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 مقدمه -1

 گیري میزان عملکردها با قدرت هرچه تمامتر به رقابت مشغولند، بطور گسترده براي اندازهدر دنیاي پر تحول امروزي که درآن سازمان
توان کنترل نمود و هرچه را که نتوان کنترل نمود، مدیریت گیري کرد، نمیرا که نتوان اندازهکنند زیرا ایمان دارند که هر چه خود تالش می

هاي یک سازمان هاي موجود در عرصه فعالیتها، واقعیتآن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین موضوع اصلی این است که نماگرها و شاخص
کند و در نظام مدیریت، ابزاري ها براي رسیدن به اهداف را مشخص میحرکت سازمانهاي مختلف و نیز مسیر هستند که تغییرات در حوزه

ه هاي یک پدیدها مالك و معیاري است که به وسیله آن ویژگیرود. نماگرها و شاخصها به شمار میها و فعالیتکارآمد براي ارزیابی برنامه
زیابی آن پدیده در سطوح حاکمیتی، مدیریتی و پشتیبانی مورد استفاده قرار شود و براي اندازه گیري، پایش، اردر قالب کمیت بیان می

 گیرد.می
باید . شاخص باشدمیریــزي گیــري یکــی از ملزومــات اساســی هــر نــوع برنامههاي قابــل اندازهتعریــف شــاخص اصــوالً

 .برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید تا ،باشد دار، به هنگام، قابل اطمینان و معنیشفاف، جامع
هاي تحوالت بازار کار، وضعیت اقتصاد گیري در زمینهتصمیمسازي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع اصلی تصمیم

. لذا باشدتعاون، کار و رفاه می ها، نظام تامین رفاه اجتماعی، روابط کار و ... نیازمند شناسایی و رصد نماگرهاي مرتبط به سه حوزهتعاونی
گذاري، هماهنگی و هم ریزي، سیاستباشند به عنوان ابزاري براي برنامههاي مشخص تدوین نماگرهاي مناسب که داراي تعاریف و ویژگی

 دارد. ها ضرورت افزایی با سایر دستگاه
 هاي تخصصی موجود، بستري مناسباء اهم نماگرها و شاخصاز این قاعده مستثنی نبوده و برآنست که  با احص سازمان بهزیستی کشور

 هاي بهینه مدیریتی در آن حوزه فراهم نماید.گیريریزي براي تصمیمجهت برنامه
با استفاده از تمامی نماگرهاي احصا شده توسط سازمان بهزیستی کشور ریزي و اطالعات راهبردي با همکاري از این رو مرکز برنامه

ات و پاسخگویی به شکایعملکرد و  بازرسیکمیته تخصصی متشکل از نمایندگان مرکز فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري، دفتر 
 ي ابالغی، احکام برنامه ششم توسعه،هاهاي وزارتخانه، اسناد باالدستی، سیاستریزي و اطالعات راهبردي و با عنایت به ماموریتمرکز برنامه

هاي پس از بحث و بررسی،  )8/8/1400تاریخ 141371ابالغیه مقام عالی وزارت (نامه شماره المللی و ... و در راستاي هاي بینشاخص

استانداردسازي عناوین بندي موضوعی و هاي مربوطه، دستهمتعدد در جلسات کارشناسی، نسبت به استخراج عناوین نماگرها و شاخص
 جنبه عملکردي دارند، لحاظ نگردیده است."ها اقدام نمودند. در این فهرست، نماگرهایی که صرفاآن

 "شناسنامه نماگر"همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه  درگردآوري نماگرهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمی تحت عنوان 
ي مشخصات اصلی و کلیدي نماگرها از جمله عنوان نماگر، نحوه محاسبه، واحد سنجش، تعاریف و مفاهیم، تدوین شد. شناسنامه مذکور حاو

 دوین گردید. نیز ت "راهنماي تکمیل شناسنامه نماگر"باشد که به همین منظور ، کاربرد و تفسیر نماگر و ... میروش تولید متغیرها، تفکیک
ري ها و احصا ساین نماگرها، همچنین تکمیل شناسنامهآن سازمان که در تدوین و بازنگري  کارشناسانضمن تشکر از تمامی مدیران و 

 گامی متبوع، بهبود و اعتالي نظام آماري و ... وزارت هاياهداف و ماموریت پیشبرد در مجموعه این است اند، امیدزمانی مشارکت داشته

 موثر باشد.
 
 
 
 
 
 
 

۲ 
 



 اهداف و ضرورت   -2

   سازمان بهزیستی کشور.شناسایی نماگرهاي تولیدشده  −

 تهیه فهرست آمارهاي رسمی وزارتخانه. −

 هاي ارزیابی عملکرد در سطح درون سازمانی و برون سازمانی.استانداردسازي شاخص −

 المللی.امکان مقایسه نماگرها در سطح ملی و بین −

 هاي پژوهشی.گذاري و نیز انجام طرحریزي، سیاستذینفعان جهت برنامهدستیابی به آمار و اطالعات معتبر و با کیفیت براي  −
 هاي زمانی معین.دهی یکسان به مراجع ذیربط و در بازهامکان گزارش −
 ها و روش محاسباتی یکسان و استاندارد. افزایش دانش تخصصی کارکنان در استفاده از عناوین نماگرها و شاخص −

 هاي داشبورد مدیریتی.تولید شاخصتدوین منابعی براي تعیین و  −

 شوند.احصاي نماگرهایی که در حال حاضر تولید نمی −

 شوند.شوند ولی منتشر نمیشناسایی نماگرهایی که تولید می −

 صالحان به آمار و اطالعات مربوطه.نمودن امکان دسترسی ذيهاي اطالعاتی در واحدهاي تخصصی و فراهمپرهیز از انحصار بانک −

 از تاثیرات احتمالی ناشی از تغییرات مدیریتی. سازمان بهزیستی کشورحفظ نماگرهاي تثبیت و  −

 اقدامات صورت پذیرفته  -3
 شناسایی منابع تدوین نماگرها مشتمل بر موارد زیر  -1

 .اسناد و قوانین باال دستی −
 آن. واحدهاي زیر مجموعه سازمان بهزیستی کشور وها و شرح وظایف ماموریت −

 هاي کلیدي وزارتخانه. شاخص −
 هاي اختصاصی. شاخص −
 ها. اهداف کمی شاخص −
 هاي وزارت متبوع.هاي مندرج در احکام برنامه ششم توسعه مرتبط با ماموریتشاخص −

 برنامه پنجم توسعه. 68هاي ماده شاخص −

 هاي کلیدي بازار کار.شاخص −

 هاي کار شایسته.شاخص −

 اجتماعی.سالنامه وزارت تعاون، کار و رفاه  −

 هاي عملکردي وزارتخانه.گزارش −

 المللی.هاي بینهاي معرفی شده از سوي سازمانشاخص −

 المللی.بندي و استانداردسازي عناوین نماگرها به استناد تعاریف و مفاهیم استاندارد سازمانی، ملی و بینتجمیع، دسته -2

ا، هو راهنماي تکمیل آن (شامل واحد سنجش نماگر، فرمول محاسبه، روش تولید، تعاریف و مفاهیم واژه "شناسنامه نماگر"تهیه فرم  -3
 هاي مربوط به هر نماگر، کاربرد و تفسیر نماگر و ...). تفکیک

 زمانبندي فرآیندها. تهیه گانت چارت -4

  .منظور آشنایی با نحوه تکمیل شناسنامه نماگرها، به سازمان بهزیستی کشوربرگزاري جلسات توجیهی آموزشی براي نمایندگان  -5
 از وزهر پانزده گزارشات تهیه و کار پیشرفت از هفتگی روزانه، هايگزارش تهیه منظور به ايدوره هايگزارش تدوین کارگروه تشکیل -6

 .وزارت عالی مقام براي واحدها همکاري نحوه و کار پیشرفت میزان

۳ 
 



 تخصصی.بررسی عناوین نماگرها در کمیته  -7

 و هماهنگی نمایندگان ذیربط.با تعامل   سازمان بهزیستی کشور نماگر 69نمودن نهایی -8

 هاي تکمیل شده در کمیته تخصصی. بررسی شناسنامه -9

 سازمان بهزیستی کشور.هاي نهایی از شناسنامهه یاخذ تایید -10

 .سازمان بهزیستی کشور  و ...) برخی مشخصات نماگرها ( وضعیت تولید، وضعیت انتشاراز  تهیه بانک اطالعاتی  -11
(نماگرهایی که آمار آنها از طریق سالنامه آماري وزارتخانه قابل احصا 1400الی شش ماهه اول  96نماگر از سال  66 احصا سري زمانی -12

 اخذ گردید). بهزیستی کشور نبود، از طریق مکاتبه با سازمان

 / ملی).وزارتخانه/ سازمانسطح (  3در  کشورتخصصی سازمان بهزیستی هاي شاخصسطح بندي نماگرها و  -13

 تخصصی سازمان بهزیستی کشور. هايمجلد از فهرست و شناسنامه نماگرها و شاخص تهیه مجموعه -14

 

 هاي تخصصیفهرست نماگرها و شاخص -4

ی طرفین شناسایهاي سازمان بهزیستی کشور با همکاري نماگر و شاخص تخصصی مرتبط با وظایف، اهداف و ماموریت  69تعداد 
هاي تخصصی ها درج گردیده است و از این پس معیار ارزیابی شاخصو احصا گردید که در جدول زیر عناوین و واحد سنجش آن

 مذکور قرار خواهد گرفت. سازمان

 سازمان بهزیستی کشورهاي تخصصی نماگرها و شاخص -1جدول 

 واحد سنجش عنوان ردیفشماره 

SWOI1  نفر مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 
SWOI  2  نفر بهزیستی کشور  سازمان پوشش تحت سالمندان 
SWOI  3  نفر بهزیستی کشور سازمان پوشش (معلوالن) تحت توانکم مددجویان 
SWOI  4  نفر هاي اجتماعی مند از بیمهزنان سرپرست خانوار بهره 
SWOI  5  نفر دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور  
SWOI  6  نفر دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 
SWOI  7  خانوار هاي مددجوي دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمرخانوار 
SWOI  8  خانوار مستمرخانوارهاي مددجوي پشت نوبت دریافت کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی  
SWOI  9  نفر فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور 
SWOI  10  خانه هاي شبه خانوادهخانه 
SWOI  11  نفر هاي خدمات اجتماعی گیرندگان پایگاهخدمت 
SWOI  12  پایگاه پایگاه خدمات اجتماعی 
SWOI  13  نفر دیدهگیرندگان مراکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب خدمت 
SWOI  14  مرکز مرکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده 
SWOI  15  نفر گیرندگان خانه امنخدمت 
SWOI  16  مرکز خانه امن 
SWOI  17  نفر گیرندگان خانه سالمتخدمت 
SWOI  18  مرکز خانه سالمت 
SWOI  19  نفر گیرندگان خدمات سیار اورژانس اجتماعیخدمت 
SWOI  20  تعداد خودرو خدمات سیار اورژانس اجتماعی 
SWOI  21  تماس هاي مرتبط با اورژانس اجتماعیتماس 

٤ 
 



ردیف شماره  سنجش واحد عنوان 

SWOI  22  مرکز مرکز خط تلفن اورژانس اجتماعی 
SWOI  23  نفر گیرندگان مراکز توانمندسازي کودکان خیابانیخدمت 
SWOI  24  مرکز خیابانیمرکز توانمندسازي کودکان  
SWOI  25  نفر اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،گیرندگان مراکز مداخله در بحرانخدمت 
SWOI26 مرکز اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،مرکز مداخله در بحران 
SWOI  27  نفر )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهاگیرندگان مراکز حمایتخدمت 
SWOI  28  مرکز )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهاحمایتمرکز  
SWOI  29  نفر خانواده و کودك آموزشی حمایتی گیرندگان مراکزخدمت 
SWOI  30  مرکز خانواده و کودك آموزشی حمایتی مرکز 
SWOI  31  نفر حمایتی هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، گیرندگان مراکزخدمت 

SWOI  32  
 اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و گیرندگان مراکز غیردولتیخدمت

 )نوین راه(
 نفر

SWOI  33  مرکز )نوین راه( اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و مرکز غیردولتی 
SWOI  34  مرکز حمایتی هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، مراکز 
SWOI  35  نفر مراقبتی و توانبخشی روزي گیرندگان مراکز شبانهخدمت 
SWOI  36  مرکز مراقبتی و توانبخشی روزي مراکز شبانه 
SWOI  37  نفر منزل در توانبخشی خدمات ارائه گیرندگان مراکزخدمت 
SWOI  38  مرکز منزل در توانبخشی خدمات مرکز ارائه 
SWOI  39  نفر CBRمددجویان کم توان شناسایی شده در برنامه  
SWOI  40  نفر گیرندگان مراکز مشاوره ژنتیکخدمت 
SWOI  41  مرکز مرکز مشاوره ژنتیک 
SWOI  42  نفر تحت پوشش برنامه پیشگیري از تنبلی چشم گیرندگانخدمت 
SWOI  43  نفر تحت پوشش برنامه غربالگري شنوایی گیرندگانخدمت 
SWOI  44  نفر گیرندگان مراکز مشاوره حضوريخدمت 
SWOI  45  مرکز مرکز مشاوره حضوري 
SWOI  46  تماس هاي موفق صداي مشاورتماس 
SWOI  47  مرکز مرکز صداي مشاور 
SWOI  48  نفر گردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و درمان گیرندگان مراکزخدمت 
SWOI  49  مرکز گردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و مراکز درمان 
SWOI  50  نفر اشتغال ایجاد شده براي مددجویان تحت پوشش سازمان 

 SWOI  51  نفر اشتغال تثبیت شده براي مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی 
 

SWOI  52  
 (به تفکیک اجرايتوان (معلوالن) تحت پوشش سازمان بهزیستی اشتغال ایجاد شده براي افراد کم

 درصد حمایتی، اعطاي تسهیالت خود اشتغالی و...) 3قانون 
 نفر

SWOI  53  
واحدهاي مسکونی در دست احداث و واگذار شده جهت تامین مسکن خانوارهاي تحت پوشش سازمان 

 بهزیستی کشور
 واحد مسکونی

SWOI  54  ریال خیریه و دولتی مراکز خدماتی و نقدي غیر نقدي، يهامشارکت میزان 
SWOI  55  نفر مند از وسایل کمک توانبخشی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی بهره 
SWOI  56  خانوار  خانوارهاي و فرزندان چند قلوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 
SWOI  57  مرکز هاي اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورمراکز آسیب 
SWOI  58  پایگاه اجتماعیپایگاه سالمت  

٥ 
 



 

  

 سنجش واحد عنوان شماره ردیف
SWOI  59  مرکز مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق 
SWOI  60  نفر افراد پذیرش شده در مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق 
SWOI  61  نفر گیرندگان مبتال به ایدز تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورخدمت 
SWOI  62  نفر افراد مبتال به اختالل هویت جنسی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 
SWOI  63  میلیون ریال تامین کمک هزینه دانش آموزان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی 
SWOI  64  میلیون ریال تامین کمک هزینه دانشجویان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی  
SWOI  65  گروه هاي همیار زنانگروه 
SWOI  66  گروه هاي خودیار در برنامه تامین مالی خرد با رویکردي بانکداري پیونديگروه 
SWOI  67  میلیون ریال تسهیالت پرداختی در راستاي طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداري پیوندي 
SWOI  68  درصد هاي اجتماعیضریب نفوذ خدمات پیشگیري از آسیب 
SWOI  69  مرکز مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورتعداد  

٦ 
 



 هاي شناسنامه آماريفرم  -5
 

 شناسنامه نماگر                                    
 SWOI 1 شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 کشور بهزیستی سازمان مددجویان تحت پوشش عنوان نماگر:

 خانوار /نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:

         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مددجوي تحت پوشش نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر       ارمغان نام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 گیرنده سازمان بهزیستی کشور است که داراي پرونده مددجویی بوده و به تشخیص مددکار خدمت ر:تحت پوشش سازمان بهزیستی کشو مددجوي
 مندي از خدمات مستمر و یا غیرمستمر سازمان بهزیستی کشور است.این سازمان واجد شرایط بهره اجتماعی                                                             

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  استانداردسازي، در سطح:وضعیت 

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 خانوار یک نفره الی ده نفره و بیشتر هاي تفکیک اول:فهرست مولفهخانوار                                  بعد تفکیک اول:
 مرد، زن هاي تفکیک دوم:ست مولفهفهر: جنس                                     تفکیک دوم

 ساله و بیشتر 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 هاي تفکیک سوم:فهرست مولفه                              گروه سنی تفکیک سوم:

 کاربرد نماگر: 
 تر به مددجویانمطلوب رسانیسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 دهد.هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان را نشان میافزایش تعداد مددجویان تحت پوشش، افزایش فقر دهک

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد مددجویان تحت پوشش، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 ر جامعه است.نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد د

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ............  �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

۷ 
 



 شناسنامه نماگر                          
 SWOI 2 شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 بهزیستی کشور سازمان پوشش تحت سالمندان عنوان نماگر:

 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:

         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 سالمند نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر    ارمغان نام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 تر باشد.فردي است که سن کامل وي شصت سال تمام یا بیش : سالمند
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:نماگر و فهرست مولفههاي تفکیک

 مرد، زنهاي تفکیک اول: فهرست مولفهجنس                                          تفکیک اول:

 کاربرد نماگر: 
 تر به سالمندانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.ارائه خدمات بیشتر و افزایش تعداد مراکز سالمندان می افزایش تعداد سالمندان تحت پوشش، نیازمند

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد سالمندان تحت پوشش، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازمانر: اسناد باالدستی براي تولید نماگ

 �هیچکدام ...... �سایر      کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

۸ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 3 شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 بهزیستی کشور سازمان پوشش (معلوالن) تحت توانکم : مددجویانعنوان نماگر

 نفر واحد سنجش:
 - فرمول محاسبه نماگر:

         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مددجوي کم توان(معلول) نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر   ارمغان  نام سامانه:   نام طرح:...................  ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 ها، پاها یا تنه و یا هاي حرکتی مانند دستهاي حسی مانند اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندامفردي است که در عملکرد اندام :توان)فرد معلول (فرد کم
                ، کهولت یماري، براثر عوامل مادرزادي، ب2و1المللی شرایط سالمتساختار فیزیولوژیک مغز (عملکرد مغز) براساس معیارهاي بین                                   
 توانی) شده است.سن، سوانح، حوادث و یا عوامل دیگر دچار معلولیت (کم                                   

ر اوضاع  ایشرایط سالمت یک اصطالح گسترده براي توصیف یک بیماري (حاد یا مزمن)، اختالل، آسیب یا ضربه است. شرایط سالمت ممکن است همچنین شامل س          -1
 شود.کدگذاري می ICD-۱۰مانند بارداري، سالمندي، تنش نابهنجاري مادرزادي یا زمینه ژنتیکی باشد. شرایط سالمت با 

2- ICD-۱۰: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ۱۰th revision,۲۰۱۰ 
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بینوضعیت استانداردسازي، در سطح:  

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 زن مرد، هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                    تفکیک اول:
 بینایی، شنوایی، ذهنی، روانی مزمن، جسمی حرکتی، صوت و گفتار هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهنوع معلولیت           تفکیک دوم:

 خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید، نامشخص هاي تفکیک سوم:فهرست مولفهشدت معلولیت        تفکیک سوم:
  < 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 هاي تفکیک چهارم:فهرست مولفهگروه سنی           تفکیک چهارم:

 کاربرد نماگر: 
 توانتر به مددجویان کمرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.پیش از ازدواج میتوان، نیازمند ارائه خدمات بیشتر و الزام نمودن آزمایش مشاوره ژنتیک افزایش تعداد مددجویان کم

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد مددجویان کم توان، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......   �سایر     کارشناسی      مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

۹ 
 



 نماگرشناسنامه 
 SWOI 4 شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 

 

 

 

 هاي اجتماعیمند از بیمهزنان سرپرست خانوار بهره عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کاردستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 هاي اجتماعیمند از بیمهبهره سرپرست خانوار زن نام متغیر:
 دستی(ذکر شود):  نام سامانه:      سایر   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 تر بوده یا ازدواج کرده اما بنابه عللی از قبیل: زنی که هرگز ازدواج نکرده و سن وي هجده سال و بیش: (سازمان بهزیستی کشور)سرپرست خانوار زن
 المکان بودن، محکومیت به زندان، مجهولسربازي، طالق، متارکه یا فوت، از کار افتادگی، مفقوداالثر شدن،                                                                 
 شده است. *العالج همسر، سرپرست خانواربیماري صعب اعتیاد، مهاجرت، متواري شدن یا                                                                

یري گهاي خانوار و یا تصمیماي از هزینهمین تمام یا بخش عمدهأولیت تئمس شود و معموالًاین عنوان شناخته می عضوي از خانوار است که در خانوار به :سرپرست خانوار *
نفره، همان شخص سرپرست  تواند مرد یا زن باشد. در خانوار یکترین عضو خانوار نیست و میدارد. این فرد لزوماً مسننحوه هزینه کردن درامدهاي خانوار را برعهده  درمورد

 .خانوار است
  �شده است استاندارد ن       �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 بیمه اجتماعی زنان شهري، بیمه اجتماعی روستایی و عشایري هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع بیمه                 تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 تر به زنان سرپرست خانواررسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.تر به این گروه را نشان میهاي اجتماعی، خدمت مطلوبمند از بیمهبهرهافزایش تعداد زنان سرپرست خانوار 
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ......... .�سایر        �کارشناسی        �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۱۰ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 5 شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 

 

 بهزیستی کشور دانش آموزان تحت پوشش سازمان عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید 

 دانش آموز تحت پوشش  نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور حمایت از ادامه تحصیل مددجوي اي است که بههزینه کمک: آموز یا دانشجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشوردانشهزینه تحصیلی  کمک
  این کمک .شودآموز یا دانشجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور پرداخت میدانش                                                                                   
 هزینه تحصیلی دانشجویی و  آموزي، کمکهزینه تحصیلی دانش شامل کمک هزینه                                                                                   
 دولتی است. تشویقی به دانشجوي دانشگاه پرداخت                                                                                   

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 مرد، زن هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                                  تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانمطلوب رسانیسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان را نشان میافزایش تعداد دانش آموزان تحت پوشش، افزایش فقر دهک
 باشد.هاي خود میوظایف و ماموریتافزایش تعداد دانش آموزان تحت پوشش، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........  �سایر       �کارشناسی        �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۱۱ 
 



 شناسنامه نماگر                            
 SWOI 6 شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 سازمان بهزیستی کشوردانشجویان تحت پوشش  عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید 

 دانشجوي تحت پوشش نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر   ارمغان نام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 آموز منظور حمایت از ادامه تحصیل مددجوي دانشاي است که به هزینه کمک: پوشش سازمان بهزیستی کشورهزینه تحصیلی دانشجوي تحت  کمک
 شامل  هزینهشود. این کمکیا دانشجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور پرداخت می                                                                                   
 هزینه تحصیلی دانشجویی و پرداخت تشویقی به آموزي، کمکهزینه تحصیلی دانشکمک                                                                                    
 دولتی است. اهدانشجوي دانشگ                                                                                    

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا هاي تفکیک اول:فهرست مولفهمقطع تحصیلی                                تفکیک اول:
 مرد، زن هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهجنس                                          تفکیک دوم:

 ساله و بیشتر 29، 25-29، 20-24، 15-19 هاي تفکیک سوم:فهرست مولفهگروه سنی                                    تفکیک سوم:
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی افزایش تعداد دانشجویان تحت پوشش، عالوه بر افزایش میزان تحصیالت مددجویان و اعضاي خانوار آنها، افزایش فقر دهک
 دهد.آنان را نشان می

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد دانشجویان تحت پوشش، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ...........  �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

۱۲ 
 



 شناسنامه نماگر                                        
 SWOI 7 شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

  

 خانوارهاي مددجوي دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمرعنوان نماگر:
 خانوار /نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 بگیر سازمان بهزیستی کشور)حمایتی مستمرسازمان بهزیستی کشور (مددجوي مستمري-بخشیتوان هزینهکننده کمکانوارهاي مددجوي دریافتخ نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر      ارمغاننام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 بگیر سازمان بهزیستی کشور)حمایتی مستمرسازمان بهزیستی کشور (مددجوي مستمري -بخشیتوان هزینه کننده کمکدریافتمددجوي 
هزینه خدمات کمکو طبق ضوابط مشخص،  "هاي جامع مالی سازمان بهزیستی کشورحمایت"مددجوي سازمان بهزیستی کشور است که براساس دستورالعمل 

 نماید.می کشور) را دریافت سازمان بهزیستی(مستمري  سازمان بهزیستی کشورحمایتی مستمر  -بخشیتوان
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 خانوار یک نفره الی پنج نفره و بیشتر هاي تفکیک اول:فهرست مولفهبعدخانوار                                       تفکیک اول:
 مرد، زن هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهجنس                                          تفکیک دوم:

 اجتماعی، توانبخشی، امداد، ضایعه نخاعی هاي تفکیک سوم:ست مولفهفهرمحل پرداخت                                تفکیک سوم:
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان را نشان میافزایش تعداد مددجویان مستمري بگیر، افزایش فقر دهک
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ..........    �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 کند. در هر خانوار یک نفر شماره حسابش در سامانه پرداخت مددجویی سازمان ثبت شده است و به نمایندگی از طرف خانوار کمک هزینه دریافت میتوضیحات:

۱۳ 
 



 شناسنامه نماگر                          
 SWOI 8شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 

 

 خانوارهاي مددجوي پشت نوبت دریافت کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر عنوان نماگر:
 خانوار /نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون،دستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 حمایتی مستمرسازمان بهزیستی کشور  -بخشیتوان هزینهمددجوي پشت نوبت دریافت کمک نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر       ارمغاننام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 :بگیر سازمان بهزیستی کشور)حمایتی مستمرسازمان بهزیستی کشور (مددجوي مستمري -بخشیتوان هزینه کننده کمکمددجوي دریافت
هزینه خدمات کمکو طبق ضوابط مشخص،  "هاي جامع مالی سازمان بهزیستی کشورحمایت"براساس دستورالعمل مددجوي سازمان بهزیستی کشور است که 

 نماید.می کشور) را دریافت سازمان بهزیستی(مستمري  سازمان بهزیستی کشورحمایتی مستمر  -بخشیتوان
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 خانوار یک نفره الی پنج نفره و بیشتر هاي تفکیک اول:فهرست مولفهبعدخانوار                                       تفکیک اول:
 مرد، زن دوم:هاي تفکیک فهرست مولفهجنس                                          تفکیک دوم:

 اجتماعی، توانبخشی، امداد، ضایعه نخاعی هاي تفکیک سوم:فهرست مولفهمحل پرداخت                                تفکیک سوم:
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان را نشان میدریافت مستمري، افزایش فقر دهکافزایش تعداد مددجویان پشت نوبت 
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ..........   �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 کند.فت میدر هر خانوار یک نفر شماره حسابش در سامانه پرداخت مددجویی سازمان ثبت شده است و به نمایندگی از از طرف خانوار کمک هزینه دریا توضیحات:

۱٤ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 9شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 

 

 فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 فرزند تحت سرپرستی سازمان نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر     ارمغان نام سامانه:   نام طرح:....................   ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 روزي سازمان سرپرست یا بدسرپرست در سیستم مراقبت شبانهعنوان کودك بیتر از هجده سال بهفردي است که با سن کم :فرزند سازمان بهزیستی کشور
 حاضر (بدون درنظرگرفتن سن) از خدمات مستمر و غیرمستمراین سازمان در طول بهزیستی کشور پذیرش شده و درحال                                         
 شود.مند میمدت مراقبت یا پس از ترخیص بهره                                         

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:نماگر و فهرست مولفههاي تفکیک

 پسر، دختر هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                                      تفکیک اول:
 مراقبت در خانه، مراقبت در خانواده هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهنوع مراقبت                              تفکیک دوم:

 سال و بیشتر 18سال و  17سال،...  2سال،  1سال،  0 هاي تفکیک سوم:فهرست مولفهگروه سنی                               تفکیک سوم:
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانرسانیمطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان را نشان میدهکافزایش تعداد فرزندان تحت سرپرستی سازمان، افزایش فقر 
 باشد.هاي خود میافزایش تعداد فرزندان تحت سرپرستی سازمان، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازمانتولید نماگر: اسناد باالدستی براي 

 �هیچکدام ........    �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

۱٥ 
 



 شناسنامه نماگر                     
 SWOI 10شماره ردیف:

 1از  1 صفحه:
 

 

 

 هاي شبه خانوادهخانه عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 هاي شبه خانوادهخانه نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر    ارمغان  نام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا با کسب مجوز از آن سازمان تأسیس : سرپرست یا بدسرپرستروزي کودکان بیمرکز نگهداري شبانه
 سرپرست یا بدسرپرست شده و تحت نظارت آن و براساس وظایف قانونی خود کودکان بی                                                                                     

 این  دارد و زمینه انتقال موقت یا دائمها را برعهدهرا پذیرفته و نگهداري و پرورش آن                                                                                    
        سازد. این مراکز (غیراز شیرخوارگاه و خانه میه فراهم کودکان را به خانواده یا جامع                                                                                    
 شوند و شامل شیرخوارگاه، خانه نوباوگان) به دو دسته پسرانه و دخترانه تقسیم می                                                                                    

 سازي، خانه تربیتی، خانه کودکان و نوجوانان، خانه نوباوگان و مرکز مراقبت موقت آماده                                                                                    
 هستند.                                                                                    

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  شیرخوارگاه، خانه نوباوگان، خانه کودکان و نوجوانان، خانه  تربیتی،  هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مرکز                                 تفکیک اول:
 خانه آماده سازي، مرکز مراقبت موقت                                                                   

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه          نوع مدیریت                       تفکیک دوم:
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانمطلوبرسانی سازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان را نشان میافزایش تعداد مراکز فرزندان تحت سرپرستی سازمان، افزایش فقر دهک
 باشدیمهاي خود وظایف و ماموریت افزایش تعداد مراکز فرزندان تحت سرپرستی سازمان، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......   �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

۱٦ 
 



 شناسنامه نماگر                              
 SWOI 11شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 هاي خدمات اجتماعیپایگاه گیرندگانخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید 

 خدمت گیرنده پایگاه خدمات اجتماعی  نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل :خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  دسازي، در سطح:وضعیت استاندار     
 ي هامرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز و نظارت آن سازمان در سکونتگاه :پایگاه خدمات اجتماعی -2

 اي، ضمن شناسایی محور و مددکاري جامعهخیز تأسیس شده و با رویکرد اجتماع نشین و یا مناطق آسیبغیررسمی، مناطق حاشیه                                  
 ارائه و  صورت سرپایی به آنان شناسی را بهدیده اجتماعی، خدماتی مانند مددکاري اجتماعی و روانافراد در معرض آسیب و آسیب                                 
  نیاز به خدماتی نظیر خدمات حمایتی و درمانی، افراد را به مراکز مداخله در بحران فردي، خانوادگی و اجتماعی ارجاع درصورت                                 

 نمایدمی                                  
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                  نوع مدیریتتفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میهاي خدمات اجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیبگیرندگانپایگاهتعداد خدمت افزایش
 هاي خودهاي خدمات اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتگیرندگانپایگاهافزایش تعداد خدمت

 باشد.می
 ایش فرهنگ افراد در جامعه است.نشان دهنده افز

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ..........    �سایر       �کارشناسی      � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۱۷ 
 



 شناسنامه نماگر                         
 SWOI 12شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 

 پایگاه خدمات اجتماعی عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 اجتماعیپایگاه خدمات نام متغیر: 
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي گاهحقوقی با کسب مجوز و نظارت آن سازمان در سکونتمرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا  :پایگاه خدمات اجتماعی
 اي، ضمن شناسایی محور و مددکاري جامعهخیز تأسیس شده و با رویکرد اجتماعنشین و یا مناطق آسیبغیررسمی، مناطق حاشیه                                 
 صورت سرپایی به آنان ارائه و شناسی را بهدیده اجتماعی، خدماتی مانند مددکاري اجتماعی و روانسیبافراد در معرض آسیب و آ                                 
  نیاز به خدماتی نظیر خدمات حمایتی و درمانی، افراد را به مراکز مداخله در بحران فردي، خانوادگی و اجتماعی ارجاع درصورت                                 
 .نمایدمی                                 

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                  نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میهاي خدمات اجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیبافزایش تعداد پایگاه
 باشد.هاي خود میبهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتهاي خدمات اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان افزایش تعداد پایگاه

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .......... �سایر       �کارشناسی      �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۱۸ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 13شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 آسیب دیدهگیرندگان مراکز حمایت و بازپروري زنان و دختران خدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) 

 خدمت گیرنده مرکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 نماگر: هاي مورد استفاده درتعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  ضعیت استانداردسازي، در سطح:و     

 (فارغ از وضع  زنانتوسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و که  است رکزيم: دیده اجتماعیمرکز حمایت و بازپروري دختران و زنان آسیب -2
 طریق ارائه  روزي تحت پوشش داشته و ازصورت شبانههب رادیده اجتماعی آسیب تأهل)                                                                                 
  هايزمینهو بهداشتی،  شناختینظیر مددکاري اجتماعی، روانتخصصی   خدمات                                                                                 
 وزش و آمبا خانواده،  طریق پیوند مجدد بازگشت آنان به زندگی سالم را از توانمندسازي و                                                                                 

 .آوردمی مد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهماایجاد اشتغال و کسب در                                                                                 
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                  نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میدهنده افزایش آسیبگیرندگان مراکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده، نشان افزایش تعداد خدمت
گیرندگان مراکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و افزایش تعداد خدمت

 باشد.هاي خود میماموریت
 .نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام .............  �سایر      �کارشناسی       �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                       �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۱۹ 
 



 شناسنامه نماگر                                  
 SWOI 14شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 مرکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   نماگر:وضعیت 

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مرکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:          سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

  (فارغ از وضع تأهل) زنانتوسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و که  است رکزيم: دیده اجتماعیآسیبمرکز حمایت و بازپروري دختران و زنان 
   طریق ارائه خدمات روزي تحت پوشش داشته و ازصورت شبانه هب رادیده اجتماعی آسیب                                                                                    
  توانمندسازي و هايزمینهو بهداشتی،  شناختینظیر مددکاري اجتماعی، روانتخصصی                                                                                     
 وزش و ایجاد اشتغال و آمبا خانواده،  طریق پیوند مجدد ن به زندگی سالم را ازبازگشت آنا                                                                                   
 .آوردمی مد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهماکسب در                                                                                   

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                  نوع مدیریت تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمتمطلوبسازي جهت خدمت رسانیریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میتعداد مراکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده، نشان دهنده افزایش آسیب افزایش
هاي خود و ماموریتافزایش تعداد مراکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف 

 شد.بامی
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ......    �سایر      �کارشناسی       �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۲۰ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 15شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 گیرندگان خانه امنخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانه امنخدمت گیرنده  نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

  هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                            

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی نبی  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    

 که طوريتأسیس شده است بهخانگی، دیده یا در معرض خشونت براي اسکان موقت زنان خشونتکشور  مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی: خانه امن2- 
 هاي منظور رفع مسئله خشونت و آسیباین زنان حداکثر تا یک سال دراین مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردي، خانوادگی و اجتماعی به                      
 ها دختر باشند، فرزندان آنتر از دوازده سال یا فرزند که زنان مذکور داراي فرزند پسر کمشوند. درصورتیمند میصورت رایگان بهرهوارد شده، به                      
 شوند.می دادهنیز دراین مرکز اسکان                      

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی تفکیک اول:هاي فهرست مولفه                                  نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میگیرندگان خانه امن، نشان دهنده افزایش آسیبافزایش تعداد خدمت
 باشد.هاي خود میدهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتگیرندگان خانه امن، نشان افزایش تعداد خدمت

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ............   �سایر       �کارشناسی       �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲۱ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 16شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

  

 خانه امن عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 در نماگر: نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده

 خانه امن نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:        سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 که طوري تأسیس شده است بهخانگی، دیده یا در معرض خشونت براي اسکان موقت زنان خشونتکشور  است که توسط سازمان بهزیستی يمرکز  :خانه امن
  هاي منظور رفع مسئله خشونت و آسیباین زنان حداکثر تا یک سال دراین مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردي، خانوادگی و اجتماعی به                
 ها تر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آنکه زنان مذکور داراي فرزند پسر کمشوند. درصورتیمند میرایگان بهره صورتوارد شده، به               
 شوند.می دادهنیز دراین مرکز اسکان               

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:مولفههاي نماگر و فهرست تفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                  نوع مدیریت تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میافزایش آسیبهاي امن، نشان دهنده افزایش تعداد خانه
 باشد.هاي خود میهاي امن، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتافزایش تعداد خانه

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........   �سایر        �کارشناسی         �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲۲ 
 



 شناسنامه نماگر                                   
 SWOI 17شماره ردیف:

 1از   1صفحه:

 

 

       

 

    

 

 گیرندگان خانه سالمتخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانه سالمت هخدمت گیرند نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

      هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمر این سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �مللی البین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 هاي نکرده در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج: خانه سالمت -2
 آورده و  هاي کسب استقالل اقتصادي و اجتماعی را فراهمطریق ارائه خدمات، زمینه داده و از خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار                        
 نماید.می هاي اجتماعی یاريها را در تأمین حداقل نیازهاي اقتصادي و جلوگیري از ابتال به آسیبآن                         

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:   
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                    نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میگیرندگان خانه سالمت، نشان دهنده افزایش آسیبافزایش تعداد خدمت
 باشد.هاي خود میگیرندگان خانه سالمت، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتافزایش تعداد خدمت

 امعه است.نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در ج
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .............     �سایر      �کارشناسی   � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲۳ 
 



 شناسنامه نماگر                                        
 SWOI 18شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 خانه سالمت عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانه سالمت نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:     سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي خانوادگی نکرده در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج : خانه سالمت
 ها را در تأمین آورده و آن هاي کسب استقالل اقتصادي و اجتماعی را فراهمطریق ارائه خدمات، زمینه داده و از و اجتماعی را تحت پوشش قرار                   
 نماید.می هاي اجتماعی یاريز ابتال به آسیبحداقل نیازهاي اقتصادي و جلوگیري ا                  

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                    نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میهاي سالمت، نشان دهنده افزایش آسیبافزایش تعداد خانه
 باشد.هاي خود میو ماموریت هاي سالمت، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایفافزایش تعداد خانه

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......... �سایر         �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲٤ 
 



 شناسنامه نماگر                                   
 SWOI 19شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 اجتماعی اورژانس سیار گیرندگان خدماتخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 استفاده در نماگر: نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد

 اجتماعی اورژانس سیار گیرندگانخدماتخدمت نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

  هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعملخدمت گیرنده سازمان بهزیستی:  -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  اردسازي، در سطح:وضعیت استاند     

 فعالیتی در برنامه اورژانس اجتماعی است که توسط تیم مستقر در خودروهاي اورژانس اجتماعی شامل مددکار اجتماعی : خدمات سیار اورژانس اجتماعی -2
 صورت سرپایی یا دیده اجتماعی در مناطق شهري خدمات تخصصی بهشناس به افراد در معرض آسیب، یا آسیبو روان                                                
 نماید.می رسانی از سوي شهروندان ارائهدر محل با اطالع                                                

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  ت استانداردسازي، در سطح:وضعی
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                     تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 نماگر:تفسیر 

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میاجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب اورژانس سیار گیرندگان خدماتافزایش تعداد خدمت
 اشد.بهاي خود میاجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت اورژانس سیار گیرندگان خدماتافزایش تعداد خدمت

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ...........   �سایر       �کارشناسی        � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲٥ 
 



 شناسنامه نماگر                          
 SWOI 20شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 خدمات سیار اورژانس اجتماعی عنوان نماگر:
 خودرو واحد سنجش:

 - نماگر:فرمول محاسبه 
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خودروي اورژانس اجتماعی سیار نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور ارائه خدمات به افراد است که داراي تجهیزات و یک دستگاه خودروي ون براي استقرار تیم اورژانس اجتماعی به: خودروي اورژانس اجتماعی سیار
 یا  ها و حداقل یک تلفن همراهامکاناتی مانند سیستم گرمایشی، سیستم سرمایشی، برق، محل انجام مشاوره، فایل پرونده                                             
 سازي شده است. رنگ خودروي مذکور سفید با نوارهاي سیم است که براي انجام خدمات اورژانس اجتماعی مناسببی                                             
 درج شده است. 123فن) بنفش یاسی است و بر روي آن عبارت اورژانس اجتماعی و عدد (خط تل                                             

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبجهت خدمتسازي ریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي اجتماعی در جامعه می، نشان دهنده افزایش آسیبخودروي اورژانس اجتماعی سیارافزایش تعداد 
 باشد.هاي خود میو ماموریت، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف خودروي اورژانس اجتماعی سیارافزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ..........  �سایر        �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲٦ 
 



                                        شناسنامه نماگر
 SWOI 21شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 مرتبط با اورژانس اجتماعی هايتماس عنوان نماگر:
 تماس واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد 

 مرتبط با اورژانس اجتماعی هايتماس: نام متغیر
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:        سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

  هاي کاهش بحران و راهنمایی ازاز روش استفاده هاي برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات تخصصی را بایکی از فعالیت:  خدمات اورژانس اجتماعی
 نماید.می دیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه) به فرد در معرض آسیب یا آسیب123رقمی (طریق خط تلفن سه                                     

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانخدمتتر به رسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهبرنامه
 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میمرتبط با اورژانس اجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب هايتماسافزایش تعداد 
 باشد.هاي خود میمرتبط با اورژانس اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت هايتماسافزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......    .�سایر         �کارشناسی        � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۲۷ 
 



 شناسنامه نماگر                          
 SWOI 22شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 خط تلفن اورژانس اجتماعیمرکز  عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خط تلفن اورژانس اجتماعیمرکز  نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

  هاي کاهش بحران و راهنمایی ازاز روش استفاده هاي برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات تخصصی را بایکی از فعالیت : خدمات اورژانس اجتماعی
 نماید.می دیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه) به فرد در معرض آسیب یا آسیب123رقمی (طریق خط تلفن سه                                     

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       ارائه نماگر:سطح جغرافیایی 

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                   نوع مدیریتتفکیک اول:  
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:
 باشد.در جامعه میهاي اجتماعی خط تلفن اورژانس اجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیبمراکز افزایش تعداد 
 باشد.هاي خود میخط تلفن اورژانس اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتمراکز افزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........   �سایر       �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمی وضعیت انتشار نماگر: 

  توضیحات:

۲۸ 
 



 شناسنامه نماگر                                            
 SWOI 23شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

  

 گیرندگان مراکز توانمندسازي کودکان خیابانیخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خدمت گیرنده مراکز توانمندسازي کودکان خیابانی نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �..........................    ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل:  زمان بهزیستیخدمت گیرنده سا -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 کودکان خیابانی را پذیرش و نگهداري موقت مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و : مرکز توانمندسازي کودکان خیابانی -2
 نظیر مددکاري  تخصصی طریق ارائه خدمات مرکز ازاین . دارد برعهده روزيصورت شبانهبه روز بیستحداکثر تا                                                        
 صورت کودك نایغیر نموده، در و توانمندسازي، زمینه بازگشت کودك به خانواده را دراین مدت فراهم اجتماعی                                                        
 گیرد.می تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار                                                       

 ها سرپناهی نداشته و داراي خانواده نیستند.کنند، شبمنظور از کودکان خیابانی دراین تعریف، کودکانی هستند که در خیابان زندگی می -1
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:   

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ..............:تفکیک اول هايفهرست مولفه                                                                              تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمتمطلوبرسانی سازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میگیرندگان مراکز توانمندسازي کودکان خیابانی، نشان دهنده افزایش آسیبافزایش تعداد خدمت
 هاي خودبهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتگیرندگان مراکز توانمندسازي کودکان خیابانی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان افزایش تعداد خدمت

 باشد.می
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ...............    �سایر       �کارشناسی   � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۲۹ 
 



 شناسنامه نماگر                                    
 SWOI 24شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 توانمندسازي کودکان خیابانیمرکز  عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:نام و روش 

 مرکز توانمندسازي کودکان خیابانی نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

  حداکثرکودکان خیابانی را پذیرش و نگهداري موقت مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و : مرکز توانمندسازي کودکان خیابانی
 و  نظیر مددکاري اجتماعی صیتخص طریق ارائه خدمات مرکز ازاین . دارد برعهده روزيصورت شبانهبه روز بیستتا                                                  
 صورت کودك تحت پوشش نایغیر نموده، در توانمندسازي، زمینه بازگشت کودك به خانواده را دراین مدت فراهم                                                 
 .گیردمی سازمان بهزیستی کشور قرار                                                 

 ها سرپناهی نداشته و داراي خانواده نیستند.کنند، شبمنظور از کودکان خیابانی دراین تعریف، کودکانی هستند که در خیابان زندگی می -1
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       نماگر:سطح جغرافیایی ارائه 
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                   نوع مدیریتتفکیک اول:  
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:
 باشد.اجتماعی در جامعه میهاي توانمندسازي کودکان خیابانی، نشان دهنده افزایش آسیبمراکز افزایش تعداد 
 باشد.هاي خود میتوانمندسازي کودکان خیابانی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتمراکز افزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 سازمانشرح وظایف اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .........   �سایر         �کارشناسی        � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۳۰ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 25شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،گیرندگان مراکز مداخله در بحرانخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،خدمت گیرنده مراکز مداخله در بحران نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شوداین سازمان برخوردار می شده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمر                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    

 منظور ارائه خدمات تخصصی مانند مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور و به : اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،مرکز مداخله در بحران -2
 پزشکی و نگهداري موقت، با هدف شناسی، حقوقی، روانخدمات مددکاري اجتماعی، روان                                                                                   

  هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی براي افراد در معرض آسیب، یا کنترل و کاهش بحران                                                                                   
 دیده اجتماعی تأسیس شده است.آسیب                                                                                    

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:   
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     شور ک      سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:فهرست مولفهتفکیک اول:                                    
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میاجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب و خانوادگی هاي فردي،گیرندگان مراکز مداخله در بحرانافزایش تعداد خدمت
اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و  و خانوادگی هاي فردي،گیرندگان مراکز مداخله در بحرانافزایش تعداد خدمت

 باشد.هاي خود میماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 وظایف سازمانشرح اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام .........    �سایر       �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۳۱ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 26شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،مرکز مداخله در بحران عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مرکز حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب دیده نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:        سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور ارائه خدمات تخصصی مانند خدمات مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور و به: اجتماعی و خانوادگی هاي فردي،مرکز مداخله در بحران
 پزشکی و نگهداري موقت، با هدف کنترل و شناسی، حقوقی، روانمددکاري اجتماعی، روان                                                                             

 دیده هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی براي افراد در معرض آسیب، یا آسیبکاهش بحران                                                                            
 اجتماعی تأسیس شده است.                                                                            

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  ر سطح:وضعیت استانداردسازي، د
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                   نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میاجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب و خانوادگی هاي فردي،افزایش تعداد مراکز مداخله در بحران
هاي خود وظایف و ماموریتاجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي  و خانوادگی هاي فردي،افزایش تعداد مراکز مداخله در بحران

 باشد.می
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ........ �سایر         �کارشناسی        � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۳۲ 
 



 شناسنامه نماگر                                      
 SWOI 27شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 

 )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهامراکز حمایتگیرندگان خدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهاخدمت گیرنده مراکز حمایت نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:        سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعملخدمت گیرنده سازمان بهزیستی:  -1
 .شودمستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار میشده و از خدمات                                                    

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی :  بینوضعیت استانداردسازي، در سطح     

 هاي اجتماعی، خدمات شود که به دختران در معرض آسیببه مراکزي اطالق می: )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهاحمایت مرکز -2
 را به منظور  .روان شناسی، حقوقی، پزشکی و. تخصصی مددکاري اجتماعی،                                                                                          

 توانمندسازي آنان به صورت روزانه، تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور ارائه                                                                                           
 دهند.می                                                                                          

 استاندارد نشده است        �سازمانی       � ملی           �المللیبین  طح:وضعیت استانداردسازي، در س    
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 :..............اول هاي تفکیکفهرست مولفه                                                                              تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمتمطلوبرسانی سازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میخانواده، نشان دهنده افزایش آسیب و دختران اجتماعی -روانی يهاگیرندگان مراکز حمایتافزایش تعداد خدمت
افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و خانواده، نشان دهنده  و دختران اجتماعی -روانی يهاگیرندگان مراکز حمایتافزایش تعداد خدمت

 باشد.هاي خود میماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ...........  �سایر         �کارشناسی     � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۳۳ 
 



 شناسنامه نماگر                              
 SWOI 28شماره ردیف:

 1 از 1 صفحه:
 

 

  

 )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهامرکز حمایت عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهامرکز حمایت نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي اجتماعی، خدمات تخصصی شود که به دختران در معرض آسیببه مراکزي اطالق می: )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهامرکز حمایت
 مددکاري اجتماعی، روان شناسی، حقوقی، پزشکی و... را به منظور توانمندسازي آنان به                                                                                    
 ه، تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور ارائه می دهند.صورت روزان                                                                                   

 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                   نوع مدیریت تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میخانواده، نشان دهنده افزایش آسیب و دختران اجتماعی -روانی يهاحمایتمراکز افزایش تعداد 
 .باشدهاي خود میخانواده، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت و دختران اجتماعی -روانی يهاحمایتمراکز افزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......    �سایر        �کارشناسی      � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۳٤ 
 



 شناسنامه نماگر                               
 SWOI 29شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

  

 خانواده و کودك آموزشی حمایتی گیرندگان مراکزخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
       شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانواده و کودك آموزشی حمایتی خدمت گیرنده مراکز نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن،  امرکزي است که توسط شخصی حقوقی ب: آموزشی کودك و خانواده -مرکز حمایتی -2
 استثناي خدمت نگهداري و خانواده وي را به *هاي کودك خیابانیتمام خدمات مربوط به ارتقاي توانایی                                                              

 رساند.می انجاممحور، بهروزي با رویکردي خانوادهشبانه                                                              
* منظور از کودك خیابانی دراین تعریف کودکی است که در خیابان کار یا زندگی میکند و کودکانی که در کارگاهها و بنگاههاي اقتصادي مشغول کار هستند مشموالین 

 تعریف نیستند.
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ............:..هاي تفکیک اولتفکیک اول:                                                                              فهرست مولفه 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میخانواده، نشان دهنده افزایش آسیب و کودك آموزشی حمایتی گیرندگان مراکزافزایش تعداد خدمت
هاي خود خانواده، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت و کودك آموزشی حمایتی مراکزگیرندگان افزایش تعداد خدمت

 باشد.می
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ............    �سایر     �کارشناسی         �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۳٥ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 30شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 خانواده و کودك آموزشی حمایتی مرکز عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 رفاه اجتماعیوزارت تعاون، کار و دستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

  خانواده و کودك آموزشی حمایتی مرکز نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، تمام  امرکزي است که توسط شخصی حقوقی ب: خانواده و کودك آموزشی حمایتی مرکز
 روزي با استثناي خدمت نگهداري شبانهو خانواده وي را به *هاي کودك خیابانیخدمات مربوط به ارتقاي توانایی                                                        
 رساند.می انجاممحور، بهرویکردي خانواده                                                        

هاي اقتصادي مشغول کار هستند مشموالین ها و بنگاهکند و کودکانی که در کارگاهمنظور از کودك خیابانی دراین تعریف کودکی است که در خیابان کار یا زندگی می*
 تعریف نیستند.

 استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتیهاي تفکیک اول: فهرست مولفه                                   نوع مدیریت تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میخانواده، نشان دهنده افزایش آسیب و کودك آموزشی حمایتی افزایش تعداد مراکز
 باشد.هاي خود میخانواده، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت و کودك آموزشی حمایتی افزایش تعداد مراکز

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .......    �سایر         �کارشناسی        � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۳٦ 
 



 شناسنامه نماگر                                 
 SWOI 31شماره ردیف:

 3از   1صفحه:
 

  

 حمایتی هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، گیرندگان مراکزخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 -محاسبه نماگر:فرمول 
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 حمایتی هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، مراکزخدمت گیرنده  نام متغیر:
 (ذکر شود):� سایر:       ارمغان نام سامانه:  نام طرح:....................   ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: بهزیستیخدمت گیرنده سازمان  -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : حرکتی -بخشی افراد با معلولیت جسمیتوان -مرکز روزانه آموزشی -2
 صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                                  
 بخشی و آموزشی در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از خدمات توانو سطح مشارکت                                                                                   
 هاي هنري و آموزشی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و نیز فعالیتشامل روان                                                                                  

 اي را به خانواده و نیز خدمات آموزشی و مشاورهحرکتی  -با معلولیت جسمیرا به افراد                                                                                   
 دهد.می   ها ارائهآن                                                                                 

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی :  بیناستانداردسازي، در سطحوضعیت        
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور : بخشی بیماران روانی مزمنتوان -مرکز روزانه آموزشی -3

 بخشی و آموزشی شامل صورت روزانه، خدمات توانتأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                                
 هاي هنري و اي، فعالیتبخشی حرفهشناسی، کاردرمانی، مددکاري، توانپرستاري، روان                                                                                
  ها ارائهاي را به خانواده آنآموزشی را به بیماران روانی مزمن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره                                                                                

 دهد.می                                                                                
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی : بخشی افراد با اختالالت طیف اتیسمتوان -مرکز روزانه آموزشی -4
 بخشی و صورت روزانه، خدمات توانکشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                                         

 شناسی، کاردرمانی، هاي برقراري ارتباط مؤثر، روانآموزشی شامل آموزش روش                                                                                         
 اي ف اتیسم و نیز خدمات آموزشی و مشاورهدرمانی را به افراد با اختالالت طی گفتار                                                                                         
 دهد.میها ارائه به خانواده آن را                                                                                          

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       
 حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور شخص مرکزي است که توسط : بخشی افراد با آسیب نخاعیتوان -مرکز روزانه آموزشی -5

 صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت ت آن و بهو تحت نظارتأسیس شده                                                                                  
 بخشی و آموزشی شامل تغذیه، در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از خدمات توان                                                                                 
  هاي هنري و آموزشی شناسی و مشاوره، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و فعالیتروان                                                                                 
 اي را به اد با آسیب نخاعی و عوارض ناشی از آن و نیز خدمات آموزشی و مشاورهرا به افر                                                                                 
 دهد.می ها ارائهخانواده آن                                                                                 

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 

۳۷ 
 



  

 شناسنامه نماگر                          
 SWOI 31شماره ردیف:

 3از  2صفحه:

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : بینا یا نابینابخشی خانواده و کودك کمتوان -مرکز روزانه آموزشی -6
 بخشی صورت روزانه، خدمات توانبهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                                   
 تر و نیز خدمات رده سنی ده سال تمام یا کم بینا یا نابینايکمدکان و آموزشی را به کو                                                                                   
 دهد.میها ارائه اي را به خانواده آنآموزشی و مشاوره                                                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : شنوا یا ناشنوابخشی خانواده و کودك کمتوان -مرکز روزانه آموزشی -7

       بخشی و صورت روزانه، خدمات توانبهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                                   
  رده سنی ده سال تمام  شنوا یا ناشنوايکمرا به کودکان  زمینه گفتار و زبان در آموزشی                                                                                   
 دهد.می ها ارائهاي را به خانواده آنخدمات آموزشی و مشاوره تر و نیزیا کم                                                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  استانداردسازي، در سطح:وضعیت      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده : بخشی سالمندانتوان -مرکز روزانه آموزشی -8

 صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در زندگی و تحت نظارت آن و به                                                                                   
 شناسی و نبخشی و آموزشی شامل تغذیه، روامجموعه کاملی از خدمات توان اجتماعی،                                                                                   
 اي را به سالمندان و نیز خدمات هاي هنري و حرفهفیزیوتراپی،کاردرمانی و فعالیت مشاوره،                                                                                   

 دهد.می ها ارائهاي را به خانواده آنآموزشی و مشاوره                                                                                   
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : ژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیهبخشی ویتوان -مرکز روزانه آموزشی -9
 صورت روزانه، خدمات تخصصی ارزیابی، بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                                
 تشخیص، مشاوره و درمان درزمینه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه را به افراد معلول و نیز                                                                                 
 دهد.میها ارائه اي را به خانواده آنخدمات آموزشی و مشاورهنیاز درصورت                                                                                 

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت : حمایتی افراد معلول -کارگاه تولیدي -10

 هاي شرایط آموزش تر)،، براي افراد با معلولیت شدید در سن کار (رده سنی پانزده سال تمامیا بیشنظارت آن                                                        
 شود.کارگماري فراهم میتکمیلی مهارتی (کارورزي) و به                                                        

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت : آموزي افراد معلولمرکز حرفه -11

 شود.تر از پانزده سال تمام، ارائه میرده سنی بیشافراد معلول اي به بخشی حرفهصورت روزانه، خدمات توانآن و به                                                
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 هزار نفر جمعیت،  100حقیقی یا حقوقی در شهرهایی با کمتر از  شخصکه توسط  مرکزي است: مرکز روزانه آموزشـی توانبخشـی چندمعلولیتی -12
 هاي با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس گردیده و تحت نظارت آن و متناسب با فعالیت                                                                         
 هاي متفاوت و واجـد شـرایط پـذیرش شـده، به داراي معلولیتتعریف شـده در مرکز، به افراد                                                                         
 .صورت روزانه ارائه خدمت می نماید                                                                        

 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:        
            مرکزي است که با هدف تسـهیل شـرایط دستیابی به شغل پایدار توانخواهان و به عنوان مؤسسه مجري در برقراري ارتباط با : مرکز پشتیبانی شـغلی -13

 این مرکز با استخدام افرادي تحت عنوان مربی نماید.ان اقدام میکارفرما و نظارت بر روند بکارگماري توانخواه                                       
 .نمایدایجاد اشتغال براي توانخواهان میمبادرت به ( C.J)  شغلی                                       

 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

۳۸ 
 



 

 

 
 

 

  

 شناسنامه نماگر                             
 SWOI 31شماره ردیف:

 3از  3صفحه:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 مرد، زن هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                                       تفکیک اول:
 ساله و بیشتر 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 دوم:هاي تفکیک فهرست مولفهگروه سنی                                 تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
هاي پیشگیري از معلولیت در افزایش روند معلولیت و کاهش برنامهحمایتی، نشان دهنده  هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، گیرندگان مراکزافزایش تعداد خدمت

 باشد.جامعه می
 قانون جامع حمایت از معلوالن و شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........   �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

۳۹ 
 



 شناسنامه نماگر                                     
 SWOI 32شماره ردیف:

 1از   1صفحه:

 

 

  

 )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و گیرندگان مراکز غیردولتیخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
          شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاهدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و خدمت گیرنده مراکز غیردولتی نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �ی المللبین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       

 به مکانی اطالق می گردد که توسط بخش غیردولتی  : )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و مرکز غیردولتی -2
 نظارت سازمان بهزیستی و باهدف ارائه خدمات توانمند سازانه وکاهش آسیب به  و با مجوز و                                                                                 
 شود.دیده اجتماعی به صورت غیر شبانه روزي راه اندازي میزنان آسیب                                                                                  

  استاندارد نشده است        �سازمانی       �ملی            �المللیبین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 :هاي تفکیک اولمولفهفهرست                                                                               تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

جامعه هاي اجتماعی در اجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و گیرندگان مراکز غیردولتیافزایش تعداد خدمت
 باشد.می

اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی  دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و گیرندگان مراکز غیردولتیافزایش تعداد خدمت
 باشد.هاي خود میدر راستاي وظایف و ماموریت

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ............ �سایر    �کارشناسی       � مدیریتی سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):  
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٤۰ 
 



 شناسنامه نماگر                                    
 SWOI 33شماره ردیف:

 1از   1صفحه:

 

 

  

 )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و مرکز غیردولتی عنوان نماگر:
 مرکز سنجش:واحد 

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در 

 )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و مرکز غیردولتی نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:                    سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 به مکانی اطالق می گردد که توسط بخش غیردولتی و با  : )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و مرکز غیردولتی
 مجوزو نظارت سازمان بهزیستی و با هدف ارائه خدمات توانمند سازانه وکاهش آسیب به زنان آسیب                                                                      
 شود.دیده اجتماعی به صورت غیر شبانه روزي راه اندازي می                                                                     

  استاندارد نشده است              �سازمانی          �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
  هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مدیریت                                  تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میاجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و افزایش تعداد مراکز غیردولتی
 سازمان بهزیستی در راستاي وظایفاجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی  دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و افزایش تعداد مراکز غیردولتی

 باشد.هاي خود میو ماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام .........    �سایر       �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

٤۱ 
 



 شناسنامه نماگر                                        
 SWOI 34شماره ردیف:

 3از  1 صفحه:
 

  

 حمایتی هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، مراکز عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 بهزیستی کشورسازمان واحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 حمایتی هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، مراکز نام متغیر:
  (ذکر شود): �سایر:    ارمغان نام سامانه:  نام طرح:.....................    ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : حرکتی -بخشی افراد با معلولیت جسمیتوان -مرکز روزانه آموزشی -1
 صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                       
 شناسی، بخشی و آموزشی شامل روانمشارکت در زندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از خدمات توان                                                                       

 با معلولیت هاي هنري و آموزشی را به افراد فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و نیز فعالیت                                                                       
 دهد.می   ها ارائهاي را به خانواده آنو نیز خدمات آموزشی و مشاورهحرکتی  -جسمی                                                                       

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور :  بخشی بیماران روانی مزمنتوان -مرکز روزانه آموزشی -2

 بخشی و آموزشی شامل پرستاري، صورت روزانه، خدمات توانتأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                       
 هاي هنري و آموزشی را به بیماران اي، فعالیتبخشی حرفهشناسی، کاردرمانی، مددکاري، توانروان                                                                      

 دهد.می ها ارائهده آننوا اي را به خاروانی مزمن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره                                                                      
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی : بخشی افراد با اختالالت طیف اتیسمتوان -مرکز روزانه آموزشی -3
 بخشی و آموزشی شامل آموزش صورت روزانه، خدمات توانکشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                      
 شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی را به افراد با اختالالت طیف هاي برقراري ارتباط مؤثر، روانروش                                                                      
 دهد.میها ارائه اي را به خانواده آنی و مشاورهاتیسم و نیز خدمات آموزش                                                                      

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور شخص مرکزي است که توسط : بخشی افراد با آسیب نخاعیتوان -مرکز روزانه آموزشی -4

 صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در و تحت نظارت آن و بهتأسیس شده                                                                       
 شناسی و مشاوره، بخشی و آموزشی شامل تغذیه، روانزندگی اجتماعی، مجموعه کاملی از خدمات توان                                                                      

 یب نخاعی و هاي هنري و آموزشی را به افراد با آسفیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و فعالیت                                                                      
 دهد.می ها ارائهاي را به خانواده آنعوارض ناشی از آن و نیز خدمات آموزشی و مشاوره                                                                      

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : بینا یا نابینابخشی خانواده و کودك کمتوان -مرکز روزانه آموزشی -5

 بخشی و آموزشی را به صورت روزانه، خدمات توانرت آن و بهبهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظا                                                                     
 اي را به تر و نیز خدمات آموزشی و مشاورهرده سنی ده سال تمام یا کم بینا یا نابینايکمکودکان                                                                      

 دهد.میها ارائه خانواده آن                                                                     
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : شنوا یا ناشنوابخشی خانواده و کودك کمتوان -مرکز روزانه آموزشی -6
 در  بخشی و آموزشیصورت روزانه، خدمات توانبهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                     
 تر و نیز خدمات رده سنی ده سال تمام یا کم شنوا یا ناشنوايکمرا به کودکان  زمینه گفتار و زبان                                                                    
 دهد.می ها ارائهنواده آناي را به خاآموزشی و مشاوره                                                                    

٤۲ 
 



  

 شناسنامه نماگر                                             
 SWOI 34شماره ردیف:

 3از  2صفحه:

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده : بخشی سالمندانتوان -مرکز روزانه آموزشی -7

 صورت روزانه و با هدف افزایش عملکرد و سطح مشارکت در زندگی اجتماعی، و تحت نظارت آن و به                                                                  
 شناسی و مشاوره، فیزیوتراپی، نبخشی و آموزشی شامل تغذیه، روامجموعه کاملی از خدمات توان                                                                 

 اي را به خانواده را به سالمندان و نیز خدمات آموزشی و مشاوره ايهاي هنري و حرفهکاردرمانی و فعالیت                                                                  
 دهد.می ها ارائهآن                                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : بخشی ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیهتوان -مرکز روزانه آموزشی -8

 ارزیابی، تشخیص، صورت روزانه، خدمات تخصصی بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                                
 نیاز خدمات آموزشی مشاوره و درمان درزمینه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه را به افراد معلول و نیز درصورت                                                                
 دهد.میها ارائه را به خانواده آن ايو مشاوره                                                               

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب : تر از پانزده سالرشدي کم -بخشی افراد با اختالالت هوشیتوان -مرکز روزانه آموزشی -9

 بخشی و صورت روزانه، خدمات توانمجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن و به                                                               
 هاي آموزشی و هنري را به افراد با اختالالت شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و فعالیتآموزشی شامل روان                                                               

 ها آناي را به خانواده تر از پانزده سال تمام و نیز خدمات آموزشی و مشاورهرشدي رده سنی کم -هوشی                                                               
 دهد.می ارائه                                                               

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت : حمایتی افراد معلول -کارگاه تولیدي -10

 هاي شرایط آموزش تر)،، براي افراد با معلولیت شدید در سن کار (رده سنی پانزده سال تمامیا بیشنظارت آن                                                         
 شود.کارگماري فراهم میتکمیلی مهارتی (کارورزي) و به                                                         

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت : آموزي افراد معلولمرکز حرفه -11

 شود.تر از پانزده سال تمام، ارائه میرده سنی بیشافراد معلول اي به بخشی حرفهصورت روزانه، خدمات توانآن و به                                                
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 هزار نفر جمعیت،  100حقیقی یا حقوقی در شهرهایی با کمتر از  شخصکه توسط  مرکزي است: مرکز روزانه آموزشـی توانبخشـی چندمعلولیتی -12

 هاي با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس گردیده و تحت نظارت آن و متناسب با فعالیت                                                                         
 هاي متفاوت و واجـد شـرایط پـذیرش شـده، به داراي معلولیت تعریف شـده در مرکز، به افراد                                                                         

 .صورت روزانه ارائه خدمت می نماید                                                                          
 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی :  بینوضعیت استانداردسازي، در سطح     
 مرکزي است که با هدف تسـهیل شـرایط دستیابی به شغل پایدار توانخواهان و به عنوان مؤسسه مجري در برقراري ارتباط با : مرکز پشتیبانی شـغلی -13

 نماید.این مرکز با استخدام افرادي تحت عنوان مربی کارفرما و نظارت بر روند بکارگماري توانخواهان اقدام می                                       
 .مبادرت بهایجاد اشتغال براي توانخواهان می نماید  (C.J) شغلی                                      

 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:                                          
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:و فهرست مولفههاي نماگر تفکیک

 کم شنوا و ناشنوا، سالمند،  ذهنی، دهان و بلع، جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی، کم بینا و نابینا، هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مرکز    تفکیک اول:
    حمایتی، پشتیبانی شغلی-اتیسم، چندمعلولیتی، حرفه آموزي، کارگاه تولیديروانی مزمن،                                                                            

                                

٤۳ 
 



  

 شناسنامه نماگر
 34SWOIشماره ردیف:

 3از  3صفحه:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي پیشگیري از معلولیت در جامعه میحمایتی، نشان دهنده افزایش روند معلولیت و کاهش برنامه هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، افزایش تعداد مراکز
هاي خود سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتحمایتی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی  هاي تولیديکارگاه و آموزيحرفه روزانه، افزایش تعداد مراکز

 باشد.می
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 قانون جامع حمایت از معلوالن و شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام .......   �سایر         کارشناسی       مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

٤٤ 
 



 شناسنامه نماگر                              
 SWOI 35شماره ردیف:

 2از   1صفحه:
 

 

  

 مراقبتی و توانبخشی روزي شبانهگیرندگان مراکز خدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
        شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مراقبتی و توانبخشی روزي شبانهخدمت گیرنده مراکز  نام متغیر:
  (ذکر شود): �سایر:       ارمغاننام سامانه:  نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 تأسیس  مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور،: روزي سالمندانشبانهبخشی و مراقبتی مرکز توان -2
  هایاین سازمان به سالمندان واجد شرایط مندرج در شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل                                                                        
 شود.این خدمات شامل می مراقبتی ارائه -بخشیروزي، خدمات توانطورشبانهدستورالعمل مربوط، به                                                                        
 بخشی اجتماعی، پزشکی)، توانبخشی پزشکی (توانري، خدمات تواناقدامات پزشکی و پرستا                                                                        
    منظور انجام بخشی آموزشی، اقدامات مراقبتی غیرمهارتی (آموزش بهاي، توانبخشی حرفهتوان                                                                        

 هاي اوقات فراغت است.هاي روزمره زندگی) و برنامهفعالیت                                                                        
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : حرکتی -جسمی*معلوالن روزيبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -3
 هایاین سازمان به افراد با معلولیت بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل                                                                        

 حرکتی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، با شدت معلولیت متوسط به باال (طبق  -جسمی                                                                        
 روزي خدمات هشبان طورتشخیص کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت) به                                                                        
 شود.این خدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاري، خدمات میبخشی و مراقبتی ارائه توان                                                                       
 اي، بخشی حرفهپزشکی)، توانبخشی پزشکی (توانبخشی اجتماعی، توانبخشی آموزشی، توانتوان                                                                       
 هاي اوقات هاي روزمره زندگی) و برنامهمنظور انجام فعالیتاقدامات مراقبتی غیرمهارتی (آموزش به                                                                       

 فراغت است.                                                                       
بخشی رکز توانصورت ماینکه عنوان تابلوهایاین مراکز بهدلیلاست اما به "حرکتی -روزي افراد با معلولیت جسمیبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان"این تعریف  عنوان* 

 حرکتی درج شده است، همین عنوان نیز براي تعریف آمده است.  -الن جسمیروزي معلوو مراقبتی شبانه
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 با کسب مجوز از سازمان بهزیستی  ییا حقوقمرکزي است که توسط شخص حقیقی : روزي بیماران روانی مزمنبخشی و درمانی شبانهمرکز توان -4
 سازمان به بیمار روانی  هایاینکشور تأسیس شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل                                                                                      

 روزي خدمات طورشبانهمزمن واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، به                                                                                       
  -بتیشود.این خدمات شامل اقدامات مراقمیبخشی، مراقبتی و درمانی ارائه توان                                                                                       
    بخشی در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی، حمایتی و اي و تواندرمانی، مشاوره                                                                                      

 اي است.حرفه                                                                                      
 

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 

٤٥ 
 



 شناسنامه نماگر                                       
 SWOI 35شماره ردیف:

 2از  2صفحه:
  

 
 مرکزي است که توسط شخص : سال 14تر از رشدي (معلوالن ذهنی)کم -با اختالالت هوشی روزي افرادبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -5

 شده و تحت نظارت و مطابق  حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی کشور تأسیس                                                                    
 رشدي(معلوالن ذهنی) در رده سنی چهارده  -افراد با اختالالت هوشی این سازمان، هايدستورالعمل                                                                    
 ها خدمات درج در دستورالعمل مربوط را نگهداري کرده و به آنتر واجد شرایط منتمام یا کم سال                                                                    
 هاي اولیه پزشکی و پرستاري، خدمات اي و مراقبتبخشی آموزشی، اجتماعی،پزشکی و حرفهتوان                                                                    

 دهد.می روزي ارائهشبانه طورمراقبتی و خدمات هنري و ورزشی را به                                                                    
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی :  بینوضعیت استانداردسازي، در سطح      

 مرکزي است که توسط شخص : سال 14تر از رشدي (معلوالن ذهنی) بیش -روزي افراد با اختالالت هوشیبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -6
 شده و تحت نظارت و مطابق  حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس                                                                   

 تر از رشدي (معلوالن ذهنی) در رده سنی بیش -این سازمان، افراد با اختالالت هوشی هايدستورالعمل                                                                   
 اري کرده و به تفکیک جنس، نگهد چهارده سال تمام واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را به                                                                   
  هاي اولیه پزشکی و پرستاري، اي و مراقبتبخشی آموزشی، اجتماعی، پزشکی و حرفهها خدمات توانآن                                                                   
 دهد.می روزي ارائهطورشبانهو خدمات هنري و ورزشی را بهخدمات مراقبتی                                                                    

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 و بیشتر  ساله 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10هاي تفکیک اول: فهرست مولفهگروه سنی                      تفکیک اول:
 مرد، زنهاي تفکیک دوم: فهرست مولفه  جنس                         تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
هاي پیشگیري از معلولیت در جامعه دهنده افزایش روند معلولیت و کاهش برنامه، نشان مراقبتی و توانبخشی روزي شبانهگیرندگان مراکز افزایش تعداد خدمت

 باشد.می
هاي ، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتمراقبتی و توانبخشی روزي شبانهگیرندگان مراکز افزایش تعداد خدمت

 باشد.خود می
 فرهنگ افراد در جامعه است.نشان دهنده افزایش 

 قانون جامع حمایت از معلوالن و شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ..........   �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

٤٦ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 36شماره ردیف:

 2از   1صفحه:
 

  

 مراقبتی و توانبخشی روزي شبانهمراکز  عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مراقبتی و توانبخشی روزي شبانهمراکز  نام متغیر:
  (ذکر شود): �سایر:     ارمغان  نام سامانه:  نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 تأسیس  یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور،مرکزي است که توسط شخص حقیقی : روزي سالمندانبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -1
 این سازمان به سالمندان واجد شرایط مندرج در  هايشده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل                                                                         

 شود.این خدمات شامل می مراقبتی ارائه -بخشیروزي، خدمات توانطورشبانهدستورالعمل مربوط، به                                                                        
 اجتماعی،  بخشیپزشکی)، توانبخشی پزشکی(تواناقدامات پزشکی و پرستاري، خدمات توان                                                                        
 منظور انجام بخشی آموزشی، اقدامات مراقبتی غیرمهارتی (آموزش بهاي، توانبخشی حرفهتوان                                                                        
 هاي اوقات فراغت است.ره زندگی) و برنامههاي روزمفعالیت                                                                        

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : حرکتی -جسمی*معلوالن روزيبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -2

 این سازمان به افراد با  هايبهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل                                                                        
 حرکتی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، با شدت معلولیت متوسط به  -معلولیت جسمی                                                                        

 روزي شبانه طورباال (طبق تشخیص کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت) به                                                                        
 این خدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاري، خدمات  شود.میبخشی و مراقبتی ارائه خدمات توان                                                                        
 اي، بخشی حرفهپزشکی)، توانبخشی پزشکی (توانبخشی اجتماعی، توانوزشی، توانبخشی آمتوان                                                                        
 هاي اوقات هاي روزمره زندگی) و برنامهمنظور انجام فعالیتاقدامات مراقبتی غیرمهارتی (آموزش به                                                                        

 فراغت است.                                                                       
بخشی ز توانصورت مرکاین مراکز به اینکه عنوان تابلوهايدلیلاست اما به "حرکتی -روزي افراد با معلولیت جسمیبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان"این تعریف  عنوان*

 رکتی درج شده است، همین عنوان نیز براي تعریف آمده است. ح -روزي معلوالن جسمیو مراقبتی شبانه
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       

 با کسب مجوز از سازمان بهزیستی  یمرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوق: روزي بیماران روانی مزمنبخشی و درمانی شبانهمرکز توان -3
 سازمان به بیمار روانی مزمن واجد  این هايکشور تأسیس شده و تحت نظارت و مطابق دستورالعمل                                                                     
 بخشی، مراقبتی و درمانی ارائه روزي خدمات توانطورشبانهشرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، به                                                                    
 بخشی در ابعاد آموزشی، اي و تواندرمانی، مشاوره -این خدمات شامل اقدامات مراقبتی شود.می                                                                    
 اي است.پزشکی، روانی، اجتماعی، حمایتی و حرفه                                                                    

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی : سال 14تر از رشدي (معلوالن ذهنی)کم -افراد با اختالالت هوشیروزي بخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -4

 شده و تحت نظارت و مطابق  یا حقوقی با کسب مجوز ازسازمان بهزیستی کشور تأسیس                                                                    
 رشدي (معلوالن ذهنی) در رده سنی چهارده  -افراد با اختالالت هوشی سازمان، این هايدستورالعمل                                                                    

 ها خدمات تر واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را نگهداري کرده و به آنسال تمام یا کم                                                                    
 هاي اولیه پزشکی و پرستاري، خدمات اي و مراقبتبخشی آموزشی، اجتماعی،پزشکی و حرفهتوان                                                                   

 دهد.می روزي ارائهشبانه طورمراقبتی و خدمات هنري و ورزشی را به                                                                   
 

٤۷ 
 



 

  

 شناسنامه نماگر
 SWOI 36شماره ردیف:

 2از   2صفحه:

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص : سال 14تر از رشدي (معلوالن ذهنی) بیش -روزي افراد با اختالالت هوشیبخشی و مراقبتی شبانهمرکز توان -5

 شده و تحت نظارت و مطابق  حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس                                                                        
 تر رشدي (معلوالن ذهنی) در رده سنی بیش -این سازمان، افراد با اختالالت هوشی هايدستورالعمل                                                                       

 تفکیک جنس، نگهداري کرده  از چهارده سال تمام واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط را به                                                                        
 هاي اولیه پزشکی و اي و مراقبتتماعی، پزشکی و حرفهبخشی آموزشی، اجها خدمات توانو به آن                                                                        
 دهد.می روزي ارائهطور شبانه پرستاري، خدمات مراقبتی و خدمات هنري و ورزشی را به                                                                         

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ذهنی، بیمار روانی مزمن، سالمند، جسمی حرکتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مرکز                     تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي پیشگیري از معلولیت در جامعه می، نشان دهنده افزایش روند معلولیت و کاهش برنامهمراقبتی و توانبخشی روزي شبانهافزایش تعداد مراکز 
 باشد.هاي خود میریت، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و مامومراقبتی و توانبخشی روزي شبانهافزایش تعداد مراکز 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 قانون جامع حمایت از معلوالن و شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........    �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

٤۸ 
 



 شناسنامه نماگر                               
 SWOI 37شماره ردیف:

 2از   1صفحه:
 

  

 منزل در توانبخشی خدمات ارائه گیرندگان مراکزخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:نام و روش 

 منزل در توانبخشی خدمات ارائه مراکزخدمت گیرنده  نام متغیر:
  (ذکر شود): �سایر:        ارمغان نام سامانه:  نام طرح:.....................     ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 در نماگر:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس : بخشی در منزل سالمندانمرکز ارائه خدمات توان -2
                                                               بخشی به منزل سالمند واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                               

                                                              نماید. ارائه خدماتمی به وي ارائه این سازمان هايبخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعملخدمات توان                                                               
                       مرکز  سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد سالمند بوده و  اینارتقاي هدف با                                                                
                                                                 انجامیا انفرادي  صورت گروهیبهبخشی ، توسط تیم توان)بخشیتوان(خارج از مرکز  ويمحل اقامت  در                                                               
 .شودمی                                                                

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی : بخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمنتوانمرکز پیگیري  -3

 ندرج در بخشی به منزل بیمار روانی مزمن واجد شرایط مکشور تأسیس شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                           
  به وي ارائه این سازمان هايبخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعملدستورالعمل مربوط، خدمات پیگیري، توان                                                          
 ارتقاي سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد هدف با  نماید. ارائه خدماتاین مرکزمی                                                           
 صورت بهبخشی توسط تیم توان ،)بخشیتوان(خارج از مرکز وي در محل اقامت بیمار روانی مزمن بوده و                                                           

 .شودمی انجامیا انفرادي  گروهی                                                          
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی : حرکتی -جسمی*بخشی در منزل معلوالنمرکز ارائه خدمات توان-4

 حرکتی واجد شرایط  -بخشی به منزل فرد با معلولیت جسمیکشور تأسیس شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                        
 به  این سازمان هابخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعملمندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات پیگیري، توان                                                        
 ارتقاي سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در دف ه نماید. ارائه خدماتاین مرکز بامی وي ارائه                                                        
 توسط تیم  ،)بخشیتوان(خارج از مرکز  ويدر محل اقامت بوده و  حرکتی -عملکرد فرد با معلولیت جسمی                                                        

 .شودمی انجامیا انفرادي  صورت گروهیبهبخشی توان                                                       
ه خدمات مرکز ارائصورت این مراکز به نکه عنوان تابلوهايیدلیالاست اما به "حرکتی -بخشی در منزل افراد با معلولیت جسمیمرکز ارائه خدمات توان"این تعریف عنوان*

 همین عنوان نیز براي تعریف آمده است.درج شده است، حرکتی  -جسمی بخشی در منزل معلوالنتوان
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با : رشدي (معلوالن ذهنی) -بخشی در منزل به افراد با اختالالت هوشیمرکز ارائه خدمات توان -5
 بخشی به منزل فرد با اختالالت کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                     
  هايبخشی و مراقبتی را مطابق دستورالعملواجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات توانرشدي  -هوشی                                                     
      ارتقاي سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل هدف  این مرکز با نماید. ارائه خدماتمی این سازمان به وي ارائه                                                     

٤۹ 
 



 

  

 شناسنامه نماگر             
 SWOI 37شماره ردیف:

 2از   2صفحه:

 انجامیا انفرادي  صورت گروهیبهبخشی تیم توان ، توسط)بخشیتوان(خارج از مرکز وي در محل اقامت رشدي بوده و  -نسبی در عملکرد فرد با اختالالت هوشی
 .شودمی

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ساله و بیشتر 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 هاي تفکیک اول:فهرست مولفهگروه سنی                تفکیک اول:
  مرد، زن هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهجنس                     تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي پیشگیري از معلولیت در جامعه می، نشان دهنده افزایش روند معلولیت و کاهش برنامهمنزل در توانبخشی خدمات ارائهگیرندگان مراکز افزایش تعداد خدمت
هاي خود ، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتمنزل در توانبخشی خدمات ارائهگیرندگان مراکز افزایش تعداد خدمت

 باشد.می
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 قانون جامع حمایت از معلوالن و شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ..........  �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

٥۰ 
 



 شناسنامه نماگر                                          
 SWOI 38شماره ردیف:

 2از   1صفحه:
 

  

 منزل در توانبخشی خدمات مرکز ارائه عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 منزل در توانبخشی خدمات مرکز ارائه نام متغیر:
  (ذکر شود): �سایر:     ارمغان نام سامانه:  نام طرح:...............    ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس : بخشی در منزل سالمندانمرکز ارائه خدمات توان -1
 بخشی به منزل سالمند واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                                        
 نماید. ارائه می به وي ارائه این سازمان هايی را مطابق دستورالعملبخشی و مراقبتخدمات توان                                                                       
                   ارتقاي سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد هدف این مرکز با  خدمات                                                                       

                                                           .شودمی انجامانفرادي  سالمند                                                                       
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی : بخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمنپیگیري توانمرکز  -2
 وانی مزمن واجد شرایط بخشی به منزل بیمار رکشور تأسیس شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                                          

 بخشی و مراقبتی را مطابق مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات پیگیري، توان                                                                           
 ارتقاي سطح هدف نماید. ارائه خدماتاین مرکز با می به وي ارائه این سازمان هايدستورالعمل                                                                          

 در محل اقامت سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد بیمار روانی مزمن بوده و                                                                            
 .شودمی انجامیا انفرادي  صورت گروهیبهبخشی توسط تیم توان ،)بخشیتوان(خارج از مرکز وي                                                                           

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان : حرکتی -جسمی *بخشی در منزل معلوالنمرکز ارائه خدمات توان -3

  -بخشی به منزل فرد با معلولیت جسمیاعضاي تیم توانبهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام                                                                           
 بخشی و مراقبتی را حرکتی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات پیگیري، توان                                                                          

 ارتقاي هدف  این مرکز با نماید. ارائه خدماتمی به وي ارائه این سازمان هايمطابق دستورالعمل                                                                          
  حرکتی -ن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد فرد با معلولیت جسمیسطح سالمت و رسید                                                                          
  صورت گروهیبهبخشی توسط تیم توان ،)بخشیتوان(خارج از مرکز  ويدر محل اقامت بوده و                                                                           

 .شودمی انجامیا انفرادي                                                                           
ه خدمات مرکز ارائصورت این مراکز به نکه عنوان تابلوهايای دلیلاست اما به "حرکتی -بخشی در منزل افراد با معلولیت جسمیمرکز ارائه خدمات توان"این تعریف عنوان*

 درج شده است، همین عنوان نیز براي تعریف آمده است.حرکتی  -جسمی بخشی در منزل معلوالنتوان
 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با : رشدي (معلوالن ذهنی) -بخشی در منزل به افراد با اختالالت هوشیمرکز ارائه خدمات توان -4
 بخشی به منزل کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و با اعزام اعضاي تیم توان                                                                         

 بخشی و رشدي واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، خدمات توان -فرد با اختالالت هوشی                                                                         
 هدف  بانماید. ارائه خدماتاین مرکز می این سازمان به وي ارائه هايمراقبتی را مطابق دستورالعمل                                                                        
 رشدي  -ارتقاي سطح سالمت و رسیدن به حداکثر استقالل نسبی در عملکرد فرد با اختالالت هوشی                                                                        

 یا  صورت گروهیبهبخشی ، توسط تیم توان)بخشیتوان(خارج از مرکز وي مت در محل اقابوده و                                                                          
 .شودمی انجامانفرادي                                                                          

 �استاندارد نشده است        �سازمانی     ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:  

٥۱ 
 



 شناسنامه نماگر                                     
 SWOI 38شماره ردیف:

 2از  2صفحه:

 

  

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
 ذهنی، بیمار روانی مزمن، سالمند، جسمی حرکتیهاي تفکیک اول: فهرست مولفهنوع مرکز                         تفکیک اول:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي پیشگیري از معلولیت در جامعه میمنزل، نشان دهنده افزایش روند معلولیت و کاهش برنامه در توانبخشی خدمات افزایش تعداد مراکز ارائه
 باشد.هاي خود میمنزل، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت در توانبخشی خدمات افزایش تعداد مراکز ارائه

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 قانون جامع حمایت از معلوالن و شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........  �سایر        کارشناسی        مدیریتی سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):  
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

٥۲ 
 



 نماگرشناسنامه 
 SWOI 39شماره ردیف:

 1از   1صفحه:

 

 

 

 CBRمددجویان کم توان شناسایی شده در برنامه  عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 رفاه اجتماعیوزارت تعاون، کار و دستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 CBRمددجوي کم توان شناسایی شده در برنامه  نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:      سایر �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 ها، ه خدمات توانبخشی، برابرسازي فرصتئبرنامه توسعه جامعه براي ارا راهبردي در درونتوتن بخشی مبتنی بر جامعه،  :)CBR۱بخشی مبتنی بر جامعه (توان
 ها، هاي مشترك افراد معلول، خانواده آنطریق تالش فراگیرسازي اجتماعی و کاهش فقر افراد معلول است.این برنامه از                                               
 رسانی دولتی، غیردولتی، آموزشی، اجتماعی، شغلی و مانند تهاي افراد معلول و سایر مؤسسات خدماافراد جامعه، سازمان                                              
 شود.آن اجرا می                                              

۱-Community-based Rehabilitation 

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه              �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 مرد، زن هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                تفکیک اول:
 بینایی، شنوایی، ذهنی، روانی مزمن، جسمی حرکتی، صوت و گفتار هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهنوع معلولیت       تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر: 
 تر به مددجویان کم توانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد.افزایش تعداد مددجویان کم توان، نیازمند ارائه خدمات بیشتر و الزام نمودن آزمایش مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج می

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد مددجویان کم توان، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 نده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.نشان ده

 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام .........   �سایر        �کارشناسی       �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

٥۳ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 40شماره ردیف:

 1از  1 صفحه:
 

 

 

 

 گیرندگان مراکز مشاوره ژنتیکخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خدمت گیرنده مرکز مشاوره ژنتیکنام متغیر: 
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:     سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 با حضور توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازاین سازمان، تأسیس شده و مرکزي است که : مرکز مشاوره ژنتیک -2
 هاي قبل را دریافت کرده است، مشاوره ژنتیک در زمینه سازمان بهزیستی کشور مشاوره ژنتیکدوره آموزشی نامه ی که گواهیپزشک                                 
 شود.هاي ژنتیکی ارائه میاز ازدواج، قبل از بارداري، حین بارداري و تشخیص موارد بیماري                                 

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:   
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ..............:هاي تفکیک اولفهرست مولفه                                                                              تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانخدمتتر به رسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد. هاي پیشگیري از معلولیت میگیرندگان مراکز مشاوره ژنتیک، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامهافزایش تعداد خدمت
 باشد.هاي خود میر راستاي وظایف و ماموریتگیرندگان مراکز مشاوره ژنتیک، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی دافزایش تعداد خدمت

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .............  �سایر        �کارشناسی     � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٥٤ 
 



 شناسنامه نماگر                                                                                                                                                                                                                       
 SWOI 41شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 مرکز مشاوره ژنتیک عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 کشور سازمان بهزیستیواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مرکز مشاوره ژنتیک نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 با توسط سازمان بهزیستی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز ازاین سازمان، تأسیس شده و مرکزي است که   : مرکز مشاوره ژنتیک :واژه
             مشاوره ژنتیک در را دریافت کرده است،  سازمان بهزیستی کشور دوره آموزشی مشاوره ژنتیکنامه ی که گواهیحضور پزشک                                     
 شود.هاي ژنتیکی ارائه میهاي قبل از ازدواج، قبل از بارداري، حین بارداري و تشخیص موارد بیماريزمینه                                     

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:  
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:مولفههاي نماگر و فهرست تفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مدیریت                                    تفکیک اول: 
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد. هاي پیشگیري از معلولیت میافزایش تعداد مراکز مشاوره ژنتیک، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه
 باشد.هاي خود میافزایش تعداد مراکز مشاوره ژنتیک، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت

 ایش فرهنگ افراد در جامعه است.نشان دهنده افز
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........ �سایر         �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٥٥ 
 



 شناسنامه نماگر                                         
 SWOI 42شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 چشم تنبلی از پیشگیري برنامه پوشش تحت گیرندگانخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد 

 کودك غربال شده در برنامه غربالگري تنبلی چشم نام متغیر:
 (ذکر شود):  �سایر:        ارمغاننام سامانه:  ..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 کودك در رده سنی سه تا شش سال تمام است که در پایگاه غربالگري تنبلی چشم مورد تأیید سازمان : شده در برنامه غربالگري تنبلی چشمکودك غربال 
 یا دستگاه  *چارتEاز ورز از   نظر تنبلی چشم با استفاده بهزیستی کشور، توسط مربی، معلم یا به                                                                    
 غربالگر عیوب انکساري، مورد غربالگري قرارگرفته و نیز عیوب انکساري، مواردي از استرابیسم (انحراف                                                                    

 شود.مروارید یا افتادگی پلک) در وي بررسی میچشم) یا مشکالت ارگانیکی چشم (مانند آب                                                                     
شود که دید می  به پایین) قرار دادهمتري چشم فرد در جهات مختلف (بزرگ به کوچک از  باالاست که در فاصله شش "E"هاي مختلف حرف تابلویی شامل اندازه *

طبیعی 
10

10
 متري قادر به تشخیص جهات ردیف دهم است.یعنی فرد در فاصله شش  

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش     شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر      ماهانه          فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

   پسر، دختر هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                      جنس تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد. هاي پیشگیري از معلولیت میچشم، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه تنبلی از پیشگیري برنامه پوشش گیرندگانتحتافزایش تعداد خدمت
هاي خود چشم، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت تنبلی از پیشگیري برنامه پوشش گیرندگانتحتافزایش تعداد خدمت

 باشد.می
 افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.نشان دهنده 

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ..........  �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

٥٦ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 43شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 شنوایی غربالگري برنامه پوشش تحت گیرندگانخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 برنامه غربالگري، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادانشده در کودك غربالنام متغیر: 
 دستی(ذکر شود):  نام سامانه:     سایر:  �..........................          ثبتی  نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 تر از یک ماه تمام است که در واحد کودك در رده سنی کم: غربالگري، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادانشده در برنامه کودك غربال
 است.قرارگرفته     2هاي غربالگريمورد تأیید سازمان بهزیستی کشور از نظر اختالالت شنوایی، تحت آزمون 1غربالگري                                              

 شود.شناسی که غربالگري شنوایی در آن انجام میهاي شنواییواحد غربالگري شنوایی: مکانی است مانند زایشگاه یا کلینیک -1

 شود.هاي الکتروفیزیولوژیک انجام میاز تستآزمون غربالگري شنوایی: آزمونی است که با استفاده  -2

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش     �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر         �ماهانه           �فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
 پسر، دختر هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                                                 تفکیک اول:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد. هاي پیشگیري از معلولیت میشنوایی، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه غربالگري برنامه پوشش گیرندگانتحتافزایش تعداد خدمت
هاي خود ستاي وظایف و ماموریتشنوایی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در را غربالگري برنامه پوشش گیرندگانتحتافزایش تعداد خدمت

 باشد.می
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام .......   �سایر         �کارشناسی   � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمی وضعیت انتشار نماگر: 
  توضیحات:

٥۷ 
 



 شناسنامه نماگر                       
 SWOI 44شماره ردیف:

 2از  1 صفحه:
 

  

 حضوري مشاوره گیرندگان مراکزخدمت عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد 

 حضوري مشاوره خدمت گیرنده مرکز نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:......................   ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                   

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 هاي خدمات بهزیستی مرکز استان مستقر بوده و ها (سازمان بهزیستی کشور) یا مجتمعمرکزي است که در یکی از اداره: مرکز مشاوره حضوري دولتی-2
 اجتماعی و ارتقاي سطح سالمت روان آحاد  -هاي روانیمنظور کاهش اختالالت، مشکالت و پیشگیري از آسیبدر آن به                                             
 پزشک و مددکار شناس، رواناي توسط تیمی متشکل از مشاور، روانشناختی و مشاورهجامعه، خدمات تخصصی روان                                            

 شود.میاجتماعی ارائه                                             
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 هاي هاي خدمات سازمان بهزیستی شهرستانها (سازمان بهزیستی کشور) یا مجتمعدفتري است که در یکی از اداره:  دفتر مشاوره حضوري دولتی -3
  -هاي روانیمنظور کاهش اختالالت، مشکالت و  پیشگیري از آسیباستثناي مرکز آن) مستقر بوده و در آن بهاستان (به                                             

 شناس یا اي توسط یک روانشناختی و مشاورهاجتماعی و ارتقاي سطح سالمت روان آحاد جامعه، خدمات تخصصی روان                                             
 شود.میمشاور ارائه                                               

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �لی الملبین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 شناسی یا مشاوره، با دفتري است که توسط شخص حقیقی داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد روان: دفتر مشاوره حضوري غیردولتی -4

 منظور کاهش اختالالت، مشکالت و  کسب مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، به                                                   
 اجتماعی و ارتقاي سطح سالمت روان آحاد جامعه به ارائه خدمات تخصصی  -هاي روانیپیشگیري از آسیب                                                   

 پردازد.اي میشناختی و مشاورهروان                                                  
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       

 مرکزي است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی : شناختی تخصصیمرکز مشاوره و خدمات روان -5
 هاي کودك و شناختی در زمینهکشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، به ارائه خدمات تخصصی روان                                                                     

 سازمانی،  -نوجوان، کودکان استثنائی، ازدواج و خانواده، سالمندان، تحصیلی و تربیتی، صنعتی                                                                      
 کم یک نفر از اعضاي . مؤسس یا دستپردازددرمانی میسنجی و رواناختالالت جنسی و نیز روان                                                                      
 شناسی یا مشاوره این مرکز باید حداقل داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد روان مدیره هیئت                                                                      

 باشد.                                                                      
 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                                 فهرست مولفه

٥۸ 
 



 شناسنامه نماگر                                             
 SWOI 44شماره ردیف:

 2از  2 صفحه:
 

 

  

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
 باشد. هاي اجتماعی میهاي پیشگیري از آسیبحضوري، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه مشاوره گیرندگان مراکزافزایش تعداد خدمت
 باشد.هاي خود میحضوري، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت مشاوره گیرندگان مراکزافزایش تعداد خدمت
 فرهنگ افراد در جامعه است. نشان دهنده افزایش

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ............. �سایر    �کارشناسی    � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

٥۹ 
 



 شناسنامه نماگر                                   
 SWOI 45شماره ردیف:

 2از  1 صفحه:
 

 

  

 حضوري مشاوره مرکز عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 حضوري مشاوره مرکز نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:     سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي خدمات بهزیستی مرکز استان مستقر بوده و ها (سازمان بهزیستی کشور) یا مجتمعمرکزي است که در یکی از اداره: مرکز مشاوره حضوري دولتی -1
 اجتماعی و ارتقاي سطح سالمت روان آحاد  -هاي روانیمنظور کاهش اختالالت، مشکالت و پیشگیري از آسیبدر آن به                                             

 پزشک و مددکار شناس، رواناي توسط تیمی متشکل از مشاور، روانشناختی و مشاورهجامعه، خدمات تخصصی روان                                            
 شود.میاجتماعی ارائه                                             

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 هاي هاي خدمات سازمان بهزیستی شهرستانها (سازمان بهزیستی کشور) یا مجتمعدفتري است که در یکی از اداره: دفتر مشاوره حضوري دولتی-2

  -هاي روانیمنظور کاهش اختالالت، مشکالت و  پیشگیري از آسیبي مرکز آن) مستقر بوده و در آن بهاستثنااستان (به                                            
  شناس یا اي توسط یک روانشناختی و مشاورهاجتماعی و ارتقاي سطح سالمت روان آحاد جامعه، خدمات تخصصی روان                                            

 شود.میمشاور ارائه                                             
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 شناسی یا مشاوره، با دفتري است که توسط شخص حقیقی داراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد روان: دفتر مشاوره حضوري غیردولتی -3
 منظور کاهش اختالالت، مشکالت و  کسب مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، به                                                  

 اجتماعی و ارتقاي سطح سالمت روان آحاد جامعه به ارائه خدمات تخصصی  -هاي روانیپیشگیري از آسیب                                                  
 پردازد.اي میشناختی و مشاورهروان                                                 

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که مؤسس آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده و با کسب مجوز از سازمان بهزیستی  :شناختی تخصصیمرکز مشاوره و خدمات روان -4

 هاي کودك و شناختی در زمینهکشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، به ارائه خدمات تخصصی روان                                                                    
 سازمانی،  -نوجوان، کودکان استثنائی، ازدواج و خانواده، سالمندان، تحصیلی و تربیتی، صنعتی                                                                     

 کم یک نفر از اعضاي پردازد. مؤسس یا دستدرمانی میسنجی و رواناختالالت جنسی و نیز روان                                                                     
 شناسی یا مشاوره یلی کارشناسی ارشد رواناین مرکز باید حداقل داراي مدرك تحص مدیره هیئت                                                                     
 باشد.                                                                     

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:  
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان      کشور      سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مدیریت                                تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

٦۰ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 45شماره ردیف:

 2از  2  صفحه:

 

  

 تفسیر نماگر:
 باشد. هاي اجتماعی میهاي پیشگیري از آسیبحضوري، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه مشاوره افزایش تعداد مراکز
 باشد.هاي خود میحضوري، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت مشاوره افزایش تعداد مراکز

 افراد در جامعه است. نشان دهنده افزایش فرهنگ
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .......... �سایر         �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦۱ 
 



 شناسنامه نماگر                              
 SWOI 46شماره ردیف:

 1از  1 صفحه:
 

  

 مشاور صداي موفق هايتماس عنوان نماگر:

 تماس واحد سنجش:
 - فرمول محاسبه نماگر:

         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

  مشاور صداي موفق تماس نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 رقمی یا کدهاي ده 1سازمان بهزیستی کشور1480مرکز مشاوره تلفنی دولتیتماس تلفنی است که با  :تماس تلفنی موفق با مرکز مشاوره تلفنی
 شناختی شده است.دمات مشاوره روانمندي از خپذیرفته و منجر به بهرهصورت 2مشاوره                                                                 

شاوره و روان         -1 سی همه مردم به خدمات م ستر ستی براي د شاوره تلفنی را فراهم    سازمان بهزی ست شناختی امکان م تعامل کالمی بین   آنمنظور از و  کرده ا
ــاور)  تماس ــص (مش ــکل تماس  منظوربهگیرنده و یک متخص ــناخت مش ــشدادن فعال، همدلی، حمایت و طریق گوش گیرنده ازش ــتپیگیر  هايپرس تا  اس
 نیازي به گرفتن کد و پیش شــماره وجود 1480شــماره چهاررقمیبراي مناســبی را براي کاهش یا حل مشــکل خود انتخاب کند.  گیرنده بتواند راهکارتماس
ارائه خدمات در  و سهولت دسترسی به خدمات مشاوره     ،رسانی در ساعات مختلف روز  خدمت ،رایگان بودن، گیرندهناشناخته ماندن تماس و از مزایاي آن ندارد 

 .است نقاط دوردست
شاوره غیردولتی   -2 شماره            رقمی)(کد دهمراکز م شرکت مخابرات  شور از  ستی ک سازمان بهزی شاوره تلفنی از  رقمی  اي دهپس از گرفتن مجوز ارائه خدمات م

توانند نیازهاي خود را با مشــاوراناین مراکز در شــود میها درج میگیرندگان با پرداخت بخشــی از هزینه مکالمه که در قبض تلفن آننمایند. تماسمی دریافت
رقمی که مجوز آن را هاي دهرقمی داراي مجوز از سازمان بهزیستی کشور با شمارههاي دهنمایند. قابل ذکر است شماره و مشکالت خود را مرتفعگذاشته میان 

 دارد.تفاوت دهد،شناسی میسازمان نظام روان
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:مولفههاي نماگر و فهرست تفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                                  فهرست مولفه
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:
 باشد. هاي اجتماعی میهاي پیشگیري از آسیبمشاور، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه صداي موفق هايتماسافزایش تعداد 
 باشد.هاي خود میمشاور، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت صداي موفق هايتماسافزایش تعداد 

 فراد در جامعه است.نشان دهنده افزایش فرهنگ ا
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ....... �سایر         �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦۲ 
 



 شناسنامه نماگر                                           
 SWOI 47شماره ردیف:

 1از  1 صفحه:
 

 

 

 

 

 مشاور صداي مرکز عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مشاور صداي مرکز نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

شاوره تلفنی دولتی   -1  منظور کاهش اختالالت، مشــکالت  مرکزي اســت که توســط ســازمان بهزیســتی کشــور تأســیس شــده و تحت نظارت آن، به : 1480مرکز م
ــیب                                                                      ــگیري از آسـ ــاوره                -هاي روانی و پیشـ ــالمت روان آحاد جامعه، اقدام به ارائه خدمات مشـ ــطح سـ  اجتماعی و ارتقاي سـ

 نماید.صورت تلفنی میشناختی بهروان                                                                   
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که پس از گرفتن مجوز ارائه خدمات مشاوره تلفنی از سازمان بهزیستی کشور از شرکت  :رقمی)(کد دهمراکز مشاوره غیردولتی  -2
 گیرندگان با پرداخت بخشی از هزینه مکالمه که در نمایند. تماسمی رقمی دریافتاي دهمخابرات شماره                                                             
 گذاشته و مشکالت خود توانند نیازهاي خود را با مشاوراناین مراکز در میان شود میها درج میقبض تلفن آن                                                             
  هاي دهرقمی داراي مجوز از سازمان بهزیستی کشور با شمارههاي ده ارهنمایند. قابل ذکر است شم را مرتفع                                                             
 دارد.تفاوت دهد،شناسی میرقمی که مجوز آن را سازمان نظام روان                                                            

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:و فهرست مولفه هاي نماگرتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مدیریت                                تفکیک اول:
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد. هاي اجتماعی میهاي پیشگیري از آسیبمشاور، نشان دهنده افزایش آگاهی افراد جامعه و افزایش برنامه صداي افزایش تعداد مراکز
 باشد.هاي خود میمشاور، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت صداي افزایش تعداد مراکز

 جامعه است.نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در 
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......... �سایر         �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦۳ 
 



 شناسنامه نماگر                              
 SWOI 48شماره ردیف:

 1از  1صفحه:
 

  

 گردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و درمان گیرندگان مراکزخدمت عنوان نماگر:

 نفر واحد سنجش:

 - محاسبه نماگر: فرمول

         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 گردان خدمت گیرنده مراکز مجاز درمان  کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان نام متغیر:
 (ذکر شود): سایر:                       ارمغان   نام سامانه:  �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 در نماگر:هاي مورد استفاده تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شرایط دریافت خدمت تشخیص داده فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: خدمت گیرنده سازمان بهزیستی -1
 .شودشده و از خدمات مستمر و یا غیرمستمراین سازمان برخوردار می                                                  

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش : گردانمرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان -2
 و  *ها توسط شخص حقیقی یا حقوقی، تأسیس شدهپزشکی ایجاد شده یا با مجوز آن                                                                                      
 دهد.میگردان را به افراد معتاد ارائه اختالل مصرف موادمخدر یا روانخدمات درمان                                                                                       

 تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر. نامه اجرایی آیین *

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش گردان: اختالل مصرف مواد مخدر یا روانآسیب مرکز مجاز کاهش  -3

 تاسیس شده و خدمات پزشکی ایجاد شده یا با مجوز آنها توسط شخص حقیقی یا حقوقی                                                                      
  .کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گردان را به افراد معتاد ارائه می دهد                                                                     

 مخدر. تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادنامه اجرایی آیین *
 �استاندارد نشده است        � یسازمان   یمل           � المللیبین  در سطح: ،ياستانداردساز تیوضع  

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
 ، زنمرد هاي تفکیک اول:فهرست مولفهجنس                                      تفکیک اول:
 ساله و بیشتر 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه                               گروه سنی تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه

 تفسیر نماگر:
هاي اجتماعی از جمله اعتیاد در افزایش آسیب، نشان دهنده گردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و درمان گیرندگان مراکزافزایش تعداد خدمت

 باشد.جامعه می
، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در گردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و درمان گیرندگان مراکزافزایش تعداد خدمت

 فرهنگ افراد در جامعه است.نشان دهنده افزایش  باشد.هاي خود میراستاي وظایف و ماموریت

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ................   �سایر      �کارشناسی     �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 ..................... (در صورت لزوم با ذکر توضیح): شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦٤ 
 



 شناسنامه نماگر                            
 SWOI 49شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

  

 گردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و مراکز درمان عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد 

 گردان مرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان نام متغیر: -1
 سایر: (ذکر شود):                      ارمغان نام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه        �سرشماري  روش تولید:    
 گردانمجاز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روانمرکز  نام متغیر: -2

 سایر: (ذکر شود):                        ارمغان نام سامانه:  نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه        �سرشماري  روش تولید:     
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش : گردانمرکز مجاز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان -1
 و  *یا حقوقی، تأسیس شده ها توسط شخص حقیقیایجاد شده یا با مجوز آن پزشکی                                                                                     
 دهد.میگردان را به افراد معتاد ارائه خدمات درمان اختالل مصرف موادمخدر یا روان                                                                                     

 با مواد مخدر.   تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزهنامه اجرایی آیین *
 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش گردان: اختالل مصرف مواد مخدر یا روانآسیب مرکز مجاز کاهش  -2
 پزشکی ایجاد شده یا با مجوز آنها توسط شخص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و خدمات                                                                      
  .ان را به افراد معتاد ارائه می دهدکاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان گرد                                                                     

 مخدر. تبصره یک ماده پانزده قانون اصالحیه قانون مبارزه با موادنامه اجرایی آیین *
 �استاندارد نشده است        � یسازمان   یمل           � المللیبین  در سطح: ،ياستانداردساز تیوضع  

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
 درمان، کاهش آسیب تفکیک اول: هايفهرست مولفه   نوع مرکز               تفکیک اول:

 اقامتی بهبود و  بازتوانی، اجتماع  سرپایی دولتی، سرپایی غیردولتی، درمان شامل: هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهزیرمجموعه مرکز       تفکیک دوم:
 سرپناه، موبایل ون، کانکس -ري، سرپناه شبانه، گذريمدار، توانمندسازي، کاهش آسیب شامل: تیم سیار، گذ                                             

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک سوم:فهرست مولفهنوع مدیریت            تفکیک سوم:
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:
 باشد.هاي اجتماعی از جمله اعتیاد در جامعه می، نشان دهنده افزایش آسیبگردانروان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و مراکز درمانافزایش تعداد 
نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و  گردان،روان یا مخدر مواد مصرف اختالل آسیب کاهش و مراکز درمانافزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است. باشد.هاي خود میماموریت
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ......     �سایر        کارشناسی         مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦٥ 
 



 شناسنامه نماگر                                         
 SWOI 50ردیف:شماره 

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 سازمان بهزیستی کشور پوشش تحت مددجویان براي شده جادای اشتغال عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 و رفاه اجتماعیوزارت تعاون، کار دستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 شده براي مددجوي تحت پوشش سازمان جادای اشتغال نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:     سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 واجد شرایط اشتغال تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که از طریق مددجوي : یافته توسط سازمان بهزیستی کشور مددجوي اشتغال
 همیار زنان، گروه  سازمان بهزیستی کشور مانند گروهالگوهاي توانمندسازي هاي حمایتی و یا دریافت مشوق                                                            
 شود.شاگردي، شاغل می -استاد خودیار برنامه خدمات مالی خرد، یا الگوي                                                            

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه
 تر به مددجویانرسانی مطلوبخدمت سازي جهتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:

 باشد.رسانی بهینه به مددجویان در جهت توانمندسازي آنان میافزایش تعداد مددجویان اشتغال یافته، نشان دهنده خدمت
 باشد.هاي خود میماموریتافزایش تعداد مددجویان تحت پوشش، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........     �سایر        �کارشناسی      � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦٦ 
 



 شناسنامه نماگر                               
 SWOI 51شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

  

 سازمان اشتغال تثبیت شده براي مددجویان تحت پوشش عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 -فرمول محاسبه نماگر:  
            شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر(هاي) 

  تثبیت شده براي مددجویان تحت پوشش اشتغال نام متغیر:
 دستی: سایر                                �      ثبتی                            �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 ري و تثبیت اشتغال مددجوي گهاي است که سازمان بهزیستی کشور به منظور تسهیلهکمک هزین: براي مددجویان تحت پوششاشتغال تثبیت شده 
 کند.تحت پوشش پرداخت می                                                                    

  استاندارد نشده است            �سازمانی          �ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش       �شهرستان      استان      کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر      ماهانه *           �فصلی      ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 :هاي هر تفکیکهاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

   هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                                 فهرست مولفه
 تر به مددجویان رسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهتوانمندسازي اقتصادي و کاربرد نماگر: 
  ضریب امنیت شغلی جامعه هدفافزایش تفسیر نماگر: 

 4بند15،جدول شماره 78ماده اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام          �سایر        �کارشناسی         �مدیریتی   سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                     �شود مینمنتشر وضعیت انتشار نماگر: 
 توضیحات: 

٦۷ 
 



 شناسنامه نماگر                                            
 SWOI 52شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 

 اشتغالی خود تسهیالت اعطاي، حمایتی درصد 3 قانون اجراي تفکیک ه(ب بهزیستی سازمان پوشش تحت )معلوالن( توان کم افراد براي شده جادای اشتغال عنوان نماگر:
 ).. و

 نفر واحد سنجش:
 - فرمول محاسبه نماگر:

       � شودتولید می                      شودتولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 رفاه اجتماعیوزارت تعاون، کار و دستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 بهزیستی سازمان پوشش تحت ) معلوالن( توان کم افراد براي شده اشتغال ایجاد نام متغیر:
 (ذکر شود):  � نام سامانه:     سایر:  �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 واجد شرایط اشتغال تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که از طریق دریافت مددجوي  : یافته توسط سازمان بهزیستی کشورمددجوي اشتغال
 همیار زنان،  سازمان بهزیستی کشور مانند گروهالگوهاي توانمندسازي هاي حمایتی و یا مشوق                                                                            
 شود.شاگردي، شاغل می -خدمات مالی خرد، یا الگوي استاد گروه خودیار برنامه                                                                            

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان       �کشور     استان       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی     �ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                    فهرست مولفه
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویان رسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهتوانمندسازي اقتصادي و 
 تفسیر نماگر:

 افزایش ضریب امنیت شغلی جامعه هدف
 4بند15،جدول شماره 78ماده –بند الف و ب قانون برنامه ششم توسعه 83ماده اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ........    �سایر          �کارشناسی       �مدیریتی سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):.....................  �شود منتشر می                       �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

٦۸ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 53شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 خانوارهاي مددجویان مسکن تامین جهت شده واگذار و احداث دست در مسکونی واحدهاي عنوان نماگر:
 واحد مسکونی واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانوارهاي مددجویان مسکن تامین جهت شده واگذار و احداث دست در مسکونی واحد نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:     سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �: سرشماري روش تولید

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 واحد مسکونی است که براساس اعتبارات مصوب ساالنه : واحد مسکونی در دست احداث براي مددجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور -1
 سازمان بهزیستی کشور، عملیات احداث آن شامل واگذاري و تخصیص زمین، صدور پروانه ساخت                                                                         
 منظور اسکان مددجوي تحت کاري، بهکاري و نازكسازي، اجراي اسکلت، سفت(به نام مددجو)، پی                                                                        
 و هنوز به مرحله واگذاري نرسیده است.این سازمان آغاز شده  پوشش                                                                        

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 است که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از واحد مسکونی : واحد مسکونی واگذارشده به مددجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور -2

 محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی کشور در قالب احداث یا خرید به مددجوي تحت                                                                         
 .است شده دادهاین سازمان، تحویل پوشش                                                                        

 �استاندارد نشده است         �سازمانی      ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:مولفهتفکیک اول:                                   فهرست 
 کاربرد نماگر: 

 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

رسانی بهینه به مددجویان در جهت خانوارهاي مددجویان، نشان دهنده خدمت مسکن تامین جهت شده واگذار و احداث دست در مسکونی افزایش تعداد واحدهاي
 باشد.توانمندسازي آنان می

خانوارهاي مددجویان، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در  مسکن تامین جهت شده واگذار و احداث دست در مسکونی افزایش تعداد واحدهاي
 باشد.هاي خود میراستاي وظایف و ماموریت

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازمانباالدستی براي تولید نماگر:  اسناد

 �هیچکدام ......   �سایر        �کارشناسی        � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

٦۹ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 54شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 هیریو خ یمراکز دولت یخدمات و يرنقدیغ ،ينقد يهامشارکت زانیم عنوان نماگر:
 ریال واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانوارهاي مددجویان مسکن تامین جهت شده واگذار و احداث دست در مسکونی واحد نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:   سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 زمان هاي سافعالیتی آگاهانه و داوطلبانه است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه: مشارکت خدماتی (سازمان بهزیستی کشور) -1
 به این  سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. *صورت ارائه دانش، تخصص و مهارتبهزیستی کشور به                                        

 گیرد.ارت در تمام سطوح از عالی تا ساده مانند خدماتی را در بر میدانش، تخصص و مه*
 �استاندارد نشده است         �سازمانی       ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 :مشارکت غیرنقدي با سازمان بهزیستی کشور (کمک غیرنقدي مردمی به سازمان بهزیستی کشور) -2
 هاي سازمان صورت آگاهانه و داوطلبانه مطابق با اهداف و برنامهاست که توسط شخص حقیقی یا حقوقی بهکاال یا ملکی                                       
 شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.بهزیستی کشور به این  سازمان اهدا می                                      

 �استاندارد نشده است         �سازمانی      ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     
 وجهی است که پرداخت آن توسط شخص حقیقی : مشارکت نقدي با سازمان بهزیستی کشور (کمک غیرنقدي مردمی به سازمان بهزیستی کشور) -3

 هاي سازمان بهزیستی کشور به این  سازمان مطابق با اهداف و برنامه 2یا خاص 1صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عامیا حقوقی به                                      
 شده توسط بینیهاي پیشهاي مردمی (سازمان بهزیستی کشور) یا سایر روشدر قبال اخذ رسید، واریز به حساب مشارکت                                     
                                     ، صورت 3همراه بانک یا پرداخت اینترنتی، تلفن ، درگاهخودپرداز بانک سازمان بهزیستی کشور مانند دریافت وجه از طریق دستگاه                                     

 پذیرد.می
 شود.ننماید، نیت وي عام محسوب میکننده، موضوع مصرف مشارکت (کمک) خود را مشخص که مشارکتدرصورتی -1
 شود.نماید، نیت وي خاص محسوب میکننده، موضوع مصرف مشارکت (کمک) خود را مشخص که مشارکتدرصورتی -2
3- Mobile Payment 
 �استاندارد نشده است         � یسازمان       یمل          �المللی بین  در سطح: ،ياستانداردساز تیوضع   

 
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه
 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:

 د.باشرسانی بهینه به مددجویان در جهت توانمندسازي آنان می، نشان دهنده خدمتهیریو خ یمراکز دولت یخدمات و يرنقدیغ ،ينقد يمشارکتها زانیمافزایش 
افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی ، نشان دهنده هیریو خ یمراکز دولت یخدمات و يرنقدیغ ،ينقد يمشارکتها زانیم افزایش تعداد مددجویان تحت پوشش

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است. باشد.هاي خود میدر راستاي وظایف و ماموریت
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .......   �سایر         �کارشناسی         � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:
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 SWOI 55شماره ردیف: شناسنامه نماگر
 1از   1صفحه:

 

 کمک توانبخشی وسایل مند ازبهره بهزیستی سازمان پوشش تحت مددجویان عنوان نماگر:
 وسیله نفر/ واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مند از وسایل کمک توانبخشیبهره مددجوي تحت پوشش سازمان نام متغیر:
 (ذکر شود):  �سایر:                      ارمغاننام سامانه:  نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 بخشی و بهداشتی براي فرد توانهاي کمکمنظور تأمین و توزیع وسایل و فناوريمجموعه اقداماتی است که به: بخشیتوانتأمین و توزیع وسایل کمک
  منظور تعیین نوع وسایل، تهیه، ارائه و نیز آموزش پذیرد.این اقدامات شامل نیازسنجی و ارزیابی فرد معلول بهمیصورت  معلول                                    
 هاست.نحوه استفاده از آن                                    

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:مولفههاي نماگر و فهرست تفکیک

 ، شنوایی، جسمی حرکتی، ذهنی، روانی مزمن، صوت و گفتار   هاي تفکیک اول: بیناییفهرست مولفهنوع معلولیت         تفکیک اول:
 خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه شدت معلولیت     تفکیک دوم:

 بهداشتی، کمک توانبخشی و... هاي تفکیک سوم:مولفهفهرست  نوع وسیله         تفکیک سوم:
 مرد، زن هاي تفکیک چهارم:فهرست مولفهجنس            تفکیک چهارم:
 ساله و بیشتر 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 هاي تفکیک پنجم:فهرست مولفه گروه سنی       تفکیک پنجم:
 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتتصمیمریزي و برنامهکاربرد نماگر: 
 د.باشرسانی بهینه به مددجویان در جهت توانمندسازي آنان میمند از وسایل کمک توانبخشی، نشان دهنده خدمتافزایش تعداد مددجویان بهرهتفسیر نماگر:

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام ......   �سایر        کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                                         
 SWOI 56شماره ردیف: 

 1از  1صفحه: 
 

 

 

 خانوارها و فرزندان چندقلوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور  عنوان نماگر:
 خانوار  واحد سنجش: 

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خانوار داراي فرزند چند قلونام متغیر: 
 (ذکر شود)  �سایر        ارمغان نام طرح:..........................     ثبتی نام سامانه:  �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
  - هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر                ماهانه                 فصلی                        ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:  

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                                     فهرست مولفه
  کاربرد نماگر:

 کمک به تحقق رشد جمعیتی-1
 هاي مقام معظم رهبري(مدظله العالی)عملیاتی نمودن سیاست -2
 هاي توان افزایی به منظور افزایش تاب آوري خانواده و اعضاي آن در شرایط تولد فرزندان چندقلوگسترش برنامه -3
 هاي داراي فرزندان چند قلوخانوادهپرداخت کمک مالی متناسب با وضعیت اشتغال و حمایت از  -4

 تفسیر نماگر: 
 هاي پشت نوبت کمبود اعتبارات جهت جذب خانواده

نها یابد و دراین صورت تکه افراد شاغل(کارمند) داراي فرزندان چندقلو به نسبت تعداد فرزندان در حکم آنان لحاظ گردد مراجعه به سازمان بهزیستی کاهش میدرصورتی
  نمایند.افرادي که داراي مشاغل غیررسمی هستند به سازمان مراجعه می نیازمندان و

  اسناد باالدستی براي تولید نماگر:
ذیل  3بند پ، بند  5جزء  37هایی از احکام قانون دائمی کشور: (ماده بخش -قانون اساسی  29، 21، 10اصول   -(مدظله العالی)هاي ابالغی مقام معظم رهبري سیاست
 پیمان نامه حقوق کودك 27، 24،26، 23مواد  -احکام برنامه ششم  80ماده  "ت "، بند 57، بند پ ماده 57ماده  3بند الف و تبصره  1، تبصره 38یل بند ج ماده تبصره ذ

 �هیچکدام......   �سایر            کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر: 

ان بع آن در سالیباشد که به تهاي نوین درمان ناباروري از عوامل افزایش چندقلوزایی درکشور میگسترش مراکز درمان ناباروري درسطح کشور، ابداع روش توضیحات:
 اخیر با روند افزایش جمعیت چندقلویی مواجه می باشیم.

ها این خانواده هاي زندگیهاي مختلف اقتصادي، درمانی و عاطفی روبه رو نموده و موجب باالرفتن هزینهها را با چالشدراین راستا تولد همزمان چندفرزند می تواند خانواده
شود، لذااین سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی و حمایتی با ساختار رفاه اجتماعی درراستاي اجراي قوانین و مقررات جاري  اعضاو کاهش سطح بهداشت روان سایر 

ه ب هاي کلی جمعیت، خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع، مکفی و پاسخگویی به هنگامکشور و براساس ابالغ مقام معظم رهبري(مدظله العالی) در قالب سیاست
 داند.هاي در معرض بحران میها و الزامات فشارآور زندگی و متناسب با شان و کرامتاین قشر از خانوادهچالش
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 شناسنامه نماگر                                              
 SWOI 57شماره ردیف:

 2از   1صفحه:
 

  

 کشور بهزیستی سازمان پوشش تحت اجتماعی هايآسیب مراکز عنوان نماگر:
 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید 

 اجتماعی هايآسیب مراکز نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:......................    ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 مرکزي است که توسط شخصی حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، : کودك و خانوادهآموزشی  -مرکز حمایتی -1
                                                               روزياستثناي خدمت نگهداري شبانهو خانواده وي را به *هاي کودك خیابانیخدمات مربوط به ارتقاي توانایی تمام                                                   
 رساند.می انجاممحور، به با رویکردي خانواده                                                   

هاي اقتصادي مشغول کار هستند مشموالین ها و بنگاهکارگاهکند و کودکانی که در منظور از کودك خیابانی دراین تعریف کودکی است که در خیابان کار یا زندگی می *
 تعریف نیستند.

  �استاندارد نشده است        �سازمانی         ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 دیده یا در معرض خشونت خانگی، تأسیس شده است مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور براي اسکان موقت زنان خشونت: خانه امن -2

 منظور رفع مسئله خشونت که این زنان حداکثر تا یک سال دراین مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردي، خانوادگی و اجتماعی بهطوريبه                  
 تر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، که زنان مذکور داراي فرزند پسر کمشوند. درصورتیمند میصورت رایگان بهرههاي وارد شده، بهو آسیب                  

 شوند.می دادهها نیز دراین مرکز اسکانفرزندان آن                  
  �استاندارد نشده است        �سازمانی          ملی           �لمللی ابین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

 کودکان خیابانی را پذیرش و نگهداري موقت مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و : *مرکز توانمندسازي کودکان خیابانی -3
 نظیر مددکاري  تخصصی طریق ارائه خدمات مرکز ازاین . دارد برعهده روزيصورت شبانهبه روز بیستحداکثر تا                                                        
 صورت کودك نایغیر نموده، در و توانمندسازي، زمینه بازگشت کودك به خانواده را دراین مدت فراهم اجتماعی                                                       
 گیرد.می تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار                                                       

 ها سرپناهی نداشته و داراي خانواده نیستند.کنند، شبمنظور از کودکان خیابانی دراین تعریف، کودکانی هستند که در خیابان زندگی می *
 �استاندارد نشده است        �سازمانی          ملی           �المللی بین  سطح:وضعیت استانداردسازي، در       

 هاي نکرده در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج: خانه سالمت -4
 ها آورده و آن هاي کسب استقالل اقتصادي و اجتماعی را فراهمطریق ارائه خدمات، زمینه داده و از پوشش قرارخانوادگی و اجتماعی را تحت                        

 نماید.می هاي اجتماعی یاريرا در تأمین حداقل نیازهاي اقتصادي و جلوگیري از ابتال به آسیب                        
 �استاندارد نشده است        �سازمانی          ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:     

 (فارغ از وضع  زنانتوسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و که  است رکزيم: دیده اجتماعیمرکز حمایت و بازپروري دختران و زنان آسیب -5
   طریق ارائه خدمات روزي تحت پوشش داشته و ازصورت شبانههب رادیده اجتماعی آسیب تأهل)                                                                           
 بازگشت  توانمندسازي و هايزمینهو بهداشتی،  شناختیتماعی، رواننظیر مددکاري اجتخصصی                                                                            
 مد اوزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمبا خانواده،  طریق پیوند مجدد آنان به زندگی سالم را از                                                                          

 .آوردمی مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم                                                                          
 �استاندارد نشده است        �سازمانی          ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
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 شناسنامه نماگر
 SWOI 57شماره ردیف:

 2از   2صفحه:
 

 

 

 منظور ارائه خدمات به افراد است که داراي تجهیزات یک دستگاه خودروي ون براي استقرار تیم اورژانس اجتماعی به: اورژانس اجتماعی سیارخودروي  -6
 ها و حداقل یک تلفن دهو امکاناتی مانند سیستم گرمایشی، سیستم سرمایشی، برق، محل انجام مشاوره، فایل پرون                                                  
 سازي شده است. رنگ خودروي مذکور سفید سیم است که براي انجام خدمات اورژانس اجتماعی مناسبهمراه یا بی                                                 
 درج شده است. 123عبارت اورژانس اجتماعی و عدد (خط تلفن)  با نوارهاي بنفش یاسی است و بر روي آن                                                 

 �استاندارد نشده است        �سازمانی          ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    
 منظور ارائه خدمات تخصصی مانند خدمات مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور و به: مرکز مداخله در بحران فردي، خانوادگی و اجتماعی -7

 پزشکی و نگهداري موقت، با هدف کنترل و کاهش شناسی، حقوقی، روانمددکاري اجتماعی، روان                                                                           
 دیده اجتماعی هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی براي افراد در معرض آسیب، یا آسیببحران                                                                           
 تأسیس شده است.                                                                          

 �استاندارد نشده است        �سازمانی          ملی           �المللی بین  ت استانداردسازي، در سطح:وضعی      
 هاي اجتماعی، خدمات شود که به دختران در معرض آسیببه مراکزي اطالق می: )روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهامرکز حمایت -8

 تخصصی مددکاري اجتماعی، روان شناسی، حقوقی، پزشکی و... را به منظور توانمندسازي                                                                               
 حت نظارت سازمان بهزیستی کشور ارائه می دهند.آنان به صورت روزانه، ت                                                                              

 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      
 به مکانی اطالق می گردد که توسط بخش غیردولتی : )نوین راه(اجتماعی دیده آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و مرکز غیردولتی -9

 و نظارت سازمان بهزیستی و با هدف ارائه خدمات توانمند سازانه وکاهش آسیب به زنان  و با مجوز                                                                      
 شود.آسیب دیده اجتماعی به صورت غیر شبانه روزي راه اندازي می                                                                      

 استاندارد نشده است        �سازمانی     �ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:       
 هاي کاهش بحران و راهنمایی از روش استفاده که خدمات تخصصی را باهاي برنامه اورژانس اجتماعی است یکی از فعالیت: خدمات اورژانس اجتماعی -10

 نماید.می دیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه) به فرد در معرض آسیب یا آسیب123رقمی (طریق خط تلفن سه از                                          
 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح: 

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
 هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، مرکز مداخله در بحرانهاي تفکیک اول: فهرست مولفهنوع مرکز          تفکیک اول:

 مرکز توانمندسازي کودکان خیابانی، مرکز خط تلفن اورژانس اجتماعی، خودروي اورژانس اجتماعی سیار، خانه سالمت،                                           
 آموزشی کودك و خانواده،  مرکز  -، مرکز حمایتیدیده اجتماعیمرکز حمایت و بازپروري دختران و زنان آسیبخانه امن،                                           

  آسیب زنان توانمندسازي و حمایت اقامتی غیر و ، مرکز غیردولتی)روزانه( خانواده و دختران اجتماعی -روانی يهاحمایت                                          
 )نوین راه(اجتماعی دیده                                           

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک دوم:مولفهفهرست نوع مدیریت          تفکیک دوم: 
 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:

 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میاجتماعی، نشان دهنده افزایش آسیب هايآسیب افزایش تعداد مراکز
 باشد.هاي خود میاجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت هايآسیب افزایش تعداد مراکز

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ............   �سایر      �کارشناسی     �مدیریتی سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):  
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۷٤ 
 



 شناسنامه نماگر                                         
 SWOI 58ردیف:شماره 

 1از   1صفحه:
 

 

  

                 پایگاه سالمت اجتماعی عنوان نماگر:
 پایگاه واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 پایگاه سالمت اجتماعی نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:         سایر:   �نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 محلی با مجوز سازمان بهزیستی  1هاي غیردولتیاجتماعی یا سایر سازمان -مکانی است که توسط جمعیت همیاران سالمت روانی : پایگاه سالمت اجتماعی
 رسانی و آموزش به مردم محلی، به شناسایی و ارجاع افراد در معرض آسیب به مراکز سازي، اطالعکشور تأسیس شده و با هدف آگاه                                 
 رهنگی هاي عمرانی، فتخصصی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور پرداخته و نسبت به تسهیل فرایندهاي مشارکت محلی در زمینه                                  
 منظور از سازمان غیردولتی، سازمان خصوصی است.)( .نمایدمی و اجتماعی اقدام                                  

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                            نوع مدیریت :تفکیک اول
 تر به ذینفعان (جامعه محلی )رسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:

سالمت اجتماعی در جامعه محلی، شناسایی و جذب منابع محلی دولتی و غیردولتی، ظرفیت بستري مناسب براي توسعه پایدار محلی، ترویج فرهنگ پیشگیري و ارتقاي 
 سازي براي جلب حمایت و توانمندسازي مخاطبین محلی

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد پایگاه سالمت اجتماعی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.نشان 

- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 57از جزء پ ماده  8قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بند  26ماده  13بند اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 هیات وزیران 1384فعالیت موسسات غیر دولتی مصوب  ین نامه تاسیس وای

 �هیچکدام ................  �سایر    �کارشناسی        �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۷٥ 
 



 شناسنامه نماگر                          
 SWOI 59شماره ردیف:

 1از  1صفحه: 
 

 

  

 مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالقعنوان نماگر: 
 مرکزواحد سنجش: 

 -فرمول محاسبه نماگر: 
  شودتولید می                                       �شود تولید نمیوضعیت نماگر: 

 سازمان بهزیستی کشور واحد تابعه:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی                دستگاه / معاونت متولی تولید:
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر          تصمیم نام سامانه: نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور رفع اختالفات زوجین متقاضی مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و به : مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق
 ویژه درخصوص نحوه شناسی را بهطالق و یا کاهش عوارض ناشی از آن، خدمات تخصصی مددکاري اجتماعی و یا روان                                     

 دهد.می سرپرستی کودکان زوجین جداشده ارائه                                     
 �استاندارد نشده است              �سازمانی          ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان      کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر             ماهانه           فصلی      ساالنه              دوره زمانی تولید نماگر:

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 دولتی، غیردولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مدیریت                            تفکیک اول:
 کاربرد نماگر:

 تر به زوجین متقاضی طالق با هدف کنترل و کاهش طالقریزي و سیاستگذاري و استانداردسازي جهت ارایه خدمات روانی اجتماعی مطلوببرنامه
 تفسیر نماگر:

 دهد.اجتماعی و گسترش دسترسی به این  خدمات و کاهش پشت نوبتی را نشان می –افزایش خدمات روانی  
 باشد.هاي خود می، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتمراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالقافزایش تعداد 

 ه است.نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامع
 قانون برنامه ششم توسعه کشور 113/ 114/ 102/  80مواد اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام......................     �سایر         کارشناسی       مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
و  سازمانبه دلیل حساسیت موضوع در سطح  در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شودمنتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 شود.وزارتخانه اطالعات ارایه می
 توضیحات:

۷٦ 
 



 شناسنامه نماگر                                                  
 SWOI 60شماره ردیف: 

 1از  1صفحه: 
 

 

 

 

 طالق کاهش منظور به خانواده در مداخله مراکز در شده پذیرش افراد عنوان نماگر:
 نفر / جلسه واحد سنجش:

 -فرمول محاسبه نماگر: 
  شودتولید می                                          �شود تولید نمی وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی               دستگاه / معاونت متولی تولید:
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 زوجین متقاضی طالق  نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر        تصمیم نام سامانه:  نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور رفع اختالفات زوجین متقاضی مرکزي است که توسط سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و به: منظور کاهش طالق مرکز مداخله در خانواده به
 ویژه درخصوص نحوه سرپرستی شناسی را بهناشی از آن، خدمات تخصصی مددکاري اجتماعی و یا روان طالق و یا کاهش عوارض                                   
 دهد.می کودکان زوجین جداشده ارائه                                   

 �استاندارد نشده است  �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر                ماهانه          فصلی      ساالنه             دوره زمانی تولید نماگر:
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ساله و بیشتر 60، 51-60، 41-50، 31-40، 21-30، 11-20، 0-10 هاي تفکیک اول:فهرست مولفهگروه سنی                                 تفکیک اول:
 کاربرد نماگر:

 هدف کنترل و کاهش طالقتر به زوجین متقاضی طالق با ریزي و سیاستگذاري و استانداردسازي جهت ارایه خدمات روانی اجتماعی مطلوببرنامه
 :تفسیر نماگر

 دهد.هاي روانشناختی را نشان میاجتماعی و مشاوره -تعداد متقاضیان طالق جهت دریافت خدمات روانی 
بهزیستی در راستاي وظایف هاي روانشناختی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان اجتماعی و مشاوره -افزایش تعداد متقاضیان طالق جهت دریافت خدمات روانی

 باشد.هاي خود میو ماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 113/ 114/ 102/  80مواد اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 �هیچکدام........     �سایرکارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

و وزارتخانه  سازمانبه دلیل حساسیت موضوع در سطح در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شودمنتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 شود.اطالعات ارایه می

 توضیحات:

۷۷ 
 



 شناسنامه نماگر                                    
 SWOI 61شماره ردیف:

 1از  1صفحه: 
 

 

 کشور بهزیستی سازمان پوشش تحتگیرندگان مبتال به ایدز خدمت  عنوان نماگر:

 نفرواحد سنجش: 

 - فرمول محاسبه نماگر:

 شودتولید می   �شود تولید نمیوضعیت نماگر: 
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                       رفاه اجتماعیوزارت تعاون،کار و دستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 خدمت گیرنده مبتال به ایدز نام متغیر:
 دستی(ذکر شود): نام سامانه:          سایر   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه         �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 هاي سازمان بهزیستی کشور، واجد شزایط دریافت خدمت تشخیص داده شده و از خدمات فردي است که طبق قوانین یا دستورالعمل: گیرندهخدمت -1
 این سازمان برخوردار می شود.ستمر مستمر یا غیر م                         

 �استاندارد نشده است                 �سازمانی      ملی             �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

شور)        -2 ستی ک سازمان بهزی شگاه مثبت ( ــده و تحت      : با ــیس ش ــور تأس ــتی کش ــازمان بهزیس ــخص حقیقی یا حقوقی با مجوز س ــط ش ــت که توس  مرکزي اس
یت                                                               ما مات و فراهم کردن ح خد ئه  به ارا قدام  ظارت آن، ا به افراد     ن ماعی  به هاي روانی و اجت یدز،  مبتال  تأثر از    *HIVا بت، م  و   HIVمث
ــارکت فرد     تالش به                                                    ــترش   در برنامه   مثبت  HIVمنظور کاهش انگ، تبعیض و افزایش مشـ ــگیري از گسـ  نیز کمک به     و HIVهاي پیشـ
 نماید.ایدز می درمان فرد مبتال به                                                  

HIV *)Human Immunodeficiency Virus( انسانی عامل بیماریایدز است که از زمان ورود به بدن تا بروزایدز ممکن است شش ایمنی ویروس نقص، اچاي وي، یا
 رسد، ولی ممکن است ویروس از او به دیگران سرایت کند.نظر میبکشد، دراین مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به تر طولماه تا ده سال و یا بیش

 �استاندارد نشده است                 �سازمانی      ملی             �المللی بین  در سطح: وضعیت استانداردسازي،

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان       کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر    �ماهانه      فصلی       ساالنه             دوره زمانی تولید نماگر:

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 نفره و بیشتر 10ا الی   هاي تفکیک اول:فهرست مولفهبعدخانوار                                         تفکیک اول:
 مرد، زن هاي تفکیک دوم:مولفهفهرست جنس                                             تفکیک دوم:

 تر به گروه هدفرسانی مطلوبسازي جهت حمایت و خدمتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 

 تفسیر نماگر:
 شود.جامعیت خدمات حمایتی / اجتماعی و درمانی/ بهداشتی توامان انجام می

 باشد.هاي خود میافزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتپوشش، نشان دهنده  تحت دزایبه  گیرندگان مبتالافزایش خدمت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 برنامه استراتژیک کشوري اچاي وياسناد باالدستی براي تولید نماگر:  

 �هیچکدام.........  �سایر           �کارشناسی       � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

به دلیل حساسیت موضوع اسامی اعالم نمی شود و فقط سهم آنها  در صورت لزوم با ذکر توضیح):(  شودمنتشر می        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 به درصد اعالم می شود.

  توضیحات:

۷۸ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 62ردیف:شماره 

 1از  1 صفحه:
 

 

 

 

 

 کشور بهزیستی سازمان پوشش تحت جنسی هویت اختالل به مبتال افراد عنوان نماگر:
 نفر واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کاردستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 جنسی هویت اختالل به مبتال فرد نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:              سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 لحاظ بالینی و نیز عملکرد  که ازطوريفردي است که از بدو تولد دچار نارضایتی یا کشمکش با جنس بیولوژیکی خود بوده به : فرد دچار نارضایتی جنسی
 اجتماعی و شغلی خود دچار مشکل است و نیاز به دریافت خدمات تخصصی از سازمان بهزیستی کشور دارد. تشخیصاین اختالل                                               
 ور است.منظور صدور مجوز تغییر جنسیت با سازمان پزشکی قانونی کشبه                                              

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه
 گیرندگانخدمتتر به رسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامهکاربرد نماگر: 
  تفسیر نماگر:
 باشد.هاي اجتماعی در جامعه میجنسی، نشان دهنده افزایش آسیب هویت اختالل بهگیرندگان مبتال خدمتافزایش تعداد 
 باشد.هاي خود میماموریتجنسی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و  هویت اختالل بهگیرندگان مبتال خدمتافزایش تعداد 

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ...........   �سایر    �کارشناسی     �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۷۹ 
 



 شناسنامه نماگر
 SWOI 63شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 بهزیستی سازمان پوشش تحت نیازمند آموزان دانش هزینه کمک تامین عنوان نماگر:
 ریالمیلیون  واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 دانش آموز تحت پوشش  نام متغیر:
  دستی(ذکر شود):  نام سامانه:      سایر:   �نام طرح:..........................    ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور حمایت از ادامه تحصیل مددجوي اي است که بههزینه کمکر:بهزیستی کشوجوي تحت پوشش سازمان آموز یا دانشهزینه تحصیلی دانشکمک
 هزینه تحصیلی  شامل کمک هزینه این کمک شود.آموز یا دانشجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور پرداخت میدانش                                         

 دولتی است. هزینه تحصیلی دانشجویی و پرداخت تشویقی به دانشجوي دانشگاه آموزي، کمکدانش                                          
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       نماگر:سطح جغرافیایی ارائه 
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                                     تفکیک اول:                     
 کاربرد نماگر: 

 کمک به تسهیل فرایند تحصیل دانش آموزان تحت پوشش 
 هاي تحت پوشش و پشت نوبتخانواده انآموزدانشکاهش روند و میزان افت تحصیلی و ترك تحصیل  

 پوشش با رویکرد مناسب و فراگیر ارتقاء کیفیت تحصیلی کلیه دانش آموزان تحت
 میزان اعتبار مورد نیاز براي ارائه خدمات مناسب به دانش آموزان 

 بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش 
 شناسایی دانش آموز داراي افت تحصیلی و ترك تحصیل کرده و ارائه خدمات الزم به منظور بازگشت آنها به وضعیت مطلوب تحصیلی 

 دانش آموزان داراي شرایط خاص جهت ارائه خدمات مشاورهاي شناسایی
 هاي هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی از امکانات برابر حمایت تحصیلی در جهت تحقق عدالت اجتماعی مندي گروهبهره تفسیر نماگر:

 جمهوري اسالمی ایران یقانون اساس 44و 43، 29،30، 10،21، 3اصول : اسناد باالدستی براي تولید نماگر

 �هیچکدام ............... �سایر   �کارشناسی        �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... �شود منتشر می                       شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۸۰ 
 



 شناسنامه نماگر                            
 SWOI 64شماره ردیف:

 1از   1صفحه:
 

 

 

 

 بهزیستی سازمان پوشش تحت نیازمند دانشجویان هزینه کمک تامین عنوان نماگر:
 میلیون ریال واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 دانشجوي تحت پوشش نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر     ارمغان نام سامانه:   نام طرح:..........................     ثبتی �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 آموز منظور حمایت از ادامه تحصیل مددجوي دانشاي است که بههزینه کمک : هزینه تحصیلی دانشجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورکمک 
 هزینه تحصیلی  شامل کمک هزینه شود. این کمکیا دانشجوي تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور پرداخت می                                                    
 دولتی است. هزینه تحصیلی دانشجویی و پرداخت تشویقی به دانشجوي دانشگاه آموزي، کمکدانش                                                    

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       ارائه نماگر:سطح جغرافیایی 

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا هاي تفکیک اول:فهرست مولفهمقطع تحصیلی                                تفکیک اول:
 مرد، زن: هاي تفکیک دومفهرست مولفهجنس                                          تفکیک دوم:

 ساله و بیشتر 29، 25-29، 20-24، 15-19 هاي تفکیک سوم:رست مولفهفهگروه سنی                                    تفکیک سوم:
 کاربرد نماگر:

 تر به مددجویانرسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

هاي پایین جامعه و وضعیت بد معیشتی آنان فقر دهکافزایش تعداد دانشجویان تحت پوشش، عالوه بر افزایش میزان تحصیالت مددجویان و اعضاي خانوار آنها، افزایش 
 دهد.را نشان می

 باشد.هاي خود میافزایش تعداد دانشجویان تحت پوشش، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماند نماگر: اسناد باالدستی براي تولی
 �هیچکدام ................... �سایر    کارشناسی     مدیریتی سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):  

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... �شود منتشر می                        شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

۸۱ 
 



 شناسنامه نماگر                                      
 SWOI 65شماره ردیف:

 1از   1 صفحه:
 

 

 

 

 

 گروه همیار زنان عنوان نماگر:
 گروه واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 گروه همیار زنان نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه:       سایر:   �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 منظور دستیابی به استقالل اقتصادي و اجتماعی گروهی متشکل از زنان خانوارهاي نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که به: گروه همیار زنان
 ام به تشکیل توانند اقدنموده و میهاي گروهی با هدف توانمندسازي خود، با حمایت سازمان بهزیستی کشور فعالیت و استفاده از قابلیت                       
 شرکت تعاونی نمایند.                       

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           �فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                              فهرست مولفه
 کاربرد نماگر: 

 گیرندگانتر به خدمترسانی مطلوبسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه
 تفسیر نماگر:

 باشد.رسانی بهینه به زنان سرپرست خانوار در جهت توانمندسازي آنان میهاي همیار زنان، نشان دهنده نشان دهنده خدمتافزایش تعداد گروه
 باشد.هاي خود میاقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتهاي همیار زنان، نشان دهنده افزایش افزایش تعداد گروه

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام ............   �سایر     �کارشناسی      �مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۸۲ 
 



 شناسنامه نماگر                                  
 SWOI 66شماره ردیف:

 1از  1صفحه:
 

  

 پیوندي بانکداري رویکردي با خرد مالی تامین برنامه در خودیار هايگروه نماگر: عنوان
 : گروهواحد سنجش

 - فرمول محاسبه نماگر:
         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشور واحد تابعه                وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :دستگاه / معاونت متولی
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

  گروه خودیار نام متغیر:
 دستی(ذکر شود):   سایر     نام سامانه:  �..........................     ثبتی نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 هاي مورد استفاده در نماگر:واژهتعاریف 

 مد و همگن به تشخیص آدرعضو از افراد کم 25تا  15یک اجتماع محلی داوطلبانه با رویکرد مالی، متشکل از : گروه خودیار برنامه خدمات مالی خرد
 پذیر شده سازمان ایجاد شده و پس از توافق با بانک عامل، بانک سازمان بهزیستی کشور است که تحت نظارت این                                                   
 وکار براي اعضاي آن اقدام به پرداخت وام از اندازي کسب و با هدف توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي و نیز راه                                                    

 نماید. انداز اعضاي خود میمنابع اعتباري بانک عامل و پس                                                   
 �استاندارد نشده است        �سازمانی        ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش       �شهرستان     استان    کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر        �ماهانه            �فصلی       ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه
 کاربرد نماگر: 

    نوبت پشت و پوشش تحت  مددجویان اقتصادي، پذیر آسیب یا آمد در کم يهاخانواده جوانان و فردي زنان هايظرفیتبررسی توانمندسازي و افزایش  -
  حمایتی يهانهاد   
  ها جهت افزایش درآمد و بهبود معیشت خود و همچنین توان بیشتر براي مقابله با پیش آمدهاي غیر منتظره میزان برخورداري گروه هدف از امکانات و فرصت -

 سازد.که درآمد خانوار را متزلزل و آسیب پذبري آن را افزایش داده و در نتیجه شرایط را براي آسیب دیدگی مستعد می   
 و جوانان روستایی زنان توانمندسازي و دولتی حمایت سیستم به وابستگی ررسی میزان کاهشب -
 خودیار يهاگروه تشکیل میزان  -

 تفسیر نماگر:
 هاي خودیارو بهره مندي بیشتر زنان روستایی از برنامه سازي جهت افزایش تعداد گروهریزي و تصمیمبرنامه 

 باشد.هاي خود می، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریتخرد مالی تامین برنامه در خودیار هايگروهافزایش تعداد 
 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 5(ردیف  11ماده  -قانون برنامه ششم توسعه  102، بند ب ماده 83، بند ب ماده 80بند ب ماده  -قانون اساسی 43و  29، 21اصول   -قانون تامین زنان و کودکان  -

 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی 9بند (ه) ماده  -ها  بند ج) قانون هدفمندي یارانه
 �هیچکدام .......    �سایر       �کارشناسی           �مدیریتی  سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):  

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
  توضیحات:

۸۳ 
 



 شناسنامه نماگر                                  
 SWOI 67 شماره ردیف:

 1از  1صفحه:
 

 

 

 پیوندي بانکداري رویکرد با خرد مالی تامین طرح راستاي در پرداختی تسهیالت عنوان نماگر:
 : میلیون ریالواحد سنجش

 - فرمول محاسبه نماگر:
       شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 سازمان بهزیستی کشور واحد تابعه                وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :دستگاه / معاونت متولی
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 پیوندي بانکداري رویکرد با خرد مالی تامین طرح راستاي در پرداختی تسهیالت نام متغیر:
 دستی(ذکر شود):   سایر       نام سامانه:  �ثبتی   ..........................   نام طرح: �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 درامد و همگن به تشخیص عضو از افراد کم 25تا  15یک اجتماع محلی داوطلبانه با رویکرد مالی، متشکل از : گروه خودیار برنامه خدمات مالی خرد
 پذیر شده و این سازمان ایجاد شده و پس از توافق با بانک عامل، بانک سازمان بهزیستی کشور است که تحت نظارت                                                   
 وکار براي اعضاي آن اقدام به پرداخت وام از منابع  زي کسباندابا هدف توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي و نیز راه                                                   
 نماید. انداز اعضاي خود میاعتباري بانک عامل و پس                                                   

  �استاندارد نشده است        �سازمانی        ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش       �شهرستان    استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر        �ماهانه            �فصلی      ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:مولفههاي نماگر و فهرست تفکیک

 هاي تفکیک اول:تفکیک اول:                                   فهرست مولفه  
 کاربرد نماگر: 

 يهانهاد نوبت پشت و پوشش تحت  مددجویان اقتصادي، پذیر آسیب یا آمد در کم يهاخانواده جوانان و فردي زنان هايظرفیتبررسی توانمندسازي و افزایش  -
  حمایتی

  ها جهت افزایش درآمد و بهبود معیشت خود و همچنین توان بیشتر براي مقابله با پیش آمدهاي غیر منتظره میزان برخورداري گروه هدف از امکانات و فرصت -
 سازد.که درآمد خانوار را متزلزل و آسیب پذبري آن را افزایش داده و در نتیجه شرایط را براي آسیب دیدگی مستعد می   
 و جوانان روستایی زنان توانمندسازي و دولتی حمایت سیستم به وابستگی بررسی میزان کاهش -
 خودیار يهاگروه تشکیل میزان  -

 تفسیر نماگر:
 هاي خودیارو بهره مندي بیشتر زنان روستایی از برنامه سازي جهت افزایش تعداد گروهریزي و تصمیمبرنامه 

هاي خود خرد، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و ماموریت مالی تامین طرح راستاي در پرداختی افزایش تعداد تسهیالت
 باشد.می

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.
 اسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 قانون برنامه ششم توسعه  102، بند ب ماده 83، بند ب ماده 80بند ب ماده  -قانون اساسی  43و  29، 21اصول   -قانون تامین زنان و کودکان  -
 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی 9بند (ه) ماده  -ها  بند ج) قانون هدفمندي یارانه 5(ردیف  11ماده  -

 �هیچکدام ......................     �سایر     �کارشناسی          �مدیریتی به غیر از واحد متولی تولید):   سطح دسترسی نماگر (
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):.....................  شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

۸٤ 
 



 شناسنامه نماگر                                                
 SWOI 68شماره ردیف: 

 1از  1صفحه: 
 

 

 

 

 هاي اجتماعیضریب نفوذ خدمات پیشگیري از آسیبعنوان نماگر: 
 درصدواحد سنجش:

 فرمول محاسبه نماگر:
 100سال ضربدر  0-65به جمعیت هاي اجتماعی مند از خدمات پیشگیري از آسیبنسبت تعداد افراد بهره

 شودتولید می                             �شود تولید نمیوضعیت نماگر: 
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی               دستگاه/ معاونت متولی تولید:  

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر: 

 هاي اجتماعیمند از خدمات پیشگیري از آسیبتعداد افراد بهره  نام متغیر: -1
(برنامه همیاران سالمت روانی اجتماعی، مشارکت اجتماعی  هاي مبتنی بر مشارکت اجتماعیفعالیتنام طرح:    �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:    

نام سامانه:     ثبتینوجوانان ایران (مانا)، آگاه سازي زنان و دختران در حوزه سالمت جنسی، آموزش خانواده محور همیار مادر و کودك، پیشگیري از خودکشی ) 
 (ذکر شود)  �سایر             مل تعیین کننده آن ( سراج )هاي اجتماعی و عواسامانه همیاران سالمت اجتماعی و رصد آسیب

 سال  0-65نام متغیر: جمعیت  -2
(ذکر شود)  نام سامانه: سایر  �ثبتی   هاي اجتماعی و عوامل تعیین کننده آنرصد آسیبنام طرح:        �گیرينمونه      �سرشماري  روش تولید:     

 ایران برآورده شده توسط مرکز آمار
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 نهاد در سطح استان با مجوز سازمان شکل یک سازمان مردم گروهی متشکل از افراد داوطلب است که بهاجتماعی:  -یت همیاران سالمت روانیجمع
 نماید.هاي پیشگیرانه یا آموزشی میریزي و اجراي برنامهمحور، اقدام به برنامهاجتماعهاي پیشگیرانه بهزیستی کشور و در قالب فعالیت                            

 �استاندارد نشده است                    �سازمانی              ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش     شهرستان     استان    کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر  �ماهانه    �فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:              
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 کودك، نوجوان، جوان و بزرگسال اول:هاي تفکیک فهرست مولفهگروه سنی                                   تفکیک اول:
 حاشیه نشین / آسیب خیز و برخوردار مناطق کم برخوردار، هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه محله / مناطق محل سکونت           تفکیک دوم:
  مطلوبتر به ذینفعان ( جامعه محلی ) رسانیسازي جهت خدمتریزي و تصمیمبرنامه کاربرد نماگر:

 تفسیر نماگر: 
شناسایی و جذب منابع محلی دولتی و غیر  -3ترویج فرهنگ پیشگیري و ارتقاء سالمت اجتماعی در جامعه محلی      -2بستري مناسب براي توسعه پایدار محلی     -1

 ظرفیت سازي براي جلب حمایت و توانمندسازي مخاطبین و ذینفعان در جامعه محلی  -4دولتی     
 باالدستی براي تولید نماگر:اسناد 
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران                               21اصل                قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  29اصل 
  هاي کلی  برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور   سیاست 49و   46بند               1359ن بهزیستی کشور مصوب قانون راجع به تشکیل سازما 
  هاي توسعه کشور    قانون احکام دائمی برنامه 57بند پ ماده  8جزء                 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور 80بند الف ماده  1جزء 
  21/2/83ماده نه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب » د«بند 
  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 80ماده بند ب  4جزء 
  هاي اجتماعی ها و آسیب، تامین خدمات پیشگیري از بروز یا تشدید معلولیت21/2/83ماده چهار قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب » ي«بند

 نبخشیهاي هدف و تحت پوشش قراردادن آنها در سه سطح پیشگیري، درمان و توادر گروه
 �هیچکدام.....    �سایرکارشناسی      مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح):..................... شود   منتشر می                  �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:

۸٥ 
 



 SWOI 69: ردیف شماره 

 1از  1صفحه: 

 
 کشور بهزیستی سازمان پوشش تحت مراکز عنوان نماگر:

 مرکز واحد سنجش:

 - فرمول محاسبه نماگر:

         شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 سازمان بهزیستی کشورواحد تابعه:                 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مراکز تحت پوشش نام متغیر:
 دستی (ذکر شود):  نام سامانه: ارمغان         سایر:    .............     ثبتی. نام طرح: � گیرينمونه      �سرشماري  روش تولید:

 

  - هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه           فصلی    ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:نماگر و فهرست مولفههاي تفکیک
 اجتماعی، توانبخشی، پیشگیري ي تفکیک اول:هافهرست مولفهمعاونت                                   تفکیک اول:
 دولتی، غیردولتی ي تفکیک دوم:هافهرست مولفهنوع مدیریت                            تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر: 
 گیرندگانبه خدمت تررسانی مطلوبخدمتجهت  سازيتصمیمو  ریزيبرنامه

 تفسیر نماگر:
 .  باشدمی گیرندگانخدمتبه رسانی بهینه خدمتن سازمان جهت ایتحت پوشش سازمان بهزیستی، نشان دهنده افزایش خدمات افزایش تعداد مراکز
 .باشدمیي خود هاماموریتتحت پوشش سازمان بهزیستی، نشان دهنده افزایش اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی در راستاي وظایف و  افزایش تعداد مراکز

 نشان دهنده افزایش فرهنگ افراد در جامعه است.

 شرح وظایف سازماناسناد باالدستی براي تولید نماگر: 

 �هیچکدام .....................     .�سایر         �کارشناسی       � مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 .....................(در صورت لزوم با ذکر توضیح): شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 هاي سازمان بهزیستی درج شده است.تعریف مراکز به تفکیک نوع فعالیت در سایر شناسنامه توضیحات:

 

 

 

 

۸٦ 
 



  

وزارت مركز آمار و اطالعات راهبردي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان 

-سازي و تصميممرجع اصلي تصميم
هاي تحوالت بازار كار، گيري در زمينه

ها، نظام تامين وضعيت اقتصاد تعاوني
رفاه اجتماعي، روابط كار و ... نيازمند 
شناسايي و رصد نماگرهاي مرتبط به 

باشد. لذا سه حوزه تعاون، كار و رفاه مي
نماگرهاي مناسب كه داراي  تدوين

ه باشند بهاي مشخص تعاريف و ويژگي
ريزي، عنوان ابزاري براي برنامه

گذاري، هماهنگي و هم افزايي سياست
 ها ضرورت دارد. با ساير دستگاه

 

ی                                                                                                       ما ه ا عاون، کار و ر ی وزارت  ی  ص   ما و شا

https://ssicenter.mcls.gov.ir/ 
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