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 ه تعالیبسم 
 دمهمق

ارتقاء متولی در حوزه رفاه اجتماعی کشور و یکی از نهادهای اصلی و تاثیرگذار سازمان بهزیستی به عنوان 

 می باشد.ی مختلف جامعه ها وهبه گرو حمایتی سالمت اجتماعی منشأ خدمات ارزشمند تخصصی 

انتظارات  ،نیازها ،ها مأموریت هو گسترسال از تشکیل سازمان بهزیستی  40و با گذشت گام دوم انقالب در آستانه 

در  فعال غیردولتی نهادهایای از  شبکهدر قالب ی مردمی ها ظرفیتپتانسیل و جامعه، بهره مندی از و مطالبات 

 یچنین شرایطدر باشد.  ناپذیر می اجتنابامری ه خدمات حمایتی و تخصصی بمنظور تقویت و توسع ،کشور

پیگیری و  ،تسهیل مراجعهنموده و موجب را فراهم ای از خدمات  ارائه مجموعهکه امکان  طراحی و اجرای راهکاری

 رسد. پاسخگویی به جامعه شود، بیش از پیش ضروری بنظر می

های  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در راستای تحقق شاخص 26ماده  4اساس و به استناد بند این  بر

  خدمات بهزیستی اداره مراکز و تاسیسنحوه سالمت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی، دستورالعمل 

  د.یدوین گردزندگی( به شرح ذیل ت مثبت)

  تعاریف -1ماده 

 قاانون تنظایم    26 مااده  4براساس بند  که تغیردولتی اس مرکزی ؛زندگی( مثبتبهزیستی ) مرکز خدمات

 بهزیستی سطح یك سازمان از خدمات ای مجموعه ،پروانه فعالیتپس از کسب دولت مقررات مالی بخشی از 

ه در ایان دساتورالعمل با    نمایاد و  ارائه میدر راستای بهتر زیستن آحاد جامعه در بستر فناوری اطالعات را 

 شود. مرکز مثبت زندگی نامیده میعنوان 

  بینای شاده در ایان     شخص حقیقی یا حقوقی اسات کاه پاس از طای مراحال پایش       ؛صاحب امتیاز مرکز

 گردد. دستورالعمل، موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی می

  استان فردی واجد شرایط است که از طرف صاحب امتیاز )حقیقی یا حقوقی( به بهزیستی  ؛مسئول مرکز

 تا پس از طی مراحل قانونی، پروانه مسئول مرکز را اخذ و در مرکز انجام وظیفه نماید.شود  میمعرفی 

 که در  (فعالیت 22)ی قابل ارائه در مراکز مثبت زندگی ها خدمات و فعالیت ای از مجموعه ؛یك خدمات سطح

 . شده است این دستورالعمل ذکر 9ماده 

  با دبیری رئیس مرکز گروهی است متشکل از اعضای شورای معاونین سازمان کار ؛کز مثبت زندگیامرستاد

ی ها و شیوه نامه ها ها، تصویب دستورالعمل جهت تعیین سیاست فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری،

در ستاد بهزیستی کشور که این دستورالعمل  12با مفاد ماده مطابقاجرایی و نظارتی مراکز مثبت زندگی 

 شود. میاختصار ستاد نامیده ه در این دستورالعمل ب و گردد یل میتشک

 های سازمان و  و هماهنگی بین معاونت ها جهت تدوین دستورالعمل کارگروهی است که ؛کارگروه تخصصی

بهزیستی  سازماندر  این دستور العمل 13با مفاد ماده  طابقز مثبت زندگی مکانظارت بر تاسیس و اداره مر

 .گردد می کشور تشکیل

 کارگروهی است که جهت راه اندازی و استقرار مراکز مثبت زندگی مطابق با  ؛استان عملیاتی کارگروه

در سطح بهزیستی استان این دستورالعمل  14ی ابالغی منطبق با مفاد ماده ها و شیوه نامه ها دستورالعمل

 شود. میامیده اختصار کارگروه عملیاتی نه در این دستورالعمل ب و گردد میتشکیل 
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 اهداف – 2ماده 

 بهزیستیسازمان خدمات  و ها فعالیت ،وظایف از افراد جامعهعموم افزایش آگاهی  -1

 سازمان  های هدف به خدمات  تسهیل دسترسی گروه -2

 کاهش ترددهای غیرضروری به مراکز و ادارات بهزیستی -3

 سازمانگسترش و فراگیری خدمات  -4

 سازمانتوزیع عادالنه خدمات  -5

 سازمان فافیت در فرآیند ارائه خدماتایجاد ش -6

 مرکز  یك در سازمانخدمات ای از  مجموعه ارائه -7

 سازمانمحور در ارائه خدمات  اجتماعو  تقویت رویکرد خانواده محور -8

 به صورت فعالارائه خدمات  گسترش رویکرد -9

 مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری -10

 زمانساافزایش رضایتمندی مردم از خدمات  -11

 افزایش ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت -12

 سازمانارتقاء کیفی و کمی خدمات  -13

 فراهم شدن امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی -14

 موازی   فرآیندهایاصالح و حذف  ،بهبود -15

 های روز جامعه هدفنیاز ی جدید برای رفعها امکان طراحی برنامه -16

 کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات  -17

 خدمات ارائه بازخورد ازاخذ تسهیل  -18

 ی استاندارد ارائه خدمات از طریق شبکه مراکزها تسریع گسترش برنامه -19

  شرایط عمومی تاسیس -3ماده 

  فضای فیزیکی  -الف 

متر مربع شامل  70 ،خانوارپرونده  450برای حداکثرمرکز تاسیس  جهت حداقل مساحت بنای مورد نیاز -1

فضاهای مدیریت، پذیرش و انتظار،خدمات الکترونیکی، مددکاری اجتماعی، آبدارخانه و سرویس بهداشتی 

 باشد. می

 نیروی انسانی و خانوارهای تحت پوشش، مرکز به ،در صورت وجود هرگونه محدودیت اعم از منابع :1تبصره

 باشد. می راه اندازیمتر مربع فضا قابل  50خانوار با حداقل  150ازای 

 )عالوه بر فضای ذکرسازی و غربالگری  آگاه ،حداقل فضای فیزیکی به منظور ارائه خدمات آموزشی :2تبصره 

 آن باشد. مرکز و یا خارج از داخل تواند در  میکه  باشد میمترمربع  50( 1 شده در بند

ه هدف بویژه معلوالن و سالمندان جامع بهینهمرکز بایستی برای استفاده  ی فیزیکیساختمان و فضاها -2

پس از ابالغ این  ماه حداکثر یكظرف مدت سازمان توانبخشی امور برابر ضوابطی که توسط معاونت 

 و قابل دسترس باشد.شده مناسب سازی  ،گردد میو ابالغ  تدویندستورالعمل 

کز مثبت زندگی که توسط براساس شیوه نامه نحوه جانمایی و توسعه مرا ،مرکزموقعیت جغرافیایی تعیین  -3

 ،یك ماه پس از ابالغ این دستورالعمل تدوین و ابالغ می گرددحداکثر کارگروه تخصصی ظرف مدت 
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مرکز و تطابق آن با شیوه نامه مربوطه بعهده بهزیستی شهرستان  موقعیتتایید مشخص خواهد شد. 

 باشد. می

  مورد نیازتجهیزات و ملزومات  -ب

 مراجعه کنندگان به تعداد مورد نیازو  جهت کارکنانیز، صندلی و ... همچون متجهیزات اداری  -

 تابلو اعالنات  -

 رایانه -

 اسکنر، فاکس ،پرینتر -

 شبکه داخلی  -

 اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه سازمان بهزیستی کشور -

 ثابت خط تلفن -

 دوربین مدار بسته -

 سالن آموزش نمایش در پردهوایت برد و  ،ویدیو پروژکتور تجهیزات کمك آموزشی نظیر -

 برودتی و اطفاء حریق ،سیستم حرارتی -

  نیروی انسانی  -ج

 دستورالعمل  4شده در ماده ذکر شرایط  حائزصاحب امتیاز   -1

 دستورالعمل 5در ماده  شدهذکر رایط با شمسئول مرکز  -2

 (پرونده یکنفر 150به ازاء هر )مددکار اجتماعی  -3

علوم اجتماعی گرایش خدمات  ،ی مددکاری اجتماعیها ی در رشتهدارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناس

 اجتماعی برای مددکار الزامی است. اجتماعی و رفاه

ر دکارشناس با مدارک تحصیلی  بکارگیری ،در صورت عدم وجود کارشناس با مدارک تحصیلی فوق تبصره :

با علوم بهزیستی  مرتبط بای ها تهرش روانشناسی، مشاوره و سایر ،ی علوم تربیتی، علوم اجتماعیها رشته

 باشد. میبالمانع  تشخیص کارگروه عملیاتی

 کارشناس پاره وقت -4

پزشکی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، گروه ی ها دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته         

همه )روانشناسی  ،توانبخشی ،تاریی شناسی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی،توانبخشی، پرسیفیزیوتراپی، شنوا

 ی مرتبط برای کارشناس الزامی است . ها علوم تربیتی، مشاوره و سایر رشته ها(، گرایش

 متصدی امور پذیرش و اداری -5

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و داشتن مهارت کار با کامپیوتر با تایید رئیس اداره فناوری 

 داری استان برای متصدی امور اداری الزامی است .ارتباطات و تحول ا ،اطالعات

  صاحب امتیازو وظایف شرایط عمومی، اختصاصی  – 4ماده 

  شرایط عمومی -الف

 کشور میاعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رس 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

  سال سن 25دارا بودن حداقل 
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 بهزیستی استان اداره کل تاییدیه صالحیت فردی از حراست 

 عدم سوء پیشینه کیفری 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

  شرایط اختصاصی -ب

 ی سازمان بهزیستیها دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با ماموریت

  و اختیاراتوظایف  -ج

 ضوابط دستوالعمل مطابق با الزم فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات و نیروی انسانی  تامین -1

 پروانه فعالیت  برای دریافتمعرفی مسئول مرکز واجد شرایط  تعیین و -2

 ، ضوابط و مقررات ابالغی از سازمان بهزیستیها رعایت کلیه مفاد دستورالعمل -3

 ی سازمان جهت ارائه خدمات به جامعه هدف ها حفظ شرایط استاندارد مرکز مطابق با دستورالعمل تأمین -4

انداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی،نیروی انسانی، تجهیزات تامین منابع مالی به منظور برقراری است -5

 الکترونیکی و اداری، ایمنی و...

 نظارت بر عملکرد و انجام وظایف مسئول مرکز با رعایت حدود اختیارات قانونی و اداری  -6      

 همکاری همه جانبه و پاسخگویی به سازمان بهزیستی درخصوص امورات مربوطه -7      

 در محدوده اختیاراتها  انجام مکاتبات رسمی و اداری با بهزیستی شهرستان و سایر دستگاه -8     

 انجام مکاتبات رسمی و اداری را به مسئول مرکز تفویض نماید.تواند می صاحب امتیاز  : تبصره

  مسئول مرکزو وظایف شرایط عمومی، اختصاصی  – 5ماده 

   شرایط عمومی -الف 

ایان   4الاف مااده    سئول مرکز همان شرایط عمومی صاحب امتیااز اسات کاه در بناد    شرایط عمومی م

 دستورالعمل ذکر شده است  

  شرایط اختصاصی -ب

 پزشکی، کاردرمانی،علوم ی ها دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته 

ی،توانبخشی، پرستاری، مددکاری شناسی، بینایی سنجی، ارتوپدی فن ییشنوا فیزیوتراپی، گفتاردرمانی،

 مرتبط بای ها ، مشاوره و سایر رشتهها( همه گرایش)اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی 

 علوم بهزیستی

جهت تصدی  واجد شرایط بومیافراد و ی مذکور ها دارندگان مدرک دکتری در یکی از رشته : 1 تبصره                

 د. نمی باش لویت برخوردارمسئول مرکز از او

در صورت عدم وجود افرادی با تحصیالت کارشناسی ارشد، بکار گیری افراد با مدرک تحصیلی  : 2تبصره              

 بالمانع است. کارگروه عملیاتیبا تشخیص  (ی مرتبطها کارشناسی )در رشته

ی آموزشی مربوطه را ها دارا بوده و دورهشرایط مسئول مرکز را  در صورتی که صاحب امتیاز :3تبصره        

داشته وظایف پیش بینی شده برعهده با تواند همزمان مسئولیت مسئول مرکز را مطابق  می، گذرانده باشد

 باشد. 

  عملیاتی  کارگروهتایید در مصاحبه تخصصی توسط 

  ارائه گواهی پایان دوره آموزشی 
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پس از ابالغ  حداکثر یك ماهمدت تخصصی ظرف  هکارگروشیوه نامه محتوای آموزشی توسط  تبصره :

 گردد. میدستورالعمل تهیه و ابالغ  این

 ها و نهادهای دولتی و غیردولتی عدم اشتغال در شیفت کاری مرکز در دستگاه 

 

  و اختیارات وظایف  -ج 

 اداره امور داخلی مرکز -1

 ی سازمانیها قانونی و دستورالعمل ،نظارت بر اجرای موازین حقوقی -2

نیروی انسانی، تجهیزات الکترونیکی و  یگیری مستمر تامین استانداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی،پ -3

 اداری، ایمنی و...تاحصول نتیجه

 اطالعات موجود در مرکز و صیانت حفظ  -4

 رعایت تعرفه ابالغ شده از سوی سازمان بهزیستی و سایر مراجع قانونی -5

 سان اعزامی از بهزیستیهمکاری همه جانبه با ناظرین و کارشنا -6

 ، ضوابط و مقررات ابالغی از سازمان بهزیستیها رعایت کلیه مفاد دستورالعمل -7

 راستای وظایف محوله مرکز و پاسخگویی در یها نظارت دقیق بر کلیه فعالیت -8

 ارائه گزارشات الزم در صورت بروز هر گونه تخلف به صاحب امتیاز . -9

 عالم شده از سوی سازمان بهزیستیی آموزشی اها شرکت در جلسات و دوره -10

ی آموزشی پیش بینی شده توسط سازمان ها فراهم نمودن شرایط حضور کارشناسان مرکز در دوره -11

 بهزیستی

 تحت سرپرستیرسیدگی به شکایات مطروحه از سوی مراجعین و نیروی انسانی  -12

 مرکز و وظایف کارکنان ها فعالیت ،امور یاجرانظارت دقیق بر روند  -13

 جانشین واجد شرایط خود را به صورت کتبی به ،مرخصی ایاممسئول مرکز موظف است در  : 1تبصره  

بهزیستی شهرستان معرفی نماید. جانشین معرفی شده در مدت تصدی دارای اختیارات، وظایف و 

باشد. بدیهی  میی مسئول مرکز بوده و در قبال بهزیستی و سایر مراجع ذیصالح پاسخگو ها مسئولیت

 باشد. مرکز نمی های مسئول مسئولیت ناقض ،است معرفی جانشین

 حائز یفردنسبت به معرفی صاحب امتیاز موظف است  ،در موارد مرخصی شش ماه و بیشتر :2تبصره 

 .اقدام نماید  ،پروانه فعالیت مسئول مرکزدریافت مراحل نمودن طی  و برای جایگزینییط شرا

 وظایفحدود اختیارات و بروز هرگونه تخلف، صاحب امتیاز و مسئول مرکز براساس در صورت  :3تبصره   

ی ها در قبال سازمان بهزیستی و سایر مراجع قانونی ذیصالح پاسخگو خواهند بود و کلیه مسئولیت ،محوله

بعهده صاحب امتیاز و مسئول مرکز  ،و اختیاراتحسب وظایف  ،های مرکز مدنی و کیفری موضوع فعالیت

 باشد. یم

   مدارک مورد نیاز - 6ماده 

  تصویر تمامی صفحات شناسنامهاصل و 

 تصویر کارت ملیاصل و 

 یك قطعه عکس پرسنلی 

  تصویر آخرین مدرک تحصیلی اصل و 
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  آقایانکارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای 

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

 مخدربه مواد  گواهی عدم اعتیاد اصل 

  دارا بودن گواهی معتبرICDL 

  تکمیل فرم پیمان عدم افشای اطالعات توسط کاربران سیستم نرم افزاری مرکز 

   تمدید و ابطال موافقت اصولی و پروانه فعالیت ،چگونگی صدور -7ماده  

ماده  12تا  1های آئین نامه داخلی موضوع بند مطابق آخرین ،تمدید و ابطال موافقت اصولی و پروانه فعالیت ،صدور

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب شورای معاونین سازمان و با تایید مرکز فناوری اطالعات،  26

 ارتباطات و تحول اداری خواهد بود.

براساس بندهای که افراد حقیقی و حقوقی صدور موافقت اصولی و مجوز مرکز مثبت زندگی برای  : تبصره

بالمانع  ،می باشدمجوز از سازمان بهزیستی دارای تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قانون 26گانه ماده  سیزده

 است. 

 مقررات عمومی -8ماده 

 ی مربوطه سازمان از سوی صاحب امتیازها رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده معاونت  -1

 نیدر معرض دید مراجعزندگی  مثبتنصب پروانه فعالیت مرکز  -2

افزایش و یا هرگونه کاهش می باشد. در شهرستان  اداریمرکز مطابق با ساعات کاری واحدهای  ساعت کار -3

 مجاز می باشد.  بهزیستی شهرستانبا مجوز  ساعت کار

بوده و انتقال مجوز از فرد دیگر به شهر  یشهردیگر و از به فرد  یپروانه فعالیت مرکز غیرقابل انتقال از فرد -4

ماه  3در صورت فوت، محجوریت یا غیبت بدون اطالع بیش از  .س ممنوع استحقیقی به حقوقی و بالعک

ی فرد مزبور و طی مراحل ها صاحب امتیاز، خانواده یا شرکای قانونی وی موظفند پس از تعیین تکلیف دارایی

 .جهت دریافت مجوز و ادامه فعالیت به سازمان بهزیستی معرفی نمایندرا واجد شرایط  یقانونی، فرد

تعداد مجوز تاسیس مرکز برای را دریافت نماید. مجوز تاسیس یك مرکز می تواند صرفاً شخص حقیقی هر  -5

 گردد. حقوقی با نظر ستاد مراکز بهزیستی کشور مشخص می اشخاص

 ملزم استو  بیمه نمایدبراساس قانون کار و تامین اجتماعی را کلیه کارکنان  مکلف استصاحب امتیاز مرکز  -6

هیچگونه بهزیستی سازمان  و نمایدبه بهزیستی شهرستان ارائه بصورت فصلی را  مستندات مربوطه

پاسخگویی به مراجع قانونی و  ،های کیفری و مدنی همچنین کلیه مسئولیت، مسئولیتی در قبال آن ندارد

 باشد. میمرکز  بر عهده صاحب امتیاز قضایی مربوطه

براساس قوانین موضوعه و موازین شرعی از سوی رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسالمی ایران لزوم  -7

 صاحب امتیاز 

 رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط به بهداشت محیط و رعایت امور ایمنی در مرکز -8

 مرکز در ع کار واز بدو شری آموزشی مورد تایید سازمان بهزیستی ها گذراندن دورهکارکنان به الزام  -9

با الگوی اعالم شده در دستورالعمل ابالغی از سوی سازمان بهزیستی  بایست مطابق میتابلو و سربرگ مرکز  -11

 کشور باشد.

صاحب امتیاز موظف .  است ممنوع شهرستان بهزیستی با قبلی هماهنگی بدون مرکز دائم یا و موقت تعطیلی -11

ن به اطالع بهزیستی شهرستا بصورت کتبیرا  مراتب، ماه قبل از تعطیلی موقت و یا دائم 3است حداقل 
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 مراجع در بعدی مسائل پاسخگوی فعالیت دارنده موافقت اصولی و پروانه رعایت، عدم درصورت برساند و

 .دباش می ذیصالح

 ی قابل ارائه در مراکز مثبت زندگیها خدمات و فعالیت – 9ماده 

 زنادگی مثبت ز ی ذیل را بدون نیاز به صدور پروانه فعالیت جداگانه به مراکها بهزیستی استان موظف است فعالیت

 واگذار نماید.  

 اولیه پرونده تشکیل و فرزندخواندگی درخواست ثبت-1

 و پاسخگویی به مراجعین ثبت درخواست / تشکیل پرونده-2

 مصاحبه اولیه-3

 اخذ و بررسی مدارک-4

 بازدید منزل-5

 ی نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی ها تشخیص و تعیین اولویت ،تحلیل-6

  معرفی نامهو  (مستمر / غیر مستمر)مالی  ی جامعه هدف اعم ازها ع درخواست ارجا-7

  رپیگیری امور مددکاری خانوا-8

 ها باالتر و سایر دستگاه ارجاع به مراکز سطح-9

 نیازسنجی و داشته سنجی محلی -10

 حمایت طلبی وخیرین و معتمدین محلی  ،شناسایی داوطلبین-11

 محله ل وضعیت اجتماعیبررسی و تحلی ،شناسایی-12

 و اقدامات اجتماع محور CBO/  تسهیل گری و تشکیل تیم محله-13

 شناسایی فعال جامعه هدف -14

 ی تشکیل و تحکیم خانواده ها ارائه آموزش-15

  ی اجتماعیها های زندگی و پیشگیری از آسیب مهارت یها آموزش-16

 ها برای پیشگیری از معلولیت آگاه سازی-17

اختالالت  ،شنوایی ،غربالگری بینایی ارجاع و پیگیری شامل: ها، گری سطح یك پیشگیری از معلولیتغربال-18

   ....ژنتیك، اتیسم و

پروانه ، پروانه تاسیس ،صدور و تمدید موافقت اصولی ی مورد نیاز جهت:ها انجام استعالمات و پیگیری -19

قانون تنظیم  26ماده  ی سیزده گانهها مندرج در بندپروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیر دولتی  ،فعالیت

 مالی دولتبخشی از مقررات 

 اطالع رسانی و معرفی خدمات سازمان -20

 ی جدید سازمانها و برنامه ها همکاری در اجرای طرح-21

 های مردمی اعم از نقدی و غیر نقدی جلب مشارکت-22

مدت  داری سازمان بهزیستی کشور موظف است حداکثر ظرفارتباطات و تحول ا ،مرکز فناوری اطالعات : 1 تبصره

 راه اندازی نمایید. مراکز مثبت را جهت استفاده  ماه پس از ابالغ این دستورالعمل، سامانه مثبت زندگی 2

 د.نگانه فوق را از طریق سامانه مثبت زندگی ارائه نمای 22های  بایست کلیه خدمات و فعالیت میاین مراکز 
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 حداکثرهای تخصصی ظرف مدت  های این ماده توسط معاونت و تعرفه ارائه فعالیت یییوه نامه اجرا: ش 2تبصره 

تصویب در شورای معاونین ابالغ  وکارگروه تخصصی تهیه و پس از تایید این دستورالعمل  ابالغپس از یك ماه 

 گردد. می

   راهبری و نظارت - 10ماده 

در  ،ت زندگی در سطح شهرستان بعهده ریاست بهزیستی شهرستانمراکز مثببر مسئولیت راهبری و نظارت 

سطح استان بعهده مدیر کل بهزیستی استان و در سطح ستاد مرکزی بعهده ریاست سازمان توسط دبیر ستاد 

 باشد. می

 ابالغ این پس ازیك ماه حداکثر شیوه نامه نظارت بر مراکز توسط کارگروه تخصصی ظرف مدت :  تبصره

 گردد. میتهیه و ابالغ  دستورالعمل

  ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات -11ماده 

 26مااده   12تاا   1آئین نامه داخلی موضاوع بنادهای    آخرینمطابق  ،مثبت زندگی کزارسیدگی به تخلفات مر

  .باشد میقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

  ستاد و وظایف اعضاء – 12ماده 

  اعضاء -الف 

 متشکل از اعضاء شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور می باشد.  زندگی مثبتز ستاد مراک

  وظایف و اختیارات  -ب

 سیاست گذاری و تصویب برنامه عملیاتی 

 های قابل واگذاری  تصویب و ابالغ فعالیت 

  نظارتی –ی اجرایی ها و شیوه نامه ها تصویب و ابالغ دستورالعمل 

 دماتتصویب و ابالغ تعرفه ارائه خ 

  کارگروه تخصصی و وظایف اعضاء – 13ماده 

  اعضاء -الف

 )رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری )رئیس کارگروه 

 معاونین مرکز فناوری اطالعات 

 های  مشارکت –پیشگیری  –توانبخشی  –های فرهنگی و اموراجتماعی  تام االختیار معاونت گاننمایند

 ت و منابعو توسعه مدیری مردمی

 حقوقی و مدیریت عملکرد -نمایندگان دفاتر حراست 

 حسب مورد( – گروهی)ها  استان نمایندگان 

 عنوان به) کارگروه رئیس تشخیص به و ضرورت به بنا صاحب نظر یا مراکز صنفی یها انجمن نمایندگان 

 (مشورتی عضو

   وظایف و اختیارات -ب

 ندگی زمثبت  طراحی و تدوین نظام استقرار مراکز 

 با  ها های موجود بر اساس آمایش جغرافیایی و تعیین اولویت برنامه ریزی به منظور شناسایی ظرفیت

 لحاظ خدمات موجود و خدمات مورد نیاز
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 خدمات قابل ارائه در مراکز مثبت زندگی با بهره مندی از بستر  ناحصاء و شناسایی و روز آمد نمود

 فناوری اطالعات

 ارائه خدمت  بررسی و اصالح فرایند 

 ی آموزشی مورد نیازها تهیه و تدوین سرفصل 

 پیشنهاد منابع اعتباری مورد نیاز 

 مربوطه  (و شیوه نامه )اجرایی / نظارتی ها تدوین دستورالعمل 

  زندگی  مثبتراهبری فرآیند استقرار مراکز 

 طالعاتزندگی بر بستر فناوری ا مثبتنظارت و ارزیابی عملکرد مراکز  ،طراحی نظام پایش 

 نظارت بر تامین امنیت اطالعات 

 نظارت بر گسترش و توسعه مراکز مثبت زندگی 

 .اجرایی شدن هریك از وظایف فوق الذکر منوط به تایید و تصویب در شورای معاونین می باشد : تبصره

  عملیاتی  کارگروه اعضاء - 14ماده 

  اعضاء  -الف 

 (کارگروه رئیس)استان  مدیرکل 

 (کارگروه دبیر) اداری تحول و اطالعات اوریفن اداره رئیس 

 موسسات هماهنگی اداره رئیس/  معاون ،پیشگیری توسعه امور ،اجتماعی امور ،توانبخشی امور معاونین 

 حراست مسئول / رئیساشتغال  و مردمی های مشارکت ،دولتی غیر

 عملکرد مدیریت مسئول  

 (مورد حسب/ گروهی) شهرستان بهزیستی ادارات روسای 

 عنوان به) کارگروه رئیس تشخیص به و ضرورت به بنا نظر صاحب یا مراکز صنفی یها انجمن نمایندگان 

 (مشورتی عضو

  وظایف و اختیارات -ب 

 طراحی و برنامه ریزی عملیاتی ،همکاری و مشارکت درمراحل تصمیم سازی 

  ورالعمل و ارائه بازخورد به ی احتمالی موثر در فرآیند اجرای دستها شناسایی نیازها، الزامات و چالش

 کارگروه تخصصی

 ها های موجود و تعیین اولویت احصاء و شناسایی ظرفیت 

  زندگی در سطح بهزیستی استان منطبق با  مثبتانجام اقدامات الزم جهت راه اندازی و فعالیت مراکز

 ی ابالغیها دستورالعمل و شیوه نامه

 ی احتمالیها ع و چالشزندگی و پیگیری رفع موانمثبت مراکز  راهبری 

  ارائه گزارش اقدامات به کارگروه تخصصی زندگی ومثبت ارزیابی و پایش مراکز 

  ی مربوطه به کارگروه تخصصیها زندگی و ارائه گزارشمثبت بررسی شکایات و تخلفات مراکز 

  صصیی مربوطه به کارگروه تخها زندگی در سطح استان و ارائه گزارشمثبت نظارت مستمر بر مراکز 

 

 



           

 زندگی( مثبتخدمات بهزیستی) مراکزدستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره 

 

12 
 

    وظایف و اختیارات بهزیستی شهرستان -15ماده 

   و اعالم آن به بهزیستی استان  کز مثبت زندگیامربررسی ضرورت و نیازسنجی جهت تأسیس 

   تشکیل و ارسال پرونده به بهزیستی استان مرکز مثبت زندگی ومصاحبه اولیه با متقاضیان تاسیس 

  و ارائه گزارش به  مطابق با شیوه نامه ابالغی در شرف تاسیس مرکز جغرافیایی موقعیت تایید و بازدید

 بهزیستی استان 

   زندگی مثبتنظارت بر عملکرد مراکز 

  نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات ابالغی 

 هماهنگی و تایید ساعت کاری مراکز مثبت زندگی خارج از ساعت اداری 

 نان مرکزی آموزشی مورد نیاز کارکها برگزاری دوره تسهیل 

 فصلیبصورت  پیگیری و دریافت مستندات مربوط به بیمه کارکنان مرکز 

  کز مثبت زندگیاتایید تعطیلی موقت یا دائم مرهماهنگی 

 به بهزیستی استانمثبت زندگی کز اارائه گزارش تخلفات مر 

   زندگی مثبت برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با مراکز 

 

 4/9/98تدوین و در جلسه مورخ  ،تبصره توسط کارگروه تخصصی 16ماده و  16در  دستورالعملاین – 16ماده 

 .باشد میاز تاریخ ابالغ الزم االجرا گردید که شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب 

 


