510خراسان رضوی 
11,91007,9313,9790خراسان شمالی

42,663014,31627,817530خوزستان 
9,48904,0545,4350زنجان
5,46902,3903,0790سمنان

10,34208709,43042سیستان و بلوچستان 
32,930383,96428,269659فارس

7,9750687,791116قزوین 
7,10101,7975,3040قم 

5,44301,0664,3770کردستان
17,595655,92711,262341کرمان 

13,17203,4399,410323کرمانشاه
8,03601,4796,50156کهگیلویه و بویراحمد 

19,35009,7809,456114گلستان
28,417017,63210,560225گیالن

12,441061011,679152لرستان 
22,77307,85314,89327مازندران
7,33601,4465,8900مرکزی 

11,24701,4359,8120هرمزگان
23,08701,60821,4790همدان

8,09202,4925,6000یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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جدول24-2 خدمت گیرندگان مراکز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به تفکیک استان

کانکسموبایل ونگذری-سرپناهسرپناه شبانهگذریتیم سیارجمع کلاستان

1394173,07889,97870,16012,940.........
1395180,650101,38364,06515,202.........
1396192,698104,39671,86416,438.........
1397117,54156,22643,73817,577.........
139899,90736,71024,7579,65812,49514,8531,434

1,991830780121212480آذربایجان شرقی 
2,453899189551,1341760آذربایجان غربی 

3061240018200اردبیل
4,3632,08668136001,2360اصفهان

2,258494240210687441186البرز
350282680000ایالم 
2,8038141,09428606090بوشهر
20,4798,0743,6241,4063,8522,862661تهران

2431221210000چهارمحال و بختیاری
98330066320000خراسان جنوبی 
9,1472,6824,46167001,3340خراسان رضوی 
1,345414518413000خراسان شمالی

3,8511,663583397665298245خوزستان 
3,0521,656001,39600زنجان
7533270042600سمنان

7,5141,3182,4822,36001,30846سیستان و بلوچستان 
2,814558210454881,5130فارس

2,0931,05348731800235قزوین 
1,736934006031990قم 

531791707320900کردستان
6,2853,5912,055639000کرمان 

3,05323250184801,41161کرمانشاه
1,003360015848500کهگیلویه و بویراحمد 

2,0525591,063430000گلستان
1,65941856012305580گیالن

8,8693,8321,3122281,6701,8270لرستان 
3,2611,55336104868610مازندران
1,352225913214000مرکزی 

1,6282651,05014101720هرمزگان
1,045451451143000همدان

6355151200000یزد



کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در هر سال و به مدت پنج سال مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 
مددجوی معلول مذکور با درنظرگرفتن نوع و شدت معلولیت پرداخت می نماید.

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

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

گذاری نرسیده است. مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله وا

کشور: گذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - واحد مسکونی وا
کشور  که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی  واحد مسکونی است 

در قالب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داده  شده  است.

کشور(: کشور )کمک نقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت نقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه با نیت عام1 یا خاص2 مطابق  که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ وجهی است 
مردمی  مشارکت های  حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با 
کشور مانند دریافت وجه ازطریق دستگاه   کشور( یا سایر روش های پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی  )سازمان بهزیستی 

خودپرداز بانک، درگاه  اینترنتی، تلفن بانک یا پرداخت  همراه3، صورت می پذیرد.

کشور(: کشور )کمک غیرنقدی مردمی به سازمان بهزیستی  - مشارکت غیرنقدی با سازمان بهزیستی 
گاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامه های سازمان  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ کاال یا ملکی است 

کشور به این سازمان اهدا می شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. بهزیستی 

کشور(: - مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی 
که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی  گاهانه و داوطلبانه است  فعالیتی آ

کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت4 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.

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 
کشور به طور مستمر یا غیرمستمر  توانمندی های خود، به صورت تخصصی یا غیرتخصصی و برطبق قوانین سازمان بهزیستی 

1- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

Mobile Payment -3

4- دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.
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جدول25-2 جمعیت تحت پوشش برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد به تفکیک استان

جمع کل استان

محیط کار    محیط آموزشیمحله ها

مع
ج

ی 
هر

ش

یی
ستا

رو

مع
ج

ش 
و پی

ک 
ود

د ک
مه

نی
ستا

دب

ش 
رور

و پ
ش 

وز
آم

گاه
نش

دا

مع
ج

می
ظا

ن

نی
زما

سا
 / 

تی
صنع

139414,836,76813,630,18711,335,3522,294,835584,372215,188153,037216,147622,209223,197399,012
139514,452,62313,566,33011,177,9382,388,392499,742246,394103,701149,647386,551154,646231,905
139618,523,34917,710,09414,426,2323,283,862497,385181,26873,681242,436315,870156,654159,216
139720,809,40419,896,87016,272,5493,624,321465,957257,87299,720108,365446,577248,632197,945
139821,899,15021,254,34717,288,6173,965,730372,132196,22165,772110,139272,671110,569162,102

1,008,931962,826931,70931,11732,90014,86710,3247,70913,2057,5935,612آذربایجان شرقی 
857,350829,500679,500150,00013,65013,6500014,2001,00013,200آذربایجان غربی 

352,620327,620237,12090,5006,3006,3000018,7006,70012,000اردبیل
3,792,5003,710,0002,950,000760,00042,70042,7000039,80011,30028,500اصفهان

137,257125,557112,71712,8406,6003,1003,50005,10005,100البرز
240,500240,440163,14077,300606000000ایالم 
423,608384,500271,500113,0003,8003,8000035,30822,50812,800بوشهر
4,875,2304,872,7704,240,907631,863330330002,13002,130تهران

418,000401,050325,45075,60013,70013,700003,2501,3501,900چهارمحال و بختیاری
215,884214,860161,95852,9021,0241,02400000خراسان جنوبی 
260,775242,198152,33889,86012,9129,2203,69205,6654,1251,540خراسان رضوی 
58,99457,63427,94129,6931,3606007600000خراسان شمالی

1,621,3111,528,0661,025,412502,65438,4628,006030,45654,78325,32529,458خوزستان 
492,986482,592416,02866,5642,4692,469007,9257007,225زنجان
165,699160,992133,55727,4352,8841,68401,2001,8231,150673سمنان

236,200236,200124,900111,3000000000سیستان و بلوچستان 
1,699,7121,597,7161,452,316145,40095,14139,52126,12029,5006,8553,8952,960فارس

435,966434,376377,65756,71900001,5901,56030قزوین 
363,076363,076345,81017,2660000000قم 

187,190182,790159,19023,6001,40080006003,0003,0000کردستان
104,74388,19252,75435,4382,8071,2503951,16213,74410,6083,136کرمان 

609,310602,600560,10042,5005,4004,90005001,310400910کرمانشاه
79,47575,97530,77545,2003,4504503,000050500کهگیلویه و بویراحمد 

243,735243,587138,470105,1171201200028028گلستان
728,406719,456634,26285,1942,0502,050006,9002,1504,750گیالن

361,206359,338323,33236,006798798001,070325745لرستان 
621,500553,500409,000144,50044,30011,4001,00031,90023,7004,90018,800مازندران
402,965373,840314,22059,62020,8304,88011,1504,8008,29508,295مرکزی 

410,885408,862275,956132,906930930001,09301,093هرمزگان
300,468298,683164,257134,426300300001,4851,200285همدان

192,668175,55196,34179,21015,4557,3125,8312,3121,662730932یزد



خدمت گیرنده

تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

کشور: - خدمت گیرنده شاغل شده توسط سازمان بهزیستی 
کشور نسبت به تسهیل گری اشتغال وی اقدام  که مشمول یکی از موارد ذیل بوده و توسط سازمان بهزیستی  فردی است 

می شود:
کشور باشد؛ الف( مددجوی اشتغال یافته تحت پوشش سازمان بهزیستی 

که مددجوی مذکور به  ب( یکی از اعضای واجد شرایط اشتغال1 خانوار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده 
کشور توانایی  کمیته توانمندسازی3( سازمان بهزیستی  کمیته های تخصصی )کمیته ارزیابی و توانبخشی حرفه ای2 یا  تشخیص 

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

گذارشده به بخش خصوصی صورت گرفته است. کز وا کشور یا مرا

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 
کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق  کارگر مشمول قانون  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  این سازمان، حدا

دستورالعمل مربوط به مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

کشور: کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی  - مشوق حمایتی بیمه سهم 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  کثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده  تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حدا
کارفرمای بخش خصوصی درقبال به کارگیری  کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوط به  مشمول قانون 

مددجوی مذکور، پرداخت می نماید.

کشور: کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی  - یارانه ارتقای 
کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور  که سازمان بهزیستی  مبلغی است 
کارگر  تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد از حداقل مزد تعیین شده 

کار و فاقــد شــغل بــودن، متناســب بــا توانایی هــا، عالیــق و  کــه عالوه بــر جوینــده  1- فــرد واجــد شــرایط اشــتغال فــردی در رده ســنی هجــده تــا پنجــاه ســال تمــام اســت 
کار، به منظــور فعالیــت به صــورت مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی، تحــت آموزش هــای مختلــف رســمی یــا غیررســمی مطابــق دســتورالعمل  فرصت هــای شــغلی موجــود در بــازار 

قرارگرفته باشــد. مربــوط 

کاری  کلــی، شناســایی پتانســیل های  کــه به منظــور ارزیابــی  کمیتــه ای اســت متشــکل از نیروهــای تخصصــی توانبخشــی حرفــه ای  کمیتــه ارزیابــی و توانبخشــی حرفــه ای:   -2
کار، هدایــت و نظــارت بــر نحــوه آموزش هــای حرفــه ای و مهارتــی و پیگیــری اشــتغال آن هــا در ســطح شهرســتان یــا اســتان تشــکیل  و توانمندی هــای افــراد معلــول متقاضــی 

می شــود.

کــه وظیفــه بررســی، اظهــار نظــر و ارائــه پیشــنهاد درزمینــه فعالیت هــای توانمندســازی  کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و حرفــه ای اســت  کمیتــه توانمندســازی:   -3
ــا اســتان را به عهــده دارد. ــا غیردولتــی، شهرســتان ی کــز دولتــی ی گروه هــای تحــت پوشــش در ســه ســطح مرا افــراد، خانواده هــا و 

کــه به منظــور شفاف ســازی وظایــف دولــت درخصــوص فراهم نمــودن زمینه هــای الزم  4- قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب مجلــس شــورای اســالمی اســت 
بــرای تأمیــن حقــوق معلــوالن و حمایــت  از آنــان وضــع شــده اســت.

ݢدݣݣݣݣݣمی اݤݣݣݠݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکݡٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمرݤݤݤݤݢ رݣݣݣݣݣݣݣم�ش ݩݑ ݧ ٮݧ
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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کشور(: گروه همیار زنان )تحت پوشش سازمان بهزیستی   -
که به منظور دستیابی به استقالل  کشور است  گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 
کشور  بهزیستی  سازمان  حمایت  با  خود،  توانمندسازی  هدف  با  گروهی  قابلیت های  از  استفاده  و  اجتماعی  و  اقتصادی 

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  77خدمت

تعاریف و مفاهیم

- خدمت مستمر سازمان بهزیستی کشور: 

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 
توان بخشی، پرورشی- مراقبتی و یا آموزشی( است که به صورت دائم به خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور ارائه 

می شود.

- خدمت غیرمستمر سازمان بهزیستی کشور:

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

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

سازمان بهزیستی کشور( را دریافت می نماید.

 - وسیله کمك توانبخشی:  

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.



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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- خدمات توانبخشی پزشکی ) توانپزشکی( : 

از پیشرفت معلولیت، کسب استقالل  مجموعه خدمات توان بخشی است که به افراد معلول، به منظور جلوگیری 
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.

- خرید خدمت تخصصی توانبخشی پزشکی ) توانپزشکی(:

مجموعه اقداماتی است که ازطریق آن خدمت مورد نیاز از بخش غیردولتی1 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.

- فعـالیت ارتقاء و گسترش امور هنردرمانی افراد دارای معلولیت: 

مجموعه خدماتی است که به منظور توانمند سازی افراد دارای معلولیت با بهره گیری از شـکل های گوناگون هنری 
و در قالب برنامه های هنردرمانی، نمایش درمانی، موسـیقی درمانی، برگزاری جشـنواره های هنری و نمایشگاه ها 

به گروه هدف ارائه می گردد.

-طرح ارتقای توانمندی افراد دارای معلولیت شنوایی، بینایی، آسیب نخاعی و سالمندان: 

و  آسیب نخاعی  بینایی،  شنوایی،  معلولیت  دارای  افراد  انسانی  کرامت  بر  تاکید  با  که  هدفمند  است  فعالیتی 
گاهی به محدودیت ها و ظرفیت های بالقوه این افراد کمک می کند تا با استفاده از  سالمندان، در شناخت و خودآ
سایر ظرفیت های جسمی، روانی و اجتماعی، به منابع و فرصت های جدید دست یافته و ظرفیت های بالقوه خود را 
بالفعل و به خودباوری، استقالل و احیای حقوق خود دست یافته و با تغییر مطلوب، شرایط فعاالنه بر محیط زندگی 

کنترل نسبی داشته باشند.

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

فردی است واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط که پس از تأیید صالحیت و گذراندن دوره آموزشی 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 آموزشی متناسب 
توان بخشی سازمان  امور  معاونت  کارشناسان  توسط  سالمندان،  یا  مزمن  روانی  بیماران  معلول،  افراد  نیازهای  با 

بهزیستی کشور صورت می گیرد.

1- منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی است.
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کشور(: گروه همیار زنان )تحت پوشش سازمان بهزیستی   -
که به منظور دستیابی به استقالل  کشور است  گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 
کشور  بهزیستی  سازمان  حمایت  با  خود،  توانمندسازی  هدف  با  گروهی  قابلیت های  از  استفاده  و  اجتماعی  و  اقتصادی 

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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- واگذاری پرونده  فرد معلول، بیمار روانی مزمن یا سالمند به بخش غیردولتی1:

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. 

- حق پرستاری فرد با آسیب نخاعی :

و  نخاعی  آسیب  با  فرد  ارتقای سالمت  به  با هدف کمک  بهزیستی کشور  توسط سازمان  که  مالی است  حمایت 
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.

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

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 ایاب وذهاب فرد معلول :

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

معلول( صورت می پذیرد.

:3 )2PKU( 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، 
درمان و تأمین مواد غذایی خاص، با نظر کارشناسان مربوط طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود به خانواده 

)خانوار( فرد مبتالبه فنیل کتونوری پرداخت می شود.

1- منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی است.
2 - Phenylketonuria
3 -بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی نادر است. اختالل اصلی در این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آالنین در مایعات بدن و سیستم عصبی است. 

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



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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- مناسب سازی مسکن فرد معلول :

مجموعه اقداماتی است که به منظور انطباق و دسترس پذیری مسکن فرد معلول صورت می گیرد تا وی بتواند 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 درزمینه ایاب وذهاب دست یابد.

- 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 سالمت1 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.

- کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت شهرستان : 

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

کارشناس 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.  از کمیسیون های شهرستان  ارجاعی  موارد  بررسی  و  بر عملکرد کمیسیون های شهرستانی  نظارت 
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نفر کارشناس ارشد توان بخشی است.

1 - ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  81خدمت

- کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور :

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

جلب مشارکت پزشکان متخصص و جمع بندی جلسات کمیسیون ها است.

: )1CBR( 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 ازطریق 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.

 -تماس تلفنی موفق با مرکز مشاوره تلفنی :  

ده رقمی مشاوره3  یا کدهای  بهزیستی کشور2  دولتی1480 سازمان  تلفنی  مرکز مشاوره  با  که  است  تلفنی  تماس 
صورت پذیرفته و منجر به بهره مندی از خدمات مشاوره روان شناختی شده است.

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

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.

- مشوق حمایتی بیمه سهم کارفرمای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور:
مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن4 
به منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان، حداکثر به میزان 23 درصد حداقل مزد 

1- Community-based Rehabilitation 
2 - سازمان بهزیستی برای دسترسی همه مردم به خدمات مشاوره و روان شناختی امکان مشاوره تلفنی را فراهم کرده است و منظور از آن تعامل کالمی بین تماس گیرنده 
و یک متخصص )مشاور( به منظور شناخت مشکل تماس گیرنده ازطریق گوش دادن فعال، همدلی، حمایت و پرسش های پیگیر است تا تماس گیرنده بتواند راهکار مناسبی 
را برای کاهش یا حل مشکل خود انتخاب کند. برای شماره چهاررقمی1480 نیازی به گرفتن کد و پیش 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.
3 - مراکز مشاوره غیردولتی )کد ده رقمی( پس از گرفتن مجوز ارائه خدمات مشاوره تلفنی از سازمان بهزیستی کشور از شرکت مخابرات شماره ای ده رقمی دریافت می نمایند. 
تماس گیرندگان با پرداخت بخشی از هزینه مکالمه که در قبض تلفن آن ها درج می شود می توانند نیازهای خود را با مشاوران این مراکز 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 که مجوز آن را سازمان نظام روان شناسی می دهد، تفاوت دارد.
4- قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شورای اسالمی است که به منظور شفاف سازی وظایف دولت درخصوص فراهم نمودن زمینه های الزم برای تأمین 

حقوق معلوالن و حمایت  از آنان وضع شده است.



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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تخصصی تحت مراقبت شبانه روزی قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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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.

- یارانه ارتقای کارایی فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور:

مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق با وظایف خود و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن1 
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.

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

شامل  آن  احداث  عملیات  کشور،  بهزیستی  سازمان  ساالنه  مصوب  اعتبارات  براساس  که  است  مسکونی  واحد 
و  سفت کاری  اسکلت،  اجرای  پی سازی،  مددجو(،  نام  )به  ساخت  پروانه  صدور  زمین،  تخصیص  و  واگذاری 
نازک کاری، به منظور اسکان مددجوی تحت پوشش این سازمان آغاز شده و هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است.

- واحد مسکونی واگذارشده به مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور:

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.

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

گاهانه و داوطلبانه با نیت عام2 یا خاص3  وجهی است که پرداخت آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آ
حساب  به  واریز  رسید،  اخذ  قبال  در  سازمان  این  به  کشور  بهزیستی  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با  مطابق 
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  همراه4، صورت می پذیرد.

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

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

1- قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شورای اسالمی است که به منظور شفاف سازی وظایف دولت درخصوص فراهم نمودن زمینه های الزم برای تأمین 
حقوق معلوالن و حمایت  از آنان وضع شده است.

2- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص ننماید، نیت وی عام محسوب می شود.
3- درصورتی که مشارکت کننده، موضوع مصرف مشارکت )کمک( خود را مشخص نماید، نیت وی خاص محسوب می شود.

4- Mobile Payment



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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کشور(: گروه همیار زنان )تحت پوشش سازمان بهزیستی   -
که به منظور دستیابی به استقالل  کشور است  گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 
کشور  بهزیستی  سازمان  حمایت  با  خود،  توانمندسازی  هدف  با  گروهی  قابلیت های  از  استفاده  و  اجتماعی  و  اقتصادی 

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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- مشارکت خدماتی )سازمان بهزیستی کشور( :

سازمان  برنامه های  و  اهداف  با  مطابق  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  داوطلبانه  و  گاهانه  آ فعالیتی 
بهزیستی کشور به صورت ارائه دانش، تخصص و مهارت1 به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه 

است.

1 - دانش، تخصص و مهارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را دربرمی گیرد.



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول1-3 خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان
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101,77631,16325,8615642,3333,07411,115,962,780,543تهران
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23,6133,91413,7306295071,16006,256,096,600کهگیلویه و بویراحمد
42,0338,92319,5861961,0901,5661182,839,873,028گلستان
44,34010,58919,9983121,5701,6244231,924,181,648گیالن

47,86710,02312,2804321,7762,0880187,088,311,842لرستان
59,72617,25112,2946922,8472,6101602,831,781,522مازندران
21,9494,77310,3021351,2101,1023224,665,725,572مرکزی

27,2566,41319,6283201,3121,7402199,555,770,621هرمزگان
25,10411,34517,2391852,3001,5081259,562,419,458همدان

19,2089,96413,053902,0021,3921277,151,676,000یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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کشور(: گروه همیار زنان )تحت پوشش سازمان بهزیستی   -
که به منظور دستیابی به استقالل  کشور است  گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 
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فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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ادامه جدول1-3 خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان
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139413,012458,75054,1511,800...79,782...9,3657,616......
139512,946495,16052,1201,908...74,227...7,9079,008......
139612,335533,57353,0881,459...83,897...9,19111,618......
13979,629579,22650,4901,2645,46577,7697,8759,9327,16917,123...
13985,163634,13049,5899818,38079,7718,75613,09714,8809,2591,679

32254,7282,650681,7144,2955638122552040آذربایجان شرقی
17319,7531,581374132,0743913123921319آذربایجان غربی

15511,435934311951,55982921891012اردبیل
15621,5981,5521503,711753003071اصفهان

697,1567175251,06020211012069البرز
1819,6887202301,9371526948387ایالم

10320,1741,0271902,0135391130516بوشهر
39134,3214,360762103,73680920353,153350تهران

1119,564613211143,10545019014636020چهارمحال بختیاری
419,232685801,1767720020326خراسان جنوبی
59451,0857,073922,1586,9191,1264,1195,153569250خراسان رضوی
1399,636848271091,212115401051229خراسان شمالی

38957,1123,73881010,9601,2792,0506259170خوزستان
538,05095125741,166225368528520زنجان
354,739619321576883085020سمنان

23331,4021,928181686,9302585710034سیستان و بلوچستان
24631,7622,259521684,39255055639225111فارس
9410,652977151801,2812072901015قزوین

83,368545100332846700108قم
6613,1461,38674181,3421283505022کردستان

15534,2752,5484503,4173403432,351307148کرمان
10311,769986130834195114091132کرمانشاه

12214,3413642703,07936298432109کهگیلویه و بویراحمد
15611,3651,378315201,16713215503251گلستان
19233,1322,043222052,3994486501,24624گیالن

16328,5031,587411,1362,2751341311461217لرستان
41224,7251,945251832,1875811,1971,1759052مازندران
719,68699214636287223475033مرکزی

10217,308996426512,378497442,62245752هرمزگان
9420,17196110201,0151214582036همدان

3410,25462611356161341045016یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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ادامه جدول1-3 خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان
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139413,71017,904...1,6676,1664,00099,17883419,600……
139514,64418,540...1,66713,33341,856655,2651,69920,950……
139613,97320,82122,0001,80039,61675,341720,7912,00024,350……
139712,11421,02717,7092,00639,764183,68070,4112,00034,050……
139812,05320,53425,6212,17843,24715,23386,1435.99842,30012,00014,388

7162,0951,057803,2947333,8303001,700449828آذربایجان شرقی
5211,0671,391661,6994792,6821982,550536184آذربایجان غربی

268307263617772261,53684650261218اردبیل
5811,2761,850973,6391,0245,2343603,600394904اصفهان

232522856588883061,8983011,150372689البرز
19199325504341361,2185555025138ایالم

146264330494502151,48979500297200بوشهر
1,4671,6612,9941573,3261,7498,8094522,7505903,454تهران

322355621461,7962841,80111270026875چهارمحال بختیاری
88288278547472361,585922,150250105خراسان جنوبی
9961,6431,7361002,8271,2776,3544982,1504031,917خراسان رضوی
195209263485982171,49983400235172خراسان شمالی

8931,1481,4111122,8039485,1513594,350638364خوزستان
115130307645402261,53981250247106زنجان
103184312508041581,22856450228177سمنان

470715709881,0664162,398200900631131سیستان و بلوچستان
9907961,820991,7241,2056,0543602,750663770فارس
190424402646912771,769111400215184قزوین

69369447456532401,42784700152154قم
159583588668162391,59771400375313کردستان

328822998821,4015753,117106850576481کرمان
420479576771,0333902,2812381,300389591کرمانشاه

266270199495941631,340149900506179کهگیلویه و بویراحمد
3701,051634651,6295743,2852102,200385290گلستان
2363461,089609274522,6701921,450508729گیالن

375682874621,5575583,0402041,500488278لرستان
5981,0921,056652,3975673,0801801,250411296مازندران
161464527597483271,99612650030560مرکزی

172236493605173161,94712785046471هرمزگان
166376662658294162,3971591,250294314همدان

249584553802,0443041,8903711,200219116یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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ادامه جدول1-3 خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان
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139416,7801,9091,17823,98131,780.........
139518,9432,1091,31634,73752,871...286,391...
139621,9252,1511,48945,31736,808...318,556...
139724,4032,6252,54975,195......330,838...
139826,1842,6461,70459,62840,6943,128279,26219,179

1,087146913,0062,04711912,035630آذربایجان شرقی
1,682133833,1314306817,206553آذربایجان غربی

28248268241,138342,8502,139اردبیل
1,7631551031,43696820019,789732اصفهان

8597910396647434,941376البرز
38129361,1642,298262,382311ایالم

338192940353665,755472بوشهر
2,7664381076,8034201,19025,178912تهران

55035351,6461,602124,407704چهارمحال بختیاری
26945601,586556172,299327خراسان جنوبی
1,768128612,9941,98228018,7901,272خراسان رضوی
2843701,39055105,242376خراسان شمالی

1,462107387,0801,2008219,978505خوزستان
3184015641443322,004304زنجان
3242535444652152,129495سمنان

79651412,3008081717,226342سیستان و بلوچستان
1,9722101555,8102,80020725,291665فارس
43458311,384510423,287251قزوین

4066331350115762,119190قم
5755876530402424,312479کردستان

99282742,3886,1963210,2761,756کرمان
62796862,0862,9292210,2451,020کرمانشاه

1763954817185244,966339کهگیلویه و بویراحمد
61744362,4642,632537,005666گلستان
1,10967651,5111,3302414,205690گیالن

900117411,7411,141507,316545لرستان
1,10136778003,00222211,201628مازندران
5624367913923713,191330مرکزی

5052101,0561,05334,720290هرمزگان
68481781,880650614,139288همدان

59511663654548584,778592یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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ادامه جدول1-3 خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان
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1394...1,296,484...
1395...1,378,739...
1396110,5321,486,024...
139782,7691,015,821...
139856,5691,123,09317,438

2,00045,498898آذربایجان شرقی
60726,109470آذربایجان غربی

1,00616,105777اردبیل
2,00037,1631,568اصفهان

1,04532,318333البرز
6004,029517ایالم

1,90422,247452بوشهر
1,000234,701533تهران

2,00019,145345چهارمحال بختیاری
1,74724,655341خراسان جنوبی
4,00060,410622خراسان رضوی
2,6055,486483خراسان شمالی

1,50011,497293خوزستان
1,50016,376489زنجان
3,3996,521257سمنان

1,5234,439549سیستان و بلوچستان
0113,7861,026فارس
015,127276قزوین

51738,706218قم
2,3718,795414کردستان

2,00085,182550کرمان
4,01822,1821,247کرمانشاه

2,0001,137320کهگیلویه و بویراحمد
1,75013,457855گلستان
2,91011,314510گیالن

2,84836,082507لرستان
1,35080,4351,093مازندران
1,00035,266398مرکزی

3,2505,220300هرمزگان
2,00051,717338همدان

2,11937,988459یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  89خدمت

جدول2-3 کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر دریافت شده توسط مددجویان
برحسب محل تامین اعتبار و جنس  به تفکیک استان

جمع کل)خانوار استان
)

توانبخشیاجتماعی

زنمردجمعزنمردجمع
1394500,141179,41046,995132,415320,731198,925121,806
1395502,846178,40342,284136,119323,530200,311123,219
1396505,928180,01237,683142,329325,170201,168124,002
13971,077,790251,19951,708199,491786,057490,331295,726
13981,305,568255,69246,663209,0291,006,679621,660385,019

86,79920,5661,84218,72463,54139,52424,017آذربایجان شرقی
51,1517,9581,1036,85541,09425,39615,698آذربایجان غربی

22,4165,0001,2603,74017,02010,9966,024اردبیل
48,4939,9781,4058,57336,12721,46414,663اصفهان

22,9212,8843452,53918,68811,9316,757البرز
20,2555,9452,2223,72313,8647,9965,868ایالم

17,9685,2971,7203,57711,9486,9455,003بوشهر
101,77613,2171,24611,97184,05252,24031,812تهران

17,0943,5515952,95612,6587,6734,985چهارمحال و بختیاری
18,6072,7302922,43815,3329,5305,802خراسان جنوبی
96,78515,0541,31213,74277,63449,16828,466خراسان رضوی
22,8483,8756433,23218,26111,6586,603خراسان شمالی

99,32332,3636,54425,81965,17839,02626,152خوزستان
18,4453,7852013,58414,0908,7605,330زنجان
11,2321,6951611,5349,1265,5393,587سمنان

64,44816,5574,36112,19646,75628,81117,945سیستان و بلوچستان
90,98013,4743,4879,98774,96646,54028,426فارس
27,3564,0151953,82022,63213,7718,861قزوین

9,8271,9245891,3357,3774,5762,801قم
29,1075,2911,2704,02123,08113,6109,471کردستان

73,86710,5681,4109,15859,93937,82822,111کرمان
42,7746,7811,4825,29935,26721,83713,430کرمانشاه

23,6136,5173,1713,34616,5989,5507,048کهگیلویه و بویراحمد
42,0335,2197074,51235,89521,93913,956گلستان
44,3409,1012,0087,09333,16619,92913,237گیالن

47,8678,7122,1256,58737,70223,88013,822لرستان
59,72615,9502,49513,45542,33126,25716,074مازندران
21,9494,3671,0703,29716,75910,2026,557مرکزی

27,2566,5628315,73119,85113,1376,714هرمزگان
25,1043,9722213,75120,19612,7197,477همدان

19,2082,7843502,43415,5509,2286,322یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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ادامه جدول2-3 کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر دریافت شده توسط مددجویان
برحسب محل تامین اعتبار و جنس  به تفکیک استان

استان
کمک هزینه امداد کودکانحق پرستاری افراد ضایعه نخاعی

زنمردجمعزنمردجمع
13940......0......
139516,662......8,387......
139616,878......8,229......
139724,38916,8827,50716,1458,3667,779
139826,14317,8488,29517,0548,7888,266

1,0928052871,600782818آذربایجان شرقی
1,679900779420242178آذربایجان غربی

282221611146945اردبیل
1,7611,252509627309318اصفهان

860565295489256233البرز
381217164653134ایالم

338227111385187198بوشهر
2,7661,8549121,741874867تهران

549371178336157179چهارمحال و بختیاری
26918287276159117خراسان جنوبی
1,7651,1855802,3321,2431,089خراسان رضوی
28620680426208218خراسان شمالی

1,461993468321160161خوزستان
31823484252131121زنجان
324207117874245سمنان

790623167345177168سیستان و بلوچستان
1,9701,395575570296274فارس
434318116275140135قزوین

4052791261216655قم
5733781951627983کردستان

9926942982,3681,1891,179کرمان
6234232001035350کرمانشاه

17312746325172153کهگیلویه و بویراحمد
609433176310147163گلستان
1,106718388967505462گیالن

897610287556298258لرستان
1,100805295345193152مازندران
562370192261145116مرکزی

500384116343176167هرمزگان
684484200252145107همدان

594388206280157123یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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نقشه 1-3 توزیع کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر دریافت شده توسط مددجویان برحسب محل 

تامین اعتبار ) اجتماعی ( به تفکیک استان
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  برحسب دريافت شده توسط مددجويان كمك هزينه خدمات توانبخشي حمايتي مستمر توزيع  3-1 نقشه            
  به تفكيك استانمحل تامين اعتبار ( اجتماعي ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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 نقشه 2-3 توزیع درصد کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر دریافت شده توسط مددجویان 

برحسب محل تامین اعتبار ) توانبخشی ( به تفکیک استان
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  دريافت شده توسط مددجويان توزيع درصد كمك هزينه خدمات توانبخشي حمايتي مستمر 3-2 نقشه                  
  ) به تفكيك استان توانبخشيبرحسب محل تامين اعتبار ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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جدول3-3 خدمت پشت نوبت دریافت کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر ارائه شده به 

مددجویان برحسب محل تامین اعتبار و جنس  به تفکیک استان

جمع کلاستان
 ) خانوار (

توانبخشی اجتماعی
زنمردجمعزنمردجمع

139463,2329,5373,2886,24949,73231,74217,990
139564,3859,8253,0866,73950,75232,64618,106
1396197,45924,0414,73719,304162,731104,37858,353
1397187,92638,84110,66528,176148,01795,70752,310
1398334,95751,79621,47130,325281,889178,986102,903

11,2141,7955161,2799,3695,9963,373آذربایجان شرقی
19,6812,3671,1021,26517,19310,7536,440آذربایجان غربی

5,2216102793314,5743,0021,572اردبیل
14,7781,8461,51832812,8958,0814,814اصفهان

7,0926321774556,4183,9622,456البرز
2,7578555862691,8741,223651ایالم

4,2848144463683,3992,0671,332بوشهر
31,1631,5184501,06829,61418,29111,323تهران

4,5465841074773,9472,6551,292چهارمحال و بختیاری
3,3425522233292,7811,7751,006خراسان جنوبی
24,2146,8862,2104,67617,28411,5755,709خراسان رضوی
5,2519583456134,2362,7061,530خراسان شمالی

17,5522,4491,60884115,0319,3505,681خوزستان
4,2257331665673,4862,2111,275زنجان
3,8189026643,7242,2681,456سمنان

15,0084,7161,1223,59410,1666,6273,539سیستان و بلوچستان
34,5543,2491,9441,30531,19419,87411,320فارس
2,9936583143442,3091,394915قزوین

3,81818295873,6102,2751,335قم
4,9447535162374,1572,6481,509کردستان

15,8491,41365376014,3939,0885,305کرمان
15,4582,0231,09592813,4178,3305,087کرمانشاه

3,9149545853692,9231,7981,125کهگیلویه و بویراحمد
8,9234563531038,4395,4432,996گلستان
10,5894,2269083,3186,2873,8692,418گیالن

10,0232,0741,2018737,9245,1122,812لرستان
17,2514,4961,2763,22012,7197,8494,870مازندران
4,7735613062554,1892,6281,561مرکزی

6,4131,1384167225,2713,4551,816هرمزگان
11,3451,18143474710,1396,5073,632همدان

9,9641,0274945338,9276,1742,753یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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      ادامه جدول3-3 خدمت پشت نوبت دریافت کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر ارائه شده به 

مددجویان برحسب محل تامین اعتبار و جنس  به تفکیک استان

استان
کمک هزینه امداد کودکانحق پرستاری افراد ضایعه نخاعی

زنمردجمعزنمردجمع

13943,3482,400948615488127
13953,1682,310858640525115
13969,7797,0842,695908718190
1397543345198525267258
1398882546336390192198

482721211آذربایجان شرقی
10746611495آذربایجان غربی

32302523اردبیل
281810963اصفهان

402416202البرز
28820000ایالم

1183603426بوشهر
281711312تهران

853725چهارمحال و بختیاری
981000خراسان جنوبی
2419520137خراسان رضوی
13103441826خراسان شمالی

705020211خوزستان
523101زنجان
431000سمنان

37298894346سیستان و بلوچستان
92583419514فارس
111011596قزوین

221012431قم
322111220کردستان

392217422کرمان
17116110کرمانشاه

330341123کهگیلویه و بویراحمد
23158532گلستان
492821271314گیالن

21174431لرستان
352213110مازندران
17314633مرکزی

321110هرمزگان
17152853همدان

954101یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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  جدول4-3 بیمه ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداد  استان

... 1394

531,603 1395

655,486 1396

817,705 1397

588,902 1398

26,957 آذربایجان شرقی

36,741 آذربایجان  غربی 

14,824 اردبیل 

31,889 اصفهان 

7,413 البرز 

6,818 ایالم

7,645 بوشهر 

25,861 تهران 

8,770 چهارمحال و بختیاری 

5,782 خراسان جنوبی 

65,577 خراسان رضوی 

5,888 خراسان شمالی 

48,558 خوزستان 

9,133 زنجان 

4,903 سمنان 

34,604 سیستان و بلوچستان 

36,467 فارس 

4,761 قزوین 

10,820 قم 

13,015 کردستان 

24,548 کرمان 

19,818 کر مانشاه 

13,730 کهگیلویه و بویراحمد 

19,586 گلستان 

19,998 گیالن 

12,280 لرستان 

12,294 مازندران 

10,302 مرکزی 

19,628 هرمزگان 

17,239 همدان 

13,053 یزد 



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول5-3 کمک هزینه پرداخت شهریه دانشگاههای غیردولتی دانشجویان تحت پوشش به تفکیک استان

اجتماعی

جمع کلاستان
مرد

دکتراکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیجمع

139413,0125,4241,7463,21342342
139512,9465,2101,7023,03441757
139612,3354,6761,5672,69735953
13979,6293,2669831,96726947
13985,16396123460710020

32256103682آذربایجان شرقی
1731521300آذربایجان غربی

1552631841اردبیل
1564792972اصفهان

6993510البرز
18151123450ایالم

10345132723بوشهر
3911032664130تهران

11131101740چهارمحال و بختیاری
4161500خراسان جنوبی
59483205481خراسان رضوی
1392371510خراسان شمالی

3893782162خوزستان
5370610زنجان
3560600سمنان

23343162430سیستان و بلوچستان
24649133150فارس
9480611قزوین

810100قم
661721410کردستان

1552991811کرمان
1032061310کرمانشاه

1222761641کهگیلویه و بویراحمد
1561731211گلستان
19254163251گیالن

1633381951لرستان
41259113783مازندران
7183410مرکزی

1022091010هرمزگان
942471430همدان

3471600یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  97خدمت

ادامه جدول5-3 کمک هزینه پرداخت شهریه دانشگاههای غیردولتی دانشجویان تحت پوشش به تفکیک استان

اجتماعی

استان
زن

دکتراکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیجمع

13947,5881,4765,33972350
13957,7361,6955,15683550
13967,6591,8844,86683574
13976,3631,5014,01678165
13984,2029142,63859159

26668147465آذربایجان شرقی
1584398152آذربایجان غربی

1292988102اردبیل
1091574182اصفهان

60134160البرز
1303573193ایالم

58164020بوشهر
28844204355تهران

801852100چهارمحال و بختیاری
3592150خراسان جنوبی
51190335815خراسان رضوی
116238661خراسان شمالی

35273228474خوزستان
46132931زنجان
2971480سمنان

1908592112سیستان و بلوچستان
19730123422فارس
862253110قزوین

73400قم
491029100کردستان

1263378141کرمان
831848161کرمانشاه

951757192کهگیلویه و بویراحمد
1393875206گلستان
1381798203گیالن

1302083243لرستان
35378207626مازندران
63940131مرکزی

82225451هرمزگان
701147111همدان

2752020یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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ادامه جدول5-3 کمک هزینه پرداخت شهریه دانشگاههای غیردولتی دانشجویان تحت پوشش به تفکیک استان

استان

توانبخشی

جمع کل
مرد 

کارشناسی کارشناسیکاردانیجمع
دکتراارشد

139413,7108,1002,1314,3211,474174
139514,6448,7452,3804,5111,585269
139613,9738,2902,3344,1481,503305
139712,1147,0271,7443,7251,283275
139812,0537,0541,5323,9501,232340

716449952299728آذربایجان شرقي
521299551705717آذربایجان غربي

2681824695356اردبیل
581325551985517اصفهان

2321211676218البرز
1911203371124ایالم

146892842154بوشهر
1,46781013742918658تهران

322193331202812چهارمحال و بختیاري
884873470خراسان جنوبي
9965141042889626خراسان رضوي
1951142668155خراسان شمالي

8935071333045119خوزستان
115711043144زنجان
103621237103سمنان

4703111211512811سیستان و بلوچستان
99057612032610030فارس
1901033052201قزوین

694643282قم
15993186384کردستان

32819550110305کرمان
420248551354513کرمانشاه

2661653595296کهگیلویه و بویراحمد
37023047132438گلستان
2361373774206گیالن

375230551164613لرستان
598355861817612مازندران
1611092164159مرکزي

172952456141هرمزگان
166871261131همدان

2491702798387یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  99خدمت

ادامه جدول5-3 کمک هزینه پرداخت شهریه دانشگاههای غیردولتی دانشجویان تحت پوشش به تفکیک استان

استان

   توانبخشی

زن 

دکتراکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیجمع

13945,6101,1703,45990180
13955,8991,2433,5001,033123
13965,6831,3053,296943139
13975,0879863,059896146
13984,9998023,111909177

26746169439آذربایجان شرقي
22236153312آذربایجان غربي

86957164اردبیل
25633165499اصفهان

1111174206البرز
711540151ایالم

57153552بوشهر
6577838714250تهران

1292083260چهارمحال و بختیاري
4042871خراسان جنوبي
482713039018خراسان رضوي
811547181خراسان شمالي

386722584412خوزستان
4433272زنجان
41816143سمنان

1595493102سیستان و بلوچستان
414652677111فارس
871652181قزوین

2321731قم
66124572کردستان

1332185252کرمان
1724577455کرمانشاه

1011761221کهگیلویه و بویراحمد
1402780285گلستان
99973143گیالن

1452788237لرستان
243361475010مازندران
52138130مرکزي

771649120هرمزگان
791050172همدان

79842245یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا

981398 100

جدول6-3 خدمت بیمه تامین اجتماعی زنان شهری ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان             

تعداداستان

139454,151
139552,120
139653,088
139750,490
139849,589

2,650آذربایجان شرقی
1,581آذربایجان غربی

934اردبیل
1,552اصفهان

717البرز
720ایالم

1,027بوشهر
4,360تهران

613چهارمحال و بختیاری
685خراسان جنوبی
7,073خراسان رضوی
848خراسان شمالی

3,738خوزستان
951زنجان
619سمنان

1,928سیستان و بلوچستان
2,259فارس
977قزوین

545قم
1,386کردستان

2,548کرمان
986کرمانشاه

364کهگیلویه و بویراحمد
1,378گلستان
2,043گیالن

1,587لرستان
1,945مازندران
992مرکزی

996هرمزگان
961همدان

626یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  101خدمت

جدول7-3 خدمت معافیت سربازی ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان             

تعداداستان

13941,800
13951,908
13961,459
13971,264
1398981

68آذربایجان شرقی
37آذربایجان غربی

31اردبیل
15اصفهان

5البرز
23ایالم

19بوشهر
76تهران

21چهارمحال و بختیاری
8خراسان جنوبی
92خراسان رضوی
27خراسان شمالی

81خوزستان
25زنجان
3سمنان

18سیستان و بلوچستان
52فارس
15قزوین

10قم
74کردستان

45کرمان
13کرمانشاه

27کهگیلویه و بویراحمد
31گلستان
22گیالن

41لرستان
25مازندران
14مرکزی

42هرمزگان
10همدان

11یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول8-3 کمک هزینه بهبود تغذیه دریافت شده توسط خانواده های نیازمند به تفکیک استان             

تعداداستان

1394...
1395...
1396...
13975,465
13988,380

1,714آذربایجان شرقی
413آذربایجان غربی

195اردبیل
0اصفهان

25البرز
0ایالم

0بوشهر
210تهران

114چهارمحال و بختیاری
0خراسان جنوبی
2,158خراسان رضوی
109خراسان شمالی

0خوزستان
74زنجان
21سمنان

168سیستان و بلوچستان
168فارس
180قزوین

0قم
18کردستان

0کرمان
0کرمانشاه

0کهگیلویه و بویراحمد
520گلستان
205گیالن

1,136لرستان
183مازندران
63مرکزی

651هرمزگان
20همدان

35یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  103خدمت

جدول9-3 کمک هزینه تحصیلی دانش آموزی دریافت شده توسط خانواده های نیازمند به تفکیک استان

تعداداستان

139479,782
139574,227
139683,897
139777,769
139879,771

4,295آذربایجان شرقی
2,074آذربایجان غربی

1,559اردبیل
3,711اصفهان

1,060البرز
1,937ایالم

2,013بوشهر
3,736تهران

3,105چهارمحال و بختیاری
1,176خراسان جنوبی
6,919خراسان رضوی
1,212خراسان شمالی

10,960خوزستان
1,166زنجان
576سمنان

6,930سیستان و بلوچستان
4,392فارس
1,281قزوین

332قم
1,342کردستان

3,417کرمان
834کرمانشاه

3,079کهگیلویه و بویراحمد
1,167گلستان
2,399گیالن

2,275لرستان
2,187مازندران
628مرکزی

2,378هرمزگان
1,015همدان

616یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول10-3 کمک هزینه لوازم ضروری زندگی دریافت شده توسط خانواده های نیازمند به تفکیک استان

تعداداستان

1394...
1395...
1396...
13977,875
13988,756

563آذربایجان شرقی
391آذربایجان غربی

82اردبیل
75اصفهان

20البرز
152ایالم

539بوشهر
80تهران

450چهارمحال و بختیاری
77خراسان جنوبی
1,126خراسان رضوی
115خراسان شمالی

1,279خوزستان
225زنجان
88سمنان

258سیستان و بلوچستان
550فارس
207قزوین

8قم
12کردستان

340کرمان
195کرمانشاه

362کهگیلویه و بویراحمد
132گلستان
448گیالن

134لرستان
581مازندران
72مرکزی

49هرمزگان
12همدان

134یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  105خدمت

جدول11-3 خدمت آماده سازی شغلی ارائه شده به خانواده های نیازمند به تفکیک استان

تعداداستان

13949,365
13957,907
13969,191
13979,932
139813,097

812آذربایجان شرقی
312آذربایجان غربی

92اردبیل
30اصفهان

211البرز
69ایالم

113بوشهر
920تهران

190چهارمحال و بختیاری
20خراسان جنوبی
4,119خراسان رضوی
40خراسان شمالی

2,050خوزستان
368زنجان
30سمنان

57سیستان و بلوچستان
556فارس
29قزوین

46قم
8کردستان

343کرمان
114کرمانشاه

98کهگیلویه و بویراحمد
155گلستان
65گیالن

131لرستان
1,197مازندران
23مرکزی

744هرمزگان
145همدان

10یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول12-3 خدمت غربالگری جسمی ارائه شده به خانواده های نیازمند به تفکیک استان

تعداداستان

13947,616
13959,008
139611,618
13977,169
139814,880

255آذربایجان شرقی
39آذربایجان غربی

189اردبیل
0اصفهان

0البرز
48ایالم

0بوشهر
35تهران

146چهارمحال و بختیاری
0خراسان جنوبی
5,153خراسان رضوی
105خراسان شمالی

62خوزستان
528زنجان
85سمنان

10سیستان و بلوچستان
392فارس
0قزوین

700قم
350کردستان

2,351کرمان
0کرمانشاه

432کهگیلویه و بویراحمد
0گلستان
0گیالن

146لرستان
1,175مازندران
4مرکزی

2,622هرمزگان
8همدان

45یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  107خدمت

جدول13-3 خدمت مداخالت مددکاری اجتماعی ارائه شده به خانواده های نیازمند به تفکیک استان

تعداداستان

1394...
1395...
1396...
139717,123
13989,259

20آذربایجان شرقی
213آذربایجان غربی

10اردبیل
30اصفهان

120البرز
38ایالم

5بوشهر
3,153تهران

360چهارمحال و بختیاری
203خراسان جنوبی
569خراسان رضوی
12خراسان شمالی

591خوزستان
5زنجان
0سمنان

0سیستان و بلوچستان
25فارس
10قزوین

10قم
50کردستان

307کرمان
911کرمانشاه

10کهگیلویه و بویراحمد
32گلستان
1,246گیالن

12لرستان
90مازندران
750مرکزی

457هرمزگان
20همدان

0یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول14-3 خدمت فرزندخواندگی ارائه شده به متقاضیان به تفکیک استان

امین موقتدائماستان

1394......
1395......
1396......
1397......
13981,679679

40143آذربایجان شرقی
1918آذربایجان غربی

123اردبیل
7148اصفهان

6933البرز
70ایالم

164بوشهر
3500تهران

200چهارمحال و بختیاری
2632خراسان جنوبی
250252خراسان رضوی
290خراسان شمالی

7017خوزستان
2035زنجان
202سمنان

3416سیستان و بلوچستان
11124فارس
151قزوین

815قم
220کردستان
14812کرمان 

320کرمانشاه

90کهگیلویه وبویراحمد
514گلستان
247گیالن

170لرستان
520مازندران
332مرکزی

520هرمزگان
3611همدان

160 یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  109خدمت

جدول15-3 کمک هزینه بهبود تغذیه دریافت شده توسط کودکان معلول در مراکز  روازنه آموزشی توانبخشی، 

حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی به تفکیک استان

تعداداستان

139417,904
139518,540
139620,821
139721,027
139820,534

2,095آذربایجان شرقی 
1,067آذربایجان غربی

307اردبیل
1,276اصفهان

522البرز
99ایالم

264بوشهر
1,661تهران

355چهارمحال و بختیاری
288خراسان جنوبی
1,643خراسان رضوی
209خراسان شمالی

1,148خوزستان
130زنجان
184سمنان

715سیستان و بلوچستان
796فارس
424قزوین

369قم
583کردستان

822کرمان
479کرمانشاه

270کهگیلویه و بویراحمد
1,051 گلستان

346گیالن
682لرستان

1,092مازندران
464مرکزی

236هرمزگان
376همدان 

584یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول16-3 خدمت وسایل بهداشتی ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداداستان
1394...
1395...
139622,000
139717,709
139825,621

1,057آذربایجان شرقی
1,391آذربایجان غربی

263اردبیل
1,850اصفهان

856البرز
325ایالم

330بوشهر
2,994تهران

621چهار محال و بختیاری
278خراسان جنوبی
1,736خراسان رضوی
263خراسان شمالی

1,411خوزستان
307زنجان
312سمنان

709سیستان و بلوچستان
1,820فارس
402قزوین

447قم
588کردستان

998کرمان
576کرمانشاه

199کهگیلویه و بویر احمد
634گلستان
1,089گیالن

874لرستان
1,056مازندران
527مرکزی

493هرمزگان
662همدان

553یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  111خدمت

جدول17-3 کمک هزینه کاشت حلزون شنوایی دریافت شده توسط خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداداستان

13941,667
13951,667
13961,800
13972,006
13982,178

80آذربایجان شرقی 
66آذربایجان غربی

61اردبیل
97اصفهان

58البرز
50ایالم

49بوشهر
157تهران

46چهارمحال و بختیاری
54خراسان جنوبی
100خراسان رضوی
48خراسان شمالی

112خوزستان
64زنجان
50سمنان

88سیستان و بلوچستان
99فارس
64قزوین

45قم
66کردستان

82کرمان
77کرمانشاه

49کهگیلویه و بویراحمد
65 گلستان

60گیالن
62لرستان

65مازندران
59مرکزی

60هرمزگان
65همدان 

80یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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    جدول18-3 کمک هزینه ایاب و ذهاب دریافت شده توسط خدمت گیرندگان در مراکز روزانه آموزشی 
توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی به تفکیک استان

تعداداستان
13946,166
139513,333
139639,616
139739,764
139843,247

3,294آذربایجان شرقی 
1,699آذربایجان غربی

777اردبیل
3,639اصفهان

888البرز
434ایالم

450بوشهر
3,326تهران

1,796چهارمحال و بختیاری
747خراسان جنوبی
2,827خراسان رضوی
598خراسان شمالی

2,803خوزستان
540زنجان
804سمنان

1,066سیستان و بلوچستان
1,724فارس
691قزوین

653قم
816کردستان

1,401کرمان
1,033کرمانشاه

594کهگیلویه و بویراحمد
1,629 گلستان

927گیالن
1,557لرستان

2,397مازندران
748مرکزی

517هرمزگان
829همدان 

2,044یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  113خدمت

جدول19-3 خدمت خرید خدمات توانپزشکی دریافت شده توسط خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداد استان

 1394 4,000
 1395 41,856
 1396 75,341
 1397 183,680
 1398 15,233

733 آذربایجان شرقی
479 آذربایجان غربی

226 اردبیل
1,024 اصفهان

306 البرز
136 ایالم

215 بوشهر
1,749 تهران

284 چهار محال و بختیاری
236 خراسان جنوبی
1,277 خراسان رضوی
217 خراسان شمالی

948 خوزستان
226 زنجان
158 سمنان

416 سیستان و بلوچستان
1,205 فارس
277 قزوین

240 قم
239 کردستان

575 کرمان
390 کرمانشاه

163 کهگیلویه و بویراحمد
574 گلستان
452 گیالن

558 لرستان
567 مازندران
327 مرکزی

316 هرمزگان
416 همدان

304 یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول20-3 خدمت تأمین وسایل کمک توانبخشی دریافت شده توسط خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداداستان

139499,178
1395655,265
1396720,791
139770,411
139886,143

3,830آذربایجان شرقی
2,682آذربایجان غربی

1,536اردبیل
5,234اصفهان

1,898البرز
1,218ایالم

1,489بوشهر
8,809تهران

1,801چهارمحال و بختیاری
1,585خراسان جنوبی
6,354خراسان رضوی
1,499خراسان شمالی

5,151خوزستان
1,539زنجان
1,228سمنان

2,398سیستان و بلوچستان
6,054فارس
1,769قزوین

1,427قم
1,597کهگیلویه و بویراحمد

3,117کردستان
2,281کرمان

1,340کرمانشاه
3,285گلستان
2,670گیالن

3,040لرستان
3,080مازندران
1,996مرکزی

1,947هرمزگان
2,397همدان

1,890یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  115خدمت

جدول21-3 خدمت توانبخشی اختالالت دهانی، بلع و تغذیه ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداداستان

1394834
13951,699
13962,000
13972,000
13985,998

300آذربایجان شرقی
198آذربایجان غربی

84اردبیل
360اصفهان

301البرز
55ایالم

79بوشهر
452تهران

112چهارمحال و بختیاری
92خراسان جنوبی
498خراسان رضوی
83خراسان شمالی

359خوزستان
81زنجان
56سمنان

200سیستان و بلوچستان
360فارس
111قزوین

84قم
71کردستان

106کرمان
238کرمانشاه

149کهگیلویه و بویراحمد
210گلستان
192گیالن

204لرستان
180مازندران
126مرکزی

127هرمزگان
159همدان

371یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول22-3 خدمت تقویت و توسعه هنردرمانی ارائه شده به خدمت گیرندگان درمراکز توانبخشی و حرفه آموزی 

تعداداستان

139419,600
139520,950
139624,350
139734,050
1398 42,300

1,700آذربایجان شرقی
2,550آذربایجان غربی

650اردبیل
3,600اصفهان

1,150البرز
550ایالم

500بوشهر
2,750تهران

700چهار محال و بختیاری
2,150خراسان جنوبی
2,150خراسان رضوی
400خراسان شمالی

4,350خوزستان
250زنجان
450سمنان

900سیستان و بلوچستان
2,750فارس
400قزوین

700قم
400کردستان

850کرمان
1,300کرمانشاه

900کهگیلویه و بویراحمد
2,200گلستان
1,450گیالن

1,500لرستان
1,250مازندران
500مرکزی

850هرمزگان
1,250همدان

1,200یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  117خدمت

جدول23-3 کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده  به تفکیک استان

تعداداستان

1394…
1395…
1396…
1397…
139812,000

449آذربایجان شرقی
536آذربایجان غربی

261اردبیل
394اصفهان

372البرز
251ایالم

297بوشهر
590تهران

268چهارمحال و بختیاری
250خراسان جنوبی
403خراسان رضوی
235خراسان شمالی

638خوزستان
247زنجان
228سمنان

631سیستان و بلوچستان
663فارس
215قزوین

152قم
375کردستان
576کرمان 

389کرمانشاه
506کهگلویه
385گلستان
508گیالن

488لرستان
411مازندران
305مرکزی

464هرمزگان
294همدان

219یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول24-3 کمک هزینه درمان و نگهداری افراد مجهول الهویه مقیم مراکز شبانه روزی توانبخشی به تفکیک استان

تعداداستان

1394…
1395…
1396…
1397…
139814,388

828آذربایجان شرقی
184آذربایجان غربی

218اردبیل
904اصفهان

689البرز
38ایالم

200بوشهر
3,454تهران

75چهار محال و بختیاری
105خراسان جنوبی
1,917خراسان رضوی
172خراسان شمالی

364خوزستان 
106زنجان
177سمنان

131سیستان و بلوچستان
770فارس
184قزوین

154قم
313کردستان

481کرمان
591کرمانشاه

179کهگیلویه وبویراحمد
290گلستان
729گیالن

278لرستان
296مازندران
60مرکزی

71هرمزگان
314همدان

116یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  119خدمت

جدول25-3 کمک هزینه حق پرستاری دریافت شده توسط افراد با آسیب نخاعی به تفکیک استان

تعداداستان

139416,780

139518,943

139621,925

139724,403

139826,184

1,087آذربایجان شرقی

1,682آذربایجان غربی

282اردبیل

1,763اصفهان

859البرز

381ایالم

338بوشهر

2,766تهران

550چهارمحال و بختیاری

269خراسان جنوبی

1,768خراسان رضوی

284خراسان شمالی

1,462خوزستان

318زنجان

324سمنان

796سیستان و بلوچستان

1,972فارس

434قزوین

406قم

575کردستان

992کرمان

627کرمانشاه

176کهگیلویه و بویراحمد

617گلستان

1,109گیالن

900لرستان

1,101مازندران

562مرکزی

505هرمزگان

684همدان

595یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول26-3 کمک هزینه تغذیه، توانبخشی و درمان افراد دارای اختالل متابولیک PKU به تفکیک استان

تعداداستان

13941,909
13952,109
13962,151
13972,625
13982,646

146آذربایجان شرقی
133آذربایجان غربی

48اردبیل
155اصفهان

79البرز
29ایالم

19بوشهر
438تهران

35چهارمحال و بختیاری
45خراسان جنوبی
128خراسان رضوی
37خراسان شمالی

107خوزستان
40زنجان
25سمنان

51سیستان و بلوچستان
210فارس
58قزوین

63قم
58کردستان

82کرمان
96کرمانشاه

39کهگیلویه و بویراحمد
44گلستان
67گیالن

117لرستان
36مازندران
43مرکزی

21هرمزگان
81همدان

116یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  121خدمت

جدول27-3 کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دارای معلولیت دردانشگاههای دولتی به تفکیک استان

تعداداستان

13941,178
13951,316
13961,489
13972,549
13981,704

91آذربایجان شرقی
83آذربایجان غربی

26اردبیل
103اصفهان

10البرز
36ایالم

29بوشهر
107تهران

35چهارمحال و بختیاری
60خراسان جنوبی
61خراسان رضوی
0خراسان شمالی

38خوزستان
15زنجان
35سمنان

41سیستان و بلوچستان
155فارس
31قزوین

31قم
76کردستان

74کرمان
86کرمانشاه

54کهگیلویه و بویراحمد
36گلستان
65گیالن

41لرستان
77مازندران
67مرکزی

0هرمزگان
78همدان

63یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول28-3 کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان نیازمند دارای معلولیت به تفکیک استان

تعداداستان

139423,981
139534,737
139645,317
139775,195
139859,628

3,006آذربایجان شرقی
3,131آذربایجان غربی

824اردبیل
1,436اصفهان

396البرز
1,164ایالم

403بوشهر
6,803تهران

1,646چهارمحال و بختیاری
1,586خراسان جنوبی
2,994خراسان رضوی
1,390خراسان شمالی

7,080خوزستان
641زنجان
444سمنان

2,300سیستان و بلوچستان
5,810فارس
1,384قزوین

350قم
530کردستان

2,388کرمان
2,086کرمانشاه

817کهگیلویه و بویراحمد
2,464گلستان
1,511گیالن

1,741لرستان
800مازندران
913مرکزی

1,056هرمزگان
1,880همدان

654یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  123خدمت

جدول29-3 کمک هزینه ایاب و ذهاب دریافت شده توسط مددجویان دارای معلولیت به تفکیک استان

تعداداستان

139431,780
139552,871
139636,808
1397...
139840,694

2,047آذربایجان شرقی
430آذربایجان غربی

1,138اردبیل
968اصفهان

647البرز
2,298ایالم

536بوشهر
420تهران

1,602چهارمحال و بختیاری
556خراسان جنوبی
1,982خراسان رضوی
551خراسان شمالی

1,200خوزستان
443زنجان
652سمنان

808سیستان و بلوچستان
2,800فارس
510قزوین

115قم
402کردستان

6,196کرمان
2,929کرمانشاه

185کهگیلویه و بویراحمد
2,632گلستان
1,330گیالن

1,141لرستان
3,002مازندران
923مرکزی

1,053هرمزگان
650همدان

548یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول30-3 خدمت پالک خودروی ارائه شده به مدجویان دارای معلولیت به تفکیک استان

تعداداستان

1394...
1395...
1396...
1397...
13983,128

119آذربایجان شرقی
68آذربایجان غربی

34اردبیل
200اصفهان

43البرز
26ایالم

6بوشهر
1,190تهران

12چهارمحال و بختیاری
17خراسان جنوبی
280خراسان رضوی
0خراسان شمالی

82خوزستان
32زنجان
15سمنان

17سیستان و بلوچستان
207فارس
42قزوین

76قم
42کردستان

32کرمان
22کرمانشاه

24کهگیلویه و بویراحمد
53گلستان
24گیالن

50لرستان
222مازندران
71مرکزی

3هرمزگان
61همدان

58یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  125خدمت

جدول31-3 خدمت سنجش سطح توانمندی مددجویان دارای معلولیت درکمیسیون های تعیین نوع و شدت معلولیت  

پرونده بررسی شده در سالاستان

1394...
1395286391
1396318556
1397330838
1398279,262

12,035آذربایجان شرقی
17,206آذربایجان غربی

2,850اردبیل
19,789اصفهان

4,941البرز
2,382ایالم

5,755بوشهر
25,178تهران

4,407چهارمحال و بختیاری
2,299خراسان جنوبی
18,790خراسان رضوی
5,242خراسان شمالی

19,978خوزستان
2,004زنجان
2,129سمنان

17,226سیستان و بلوچستان
25,291فارس
3,287قزوین

2,119قم
4,312کردستان

10,276کرمان
10,245کرمانشاه

4,966کهگیلویه و بویراحمد
7,005گلستان
14,205گیالن

7,316لرستان
11,201مازندران
3,191مرکزی

4,720هرمزگان
4,139همدان

4,778یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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 جدول32-3 خدمت مناسب سازی محیط زندگی و وسیله نقلیه دریافت شده توسط خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تجهیزات مناسب سازی وadlخودرومحیط زندگیاستان

1394.........
1395.........
1396.........
1397.........
139816,2771,2631,639

48513114آذربایجان شرقی
4804429آذربایجان غربی

2,0533452اردبیل
46871193اصفهان

2903353البرز
2661134ایالم

4271134بوشهر
70416642تهران

5968820چهارمحال و بختیاری
11622189خراسان جنوبی
69760515خراسان رضوی
36745خراسان شمالی

487162خوزستان
2354029زنجان
469179سمنان

33750سیستان و بلوچستان 
5756030فارس
192536قزوین

871984قم
4282526کردستان

1,6764436کرمان
995250کرمانشاه

3071121کهگیلویه و بویراحمد
639270گلستان
6194130گیالن

4525538لرستان
5414839مازندران
2592942مرکزی

267230هرمزگان
2272041همدان

5363026یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  127خدمت

جدول33-3 خدمت غربالگری ژنتیک 15 تا 25 سال ارائه شده به خدمت گیرندگان به تفکیک استان

تعداداستان

139448,000
139561,543
139670,496
1397123,537
139856,569

2,000آذربایجان شرقی
607آذربایجان غربی

1,006اردبیل
2,000اصفهان

1,045البرز
600ایالم

1,904بوشهر
1,000تهران

2,000چهار محال و بختیاری
1,747خراسان جنوبی
4,000خراسان رضوی
2,605خراسان شمالی

1,500خوزستان
1,500زنجان
3,399سمنان

1,523سیستان و بلوچستان
0فارس
0قزوین

517قم
2,371کردستان

2,000کرمان
4,018کرمانشاه

2,000کهگیلویه و بویراحمد
1,750گلستان
2,910گیالن

2,848لرستان
1,350مازندران
1,000مرکزی

3,250هرمزگان
2,000همدان

2,119یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول34-3 تماسهای صدای مشاور برحسب نوع مدیریت به تفکیک استان
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13941,296,484579,37823,080
13951,378,739714,37816,201
13961,486,024916,20715,275
13971,015,821975,73540,086
13981,123,0931,114,5528,541

45,49845,061437آذربایجان شرقی
26,10926,1090آذربایجان غربی

16,10516,1050اردبیل
37,16337,1630اصفهان

32,31832,3180البرز
4,0294,0290ایالم

22,24722,2470بوشهر
234,701227,7156,986تهران

19,14519,1450چهارمحال و بختیاری
24,65524,6550خراسان جنوبی
60,41059,946464خراسان رضوی
5,4865,4860خراسان شمالی

11,49711,45245خوزستان
16,37616,3760زنجان
6,5216,5210سمنان

4,4394,4390سیستان و بلوچستان
113,786113,7860فارس
15,12714,683444قزوین

38,70638,7060قم
8,7958,7950کردستان

85,18285,1820کرمان
22,18222,1820کرمانشاه

1,1371,1370کهگیلویه و بویراحمد
13,45713,4570گلستان
11,31411,149165گیالن

36,08236,0820لرستان
80,43580,4350مازندران
35,26635,2660مرکزی

5,2205,2200هرمزگان
51,71751,7170همدان

37,98837,9880یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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جدول 35 -3 خدمت مشارکت اجتماعی نوجوانان در طرح مانا به تفکیک استان

تعداداستان

1394...
1395...
1396...
1397...
139817,438

898آذربایجان شرقی
470آذربایجان غربی

777اردبیل
1,568اصفهان

333البرز
517ایالم

452بوشهر
533تهران

345چهارمحال بختیاری
341خراسان جنوبی
622خراسان رضوی
483خراسان شمالی

293خوزستان
489زنجان
257سمنان

549سیستان و بلوچستان
1,026فارس
276قزوین

218قم
414کردستان

550کرمان
1,247کرمانشاه

320کهگیلویه و بویراحمد
855گلستان
510گیالن

507لرستان
1,093مازندران
398مرکزی

300هرمزگان
338همدان

459یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول36-3 واحدهای مسکونی در دست احداث و واگذار شده به تفکیک استان

واگذار شدهدردست احداثاستان

139433,5946,845
139535,77810,204
139634,42511,824
139730,32013,360
139846,36114,721

1,941581آذربایجان شرقی
1,004134آذربایجان غربی

334223اردبیل 
1,327385اصفهان  

2,251691البرز
946222ایالم 
1,823289بوشهر
2,835564تهران

2,05041چهارمحال و بختیاری 
351149خراسان جنوبی 
5,2301,131خراسان رضوی 
1,669460خراسان شمالی 

1,5581,423خوزستان 
194119زنجان 
403176سمنان 

2,419318سیستان و بلوچستان 
2,7181,411فارس 
1,451518قزوین 

274130قم 
790260کردستان 

2,6201,258کرمان 
1,5351,247کرمانشاه 

1,876629کهگیلویه و بویراحمد
650196گلستان 
1,212312گیالن 

925432لرستان 
3,283692مازندران 
331135مرکزی 

1,554320هرمزگان 
482185همدان 

32590یزد 



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  131خدمت

جدول37-3 اشتغال ایجاد شده به تفکیک استان

تحققتعهد استان

1394......
1395......
139647,61956,677
139750,47756,326
139853,50657,872

3,2003,734آذربایجان  شرقی
1,5111,549آذربایجان  غربی

738741اردبیل
3,8003,820اصفهان

1,8911,898البرز
8001,818ایالم

9351,005بوشـهر
2,8002,333تهران

1,2821,812چهارمحال و بختیاری
800823خراسان جنوبی
4,8004,811خراسان رضوی
810820خراسان شمالی

2,3002,402خوزسـتان
600651زنجان

548548ســمنان
1,5001,500سیستان و بلوچستان 

2,9903,382فارس
670699قزوین

756760قم
2,0822,419کردستان

3,3003,376کرمان
2,2002,357کرمانشـاه

450507کهگیلویه و بویراحمد
1,0001,090گلستان
1,5531,570گیالن

1,5001,776لرستان
2,5902,847مازندران
1,2031,210مرکزی

1,1151,312هرمزگان
1,8002,300همدان

1,9822,002یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول38-3 کمک های بال عوض تعاونی های معلوالن و نیازمندان به تفکیک استان

ابالغیتخصیصیتعاونیاستان

1394.........
1395.........
1396.........
1397.........
139839656,4068,206

62,958291آذربایجان  شرقی
71,856291آذربایجان  غربی

201,508233اردبیل
42,262291اصفهان

11,044175البرز
01,566233ایالم

81,972291بوشـهر
43,074349تهران

101,624233چهارمحال و بختیاری
331,276291خراسان جنوبی
164,234466خراسان رضوی
11,102291خراسان شمالی

202,494349خوزسـتان
24986175زنجان

21,044116ســمنان
311,914407سیستان و بلوچستان 

142,640524فارس
3986116قزوین

0928116قم
41,334233کردستان

593,248407کرمان
11,566291کرمانشـاه

01,160175کهگیلویه و بویراحمد
01,566233گلستان
71,624233گیالن

262,088233لرستان
112,610291مازندران
131,102175مرکزی

121,740291هرمزگان
271,508233همدان

321,392175یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن

تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
97معاو�ن  133خدمت

جدول39-3 نمایشگاه های برگزار شده جهت فروش محصول های مددجویان به تفکیک استان

دائمی فصلیاستان
139422326
139519928
139621028
139722828
139822830

41آذربایجان شرقی
31آذربایجان غربی

10اردبیل
561اصـفهان

100البرز
40ایالم

21بوشـهر
71 تهران

71چهارمحال و بخنتیاری
31خراسان جنوبی
332خراسـان رضوی
21خراسان شمالی

121خوزسـتان
60زنجان

41ســمنان
20سیسـتان و بلوچستان

21فارس
30قزوین

41قم
40کردسـتان

51کرمان
122کرمانشـاه

40کهگیلویه و بویراحمد
51گلسـتان

64گیالن
30لرسـتان
91مازندران
73مرکزی

22هرمزگان
21همدان

41یزد



کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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کودکان نمازگزاران می پردازد. ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت10 صبح تا 14 بعدازظهر روز جمعه به ارائه خدمات رفاهی به 

- مهدکودک قرآنی:
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان پذیرفته شده به امر نهادینه سازی مفاهیم دینی به آن ها اهتمام  می ورزد. عالوه بر انجام مراقبت، پرورش و یادگیری 

- روستا مهد:
کشور و تحت نظارت آن و با همکاری شورای اسالمی  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

کودکان رده سنی بین سه تا شش  سال تمام را برعهده دارد. روستا تأسیس  شده و مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری 

کودک:  -
کم تر از هجده سال تمام است که سن وی  فردی است 

کودک مناطق حاشیه  شهرها یا سکونتگاه های غیررسمی: - مهد 
و  شهرها  حاشیه   مناطق  در  کشور  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  کودکی  مهد 

سکونتگاه های غیررسمی تأسیس شده است.

- شیرخوارگاه:
کودک تحت سرپرستی این سازمان را تا سن شش سال تمام  کشور تأسیس شده و  که توسط سازمان بهزیستی  مرکزی است 

به منظور برخورداری از شرایط مناسب رشد و پرورش همه جانبه و خدمات تخصصی، تحت مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.

کشور(: - خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی 
کودکان تحت  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقوقی با مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 
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 قرارمی دهد.

کشور(:  کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی  - خانه 
کودکان  کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقوقی با  مرکزی است 
کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده  تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا 

)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 

کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است. که تعداد  کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند  کز پذیرنده  1- این مرا
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جدول40-3 میزان مشارکت های نقدی ، غیر نقدی و خدماتی به تفکیک استان

خدماتی ) ریال (غیرنقدی ) ریال (نقدی ) ریال (جمع کل ) ریال (استان

13941,847,480,323,478393,638,227,6091,053,692,490,650400,149,605,219
13952,241,501,043,548480,486,240,4311,308,600,837,386452,413,965,731
13963,017,280,826,164530,391,274,5831,927,237,926,524559,651,625,057
13973,264,692,401,150559,727,412,5712,076,825,139,445628,139,849,134
139810,512,071,593,5182,759,614,968,7246,256,881,021,0881,495,575,603,706

1,120,288,044,365176,058,694,177582,128,547,773362,100,802,415آذربایجان شرقی 
358,144,848,23095,703,694,213231,464,407,81930,976,746,198آذربایجان غربی

110,133,687,71749,382,241,52147,184,225,19613,567,221,000اردبیل
640,730,269,176190,222,224,300353,094,320,82597,413,724,051اصفهان

313,659,872,503155,881,899,596139,833,153,34717,944,819,560البرز
73,322,418,9064,675,908,90666,931,510,0001,715,000,000ایالم

90,163,353,85413,442,480,15163,316,810,18113,404,063,522بوشهر
1,115,962,780,543253,858,009,211831,308,753,05730,796,018,275تهران

33,293,305,67020,315,762,1209,566,285,5503,411,258,000چهارمحال و بختیاری
128,638,099,11857,189,897,40164,829,321,2176,618,880,500خراسان جنوبی
1,012,762,664,633450,697,083,824462,703,267,64199,362,313,168خراسان رضوی
147,716,260,00053,255,867,00051,539,180,00042,921,213,000خراسان شمالی

519,089,639,50058,387,524,358361,713,643,68298,988,471,460خوزستان
133,508,535,79979,490,882,49747,872,823,3026,144,830,000زنجان
49,634,263,10425,556,233,30421,202,630,8002,875,399,000سمنان

86,886,597,92410,570,751,92467,917,506,0008,398,340,000سیستان و بلوچستان
850,746,716,00098,016,332,000620,810,888,000131,919,496,000فارس
72,329,738,76427,944,280,22239,723,648,5424,661,810,000قزوین

110,516,332,44522,635,777,86266,600,723,58321,279,831,000قم
747,517,425,506187,822,490,158551,976,107,2697,718,828,079کردستان

452,423,011,769151,076,145,407255,415,628,58245,931,237,780کرمان
172,727,891,70124,232,020,901105,408,821,40043,087,049,400کرمانشاه 

6,256,096,6001,352,856,6004,180,720,000722,520,000کهگیلویه و بویراحمد
182,839,873,02896,545,869,09175,566,026,78710,727,977,150گلستان
231,924,181,64895,371,714,194118,685,524,04317,866,943,411گیالن

187,088,311,84214,394,851,931158,726,655,87213,966,804,039لرستان
602,831,781,522140,889,554,121328,079,730,601133,862,496,800مازندران
224,665,725,57282,818,231,257130,320,338,48711,527,155,828مرکزی

199,555,770,62171,262,801,419120,735,736,8827,557,232,320هرمزگان
259,562,419,45824,044,650,058159,907,790,65075,609,978,750همدان

277,151,676,00026,518,239,000118,136,294,000132,497,143,000یزد



تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 

�تماعی ݡٮت امور ا�ج
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تعاریف و مفاهیم

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

فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

کلینیک مددکاری اجتماعی:  -
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  مرکزی است 

گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات مددکاری اجتماعی )فردی، 

- خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی: 
کشور اعضای آن قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده  که به تشخیص سازمان بهزیستی  خانواری است 
کار داشته یا دارای فرزندان دو یا چندقلو در رده سنی شش  سال  کارگر مشمول قانون  کم تر از چهل درصد حداقل مزد  و درآمدی 

کم تر باشد. تمام یا 

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

اعضای خود می نماید.

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

کنترل نسبی داشته باشند. فعاالنه بر محیط زندگی 

کودک: - مهد 
مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت 

کشور را برعهده دارد. کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی  مراقبت، پرورش و یادگیری 

- آدینه مهد: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و با همکاری  که توسط شخص حقیقی با مجوز سازمان بهزیستی  کودکی است  مهد 
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ
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کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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- گروه همیار زنان ) تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ( :

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

بهزیستی کشور فعالیت نموده و می توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند. 

- کلینیک مددکاری اجتماعی : 

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

- گروه خودیار برنامه خدمات مالی خرد : 

یک اجتماع محلی داوطلبانه با رویکرد مالی، متشکل از 15 تا 25 عضو از افراد کم درامد و همگن به تشخیص 
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.

- توانمند سازی : 

و  افراد، خانواده ها، گروه ها  به  با وظایف سازمان بهزیستی کشور  فرایندی است هدفمند و چندبعدی که مطابق 
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.



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180140

- مهد کودک : 

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.

- 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.

- مهدکودک قرآنی :

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

اهتمام  می ورزد.

روستا مهد :

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

تمام را برعهده دارد.

- مهد کودک 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.

- شیرخوارگاه : 

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

شبانه روزی قرارمی دهد.



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
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- خانه نوباوگان1 )سازمان بهزیستی کشور( : 

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 

و پرورش و خدمات تخصصی تحت مراقبت شبانه روزی قرارمی دهد.

- خانه کودکان و نوجوانان )سازمان بهزیستی کشور( : 

نظارت  تأسیس شده و تحت  بهزیستی کشور  از سازمان  با کسب مجوز  مرکزی است که توسط شخص حقوقی 
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 

قرارمی دهد.

- خانه تربیتی)سازمان بهزیستی کشور( :

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.

- خانه آماده سازی فرزند تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور: 

نظارت  تأسیس شده و تحت  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.

پذیرش کودک بی سرپرست یا بدسرپرست )سازمان بهزیستی کشور(:

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

 می شود.

1 - این مراکز پذیرنده کودکان رده سنی بیش از سه سال تمام شیرخوارگاه هایی هستند که تعداد کودکان در آن ها بیش از ظرفیت شیرخوارگاه است.



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180142

- خانه امن )سازمان بهزیستی کشور( :

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، 
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.

- 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.

- خانه سالمت )سازمان بهزیستی کشور( : 

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.

- مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی1 : 

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.

- مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق : 

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 

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



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
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سرپرستی کودکان زوجین جداشده ارائه  می دهد.

- تیم مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق : 

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.

- 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، 
با هدف کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و  روان شناسی، حقوقی، روان پزشکی و نگهداری موقت، 

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

- 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  خدماتی  اجتماعی،  آسیب دیده  و  آسیب  معرض  در  افراد  شناسایی  ضمن  جامعه ای،  مددکاری  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.

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

و  شده  تأسیس  کشور  بهزیستی  سازمان  از  مجوز  کسب  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  توسط  که  است  مرکزی 
کاردرمانی، گفتاردرمانی  روان شناسی،  آموزشی شامل  و  توان بخشی  روزانه، خدمات  به صورت  و  آن  نظارت  تحت 
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 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.



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.
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- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180144

- 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 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  و سطح مشارکت  افزایش عملکرد  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.

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

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.

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

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.

- 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.



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  145مرکز

- مرکز روزانه آموزشی - توانبخشی 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 : 

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت 
مؤثر،  ارتباط  برقراری  روش های  آموزش  شامل  آموزشی  و  توان بخشی  خدمات  روزانه،  به صورت  و  آن  نظارت 
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 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.

- کارگاه تولیدی- حمایتی افراد معلول :  

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

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

- مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با اختالالت هوشی رشدی )معلوالن ذهنی(کمتر 
از 41 سال :

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( در رده سنی 
چهارده سال تمام یا کم تر واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را 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.



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180146

- مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با اختالالت هوشی رشدی)معلوالن ذهنی( بیشتر 
از 14 سال :

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( در رده سنی 
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 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 
واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط،  با اختالالت هوشی- رشدی  فرد  به منزل  توان بخشی  تیم  اعضای 
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.

- مرکز روزانه آموزشی توانبخشی چندمعلولیتی:

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی در شهرهایی با کمتر از 100 هزار نفر جمعیت، با کسب مجوز از 
سازمان بهزیستی تأسیس گردیده و تحت نظارت آن و متناسب با فعالیت های تعریف شـده در مرکز، به افراد دارای 

معلولیت های متفاوت و واجـد شـرایط پـذیرش شـده، به صورت روزانه ارائه خدمت می نماید.

- مرکز پشتیبانی شغلی:

مرکزی است که با هدف تسـهیل شـرایط دستیابی به شغل پایدار توانخواهان و به عنوان مؤسسه مجری در برقراری 
ارتباط با کارفرما و نظارت بر روند بکارگماری توانخواهان اقدام می نماید. این مرکز با استخدام افرادی تحت عنوان 

مربی شغلی )C.J (مبادرت به ایجاد اشتغال برای توانخواهان می نماید.

- تیم توان بخشی مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل :

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



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

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

- مرکز توانبخشی  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، 
مراقبتی-  اقدامات  شامل  خدمات  این  ارائه  می شود.  درمانی  و  مراقبتی  توان بخشی،  خدمات  به طورشبانه روزی 

درمانی، مشاوره ای و توان بخشی در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی، حمایتی و حرفه ای 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 توانبخشی  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، 
ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاری، خدمات توان بخشی  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 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.



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180148

- مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی معلوالن1 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 و مراقبتی ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات پزشکی 
و پرستاری، خدمات توان بخشی آموزشی، توان بخشی اجتماعی، توان بخشی پزشکی )توان پزشکی(، توان بخشی 
اوقات  برنامه های  و  زندگی(  روزمره  فعالیت های  انجام  به منظور  )آموزش  مراقبتی غیرمهارتی  اقدامات  حرفه ای، 

فراغت است.

- مرکز ارائه خدمات توان بخشی در منزل معلوالن2 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 و مراقبتی ارائه  می شود. این خدمات شامل اقدامات پزشکی 
و پرستاری، خدمات توان بخشی آموزشی، توان بخشی اجتماعی، توان بخشی پزشکی )توان پزشکی(، توان بخشی 
اوقات  برنامه های  و  زندگی(  روزمره  فعالیت های  انجام  به منظور  )آموزش  مراقبتی غیرمهارتی  اقدامات  حرفه ای، 

فراغت است.

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

و  تأسیس شده و تحت نظارت  بهزیستی کشور  از سازمان  با کسب مجوز  با مدیریت غیردولتی است که  مرکزی 
مطابق دستورالعمل های این سازمان، ارائه خدمات توان بخشی و و مراقبتی3 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.  

1- عنوان این تعریف »مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با معلولیت جسمی- حرکتی« است اما به دلیل اینکه عنوان تابلوهای این مراکز به صورت مرکز توان بخشی 
و مراقبتی شبانه روزی معلوالن جسمی- حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز برای تعریف آمده است.

2- عنوان این تعریف »مرکز توان بخشی و مراقبتی شبانه روزی افراد با معلولیت جسمی- حرکتی« است اما به دلیل اینکه عنوان تابلوهای این مراکز به صورت مرکز توان بخشی 
و مراقبتی شبانه روزی معلوالن جسمی- حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز برای تعریف آمده است.

3- خدمات توان بخشی و مراقبتی شامل خدمات مختلف مراقبت های بهداشتی و ارائه خدمات توان بخشی براساس برنامه تدوین شده توسط کارشناسان علوم توان بخشی 
و مراقبت، آموزش به افراد با معلولیت جسمی- حرکتی، افراد با اختالالت هوشی- رشدی، بیماران روانی مزمن و سالمندان و خانواده آن ها درخصوص مسائل بهداشتی، 
استفاده صحیح از وسایل کمک توان بخشی، مناسب سازی، تطابقات فضای فیزیکی و وسایل به منظور ارتقای مهارت ها و کسب استقالل فردی و افزایش توانمندی خانواده 

است.



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

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

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( خفیف1 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.

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

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس  شده و تحت 
خفیف2  ذهنی(  )معلوالن  رشدی  هوشی-  اختالالت  با  افراد  سازمان،  این  دستورالعمل های  مطابق  و  نظارت 
به تفکیک جنس و در رده سنی چهارده سال تمام یا بیش تر که مجهول الهویه، بی سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر 
از خدمات مهدهای کودک، مدارس و کلینیک های  از سرپناه و اقدامات مراقبتی،  هستند، عالوه بر برخورداری 
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.

- 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.

1- در این افراد در سنین قبل از مدرسه در حوزه مفهومی، تفاوت ادراکی آشکاری دیده نمی شود اما در مقایسه با همساالنشان با رشد طبیعی، تعامالت اجتماعی ناپخته 
منزل،  امور  به  رسیدگی  حمل و نقل،  خرید،  زندگی،  پیچیده  امور  برای  اما  عمل می نمایند  خود  سن  با  متناسب  شخصی  مراقبت های  درزمینه  بزرگسالی  در  آن ها  دارند. 
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.
2- در این افراد در سنین قبل از مدرسه در حوزه مفهومی، تفاوت ادراکی آشکاری دیده نمی شود اما در مقایسه با همساالنشان با رشد طبیعی، تعامالت اجتماعی ناپخته 
منزل،  امور  به  رسیدگی  حمل و نقل،  خرید،  زندگی،  پیچیده  امور  برای  اما  عمل می نمایند  خود  سن  با  متناسب  شخصی  مراقبت های  درزمینه  بزرگسالی  در  آن ها  دارند. 
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.



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180150

- مرکز مشاوره حضوری  دولتی : 

مرکزی است که در یکی از اداره ها )سازمان بهزیستی کشور( یا مجتمع های خدمات بهزیستی مرکز استان 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 تیمی متشکل از مشاور، روان شناس، 

روان پزشک و مددکار اجتماعی ارائه  می شود.

- دفتر مشاوره حضوری دولتی : 

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 سالمت روان محلی :  

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی روانشناسی، مشاوره 
یا مددکاری اجتماعی می باشد، با کسب مجوز سازمان بهزیستی کشور تاسیس و تحت نظارت آن، به منظور کاهش 
اختالالت ، مشکالت و  پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روان آحاد جامعه اقدام 

به ارائه خدمات سالمت روان در محله ها با رویکرد های آموزشی، ارتقایی و اجتماع محور می نماید.

- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی عمومی :  

مرکزی است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس 
اجتماعی  روانی-   آسیب های  از  پیشگیری  و   مشکالت  اختالالت،  کاهش  به منظور  آن،  نظارت  تحت  و  شده 
به  ارجاع  روان،  در حوزه سالمت  آموزش  مشاوره ای،  ارائه خدمات  به  جامعه  آحاد  روان  ارتقای سطح سالمت  و 
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.

- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 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، 



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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و  روان سنجی  نیز  و  جنسی  اختالالت  سازمانی،  صنعتی-  تربیتی،  و  تحصیلی  سالمندان،  خانواده،  و  ازدواج 
مدرک  دارای  حداقل  باید  مرکز  این  هیئت مدیره  اعضای  از  نفر  یک  دست کم  یا  مؤسس  می پردازد.  روان درمانی 

تحصیلی کارشناسی ارشد روان شناسی یا مشاوره  باشد.

- دفتر مشاوره حضوری غیردولتی : 

یا مشاوره،  روان شناسی  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  دارای حداقل مدرک  توسط شخص حقیقی  که  است  دفتری 
با کسب مجوز 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 تخصصی 

روان شناختی و مشاوره ای می پردازد.

- مرکز مشاوره تلفنی دولتی 1480 : 

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

خدمات مشاوره روان شناختی به صورت تلفنی می نماید.

- 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 شده1 و خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان را 

به افراد معتاد ارائه  می دهد.

- 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 زدایی2 و یا درمان نگهدارنده3، و درمان غیردارویی را به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان ارائه 

 دهد.

1- آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادمخدر.
2- درمان سم زدایی: اولین مرحله از بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که هدف اصلی در آن کنترل نشانگان ترک یا قطع مصرف مواد است. 

واژه سم زدایی و بازگیری، معادل هم درنظرگرفته می شوند.
3- درمان نگهدارنده: رویکردی در درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که فرایند قطع مصرف مواد و بهبود اختالالت حاصله با کمک داروهای داروهای 

گونیست داروهایی هستند که تأثیری مشابه مواد مخدر یا روان گردان از خود بروزمی دهند. گونیست )agonist( در آن صورت می گیرد. داروهای آ آ



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180152

- 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 زدایی1  )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.

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

مرکز مجاز درمانی است که توسط شخص حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور تاسیس و با هدف بهبود 
و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روانگردان فعالیت می نماید. مددجویان پذیرش شده در این مرکز طی 

یک تا سه ماه به صورت داوطلبانه اقامت نموده و از درمان غیردارویی بهره مند می شوند.

- مرکز درمان اقامتی بلندمدت اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )مرکز اجتماع درمان مدار 
)CT(2 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.

- مرکز مجاز کاهش آسیب 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 
یا  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  آسیب  کاهش  خدمات  و  شده3  تأسیس  حقوقی،  یا  حقیقی  شخص  توسط  آن ها 

روان گردان را به افراد معتاد ارائه می دهد.

- مرکز مجاز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان )مرکز گذری کاهش آسیب 
:)4)CID( اعتیاد

نوعی از مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب است که به افراد با اختالل مصرف مواد مخدر یا روانگردانی) معتادان( 
که قادر یا حاضر به ترك دائم نیستند، جهت کنترل و کاهش رفتارهای پرخطری که منجر به آسیب به خود، جامعه 

1- درمان سم زدایی: اولین مرحله از بهبود و بازتوانی اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان است که هدف اصلی در آن کنترل نشانگان ترک یا قطع مصرف مواد است. 
واژه سم زدایی و بازگیری، معادل هم درنظرگرفته می شوند.

2 - Therapeutic Community
3- آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادمخدر.

4- Drop In Center



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ
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وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ
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یا سایر افراد شده، خدمات کاهش آسیب را ارایه می نماید.

- مرکز سرپناه شبانه1 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.

- ایستگاه کاهش آسیب2:

مرکزی است در قالب کانکس با قابلیت جابجایی که خدمات کاهش آسیب در ابعاد کوچکتر از مرکز گذری و مشابه 
آن ارائه می دهد و به صورت روزانه فعالیت دارد. این مراکز در مکان هایی که نیاز به خدمات کاهش آسیب وجود 
دارد و راه اندازی مرکز گذری به خاطر شرایط منطقه بسیار مشکل است یکی از گزینه های مناسب ایستگاه کاهش 

آسیب یا کانکس های کوچک حدود 20-15 متر مربع است.

- مرکز گذری/سرپناه شبانه3:

مرکز گذری / سرپناه شبانه مرکزی است که از ادغام مرکز گذری و مرکز سرپناه شبانه ایجاد شده اند. در این مراکز 
عالوه بر خدمات روزانه مرکز گذری خدمات شبانه و اقامت در شب نیز به مراجعان ارائه می شود. از مزیت های این 

روش دسترسی بیشتر خدمات برای مراجعان و همچنین در مواردی نیز صرفه جویی هزینه هاست.

1 - Shelter
2 - Harm reduction station
3 -  DIC/shelter



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.
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جدول 1-4 مراکز سازمان به تفکیک استان
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1394209143861,54814,7585941,129
1395221,0004132,63615,2176161,226
1396241,1004833,05614,7846281,299
1397781,3145703,51415,1166631,731
1398801,4005713,89015,5856631,726

428171511,0102583آذربایجان شرقی
12817806152053آذربایجان غربی

42612270421737اردبیل
342401337374174اصفهان

1191112762532البرز
05516300318236ایالم

02380225745بوشهر
185288361,26476115تهران

14012340337740چهارمحال بختیاری
0186762622458خراسان جنوبی
4193512001,49410088خراسان رضوی
1458102291438خراسان شمالی

76130088013107خوزستان
3361119161523زنجان
2191001391121سمنان

26701508871477سیستان و بلوچستان
569151601,12732108فارس
136100293534قزوین

1153070622قم
634269923291250کردستان

2582907136877کرمان
16523296322659کرمانشاه

037140361427کهگیلویه و بویراحمد
04318292512562گلستان
026162854794058گیالن

2561247374847لرستان
142312737962172مازندران
355140125844مرکزی

116842418752هرمزگان
0401003631443همدان

656503091644یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  155مرکز

 ادامه جدول 1-4 مراکز سازمان به تفکیک استان
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13941,01553573937893…2351,663652,2854095,0905,235
13951,07741575936693222561,945742,3084105,6956,875
13961,172415800367100422622,310742,3044664,9726,285
13971,308408817364103652792,819742,4524466,1526,308
13981,380198832370103952943,062722,4154395,5786,461

829341154917346425160493آذربایجان شرقی
613288221010623414325325آذربایجان غربی

244163258861243326290اردبیل
124266494431278115424640755اصفهان

24048522666110515120260البرز
177671133511554632ایالم

1541343233612110139160بوشهر
11511471876424021235055153128تهران

5171326596721252154154چهارمحال بختیاری
35113112265112299494خراسان جنوبی
7898518611222281435328158214خراسان رضوی
21114853445191107484خراسان شمالی

97032182211126213314230230خوزستان
140104203381274227187زنجان
26210630429124511578سمنان

3509620239144326066سیستان و بلوچستان
6224481021017210111220758650فارس
254234236495212013863قزوین

1921182092052654646قم
24171782258212058876کردستان

50291816271312616829142180کرمان
30181582358213917195195کرمانشاه

1951052035113136565کهگیلویه و بویراحمد
5751516436931102118264گلستان
34637185399551311082162گیالن

4581611215421591213691لرستان
661023183321193112615115360مازندران
2662142263013811144144مرکزی

13377332381679160160هرمزگان
182136506431567203230همدان

7391429122119813310203425یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180156

جدول2-4 گروههای همیار زنان به تفکیک استان
تعداداستان

1394914
13951,000
13961,100
13971,314
13981,400

28آذربایجان شرقی
28آذربایجان غربی

26اردبیل
42اصفهان

19البرز
55ایالم

23بوشهر
52تهران

40چهارمحال و بختیاری
18خراسان جنوبی
193خراسان رضوی
45خراسان شمالی

61خوزستان
36زنجان
19سمنان

67سیستان و بلوچستان
69فارس
36قزوین

15قم
34کردستان

58کرمان
65کرمانشاه

37کهگیلویه و بویراحمد
43گلستان
26گیالن

56لرستان
42مازندران
55مرکزی

16هرمزگان
40همدان

56یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  157مرکز

جدول3-4 کلینیک های مددکاری اجتماعی به تفکیک استان

تعداداستان

1394386
1395413
1396483
1397570
1398571

17آذربایجان شرقی
17آذربایجان غربی

12اردبیل
40اصفهان

11البرز
16ایالم

8بوشهر
88تهران

12چهارمحال و بختیاری
6خراسان جنوبی
51خراسان رضوی
8خراسان شمالی

30خوزستان
11زنجان
10سمنان

0سیستان و بلوچستان
15فارس
10قزوین

3قم
26کردستان

29کرمان
23کرمانشاه

14کهگیلویه و بویراحمد
18گلستان
16گیالن

12لرستان
31مازندران
14مرکزی

8هرمزگان
10همدان

5یزد
                   



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180158

جدول4-4 گروه های خودیار تشکیل شده به تفکیک استان

تعداداستان

13941548
13952636
13963056
13973514
13983,890

151آذربایجان شرقی
80آذربایجان غربی

270اردبیل
133اصفهان

1البرز
300ایالم

0بوشهر
36تهران

340چهارمحال و بختیاری
76خراسان جنوبی
200خراسان رضوی
10خراسان شمالی

0خوزستان
19زنجان
0سمنان

150سیستان و بلوچستان
160فارس
0قزوین

0قم
992کردستان

0کرمان
296کرمانشاه

0کهگیلویه و بویراحمد
29گلستان
285گیالن

47لرستان
273مازندران
0مرکزی

42هرمزگان
0همدان

0یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  159مرکز

جدول5-4 مهدهای کودک برحسب نوع مدیریت به تفکیک استان

خودکفاخصوصی دولتیجمع کلاستان

139414,7586514,63261
139515,2176315,09856
139614,7843814,69848
139715,1164015,02749
139815,5851915,52145

1,01001,0100آذربایجان شرقی
61516131آذربایجان غربی

42104210اردبیل
73727314اصفهان

27602760البرز
31803180ایالم

22502196بوشهر
1,26421,2620تهران

33703343چهارمحال و بختیاری
26202620خراسان جنوبی
1,49401,4931خراسان رضوی
22902290خراسان شمالی

88008746خوزستان
16101610زنجان
13911380سمنان

88708870سیستان و بلوچستان
1,12771,1182فارس
29302930قزوین

700646قم
32903290کردستان

71317120کرمان
32203184کرمانشاه

36103610کهگیلویه و بویراحمد
25102510گلستان
47904781گیالن

37403740لرستان
79617941مازندران
12501250مرکزی

41844068هرمزگان
36303612همدان

30903090یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180160

جدول6-4 خانه های شبه خانواده به تفکیک استان

نوباوگانشیرخوارگاهجمعاستان
کودک و نوجوان 13 تا 18 سالکودک و نوجوان7 تا 13 سال

غیردولتیدولتیجمعغیردولتیدولتیجمع

139459435582641325120713194
139561634652821326920110191
1396628346828432812158207
13976633373290328721211201
1398663347029122892148206

251190914014آذربایجان شرقی
2012808909آذربایجان غربی

711303202اردبیل
41161301317017اصفهان

251515015211البرز
210110000ایالم

710202211بوشهر
764124013916313تهران

711202202چهارمحال و بختیاری
241114014808خراسان جنوبی
1001144404434034خراسان رضوی
141110010202خراسان شمالی

1311404707خوزستان
510202202زنجان
1111707202سمنان

1412505633سیستان و بلوچستان
321317017909فارس
510202202قزوین

611202202قم
1211505505کردستان

68143203224024کرمان
611101303کرمانشاه

410202101کهگیلویه و بویراحمد
251310010808گلستان
401112012707گیالن

811303303لرستان
2113707909مازندران
811303303مرکزی

710303303هرمزگان
1411505505همدان

1612808505یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  161مرکز

ادامه جدول6-4 خانه های شبه خانواده به تفکیک استان

استان
خانه موقتآماده سازیتربیتی

غیردولتیدولتیجمعغیردولتیدولتیجمعغیردولتیدولتیجمع

139482622220.........
139561528127.........
139680819118.........
1397909182161064
13989092351822616

000000000آذربایجان شرقی
000000000آذربایجان غربی

000000000اردبیل
202110110اصفهان

101000110البرز
000000000ایالم

000220000بوشهر
000110330تهران

000101000چهارمحال و بختیاری
000000000خراسان جنوبی
101404211خراسان رضوی
000000000خراسان شمالی

000000000خوزستان
000000000زنجان
000000000سمنان

000000000سیستان و بلوچستان
000202000فارس
000000000قزوین

000000000قم
000000000کردستان

101606000کرمان
000000000کرمانشاه

000000000کهگیلویه و بویراحمد
202101000گلستان
00051414014گیالن

000000000لرستان
101000000مازندران
000000000مرکزی

000000000هرمزگان
101000101همدان

000000000یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.
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- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180162

جدول7-4 مراکز آسیب های اجتماعی به تفکیک استان
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13941,129162262130275190
13951,226170262631297195
13961,2992232671630255211
13971,7312382781830447350
13981,7262382781930447350

831710112117آذربایجان شرقی
53700111512آذربایجان غربی

373101188اردبیل
74310111916اصفهان

325100186البرز
365101088ایالم

45410111410بوشهر
1151422123318تهران

4061011107چهارمحال و بختیاری
58140101109خراسان جنوبی
88931012921خراسان رضوی
384100196خراسان شمالی

1071710112721خوزستان
233110165زنجان
54 213000سمنان

771900011615سیستان و بلوچستان
108710113123فارس
3441011107قزوین

41 2212101قم
5080011118کردستان

771211012018کرمان
59401011913کرمانشاه

274000174کهگیلویه و بویراحمد
621010121414گلستان
58410111815گیالن

47511011311لرستان
721010111818مازندران
4441011109مرکزی

52810111610هرمزگان
436100198همدان

447101198یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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ادامه جدول7-4 مراکز آسیب های اجتماعی به تفکیک استان

استان

نی
یابا

ن خ
دکا

کو
ی 

ساز
ند

انم
 تو

رکز
م

ی 
دگ

نوا
خا

ی، 
رد

ی ف
 ها

ان
حر

ر ب
ه د

خل
مدا

عی
تما

اج
و 

ی 
ماع

جت
-ا

نی
روا

ی 
 ها

ت
مای

ز ح
مرک

ه(
زان

)رو
ده 

نوا
خا

 و 
ان

ختر
د

ده
نوا

خا
 و 

ک
ود

ی ک
زش

مو
ی آ

ایت
حم

کز 
مر

ور 
نظ

ه م
ه ب

واد
خان

در 
له 

اخ
مد

کز 
مر

الق
ش ط

کاه

ت 
مای

ی ح
امت

 اق
غیر

 و 
تی

دول
یر 

ز غ
راک

م
ده 

 دی
ب

سی
ن آ

زنا
ی 

ساز
ند

انم
 تو

و
ن(

نوی
اه 

ی)ر
ماع

جت
ا

13944219100192…
139547195045194…
1396332321046210…
1397313501963150…
13983135019631404

1171150آذربایجان شرقی
1120130آذربایجان غربی

181140اردبیل
11611140اصفهان

160220البرز
181120ایالم

0100220بوشهر
31822000تهران

170150چهارمحال و بختیاری
1911110خراسان جنوبی
1210101خراسان رضوی
161270خراسان شمالی

12106110خوزستان
050100زنجان
140130سمنان

1150190سیستان و بلوچستان
22312160فارس
171100قزوین

110100قم
181191کردستان

1181220کرمان
1131141کرمانشاه

141230کهگیلویه و بویراحمد
1141130گلستان
1151100گیالن

1110300لرستان
1181201مازندران
191160مرکزی

1100040هرمزگان
080190همدان

181160یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180164

جدول8-4 مراکز روزانه ، حرفه آموزی و کارگاههای تولیدی حمایتی به تفکیک استان
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13941,015263271711641005854…30283…
13951,077275286811681086661…31379…
13961,1722816931213761246674…32998…
13971,30829071041414901437391…35511317
13981,38028410107171389149711011837912517

8223111116915111102آذربایجان شرقی 
611301101832301181آذربایجان غربی

246000032220720اردبیل
124250202241711247102اصفهان

246021012030720البرز
172000011110920ایالم

155000120010510بوشهر
1152556206641303981تهران

51116101165101360چهارمحال و بختیاری
3590100251101240خراسان جنوبی
78230210641822083خراسان رضوی
214010015010450خراسان شمالی

972103034531004242خوزستان
141020003110420زنجان
262020015410740سمنان

3511012142120722سیستان و بلوچستان
62200301572101661فارس
255062014110320قزوین

195021011220410قم
244010041125420کردستان

5051210741661241کرمان
305161136110320کرمانشاه

194010010120910کهگیلویه و بویراحمد
571211210411320722 گلستان

3470201130201440گیالن
45100200431211930لرستان

661307102157601230مازندران
264041031240610مرکزی

133001012010230هرمزگان
184010012220510همدان 

736080131743118120یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  165مرکز

جدول9-4 واحدهای توانپزشکی به تفکیک استان

شنوایی بینایی سنجیگفتار درمانیکاردرمانیفیزیوتراپیجمع کلاستان
ارتوپد فنیشناسی

139453518110594469118
13954151308272476618
13964151308272476618
1397408125958336609
139819868373720360

9401310آذربایجان شرقی
3200100آذربایجان غربی

4111010اردبیل
2011000اصفهان

0000000البرز
7321010ایالم

4110110بوشهر
1000010تهران

7230020چهارمحال و بختیاری
1010000خراسان جنوبی
9321120خراسان رضوی
1100000خراسان شمالی

0000000خوزستان
0000000زنجان
2101000سمنان

0000000سیستان و بلوچستان
241533030فارس
4101110قزوین

2000110قم
17434240کردستان

29966440کرمان
18535140کرمانشاه

5311000کهگیلویه و بویراحمد
5111110گلستان
6122010گیالن

8311210لرستان
10322120مازندران
6221010مرکزی

3100020هرمزگان
2001010همدان

9223110یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180166

جدول10-4 مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی به تفکیک استان

بیمار روانی  ذهنیجمع کل استان
اتیسم جسمی حرکتیسالمندمزمن

139473929914427125...
139575928416628128...
139680030317829326...
139781730717730429...
139883230618031132 

34176911آذربایجان شرقی
28861310آذربایجان غربی

1675400اردبیل
6617143221اصفهان

4812161910البرز
622200ایالم

1364300بوشهر
14733327930تهران

1354310چهارمحال و بختیاری
1333610خراسان جنوبی
8531113940خراسان رضوی
1462510خراسان شمالی

32148820خوزستان
1062200زنجان
1033400سمنان

942300سیستان و بلوچستان
48269940فارس
2395810قزوین

1153300قم
1776310کردستان

1893501کرمان
1563510کرمانشاه

1053200کهگیلویه و بویراحمد
1583310گلستان
371461520گیالن

1684310لرستان
23115610مازندران
21103710مرکزی

732200هرمزگان
1363310همدان

1452610یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  167مرکز

جدول11-4 مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل به تفکیک استان

بیمار روانی  ذهنیجمع کلاستان
جسمی حرکتیسالمندمزمن

13943786014812050
13953665814710655
13963675815010554
13973645814810553
13983705414810860

110452آذربایجان شرقی
82411آذربایجان غربی

30111اردبیل
49621220اصفهان

52021البرز
70160ایالم

40310بوشهر
1811151تهران

263995چهارمحال و بختیاری
111343خراسان جنوبی
184833خراسان رضوی
82411خراسان شمالی

183951خوزستان
41111زنجان
64110سمنان

62121سیستان و بلوچستان
100523فارس
41111قزوین

80611قم
83113کردستان

165317کرمان
80620کرمانشاه

51121کهگیلویه و بویراحمد
165533گلستان
183753گیالن

112225لرستان
181782مازندران
40211مرکزی

70502هرمزگان
60321همدان

2921386یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180168

جدول12-4 مراکز توانبخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده  )مراقبت در منزل( به تفکیک استان

تعداداستان

139493
139593
1396100
1397103
1398103

5آذربایجان شرقی
2آذربایجان غربی

2اردبیل
4اصفهان

2البرز
1ایالم

3بوشهر
7تهران

5چهارمحال و بختیاری
2خراسان جنوبی
6خراسان رضوی
5خراسان شمالی

2خوزستان
2زنجان
3سمنان

2سیستان و بلوچستان
2فارس
2قزوین

2قم
2کردستان

2کرمان
2کرمانشاه

2کهگیلویه و بویراحمد
4گلستان
5گیالن

2لرستان
3مازندران
2مرکزی

3هرمزگان
5همدان

12یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  169مرکز

جدول13-4 خانه های توانبخشی شبانه روزی به تفکیک استان

سالمندروانی مزمنذهنیجمع کلاستان  

1394…………
13952222……
13964242……
13976565……
13989570178

4310آذربایجان شرقی
2110آذربایجان غربی

5311اردبیل
4400اصفهان

2200البرز
1010ایالم

2020بوشهر
6510تهران

9720چهارمحال و بختیاری
2200خراسان جنوبی
11911خراسان رضوی
3300خراسان شمالی

2110خوزستان
0000زنجان
0000سمنان

0000سیستان و بلوچستان
10820فارس
3111قزوین

0000قم
2011کردستان

7601کرمان
3111کرمانشاه

0000کهگیلویه وبویر احمد
3300گلستان
3300گیالن

1001لرستان
3111مازندران
2200مرکزی

3300هرمزگان
00 0همدان

2200یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180170

جدول14-4 مراکز مشاوره ژنتیک به تفکیک استان

تعداداستان
1394235
1395256
1396262
1397279
1398294

9آذربایجان شرقی
10آذربایجان غربی

8اردبیل
31اصفهان

6البرز
3ایالم

3بوشهر
42تهران

6چهارمحال و بختیاری
6خراسان جنوبی
22خراسان رضوی
4خراسان شمالی

11خوزستان
3زنجان
4سمنان

2سیستان و بلوچستان
17فارس
6قزوین

9قم
5کردستان

13کرمان
5کرمانشاه

3کهگیلویه و بویراحمد
6گلستان
9گیالن

5لرستان
21مازندران
6مرکزی

2هرمزگان
6همدان

11یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا
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کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 
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جدول15-4 مراکز و دفاتر مشاوره حضوری به تفکیک استان
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13941,6638129521,5821,4972661,00522685
13951,9458837511,8571,7232771,136310134
13962,3109232602,2182,0333131,334386185
13972,8199430642,7252,4663261,657483259
13983,0628732552,9752,6793121,805562296

1732011915313319823220آذربایجان شرقی
106110105961165209آذربایجان غربی

8611085782433217اردبیل
278211276259614810517اصفهان

661106544434621البرز
35110342942145ایالم

36211342912535بوشهر
402431398349142835249تهران

7211071712035160چهارمحال و بختیاری
5112111393051879خراسان جنوبی
22811022716840973159خراسان رضوی
4511444343271خراسان شمالی

1261101251251686230خوزستان
386153231213161زنجان
291102817110611سمنان

39211373672361سیستان و بلوچستان
21093620119618144345فارس
49110484863480قزوین

20000201911711قم
8231279791543210کردستان

1261101251056673220کرمان
8261576441324732کرمانشاه

51110505034700کهگیلویه و بویراحمد
931109290258302گلستان
95110949097294گیالن

422114039621121لرستان
19300019319319147270مازندران
30101292952220مرکزی

38110373292035هرمزگان
431104235112047همدان

9821196921164174یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180172

جدول16-4 مراکز صدای مشاور و کد ده رقمی به تفکیک استان

کد ده رقمی)غیردولتی(1480 )دولتی(جمع کلاستان

1394653134

1395743143
1396743143
1397743143
1398723141

413آذربایجان شرقی
211آذربایجان غربی

110اردبیل
110اصفهان

110البرز
110ایالم

110بوشهر
12111تهران

110چهارمحال و بختیاری
110خراسان جنوبی
14113خراسان رضوی
110خراسان شمالی

211خوزستان
110زنجان
110سمنان

110سیستان و بلوچستان
110فارس
514قزوین

514قم
110کردستان

110کرمان
110کرمانشاه

110کهگیلویه و بویراحمد
110گلستان
514گیالن

110لرستان
110مازندران
110مرکزی

110هرمزگان
110همدان

110یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  173مرکز

جدول17-4 مراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به تفکیک استان

اقامتی بهبود و سرپایی غیردولتیسرپایی دولتیجمع کلاستان
اجتماع درمان مداربازتوانی

13942,285141,1101,14219
13952,308101,1181,16119
13962,30491,0661,19732
13972,45271,1321,28033
13982,41571,1071,26932

64034291آذربایجان شرقی 
34016180آذربایجان غربی 

2401392اردبیل
154056962اصفهان

10518933البرز
1500150ایالم 
2107140بوشهر
35011571911تهران

2516180چهارمحال و بختیاری
2201381خراسان جنوبی 
3531271792خراسان رضوی 
91070210خراسان شمالی

133060703خوزستان 
27011160زنجان
24011130سمنان

4406371سیستان و بلوچستان 
112121864فارس

2101191قزوین 
2601790قم 

2006140کردستان
68123422کرمان 

39010263کرمانشاه
31010201کهگیلویه و بویراحمد 

102061401گلستان
131072572گیالن

59017411لرستان 
126160641مازندران
3803350مرکزی 

67036310هرمزگان
56011450همدان

33020130یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180174

جدول18-4 مراکز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان به تفکیک استان

گذری- سرپناه شبانه گذری تیم سیارجمع کلاستان
کانکسموبایل ونسرپناه

139440921312868.........
139541019813577.........
139646623114590.........
1397446189149108.........
13984391801147930288

251193110آذربایجان شرقی 
14621410آذربایجان غربی 

3200100اردبیل
241552020اصفهان

15622212البرز
5410000ایالم 
10333010بوشهر
55181311562تهران

2110000چهارمحال و بختیاری
9441000خراسان جنوبی 
2810107010خراسان رضوی 
10334000خراسان شمالی

14434111خوزستان 
4300100زنجان
5300200سمنان

328812031سیستان و بلوچستان 
20841430فارس

201333001قزوین 
5200210قم 

5211100کردستان
2911117000کرمان 

17554021کرمانشاه
3101100کهگیلویه و بویراحمد 

11443000گلستان
10332020گیالن

12521310لرستان 
15930210مازندران
11443000مرکزی 

9332010هرمزگان
7331000همدان

10640000یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  175مرکز

جدول19-4 تیم های تحت پوشش برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد به تفکیک استان

استان

کل
مع 

ج

محیط کار محیط آموزشیمحله ها

مع
ج

ی 
هر

ش

یی
ستا

رو

مع
ج

ش 
و پی

ک 
ود

د ک
مه

نی
ستا

دب

ش 
رور

و پ
ش 

وز
آم

گاه
نش

دا

مع
ج

می
ظا

ن

نی
زما

سا
 / 

تی
صنع

13945,0902,9031,7871,1161,4581,09620515772993636
13955,6953,6172,2221,3951,4031,084190129675102573
13964,9723,1992,0151,1841,2341,011116107539103436
13976,1523,7132,3331,3801,6441,406118120795188607
13985,5783,7722,4071,3651,3381,1431306546891377

160120823823153517413آذربایجان شرقی 
3252001505087870038632آذربایجان غربی 

3262301418942420054747اردبیل
64038524613921721700381523اصفهان

12074621232266014014البرز
464636100000000ایالم 
139105663920200014212بوشهر
153153127260000000تهران

15462431950500042339چهارمحال و بختیاری
94734627212100000خراسان جنوبی 
1581084860453663523خراسان رضوی 
74532825211830000خراسان شمالی

230128765285800517512خوزستان 
2272021356713130012012زنجان
115825230252302826سمنان

605424306600000سیستان و بلوچستان 
7584342701642371694127871374فارس

13813590450000330قزوین 
46463970000000قم 

88644420222101220کردستان
14278433543354421174کرمان 

19584592510810701312کرمانشاه
65452124199100110کهگیلویه و بویراحمد 

82693831111100202گلستان
82644024220016313گیالن

1361046737242400817لرستان 
1154025155318251022022مازندران
144876126442020413013مرکزی 

1601286464313100101هرمزگان
203184968899001028همدان

2031358847483312320218یزد



- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

1801398

- فرد با اختالالت هوشی- رشدی )معلول ذهنی(: 
کارکرد هوشی )عقالنی( مانند: حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل، قضاوت و نیز عملکرد  که دارای نقص در  فردی است 
سازگارانه مانند: برقراری ارتباط، مشارکت اجتماعی و یا داشتن زندگی مستقل بوده و براساس آزمون های استاندارد، دارای 
خ می دهد. درجه شدت  کم تر از هجده سال تمام( ر کم تر از هفتاد باشد. این نقص در دوران رشد )رده سنی  نمره هوش  بهر 

معلولیت این فرد از متوسط تا خیلی شدید  است.

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

مشکل باشد.

کم توانی شنوایی خفیف:  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 

کالمی وی برطرف شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 26 تا 40 دسی بل است. و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

کم شنوا(:  کم توانی شنوایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کمک شنوایی  فردی است با اختالل در سیستم شنوایی به طوری که با استفاده از سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل 
کالمی وی به طور نسبی برطرف می شود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 41 تا 90  و توانبخشی شنوایی، مشکل ارتباط 

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، 

کالمی وی برطرف نشود. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل است. مشکل ارتباط 

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

ارائه  می دهد.

- مرکز روزانه آموزشی- توانبخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه: 
کشور تأسیس شده و تحت نظارت  کسب مجوز از سازمان بهزیستی  که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با  مرکزی است 
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.

180176

جدول20-4 محیط های تحت پوشش برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد به تفکیک استان

جمع کل استان

محیط کارمحیط آموزشیمحله ها
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ش

یی
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و پی
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ن
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سا
 / 

تی
صنع

13945,2352,8161,6491,1671,6461,18929815977398675
13956,8753,8292,1251,7042,3311,463717151715112603
13966,2853,7912,2321,5591,6941,032489173800233567
13976,3083,6292,2511,3781,8291,541185103850219631
13986,4613,9312,3621,5691,9111,58623788619117502

493323159164123703617471334آذربایجان شرقی 
38632 3252001505087870آذربایجان غربی 

2902041188642420044638اردبیل
75545229515725325300502030اصفهان

2601008515976235063063البرز
32302192200000ایالم 
160115763927270018315بوشهر
1281158926101000303تهران

15462431950500042339چهارمحال و بختیاری
94734627212100000خراسان جنوبی 
2141095851866123219712خراسان رضوی 
84643331201550000خراسان شمالی

230128765285800517512خوزستان 
1871531044913130021219زنجان
78483216232102734سمنان

666030306600000سیستان و بلوچستان 
650333181152245160642172765فارس

635537180000862قزوین 
46463970000000قم 

76523814222101220کردستان
180102534955502323194کرمان 

19584592510810701312کرمانشاه
65452124199100110کهگیلویه و بویراحمد 

645830284400202گلستان
162105634230300027522گیالن

91593821242400817لرستان 
3601517378141100152668266مازندران
144876126442020413013مرکزی 

1601286464313100101هرمزگان
23018496883636001028همدان

425206941122071742761239یزد



تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ

تعاریف و مفاهیم

کم توان(:  - فرد معلول )فرد 
که در عملکرد اندام های حسی مانند: اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند: دست ها، پاها یا  فردی است 
تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز )عملکرد مغز( براساس معیارهای بین المللی شرایط سالمت1، براثر عوامل مادرزادی، بیماری ، 

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

- شدت معلولیت: 
که ازطریق برایند اندازه و وسعت آسیب در »عملکرد  میزان »اندازه و وسعت آسیب« در عملکرد و مشارکت اجتماعی فرد است 
یا  انجام فعالیت های روزمره زندگی و  از یک سو و »محدودیت در ظرفیت و قابلیت در  فیزیولوژیک و ساختار تشریحی بدن« 

مشارکت های اجتماعی« از سوی دیگر، تعیین می شود. درجات آن شامل خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است.

کم توانی بینایی خفیف:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

6 باشد.
10 3 تا 

10
عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی2 بین 

کم بینا(:  کم توانی بینایی متوسط تا شدید )فرد  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 

3 باشد.
10 1 تا 

10 عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی بین 

کم توانی بینایی شدید تا خیلی شدید )فرد نابینا(:  - فرد با 
کیفیت بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط  که به علت اختالل در سیستم بینایی، میزان یا  فردی است 
کم تر از بیست درجه باشد به طوری که قادر  کم تر از و یا میدان بینایی وی  عدسی های تصحیح کننده برحسب مقیاس هندسی 

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

- فرد با معلولیت جسمی- حرکتی: 
که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی، دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی  فردی است 
و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات شده و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و یا مشارکت اجتماعی است. 

گســترده بــرای توصیــف یــک بیمــاری )حــاد یــا مزمــن(، اختــالل، آســیب یــا ضربــه اســت. شــرایط ســالمت ممکــن اســت همچنیــن شــامل  1- شــرایط ســالمت یــک اصطــالح 
کدگــذاری می شــود.  ICD-10 ســایر اوضــاع ماننــد بــارداری، ســالمندی، تنــش نابهنجــاری مــادرزادی یــا زمینــه ژنتیکــی باشــد. شــرایط ســالمت بــا

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

کوچــک از بــاال  2- در مقیــاس هندســی دیــد فــرد بــا تابلویــی در فاصلــه شــش متری چشــم وی شــامل اندازه هــای مختلــف حــرف »E( »Eچــارت( در جهــات مختلــف )بــزرگ بــه 
6 اســت یعنــی چنیــن فــردی در فاصلــه شــش متری قــادر بــه تشــخیص جهــات ردیــف دهــم اســت.

10
کــه دیــد طبیعــی  بــه پاییــن( اندازه گیــری می شــود 

ی
ݩݩݩݩݒ

س
�خ ݓ ݫ ٮݫ

ںݩݩݩݩݩݩݩݩݩخ
وݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݑ ݡٮݑ اݣݣݣموݣݣݣرٮݧ
179معاو�خ  177مرکز

جدول21-4 موسسه های خیریه تاسیس شده با اهدف اشتغال و کارآفرینی به تفکیک استان

تعداد استان 

139420
139522
139624
139778
139880

4آذربایجان شرقی
1آذربایجان غربی

4اردبیل
3اصـفهان

1البرز
0ایالم

0بوشـهر
18 تهران

1چهارمحال و بختیاری
0خراسان جنوبی
4خراسان رضوی
1خراسان شمالی

7خوزسـتان
3زنجان

2ســمنان
2سیسـتان و بلوچسـتان

5فارس
1قزوین

1قم
6کردسـتان

2کرمان
1کرمانشـاه

0کهگیلویه و بویراحمد
0گلسـتان

0گیالن
2لرسـتان
1مازندران
3مرکزی

1هرمزگان
0همدان

6یزد
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