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مه.

قد
»بهزیســتی، عبــارت اســت از مجموعــه  ای هماهنــگ از برنامــه  هــا و فعالیت هایــی کــه زیــر نظــارت یــا کمــک دولــت، م

بــرای بهبــود زندگــی افــراد و گروه هــای آســیب  پذیــر جامعــه، انجــام می شــود«، ایــن تعریفــی اســت کــه ســازمان ملــل 
متحــد از بهزیســتی ارائــه کــرده اســت.

ــی مــورخ 1357/4/24 از ادغــام ۱۶ ســازمان، نهــاد، مؤسســه و  ــه موجــب الیحــه ی قانون ســازمان بهزیســتی کشــور ب
انجمــن تشــکیل شــد تــا بــا اتخــاذ تدابیــر و ارائــه ی خدمــات و حمایت هــای غیربیمــه ای بــا حفــظ ارزش هــا و کرامــت 
واالی انســانی و تکیــه بــر مشــارکت های مــردم و همــکاری نزدیــک ســازمان های ذیربــط، در جهــت گســترش خدمــات 
تــوان بخشــی، حمایتــی، بازپــروری و پیشــگیری از معلولیت هــا و آســیب های اجتماعــی و کمــک بــه تأمیــن حداقــل 

نیازهــای اساســی گروه هــای کــم درآمــد، اقــدام نمایــد.
ــی  ــه امــور کــودکان ب ــر عهــده ی آن گذاشــته شــد، کــه رســیدگی ب ــدو تأســیس ســازمان بهزیســتی ۵۲ وظیفــه ب از ب
سرپرســت، زنــان بــی سرپرســت و سرپرســت خانــوار، مســئولیت ســامت روان جامعــه، امــور مربــوط مهدهــای کــودک، 
ســالمندان، معلــوالن، کــودکان کار و خیابانــی، زنــان آســیب دیــده و در معــرض آســیب، کاهــش طــاق،  مشــاوره، 

اشــتغال و مســکن، آمــوزش هــای پیــش از ازدواج و ... بخشــی از آن اســت.
تــاش بــرای حفــظ کیــان خانواده هــای آســیب دیــده و آســیب  پذیــر، نگهــداری و مراقبــت و توانبخشــی معلــوالن و آماده 
ســازی آنــان بــرای از ســرگیری زندگــی عــادی در جامعــه، توســعه پژوهش هــای کاربــردی بــرای پیشــگیری از معلولیت هــا 
و آســیب های اجتماعــی، بازپــروری، اصــاح و ارشــاد ناســازگاران و آســیب دیــدگان اجتماعــی، تأمیــن موجبــات تشــویق 
و جلــب مشــارکت های مردمــی بــه منظــور بهبــود کیفیــت خدمــات رســانی و حمایــت از اقشــار محــروم و آســیب  پذیــر، 
ــوان بخشــی،  ــه منظــور ســرمایه گــذاری در هــر یــک از حالت هــای ت و نیــز تشــویق و حمایــت از بخــش غیــر دولتــی ب
اجتماعــی؛ از عمــده  تریــن وظایــف و مســؤولیت های ســازمان بهزیســتی ذکــر شــده اســت و در واقــع ایــن ســازمان بــه 

منظــور تحقــق اصــول ۲۱ و ۲۹ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در ســال ۱۳۵۹ تشــکیل گردیــد.
در تاریخ1359/۹/29ســازمان تربیتــی شــهرداری تهــران نیــز بــه بهزیســتی واگــذار شــد و در تاریــخ 1363/۱۰/16 
ــار دیگــر ســازمان بهزیســتی در شــمار ســازمان هــای وابســته بــه وزارت  ــر پایــه مصوبــه مجلــس شــورای اســامی، ب ب

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی قــرار گرفــت.
در تیرمــاه ســال ۱۳۸۳ بــر اســاس قانــون ســاختار وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه همــراه 
ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی و بیمــه خدمــات درمانــی از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی جــدا و بــه زیــر 
مجموعــه ی وزارت تأمیــن اجتماعــی ملحــق شــد و در ســال ۹۰ بــا تصویــب قانــون تشــکیل وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی  ســازمان بهزیســتی نیــز زیــر مجموعــه ی ایــن وزارتخانــه جدیــد قــرار گرفــت.
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پیام مدیرکل بهزیستـی
استان ایالم

بهزیستی امروز، پر از پختگی و تجربه

ــر تلخــی  ــودک آزاری، همســر آزاری و دیگ ــاد، طــاق، ک ــت، اعتی ــه تنگدســتی، معلولی ــی ک  »در دنیای
هــای بــی امــان دامــان انســان هــای ناخــوش احــوال را گرفتــه، بهزیســتی امــروز بســان مــادری 4۰ســاله 
در اوج پختگــی آغوشــش را صمیمانــه گشــاده و تمامــی ایــن درد هــا را بــا صبــوری و تحمــل پذیــرا بــوده 
ــواری  ــرای آنانکــه چهاردی ــا ســقفی امــن ب ــواده باشــد ب اســت. او مــی خواهــد کــه فضــای گــرم یــک خان
ــوی  ــی مهلــک برگل ــدارد وگاه کــه افیون ــوان راه رفتــن ن ــی ت زندگیشــان آســمان اســت، گاهــی کــه ناتوان
ــه  ــز123 ب ــا رم ــمار را ب ــی ش ــای ب ــته ه ــان، فرش ــادر مهرب ــن م ــه، ای ــگ انداخت ــواده چن ــت خان سرپرس
نجــات بشــریت مــی گمــارد کــه مبــادا دســتان کودکــی چرخــی را لمــس کنــد یــا درد تلــخ بــی والدینــی 
را حــس کنــد. او خواهــر محبوبــی اســت بــرای زنــان بــی سرپرســت و دایــه بســیار رئوفــی بــرای فرزنــدان 
ــی کشــند  ــه دوش م ــاد را ب ــار بیمــاری اعتی ــه ب ــان ک ــرای آن ــدی اســت ب ــرادر قدرتمن ــد سرپرســت و ب ب
وتــا ســاحل ســامت همراهیشــان مــی کنــد. او آغوشــش همیشــه بــاز اســت و بــه همــه فــن یــک زندگــی 
ــخاوت  ــر و س ــز از مه ــه، لبری ــراز تجرب ــی وپ ــر از پختگ ــاله پ ــادری 4۰س ــروز م ــوزد وام ــی آم ــالم را م س
ــز  ــدان و فکــر توانمنــدش نی ــرای دردمن ــان مثــل همیشــه آغوشــش ب ــوری اســت و همچن ــا صب ــوام ب و ت
ــتن  ــر زیس ــط بهت ــط و فق ــان فق ــادر مهرب ــن م ــعار ای ــت و ش ــاوره اس ــِد مش ــه نیازمن ــای جامع راهنم
ــت در  ــد اس ــازمان امی ــن س ــه ای ــدوم مجموع ــان خ ــهای کارکن ــات و تاش ــر از زحم ــن تقدی ــت.  ضم اس
ــم.« ــه روز مســیر پیشــرفت را طــی کنی ــر روز ب ــاری یکدیگ ــا ی ــه ب ــن مجموع ــداف ای ــی اه ــتای تعال  راس

زهرا همتی
                                                                                                                  مدیرکل
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معاونت امور فرهنیگ و پیشگرییمعاونت امور فرهنیگ و پیشگریی
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مقدمه:
پیشگیری ،  فرایندی فعال است و شرایطی را که منجر به ایجاد رفتارهای بهداشتی و ارتقای سبک زندگی می شود ابداع و تشویق مي کند. سطوح 

پیشگیری شامل پیشگیری اولیه :عاج واقعه قبل از وقوع  نگذاریم مردم معتاد شوند، پیشگیری ثانویه: تشخیص و درمان به موقع افراد داراي مشکل 
 در حیطه معاونت پیشگیري و پیشگیری ثالثیه : بازتوانی افراد داراي مشکل و جلوگیری از پیشرفت بیماری وناتوانی  آنها.

معاونت امور فرهنگي و پیشگیري در سال 1371 به عنوان یکي از معاونت هاي سازمان بهزیستي که متولي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و 
معلولیت ها مي باشد تاسیس گردید و ماموریت این معاونت کاهش بار ناشي از آسیب هاي اجتماعي و  معلولیت ها در جامعه از طریق کاهش بروز و 

 شیوع آنها و ارتقاي فرهنگ سامت در  جامعه است.
اهداف این معاونت شامل شناسایي علل بروز معلولیت ها و آسیبهاي اجتماعي، کاهش  مداوم بروز، شیوع و شدت معلولیت ها و آسیب هاي اجتماعي، 

اصاح یا تغییر عوامل محیطي که به طور غیر مستقیم در بروز معلولیت ها و آسیب هاي اجتماعي تاثیر دارند از طریق کاهش عوامل مخاطره آمیز و 
افزایش عوامل محافظتي و ارتقا سطح سامت از طریق ارتقاي فرهنگ پیشگیري در جامعه، گسترش مهارت هاي زیستي اعم از زیست شناختي، روان 

 شناختي و جامعه شناختي است.

چهار دفتر این معاونت شامل: 

 ☑   پيشگيری از معلوليت ها

  ☑  پيشگيری و درمان اعتياد

             ☑  پيشگيری از آسيب های اجتماعی

               ☑  مشاوره
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دفتر پیشگیری از معلولیتها

دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
ــي در راســتاي کنتــرل و کاهــش رشــد  ــي و قانون ــف ذات ــر اســاس شــرح وظای ــور پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــي ســازمان بهزیســتي ب ــر ام دفت
آســیب هاي اجتماعــي در کشــور و بــا تأکیــد بــر مدل هــا و رویکردهــاي علمــي نویــن، خدمــات روانــي- اجتماعــي را در ابعــاد مختلــف فــردي، خانوادگــي 

ــد. ــه مي نمای ــدف ارائ ــاي ه ــه گروه ه ــي ب و اجتماع

4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ طرح رسد آسیب ها
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دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد

دفتر مشاوره

95/000/000
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کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

افتتاح مرکز مشاوره

کارگاه آموزشی منطقه ای تربیت مدرس  
طرح همیار مادر و کودک

سفر معاون توسعه پیشگیری ودرمان 
اعتیاد بهزیستی کشور به ایالم
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سفر مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان 
اعتیاد کشور به ایالم

اعزام تیم محب ایالم به مناطق سیل زده  
شهرستان پلدختر

تجلیل از مشاوران مرکز 1480

افتتاح کمپ ترک اعتیاد بانوان 
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اداره هماهنگـی موسسات، مشارکتها  و اداره هماهنگـی موسسات، مشارکتها  و 
اشتغالاشتغال
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مقدمه:
هــدف اصلــی ســازمان بهزیســتی فراهــم آوردن بســتر مناســب جهــت توانمنــد ســازی و خودکفایــی افــراد جامعــه هــدف مــی باشــد . بــه همیــن 
منظــور و در راســتای تحقــق ایــن اهــداف، حــوزه فعالیــت معاونــت مشــارکت هــای مردمــی، اشــتغال و موسســات خیریــه، بــا تــاش در راســتای 
ــرای جامعــه هــدف،  ــا خیریــن اســتانی و کشــوری و تامیــن کمــک هزینــه ازدواج ب جــذب مشــارکت حداکثــری از طریــق ارتبــاط مســتقیم ب
زمینــه الزم بــرای حضــور و شــرکت عامــه مــردم در تســکین مشــکات زندگــی افــراد مســتحق را فراهــم مــی ســازد . تســهیات اشــتغالزایی 
و پرداخــت حــق بیمــه خویــش فرمایــی نیازمنــدان و معلولیتــی کــه خــود راســاً بــه ایجــاد اشــتغال اقــدام نمــوده انــد و پرداخــت حــق بیمــه 
کارفرمایــی بــه آن دســت از کارفرمایانــی کــه نســبت بــه کارگیــری معلولیــن و نیازمنــدان اقــدام نمــوده انــد از دیگــر فعالیــت هــای ای معاونــت 
ــرای خــروج 1۰ درصــدی جامعــه هــدف از چرخــه حمایــت مســتقیم  ــراد جامعــه هــدف و همــوار ســاختن راه ب در جهــت توانمنــد ســازی اف
ســازمان، براســاس تکلیــف قانونــی بنــد ) ب ( مــاده 39 قانــون برنامــه پنجــم توســعه مــی باشــد . مشــارکت در ســاخت مســکن بــرای افــراد 
واجداشــرایط فاقــد مســکن یــا مســکن نــا مقــاوم، یــا همــکاری ســازمان هــا و ادارات مرتبــط و همچنیــن اعمــال معافیــت هــای مختلــف از قبیــل 
؛ آب، بــرق، گاز و صــدور پروانــه و... از دیگــر ماموریــت هــای معاونــت در خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف اســت.واگذاری خدمــات و فعالیــت 
هــای ســازمان بــه بخــش غیــر دولتــی از طریــق صــدور پروانــه فعالیــت بــرای مراکــز در معاونــت هــای تخصصــی ســازمان کــه بــر اســاس اصــل 
44 قانــون اساســی مبنــی بــر واگــذاری خدمــات دولتــی بــه بخــش خصوصــی و همچنیــن نظــارت مســتمر بــر فعالیــت هــای ایــن مراکــز برابــر 
بــا آییــن نامــه و دســتورالعمل هــای تخصصــی، ماموریــت دیگــر ایــن معاونــت مــی باشــد. اداره هماهنگــی موسسات،مشــارکتها و اشــتغال دارای 

4 دفتــر بــه شــرح ذیــل اســت کــه بــه ارائــه خدمــات تخصصــی بــه جامعــه هــدف مــی پــردازد:

☑ دفتر مسکن

   ☑ دفتر مشارکتها

               ☑ دفتر مراکز غیردولتی

☑  دفتر اشتغال
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دفتر مسکن

دفتر مشارکتها

دفتر مراکزغیردولتی 

دفتر اشتغال

298

126

31۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
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انعقاد تفاهم نامه با نظام صنفی کشاورزی

افتتاح واحد های مسکونی مددجویان بصورت 
ویدیو کنفرانس

جلسه کارگروه اشتغال

افتتاح واحد مسکونی مددجویان



2۰

نشست شورای مشارکت های مردمی در 
استانداری

افتتاح طرح اشتغالزایی مددجویان

کلنگ زنی مسکن مددجویان با مشارکت سپاه

افتتاح منزل مسکونی مددجویان
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معاونت امور اجتماعـیمعاونت امور اجتماعـی
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معاونــت امــور اجتماعــی بعنــوان یکــی از معاونــت هــای تخصصــی و تاثیــر گــذار در حــوزه رفــاه اجتماعــی جامعــه هــدف و متولــی 
ارتقــاء ســالمت،کاهش و کنتــرل آســیب هــای اجتماعــی و توانمنــد ســازی گروههــای نیازمنــد در گام دوم انقالب،،منشــاء خدمــات 

ارزشــمند تخصصــی و حمایتــی بســیاری شــده اســت.
اهداف حوزه معاونت امور اجتماعی:

1( تغییر رویکرد از حمایت مستقیم و مستمر به توانمند سازی پایدار
2( ارائه خدمات با حفظ شان و کرامت انسانی افراد

3( افزایش کیفیت تنوع خدمات به تمامی گروههای هدف
4( توسعه خدمات بیمه ای و پوشش چتر رفاهی بیشتر

5( توسعه خدمات مطلوب و تخصصی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده
شرح وظایف

1( برنامــه ریــزی بــه منظــور هدایــت ،پیشــبرد برنامــه ها،طــرح هــای اباغــی از ســتاد بــه اســتان و شناســایی نیازهــا بصــورت کمــی و کیفــی در راســتای 
اجــرای طــرح ها،ارائــه گــزارش اقدامــات و پیشــنهاد راهــکار راهبــری و مناســب و موثــر بــه ســتاد

2( انجام تدابیر الزم جهت بروزرسانی و بومی سازی در اجرای بهینه طرحها و برنامه ها با توجه به شرایط محیطی و نیازهای استان
ــا همــکاری دســتگاههای  ــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی و فراهــم نمــودن ســازکارهای اجــرای مناســب ب ــه و سیاســتهای کنت 3(  اجــرای برنام

فرهنگــی اجتماعــی
4( راهبری برنامه های حمایتی جهت رفع نیازمندیهای معیشتی،اقتصادی ،اجتماعی و آموزش جامعه هدف

5( ســازماندهی و حمایــت از زنــان و دختــران در معــرض آســیب و آســیب دیــده اجتماعــی و کــودکان کار برابــر دســتورالعمل و نظــارت بــر حســن اجــرا 
در کلیــه ســطوح اجرایــی

6( نظارت بر اجرای برنامه های توانمند سازی و خروج از چرخه حمایت  زنان و خانواده تحت پوشش
7( نظــارت بــر اجــرای برنامــه هــای نگهــداری و مراقبتــی کــودکان بدسرپرســت و بــی سرپرســت و زنــان در معــرض آســیب در مراکــز دولتــی و غیــر 

دولتــی و توســعه فرهنــگ فرزنــد خواندگــی
8( فراهم کردن سازکار مناسب جهت استفاده از توان بخشی غیر دولتی گروههای همیار ،گروههای خودیار و موسسات مراکز مثبت زندگی

9( فراهم نمودن بستر بهره مندی همکاران حوزه و جامعه هدف از آموزش های مهارتی و تخصصی
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دفاتر تخصصی حوزه معاونت اجتماعی: 

     ☑  دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعي

     ☑  دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

     ☑  دفتر امور کودکان و نوجوانان

دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعي
دفتــر امــور آســیب دیدگان اجتماعــي ســازمان بهزیســتي بــر اســاس شــرح وظایــف ذاتــي و قانونــي در راســتاي کنتــرل و کاهــش رشــد آســیب هاي 
اجتماعــي در کشــور و بــا تأکیــد بــر مدل هــا و رویکردهــاي علمــي نویــن، خدمــات روانــي- اجتماعــي را در ابعــاد مختلــف فــردي، خانوادگــي و اجتماعــي 

ــد. ــه مي نمای ــاي هــدف ارائ ــه گروه ه ب

4۰۰۰

1۰49

11۰77
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دفتر توانمند سازی خانواده و زنان
طــرح هــا و برنامــه هــای دفتــر توانمنــد ســازی خانــواده و زنــان ضمــن حفــظ کرامــت انســانی افــراد تحــت پوشــش بــه خصــوص زنــان سرپرســت خانــوار 
بــه آنــان در راســتای قــادر ســازی و دســتیابی بــه منابــع و فرصتهــا و پذیــرش مســئولیت هــا و تامیــن نیازهــای متعــارف خویــش کمــک مــی نمایــد تــا 

بــا حفــظ کنتــرل نســبی بــر انتخــاب هــا و محیــط خویــش، کیفیــت زندگــی خــود را ارتقــاء دهنــد.
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دفتر امور کودکان و نوجوانان

ایــن دفتــر شــامل دو بخــش شــبه خانــواده و امــور مهدهــای کــودک اســت کــه حــوزه شــبه خانــواده در دو بخــش مراقبــت از کــودکان درخانــه و خانــواده 
فعالیــت مــی نمایــد. از وظایــف ایــن دفتــر تأمیــن مراقبــت شــبانه روزي ازکودکانــي اســت کــه بــه دالیــل مختلــف بطــور موقــت یــا دائــم ازسرپرســتي 

موثــر و بــا صاحیــت محــروم شــده انــد.
هــدف کلــي ایــن دفتــر پــرورش و تربیــت انســانهاي بهنجــار و ســالم اســت بــه نحــوي کــه بتواننــد بــا ورود بــه اجتمــاع بــه صــورت مســتقل و متکــي بــه 

خــود ایفــاي نقــش بپردازنــد و بــراي خــود و جامعــه فــردي مفیــد باشــند.
خدمــات و اقدامــات تخصصــی ایــن حــوزه شــامل پذیــرش و ترخیــص کــودکان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت در مراکــز شــبانه روزی، تحویــل فرزنــدان 

واجــد الشــرایط بــه عنــوان فرزنــد خواندگــی و نیــز اجــرای برنامــه هــا و طــرح هــای حمایتــی بــرای فرزنــدان تحــت مراقبــت درخانــواده مــی باشــد.
امور مهدهای کودک

دفتر شبه خانواده

--
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حضور خودروهای اورژانس اجتماعی در 
راهپیمایی خودرویی 22بهمن

برپایی نمایشگاه صنایع دستی زنان 
سرپرست خانوار

جشن تکلیف کودکان بی سرپرست با 
حضور امام جمعه و مدیر کل دفتر کودکان 

بهزیستی کشور

گشت تیم اورژانس اجتماعی و ارایه خدمات 
به افراد بی خانمان
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امداد رسانی نیروهای اورژانس اجتماعی 
به زلزله زدگان دره شهر

همایش کوهنوردی و کاشت درخت کودکان کار 
به مناسبت هفته درختکاری

تقدیر از کارشناسان اورژانس اجتماعی با حضور 
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری ایالم

برگزاری مسابقه ورزشی ونقاشی کودکان 
کار
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معاونت امور توانبخشـیمعاونت امور توانبخشـی



29

مقدمه:

ــت  ــد در جه ــی و کارآم ــای تخصص ــری نیروه ــا بکارگی ــه ب ــد ک ــات هدفمن ــه ای از اقدام ــده از مجموع ــکیل ش ــی تش ــت توانبخش ــاختار معاون س
قادرســازی افــراد معلــول بــه منظــور دســتیابی بــه ســطح نهایــی توانایــی و عملکــرد جســمی، حســی، روانــی و اجتماعــی بــه صــورت پویــا و مــداوم، 
تــا فــرد معلــول بــا بهــره گیــری از کلیــه امکانــات و خدمــات تخصصــی ســازمان بهزیســتی بــه اســتقال نســبی دســت یابــد. ایــن معاونــت خدمــات 
توانبخشــی و توانپزشــکی، خدمــات حرفــه ای، خدمــات توانبخشــی اجتماعــی، خدمــات توانبخشــی آموزشــی و ... موجبــات توانمندســازی جســمی 

فرهنگــی اجتماعــی را بــه معلولیــن عزیــز ارائــه مــی دهــد.

معاونت توانبخشی در راستای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از طریق دفاتر 3گانه ذیل اقدام می نماید: 

☑  دفتر امور توانمندسازی معلولین     

☑  دفتر مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی     

☑  دفتر مراکز توانبخشی و امور مراقبتی     

 



3۰

دفتر توانمندسازی معلوالن

دفتر روزانه و توانپزشکی 

-
-

-

-

1384/914/801/000مناسب سازی منازل و خودرو معلولین

-

-
-

-

5879
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دفتر شبانه روزی و مراقبتی 

دبیرخانه مناسب سازی 

9/218/400/000

9/300/000/000

13/547/520/000
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اردوی سالمندان

واکسیناسیون کووید 19 مددجویان مراکز

افتتاح بنیاد فرزانگان 

کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان 
استان 
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واکسیناسیون کووید 19 مددجویان مراکز

بازدید از منزل سالمندان

برگزاری ویژه برنامه هفته سالمت روان در 
مرکز بیماران روانی مزمن ایالم

کار گاه آموزشی صندوق های خرد محلی 
ویژه افراد دارای معلولیت
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معاونت پشتیبانـی و منابع انسانـیمعاونت پشتیبانـی و منابع انسانـی
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اعتبارات
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 بخش کارکنان :
 *اجاره استخر بمدت یکسال جهت کارکنان )آقایان(
 *اجاره استخر بمدت یکسال جهت کارکنان )بانوان(

 *اجاره سالن سرپوشیده جهت استفاده تیم فوتسال کارکنان
 *برگزاری اردوهای کوهنوردی ویژه آقایان بمدت 5۰ اردو 

 *برگزاری اردوهای کوهنوردی ویژه بانوان به تعداد 2۰ اردو 
 *اعزام بانوان به اردوی سیاحتی 3 مرحله

 *اعزام تیم فوتسال کارکنان به مسابقات کشوری در بابلسر و کسب مقام چهارم
 *شرکت تیم فوتسال کارکنان در مسابقات فوتسال جام بسیج در شهر چوار

 *شرکت تیم فوتسال کارکنان در مسابقات گرامیداشت هفته دولت در شهرستان ایام
 *اعزام 4۰ نفر از همکاران )آقایان و خانمها( به مشهد مقدس

 *اردوی تفریحی جهت 1۰۰ نفر از کارکنان خانم در منطقه پاکل
*اردوی تفریحی جهت 6۰ نفر از کارکنان مرد در منطقه پاکل

 بخش امور توانبخشی:
 *اعزام اردوی 15 نفره سالمندان )مرد( به شهرستان بابلسر

 *اعزام اردوی تیم 15 نفره ناشنوایان )پسر( به شهرستان تنکابن
 *اعزام اردوی 15 نفره ناشنوایان )دختر( به شهرستان تنکابن

 *اعزام اردوی 15 نفره نابینایان و کم بینایان پسر به شهرستان بابلسر
*برگزاری جشن ورزشی در رشته های )شطرنج-دو میدانی-تنیس روی میز-والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر-طناب کشی(جهت معلولین 

دفرت تربیت بدین و فوق برنامهدفرت تربیت بدین و فوق برنامه



37

 جسمی حرکتی،نابینا،ناشنوا،جسمی حرکتی و بیماران روانی بمانسبت روز معلولین
 *اعزام 7 نفر از معلولین دختر )کم بینا،ناشنوا و جسمی حرکتی( به مسابقات کشوری در رشته های شطرنج،دو میدانی و تنیس روی میز در شهرستان تنکابن

 *اعزام 8 نفر از معلولین پسر )کم بینا،ناشنوا،جسمی حرکتی( به مسابقات کشوری در رشته های شطرنج،دو میدانی، تنیس روی میز در شهرستان بابلسر
 *اعزام اردوی 15 نفر کم بینایان دختر به تنکابن
 *اعزام اردوی 15دنفر کم بینایان پسر به تنکابن

 *اعزام اردوی 15 نفر کم توان ذهنی دختر به تنکابن
*برگزاری جشنواره ورزشی ویژه کم توانان ذهنی در رشته های تنیس روی میز، دو میدانی، دارت و طناب کشی و اهداء لوح و جوایز نقدی به نفرات برتر )با 

حضور 8۰ معلول(
 بخش امور اجتماعی: 

اعزام 8 نفر مددجو به جشنواره ورزشی در رشته های )دو میدانی، شطرنج و آمادگی جسمانی( در شهرستان تنکابن
 بخش پیشگیری:

 *صعود 5671 متری دماوند با شعار اعتیاد هرگز و شعارهای جلوگیری از مصرف مواد مخدر
*صعود به قلل داخل استان و قلل الوند و یخچال همدان با شعار اعتیاد هرگز و ورزش آری
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اقدامات انجام گرفته

دفرت حقویقدفرت حقویق

13092پیگیری شکایت کارکنان در دادگاه و دیوان عدالت اداری
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امور اداری

صدور احکام کارکنان رسمی، پیمانی، رسمی، کارگری، قراردادی و قرارداد موقت کارگری

)

امور اداریامور اداری

اقدامات انجام گرفته



4۰

حوزه فناوریحوزه فناوری
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اداره فناوری اطالعات 
حوزه بهره وری و برنامه ریزی

_ تشکیل کمیته بهره وری اداره کل و همکاری با کمیته استانی بهره وری مستقر در سازمان برنامه و بودجه
اقدامات صورت گرفته ،ذیل این فعالیت :

_معرفی اعضا به سازمان برنامه و بودجه
_شرکت نماینده اداره کل در جلسات سه گانه در سال 99

_تدوین و انشای اباغ های اعضای کمیته بهره وری اداره کل
_ارسال آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه

_برگزاری دو جلسه طی سال 1399
_برگــزاری جلســات کمیتــه هوشــمند ســازی و دولــت الکترونیــک : تعــداد جلســات در ســال 1399 ، 4 جلســه بــا 9 دســتور کار و مصوبــه  و 

تعــداد جلســات برگــزار شــده در ســال 1398 2 جلســه بــا 6 دســتور کار
_اخذ برش برنامه عملیاتی از ستاد بهزیستی کشور و اباغ به معاونت ها و مدیریت های شهرستانی

_برگزاری 4 جلسه با معاونت ها مبنی بر تشریح شاخص ها و برش برنامه عملیاتی
_پیگیری جاری سازی برش برنامه عملیاتی در همه معاونت ها و شهرستان ها

ــا هــدف ارزیابــی  میــزان تحقــق شــاخص هــای برنامــه عملیاتــی و نحــوه اســتقرار نظــام نامــه بهــره وری و  _انجــام 1۰ بازدیــد شهرســتانی ب
برنامــه ریــزی

_فعــال ســازی ، ارســال آییــن نامــه و انشــای ابــاغ اعضــای کمیتــه ســاختار و فنــاوری هــای مدیریتــی و برگــزاری ســه جلســه کمیتــه ســاختار 
طــی ســال  1399 /  تعــداد جلســات در ســال 1398 دو جلســه بــوده اســت

_هماهنگــی بــا معاونــت هــای تخصصــی و مکاتبــه بــا دفاتــر مختلــف ســازمان بهزیســتی کشــور ، مبنــی بــر حــذف و رفــع مغایــرت هــای برنامــه 
تی عملیا

_بررســی عملکــرد معاونــت هــا و ادارات بهزیســتی شهرســتان هــای تابعــه در میــزان تحقــق شــاخص هــای برنامــه عملیاتــی  و تهیــه و تدویــن 
گــزارش شــش  ماهــه بــه صــورت مقایســه ای
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حوزه آموزش
_تهیــه و تصویــب برنامــه آموزشــی ســاالنه و برنامــه ریــزی جهــت اجــرای دوره هــای آموزشــی  پرســنل و مدیــران بــر مبنــای سیاســت هــا - خــط 

مــش هــا و برنامــه هــای اباغــی از ســوی کارگــروه آموزشــی کشــور
_استفاده از موسسات مجری و مشاور ذیصاح مورد تآیید مرکز آموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت استان

_ایجاد بانک اطاعات همکاران و مدرسان واجد شرایط درون و برون سازمانی درسامانه آموزشی جام
_انطباق و نظام مندکردن آموزش پرسنل با مسیر ارتقای شغلی 

_ایجاد ، توسعه آموزش و یادگیری مستمر و بهرمندی از فناوری های نوین و توسعه آموزش های الکترونیکی 
ــاد  ــای آموزشــی در ابع ــر بخشــی دوره ه ــل اث ــوا و اخــذ نظــرات مدرســان و تحلی ــا ، محت ــی دوره ه ــه ارزیاب ــای مربوطــه از جمل ــرم ه ــل ف _تکمی

ــامانه ــق س ــج دوره از طری ــار و نتای ــود رفت ــری ، بهب ــش ، یادگی ــطوح واکن ــک ( س ــرک پاتری ــه )  ک چهارگان
دوره های گذرانده شده به نفر ساعت در سال 1399          219۰4 نفر ساعت 
دوره های گذرانده شده به نفر ساعت در سال 1398          2۰25۰ نفر ساعت

حوزه پژوهشی 
 » اولویت های پژوهشی«

مراحل این فرایند را که از اردیبهشت ماه هر سال آغاز می شود، اینگونه معرفی  میشود . 
-دریافت نیازهای پژوهشی از معاونت های تخصصی ستاد و شهرستان های استان

-تشــکیل »کارگــروه تخصصــی پژوهــش« مرکــب از دو نفــر از اعضــای هیــات علمــی، کارشناســان معاونــت هــای اداره کل بهزیســتی اســتان، یــک نفــر 
از مدیریــت بهزیســتی مشــهد و بررســی نیازهــای پژوهشــی و تعییــن اولویــت هــا در ایــن کارگــروه

-برگــزاری جلســه »شــورای پژوهــش« مرکــب از مدیــرکل، معاونیــن، رئیــس اداره فنــاوری اطاعــات و کارشــناس پژوهــش و بررســی و انتخــاب اولویــت 
هــای پژوهشــی از میــان اولویــت هــای پیشــنهادی کارگــروه تخصصــی پژوهــش

-اعام اولویت های پژوهشی منتخب به واحد پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
-اعام اولویت های پژوهشی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به بهزیستی کشور

-ارســال فــرم و نامــه فراخــوان اولویــت هــای پژوهشــی مصــوب بــه دانشــگاه هــای دولتــی و خصوصــی و مراکــز پژوهشــی خصوصــی کــه مجــوز علمــی-
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پژوهشــی وزارت علــوم و یــا وزارت بهداشــت را دارا می باشــند.
-تکمیل فرم اولیه پژوهش توسط مجری و ارسال آن به واحد پژوهش بهزیستی استان

-ارسال فرم اولیه پژوهش مجریان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تایید
-اعام تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به مجریان جهت ارسال فرم پیشنهاده طرح به واحد پژوهش بهزیستی

- ارســال فــرم تکمیــل شــده پیشــنهاده طــرح مجریــان بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان جهــت دریافــت تاییــد کارگــروه برنامــه ریــزی 
و توســعه ایــن ســازمان

-ثبــت پیشــنهاده طــرح تاییــد شــده در ســامانه ســمات توســط واحــد پژوهــش بهزیســتی اســتان و دریافــت کــد رهگیــری: ایــن مرحلــه در راســتای 
ممانعــت از اجــرای طــرح هــای پژوهشــی تکــراری و تخصصــی تــر و کاربــردی تــر شــدن آنهــا صــورت مــی گیــرد؛ فراینــدی کــه ممکــن اســت بــه 

تاییــد، رد و یــا اصاحیــه پروپــوزال ختــم شــود.
ــن اداره کل بهزیســتی و مجــری، طــرح  ــرارداد بی ــم ق ــا تنظی ــوم، ب ــای تخصصــی وزارت عل ــد پیشــنهاده طــرح درکمیســیون ه در صــورت تایی
پژوهشــی وارد فــاز عملیاتــی مــی شــود و مجــری موظــف اســت تحــت نظــارت ناظــران طــرح کــه از کارشناســان معاونــت هــای تخصصــی بهزیســتی 
اســتان انتخــاب مــی شــوند، طــرح را تــا قبــل از پایــان فروردیــن مــاه ســال بعــد، بــه اتمــام رســانده و از ســامانه ســمات، کــد خاتمــه طــرح دریافــت 

. کند
امــا ایــن پایــان کار مجــری طــرح نیســت؛ در خصــوص طــرح هــای زیــر 5۰ میلیــون تومــان، چــاپ یــک مقالــه در مجــات تخصصــی داخلی)علمی-

ترویجــی(، طــرح هــای بیــن 5۰ تــا 1۰۰ میلیــون تومــان، چــاپ یــک مقالــه در مجــات علمی-پژوهشــی داخلــی و طــرح هــای بــاالی 1۰۰ میلیــون 
تومــان، چــاپ یــک مقالــه ISI، تعهــد دیگــری اســت کــه مجــری طــرح ملــزم بــه انجــام آن اســت.

بــا مــرور فراینــد بــاال مــی تــوان بــه چنــد نقطــه ضعــف و قــوت اشــاره کــرد؛ اســتفاده از کارشناســان ســتادی بــه عنــوان ناظــر و ثبــت طــرح هــای 
پژوهشــی در ســامانه ســمات در راســتای حــذف طــرح هــای تکــراری از جملــه نقــاط قــوت ایــن فراینــد اســت.

اواویت پژوهشی در  ساهای اخیر با موضوع بررسی علل گرایش نوجوانان به مواد مخدر در استان  توسط محقق صورت گرفته است .

حوزه آمار و فناوري اطالعات
- آموزش و پششتیباني سامانه هاي تخصصي ثبت اطاعات و چگونگي بهره برداري و ثبت اطاعات از آنها

ســامانه هــاي : ارمغــان،  کلیــک ویــو، دانشــجویان، آمبیلیوپــي، شــبه خانــواده، فرزندخواندگــي، پورتــال، ســامانه خاتــم، ســامانه مشــاوره، ســامانه 
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جوانــه، ســامانه مدیریــت بحــراف ســامانه مراکــز، ســامانه میزخدمــت، ســامانه مســکن، ســامانه تصمیــم، ســامانه دیــده بــان، ســامانه اورژانــس 123، 
ســامانه تشــخیص هویــت بــر مبنــاي عنبیــه و ســامانه مثبــت زندگــي، ســامانه صــدور مجــوز 

راه انــدازي میــز خدمــت الکترونیــک، اســتقرار مراکــز مثبــت زندگــي ارائــه خدمــات 22 گانــه بــراي جامعــه هــدف . راه انــدازي و ارتقــاء   -
ــوال و ...  ــار ، ام ــدي، انب ــابداري تعه ــنلي، حس ــتمزد، پرس ــوق دس ــازمان ) حق ــي س ــاي عموم ــرم افزاره ــاني ن و بروزرس

شناسایي فرآیندهاي قابل الکترونیکي شدن -  پیگیري و رفع تناقضات آماري واحدها  -
تهیه و تنظیم سالنامه آماري استان و انتشار آن ؛ نیازسنجي و به روزرساني اقام و شاخص هاي آماري موردنیاز  -

تهیه گزارش هاي تحلیلي مورد نیاز از بانک ها و سامانه هاي تخصصي ثبت اطاعات  -
 

حوزه شبکه و امنیت فضای مجازی
_ تهیه چک لیست های امنیتی شبکه و ارسال اطاعات conection فایروال به سرور

_ تهیه تجهیزات امنیتی )فایروال،آنتی ویروس ،میکروتیک و.....(
_بررسی و به کارگیری روش های مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی 

_استفاده از الیه های امنیتی شبکه 
_پشتیبان گیری از اطاعات 

_به روز رسانی تجهیزات سخت افزاری 
_پشتیبان گیری از سامانه های )نرم افزاری( عمومی -اتوماسیون اداری- پرتال- به روز رسانی شناسنامه تجهیزات سخت افزاری

_ پشتیبان و نگهداری شبکه بین ستاد مراکز تابعه واستانها 
_انعقاد قرار دادهای پشتیبان با شرکت های مجری 

_ مدیریت پهنای باند اینترنت مصرفی کاربران
 lan, wan و اینترنت و شبکه های domain پشتیبانی و مدیریت کاربران_

ارتقاء ورژن اتوماسیون 
_نظارت بر خرید تجهیزات و قطعات رایانه ای با کیفیت مطلوب 

_بررسی سیستم های مختلف ارتباطی و اطاعاتی و پیشنهاد جایگزین های احتمالی به منظور بهبود روند به کار
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 توسعه نرم افزارها 
_مستند سازی شبکه و تهیه نقشه گرافیکی مستند سازی برنامه پشتیبان گیری

_بهبود و به روزرسانی زیرساخت های مجازی سازی 
_نگهداری و توسعه شبکه ارتقاء رایانه همکاران

_بررسی و ارائه راهکار در خصوص استفاده از تکنولوژی های جدید سخت افزاری شبکه در ارتباطات 
کانفینگ سوئیچ ها تهیه گزارشات و کنترل دسترسی ها

 vlan راه اندازی ) ups(تست یو پی اس_

حوزه تشکیالت و تحول 
- استقرار و عملیاتی نمودن تشکیات مصوب تکمیل و به روزرسانی اطاعات مرتبط با تشکیات مصوب در سامانه  ساختار ملی   

- راهبری سامانه ملی مدیریت ساختاراعمل آخرین تغییرات تشکیاتی در سامانه ساختار
- ارتقاء نمایندگی های شهرستان های تازه تاسیس و ایجاد تشکیات متناسب با چارت شهرستان 

- مکاتبات و پیگیری ایجاد پست های سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی کارکنان
- کاهش 14 پست سازمانی متناسب با برش استانی در راستای چابک سازی اندازه و ابعاد ساختار استانی 

- تغییر عنوان و جابجایی پست های سازمانی
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مرکــز مثبــت زندگــی همزمــان بــا سراســر کشــور در قالــب افتتــاح 
ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه تع ــوزه  وزارتخان ــی در2ح ــای مل پروژه ه
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــا حضــور ویدئوکنفرانســی 
رییــس جمهــوری اســفندماه ســال 1399 دراســتان ایــام برگــزار و افتتــاح 

ــد .  گردی
تعــداد 44 مرکــز مثبــت زندگــی در  ایــن اســتان  میباشــد کشــور بــرای 11 
هــزار نفــر مــددکار، روانشــناس و کارشــناس و در ایــن اســتان بــرای بیــش 

از 2۰۰نفــر ایجــاد اشــتغال کــرده اســت 
محوریــت مراکــز مثبــت زندگــی، عدالــت محــوری، محلــه محــوری ارائــه خدمــات، توانخــواه محــوری، اســتفاده از تکنولــوژی اطاعــات، غیرحضــوری 
کــردن فعالیتهــا و تحقــق دولــت الکترونیــک می باشــد.در ایــن مراکــز بــه جــای مراجعــه مددجویــان، کنتــرل وضعیــت آنهــا از ســوی هــر مرکــز 
ــای  ــز، شــکل گیری پرونده ه ــن مراک ــودن ای ــی ب ــامل غیردولت ــه ش ــوند ک ــدازی می ش ــد شــاخص خــاص راه ان ــا چن ــز ب ــوداین مراک ــام می ش انج
ــت.  ــات اس ــه خدم ــرای ارائ ــراد ب ــه اف ــهیل در مراجع ــیون اداری و تس ــتی و اتوماس ــامانه های بهزیس ــه س ــریع ب ــی س ــی )IT(، دسترس الکترونیک

همچنیــن اقدامــات و خدمــات ایــن مراکــز بــر پایــه دانــش مــددکاری خواهــد بــود.
ــز  ــن مراک ــتان تحــت پوشــش ای ــتاهای اس ــق و محــات روس ــه مناط ــد و کلی ــز میباش ــتان با44مرک ــز در کل اس ــن مراک ــدازی ای ــاز اول راه ان ف

ــد . ــه ان قرارگرفت
ــی کــه شــاخص های  ــه ارزیابی های ــا توجــه ب ــراد ب ــن اف ــام کردند.ســپس ای ــن مراکــز 24۰ نفــر متقاضــی داشــتیم کــه در ســامانه ثبت ن ــرای ای ب
خــاص دارد و امتیازبندی هایــی کــه توســط افــراد متخصــص صــورت مگرفــت ، انتخــاب شــدند  کــه از ایــن تعــداد حــدود 16۰ نفــر بــرای مصاحبــه 

دعــوت بــه عمــل آمــد د.ودر نهایــت و بــا توجــه بــه ظرفیــت اســتان 44 نفــر موفــق بــه کســب امتیــاز گردیدنــد .
جهــت پیــش بــرد اهــداف و ماموریــت ســازمان از دبرخانــه طبــق دســتورالعمل مراکــز مثبــت  تشــکیل کارگــروه عملیاتــی  و تیــم نظارتــی در ســتاد 

و شهرســتانها تشــکیل  گردیــد . 

مراکز مثبت زندیگمراکز مثبت زندیگ
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دفرت ارزیایب عملکرد و پاسخگویی به دفرت ارزیایب عملکرد و پاسخگویی به 
شکایاتشکایات
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 سال 98

سال 99

اقدامات انجام گرفته

اقدامات انجام گرفته
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شورای فرهنیگشورای فرهنیگ



5۰

سال 98
 

             
              

سال 99
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اعزام  مددجویان به اردوی زیارتی

بزرگداشت سردار حاج قاسم سلیمانی

اردوی جهادی و خدمت رسانی به مردم روستای 
سرطاف

جشن تکلیف فرزندان کارکنان و رونمایی از نرم افزار 
آموزشی نماز ویژه روشندالن و ناشنوایان با حضور 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم
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حضور کارکنان در راهپیمایی 13 آبان

شورای  فرهنگی و اقامه نماز

حضور  کارکنان در گردهمایی بسیجیان

نشست حلقه صالحین بسیج 
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روابــط عمـویمروابــط عمـویم
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روابط عمومی

اخبار پوشش داده شده توسط صدا و سیمای
مرکز ایالم
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گزارش عملکرد به تفکیک شهرستان هاگزارش عملکرد به تفکیک شهرستان ها
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اداره بهزیسیت شهرستان ایالماداره بهزیسیت شهرستان ایالم
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اداره بهزیسیت شهرستان ایالماداره بهزیسیت شهرستان ایالم

-

-

-

-
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اداره بهزیسیت شهرستان ایالماداره بهزیسیت شهرستان ایالم

-
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اداره بهزیسیت شهرستان ایالماداره بهزیسیت شهرستان ایالم

970056/000/000 نفر- -
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اداره بهزیسیت شهرستان ایالماداره بهزیسیت شهرستان ایالم
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اداره بهزیسیت شهرستان   آبداناناداره بهزیسیت شهرستان   آبدانان
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اداره بهزیسیت شهرستان  ایواناداره بهزیسیت شهرستان  ایوان
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اداره بهزیسیت شهرستان  ایواناداره بهزیسیت شهرستان  ایوان
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اداره بهزیسیت شهرستان  ایواناداره بهزیسیت شهرستان  ایوان
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اداره بهزیسیت شهرستان   بدرهاداره بهزیسیت شهرستان   بدره



66

اداره بهزیسیت شهرستان  بدرهاداره بهزیسیت شهرستان  بدره
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اداره بهزیسیت شهرستان   چواراداره بهزیسیت شهرستان   چوار



68

اداره بهزیسیت شهرستان دهلراناداره بهزیسیت شهرستان دهلران
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اداره بهزیسیت شهرستان   دهلراناداره بهزیسیت شهرستان   دهلران
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اداره بهزیسیت شهرستان   دهلراناداره بهزیسیت شهرستان   دهلران
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اداره بهزیسیت شهرستان  سریواناداره بهزیسیت شهرستان  سریوان
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اداره بهزیسیت شهرستان  ملکشایهاداره بهزیسیت شهرستان  ملکشایه
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اداره بهزیسیت شهرستان  ملکشایهاداره بهزیسیت شهرستان  ملکشایه
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اداره بهزیسیت شهرستان مهراناداره بهزیسیت شهرستان مهران
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اداره بهزیسیت شهرستان  مهراناداره بهزیسیت شهرستان  مهران

--
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اداره بهزیسیت شهرستان  مهراناداره بهزیسیت شهرستان  مهران
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اداره بهزیسیت شهرستان   دره شهراداره بهزیسیت شهرستان   دره شهر
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اداره بهزیسیت شهرستان  دره شهراداره بهزیسیت شهرستان  دره شهر
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اداره بهزیسیت شهرستان   چرداولاداره بهزیسیت شهرستان   چرداول
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اداره بهزیسیت شهرستان   چرداولاداره بهزیسیت شهرستان   چرداول
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اداره بهزیسیت شهرستان   هلیالناداره بهزیسیت شهرستان   هلیالن
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اداره بهزیسیت شهرستان   هلیالناداره بهزیسیت شهرستان   هلیالن
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سایر فعالیت های اداره کل بهزیسیت ایالم سایر فعالیت های اداره کل بهزیسیت ایالم 
در قاب تصویردر قاب تصویر
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اختتامیه چهارمین سوگواره ملی عکس مسیر 
سبز ویژه اربعین حسینی

افتتاح منازل مسکونی مددجویان

اختتامیه نخستین جشنواره ملی دلنوشته 
)نگاه من، نیاز من(

انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل 
کتابخانه ها
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بازدید مدیرکل دفتر کودکان بهزیستی کشور از 
مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی

برگزاری کارگاه آسیب های اجتماعی ویژه 
مددکاران

اعزام تیم محب به سیل زدگان 
شهرستان پلدختر

بازدید استاندار از میز خدمت بهزیستی در 
مصلی امام خمینی)ره( ایالم
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تبریک مدیر کل به کارکنان به مناسبت روز 
زن

تقدیر مدیر کل از همکاران بازنشسته

پاسخگویی مدیر کل در سامانه سامد 

تقدیر از مدیر کل در شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر
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آگاه سازی مردم از کرونا توسط نیروهای 
اورژانس اجتماعی

دیدار مدیر کل و اعضای شورای معاونین با 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم  

حضور مدیر کل در خبرگزاری ایرنا

اهدا وسایل اسباب بازی توسط خیرین به 
کودکان شیرخوارگاه
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دیدار مدیر کل با فرماندار ایوان

نشست خبری مدیر کل بهزیستی

جشن شب یلدا در شیرخوار گاه با حضور 
معاون سیاسی امنیتی استاندار

مانور اورژانس اجتماعی
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توزیع اقالم بهداشتی بین مددجویان 

مصاحبه متقاضیان مراکز مثبت زندگی

شورای معاونین

کالس اخالق مدیران  به میزبانی بهزیستی
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نشست شورای سالمندان در استانداری

اجرای نمایش خیابانی با موضوع اعتیاد 

نخستین جشنواره بهزیستی، رسانه و 
مسئولیت اجتماعی

نمایشگاه آثار هنری دختران خانه سالمت
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انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل زندان ها

اهدا لوح تقدیر معاون وزیر و رییس سازمان 
بهزیستی کشور به استاندار ایالم

حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه و خیرین در شیرخوارگاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق 
کارآفرینی و امید 
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پایگاه جمع  آوری کمکهای مردمی به هموطنان 
سیل زده

تفاهم نامه انعقاد همکاری  با دادگستری

بازدید از منزل مددجویان

افتتاح کلینیک مددکاری دره شهر
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تقدیر از خبرنگاران دارای معلولیت به 
مناسبت روز خبرنگار

تور رسانه ای بازدید از روند احداث مرکز جامع 
آسیب دیدگان اجتماعی

تقدیر از کودکان کار 

تقدیر از مدیر کل بابت کسب رتبه برتر  
فعالیتهای توسعه و ترویج نماز
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تور رسانه ای بازدید از مرکز مشاوره 1480 

حضور مدیر کل در برنامه رادیویی ایالم و 
توسعه 

حضور مدیر کل در خبرگزاری شبستان 

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه 
مبلغان و روحانیان 
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مصاحبه مدیر کل با صدا وسیما 

مالقات عمومی مدیر کل با مددجویان

نشست مدیر کل با اعضا خانه مطبوعات

تبریک روز مادر به مادران خانه سالمندان
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خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی
در مرز مهران

خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی
در مرز مهران

خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی
در مرز مهران

خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی
در مرز مهران


