
 ی زندگ  مثبت مراکز مجوز اخذ انیمتقاض یبند تیاولو و یابیارز ی ها اخصش

 

 ( 70اولیه )شاخص های قابل سنجش با مستندات ،کل نمره شاخص های ارزیابی الف :

لی یا شعبه در ،در اشخاص حقوقی محل دفتر اصیعنی سکونت فعلی در شهرستانبومی بودن)منظور بومی شهرستان  -1شاخص  

مدارک و مستندات الزم شامل سند منزل،قبوض خدماتی،اجاره  نمره دارد.12همان شهرستان باشد.این شاخص حداکثر 

 نامه،پروانه تاسیس و ...(

   نمره12        باشدشهرستان  یبوم -

 نمره  10بومی استان                          -

 نمره  0      نباشد یبوم -

 

 

زیر شاخص شامل سابقه همکاری ،مدت همکاری و نوع   3)این شاخص    یستیبهز  با  یهمکار  سابقه  -2  شاخص 

همکاری با سازمان است.در این شاخص در صورت وجود مصادیق مختلف در بند های متفاوت ،فقط نمره یک بند که باالترین  

و سابقه مراکز و در خصوص نوع همکاری  نمره است حساب میشود و این برای موسسات حقوقی شامل مراکزی که داشته اند 

 نمره دارد( 16برای یکی از اعضای هیات مدیره قابل احصا می باشد.این شاخص حداکثر 

نمره،مدارک مثبته شامل پروانه فعالیت و قرارداد یا تفاهم   6)حداکثر یستیبهز با همکار مرکز نوع: اول شاخص ریز

 نامه واگذاری  پرونده( 

 نمره  6    یا کلیه مراکزی که واگذاری پرونده داشته اند  یستیبهز خدمات مجتمع،   کلینیک مددکاری -

 نمره  3  سایر مراکز                    -

 

 

،مدارک مثبته شامل هر نمره  4)مدت همکاری پیوسته یا منقطع این بخش حداکثر  یهمکار سابقه:  دوم  شاخص زیر

 ( مدرکی که اثبات کننده مدت و پیوستگی یا انقطاع همکاری با سازمان باشد

 

 نمره  1نمره         منقطع      2پیوسته                نمره 2                        تا دوسال            -

 نمره 2نمره         منقطع      3پیوسته               نمره 3       سال          5تا  سال2بیش از -

 نمره  3نمره         منقطع       4پیوسته                 نمره 4                      سال           5باالی -

 

مدارک مثبته شامل پروانه فعالیت،پروانه مسئول فنی،قرارداد یا   نمره 6)حداکثر یهمکارسمت  :سوم شاخص ریز

برای اشخاص حقوقی مدارک مرتبط با مدیر عامل یا رییس هیات مدیره قابل   حکم کارگزینی ،گواهی اشتغال معتبر

 ( قبول است

 

 ه نمر ۲            یا خرید خدمت یدولت ریغ مرکزدولتی یا  پرسنل -

      نمره 4                         دارای پروانه فعالیت معتبر  ازیامت صاحب-



           نمره    2                     فعالیت نا معتبردارای پروانه   ازیامت صاحب -

 نمره  6                مسئول فنی                 -

 

 نمره( 12)حداکثر امتیاز با ارائه سند ملک :داشتن ملک شخصی3شاخص  

 

 نمره 10     سال ساخت 10زیر    یستیبهز نظر مورد محدوده  در دستورالعمل با متناسب ملک -

 نمره  8    سال ساخت 10باالی  ی   ستیبهز نظر مورد محدوده  در دستورالعمل با متناسب ملک -

 اضافه می شود  نمره 2                                     دستورالعمل از باالتر ملک متراژ  -

 

عامل یا رییس هیات مدیره یا  مصداق آن در اشخاص حقوقی یا مدیر  نمره دارد 3ایثارگری)این شاخص حداکثر  – 4 شاخص

 ( و مدارک مثبته آن شامل کارت ایثارگری عضو با رشته مرتبط میتواند باشد

 نمره  3          ایثارگران-

 

و مصداق آن در اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره با مدرک   نمره دارد11)این شاخص حداکثر یلیتحص مقطع :5 شاخص

 (تحصیلی مرتبط است

 نمره  7      لیسانس       -

 نمره 9فوق لیسانس    -

 نمره  11     دکترا            -

 

نمره دارد و مصداق آن در اشخاص حقوقی یا مدیر عامل   4)این شاخص حداکثر : عضو و جامعه هدف سازمان بودن6شاخص  

 یا رییس هیات مدیره یا عضو با رشته مرتبط میتواند باشد( 

 نمره 4عضو جامعه هدف          -

 نمره  2  )پدر ،مادر،خواهر ،برادر،فرزند،همسر(بستگان درجه یک عضو جامعه هدف  -

 

 

عضو هیات مدیره با مدرک   برای نمره دارد و مصداق آن برای اشخاص حقوقی 7)این شاخص حداکثر   عدم اشتغال  -7  شاخص

صدق میکند،فرد در مدارک ارسالی خود حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال یا پروانه مسئول فنی یا جواز کسب یا  تحصیلی مرتبط 

 فیش حقوقی یا مدیر عامل موسسه بودن نداشته باشد(

 نمره  7                  دولتیتمام وقت  عدم اشتغال -

وجود یکی از برای اشخاص حقوقی نمره دارد و  5)این شاخص حداکثر یستیبهز سازمان دیبازخر ای بازنشسته -8  شاخص

 اعضای هیات مدیره با این شرایط کافی است( 

 

 نمره  5        . باشد بهزیستی دیخرزبا یا بازنشسته کارمند -

 



 نمره  0    نباشد بهزیستی یا بازخرید بازنشسته کارمند -

)ویژه افراد یا موسساتی که از سازمان مرکز دارند  یقبل یها یهمکار سوابق دروجود فرایند نظارتی مفتوح  عدم – 9  شاخص

این شاخص اثر منفی و کسر شوندگی از نمره افراد حقیقی و  اعالم نظر میکند26و برای این شاخص دبیرخانه کمیسیون ماده 

 ( حقوقی دارد

 نمره منفی 5           وجود فرآیند نظارتی مفتوح-

رای قطعی تعطیلی یا موارد تنبیهی برای آن  26تبصره:اگر فرد متقاضی قبال از سازمان مجوزی داشته که در کمیسیون ماده 

قطعی داشته باشد کال جهت مصاحبه معرفی نمی شوند و فرآیند رسیدگی خاتمه پیدا می مجوز یا از طریق مراجع قضایی رای 

 کند.

 نمره( 30)جمعا ب: شاخص های قابل بررسی در مصاحبه حضوری

                                         مسئولیت اجتماعی یا خدمات اجتماعی خاص-

   عملکرد سازمانمیزان آشنایی با وظایف،جامعه هدف و - 

                                  یارتباط یها مهارت -

                                    روان سالمتکلی  سطح-

 ،خالقیت،روحیه تعاون و همکاری   یباور خود و زهیانگویژگی های خاص فردی مانند -

 مراحل: 

  ردیگیم  قرار افراد اریاخت دردر سامانه   یرمف قالب در  ها شاخص 26پس از مرحله تایید پرونده در دبیرخانه ماده   -1

 . کنندیم اعالم یاتیعمل کارگروه به از طریق سامانه  مستندات  هو به همرا لیتکم را فرم افراد و

 

 قرار تیاولو در که را یافراد و اقدام یارسال مستندات  اساس بر نمره( 70)اول بخش یده نمره به نسبت ی اتیعمل کارگروه -2

نمره را کسب میکنند به مصاحبه   70نمره از   35.بر این اساس افرادی که حداقل کنند یم فراخوان مصاحبه یبرا رندیگ یم

 فراخوان میشوند و مابقی درخواست ها به دلیل عدم داشتن شرایط الزم منتفی می شود. 

دبیر کارگروه عملیاتی با هماهنگی سایر اعضا نسبت به نوبت دهی متقاضیان واجد شرایط برای مصاحبه اقدام و به    -3

  نشیگز و حراست مدارک لیتکم به نسبت دیبا شوند یم دعوت مصاحبه یبرا که یروز در متقاضیان اطالع رسانی می کند که  

 باید به افراد اعالم شود.  حراست و گزینش مراه مدارک مورد نیازاین موضوع در فراخوان به هکه  کنند اقدام زین خود

و تعداد درخواست ها و رسیدگی به درخواست ها در حداقل زمان نسبت به تشکیل تیم   اعضا نظر اساس بر  یاتیعمل کارگروه-4

را   باشد یم  نمره ۳۰ حداکثر که مصاحبه بخش نمره های تخصصی با توجه به شاخص های مصاحبه اقدام که پس از مصاحبه 

حقوقی از مدیرعامل قانونی   مصاحبه برای اشخاصو در محل مربوطه درج مینماید. اختصاص افراد بهاز طریق سامانه 

 موسسه به عمل می آید. 

ان برای انتخاب افراد مشخص  اولویت سازم ب بخش یهاشاخص و الف  بخش یهاشاخص نمره ی بند جمع با تینها در -5

 میشود و افراد در سه گروه دسته بندی می شوند 

اولویت اول هستند و سازمان باید حتی االمکان موافقت نمره و باالتر را کسب کنند در  70نمره   100گروه الف:کسانی که از 

محدوده  یک  در  و باالتر  دارای امتیاز گروه الف  یاصولی را برای این افراد صادر کند.در صورتی که این افراد با فرد

 مشخص شده باشند می توانند در محدوده ای دیگر با اولویت موافقت اصولی کسب کنند.

نمره را کسب میکنند که اگر ظرفیت از افراد گروه الف تکمیل نشد به میزان نمره و محدوده   69تا   50گروه ب:کسانی که بین 

 مشخص شده می توانند موافقت اصولی کسب کنند.

در   نمره بوده است که 30از  15به این معنیست که نمره مصاحبه آنان زیر  داشته باشند 50گروه ج:کسانی که نمره زیر 

صورت عدم تکمیل ظرفیت از گروه های الف و ب با درخواست استان و موافقت کارگروه تخصصی کشور میتوانند موافقت  

 اصولی کسب کنند.



میتوانند به عنوان رزرو درخواست بدهند تا اگر  بر اساس نمره مشخص شده  تبصره : افرادی که موافقت اصولی نمیگیرند 

   ی اعطا شود.نیاز شد به آنها موافقت اصول

لیست افراد واجد شرایط موافقت اصولی بر اساس تعداد سهمیه استان و محدوده جغرافیایی توسط کارگره عملیاتی به  -6

 ارسال می گردد.  26دبیرخانه کمیسیون ماده  

 

 

 

 


