
شناسه )عنوان خدمت 

(خدمت
شناسه زیرخدمتعنوان زیر خدمت

1400تعداد تحویل1400تعداد تولید1400تعداد درخواست1399تعداد تحویل1399تعداد تولید1399تعداد درخواست 

صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و - 1

موسسات غیردولتی بهزیستی
13011052108

صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و - 2

موسسات غیردولتی بهزیستی
13011052109

صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز - 3

و موسسات غیردولتی بهزیستی
13011052110

ابطال پروانه های مراکز  و موسسات - 4

غیردولتی بهزیستی
13011052111

ارائه خدمات توانبخشی  به معلوالن، - 1

سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل
190110531063000172461724630001724617246

ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به  - 2

معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن و 

افراد دارای  اختالل طیف اتیسم در مراکز 

روزانه بهزیستی

19011053108483523536431656489703651431840

ارائه خدمات مشاوره  به آحاد مردم - 3

مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، )

(...شغلی و

19071053112

ارائه حمایت های روانی اجتماعی در - 4

(محب)بحران 
19091053113

ارائه خدمات تخصصی مددکاری به - 5

جامعه هدف
19041053114

ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری - 6

جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و 

مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای 

آسیب های اجتماعی شایع

19071053115

ارائه خدمات مراقبت در منزل به - 7

معلولین،سالمندان،  بیماران روانی مزمن و 

افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز 

روزانه

19011053116300077787778300077787778

ارائه مجوزهای واگذاری 

خدمات بهزیستی 

(13011052000)

خدمات روزانه بهزیستی 

(19071053000)



ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی - 8

 در مراکز روزانه بهزیستیبه مواد
16021053117

ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در - 9

مراکز گذری بهزیستی
19071053118

ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به - 1

معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن و 

افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز 

شبانه روزی بهزیستی

19011054103

ارائه خدمات اقامتی  بهبود و بازتوانی - 2

بهزیستی به افراد با اختالل مصرف مواد
19071054109

ارایه خدمات اقامتی  اجتماع درمان - 3

بهزیستی (TC)مدار اعتیاد 
19071054110

سرپناه شبانه بهزیستی  ارایه خدمات - 4

به معتادین
19071054111

ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از - 5

فرزندان بی سرپرست و بد 

شیرخوارگان ، نوباوگان،کودکان )سرپرست

(و نوجوانان

19041054112

ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت - 6

پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به 

جامعه

19041054113

انتقال فرزندان تحت سرپرستی - 7

فرزندخواندگی، امین )بهزیستی به خانواده 

(موقت

19041054114

پاسخگویی  و رسیدگی 

به شکایات مردمی از 

سازمان بهزیستی 

(19091055000)

19091055000

غربالگری وتشخیص افراد دارای اختالل 

طیف اتیسم توسط بهزیستی
16041056101489208192767392390

خدمات روزانه بهزیستی 

(19071053000)

خدمات شبانه روزی 

بهزیستی 

(19041054000)

غربالگری پیشگیرانه 

بروز معلولیت 

(16021056000)



 سال 5 – 6غربالگری اضطراب کودکان 

توسط بهزیستی 
16041056102

غربالگری تنبلی چشم  و سایر اختالالت 

بینایی توسط بهزیستی
16021056103

غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام 

شنوایی نوزادان توسط بهزیستی
16041056104

 غربالگری و شناسایی افراد معلول در 

برنامه )روستاها و شهرهای کوچک 

(توانبخشی مبتنی بر جامعه

16041056105000000

تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت 

معافیت سربازی
19041057100279727972797138313831383

تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت 

معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و 

برق

19041057101

19011057102148960130950110456173200165750115654صدورکارت شناسایی معلولین

تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت 

دریافت پالک ویژه خودرو معلولین
19011057103170016741674800725725

تایید صالحیت معلولین و معرفی به 

سازمان سنجش آموزش کشور
19011057105200001650016500500045204520

تایید صالحیت افراد تحت پوشش و معرفی 

به سازمان بیمه سالمت ایران
19011057106

تایید صالحیت افراد تحت پوشش و معرفی 

به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
19011057107

بسترسازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند 

(فرزندخواندگی، امین موقت)
19041058104

ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات 

داوطلبانه بهزیستی
19071058105

آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های 

توانبخشی مبتنی بر جامعه
19011058106000000

آگاهسازی آحاد مردم 

درخصوص پیشگیری از  

معلولیت و آسیب های 

(19011058000)اجتماعی 

غربالگری پیشگیرانه 

بروز معلولیت 

(16021056000)

احراز صالحیت دریافت 

خدمات حمایتی 

بهزیستی 

(19011057000)



برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از 

اعتیاد بهزیستی
19071058107

برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین 

المللی معلوالن
1901105810811551155

19011058109آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها
ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده - 1

سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت 

پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای 

همیار زنان سرپرست خانوار

19071059100

ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه - 2

های امن به زنان خشونت دیده
19071059101

ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و - 3

آسیب دیده اجتماعی
19071059102

ارائه آموزش های پیش از ازدواج، زندگی - 4

خانواده و مهارت های زندگی
19071059103

ارائه آموزش های عمومی درحوزه - 5

سالمت اجتماعی
19071059104

ارائه خدمات اجتماع محور پیشگیری از - 6

اجتماعی-آسیب های روانی
19071059105

ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد و - 7

ایدز
19071059106

پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت -1

پوشش بهزیستی
19011060100

پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد - 2

تحت پوشش بهزیستی
19011060103

ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان - 3

برای اشتغال معلولین تحت پوشش 

بهزیستی

19011060104

پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و - 4

دختران شهری، روستایی و عشایری
19011060105

آگاهسازی آحاد مردم 

درخصوص پیشگیری از  

معلولیت و آسیب های 

(19011058000)اجتماعی 

آموزش جامعه هدف 

بهزیستی 

(19071059000)

حمایت های  بیمه ای و 

درمانی مددجویان 

(19011060000)



حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان -5

تحت سرپرستی بهزیستی
19041060106

توانمند سازی و حمایت  

مالی از افراد تحت 

پوشش بهزیستی 

ارائه سبدغذایی به خانواده های زن - 1

سرپرست
19041062101

19041062103ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف- 2

270027002700300030003000

750007500075000810008100081000

12886128861507523532108735444

901901901867800325

285828582858280028002800

پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، - 3

آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره 

به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی

19091062111

حمایت های  بیمه ای و 

درمانی مددجویان 

(19011060000)



450026852685450013301330

2400001220001220002400006145861458

850008500074000900008100051000

10800046000460001080004600046000

8000015714157148000060006000

4000021600216004000030003000

196190802708802708256880805886805886

پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، - 3

آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره 

به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی

19091062111


