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 نحوه ورود به سامانه

 میباشد /https://sam.behzisti.netآدرس سامانه 

 ورود به سامانه از دو طریق انجام میشود.

 روش اول: ورود از طریق دولت من

 دوم: ورود از طریق کد ملی و شماره تلفن همراه روش

 

 ورود از طریق دولت من

 در روش اول با وارد کردن شماره همراه)که حتما باید به نام خود سرپرست باشد( وارد فرم ثبت نام میشوید.

 توجه داشته باشید سرپرست حتما باید در سامانه ارمغان ثبت شده باشد
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اطالعات خواسته شده را پر  ارسال میشود را وارد کرده و وارد صفحه ثبت نام شوید. کد فعالسازی که به موبایل

 کرده و وارد پنل خود شوید.

 

 

می  خدمات دولت هوشمند یپنجره ملبا وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و زدن تیک سرپرست خانوار وارد 

 شوید.

 لذا درست بودن کد پستی وارد شده الزامی میباشد. متصل بوده اداره پستتوجه: سامانه استعالم کد پستی به 

 این سامانه شامل ثبت اطالعات محل سکونت اطالعات خانوارد و ثبت درخواست میباشد.
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 ورود از طریق کد ملی و شماره تلفن همراه

 اگر به هر دلیلی نتوانید از درگاه دولت ثبت نام کنین از روش کد ملی ثبت نام نمایید.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

کرده باشید روی دکمه ثبت نام کلیک کنین. فرم ثبت نام را پر کرده و رمز خود را دریافت چنانچه قبال ثبت نام ن

 کنید.
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 پس از دریافت رمز عبور با وارد کردن کد ملی و رمز پیامک شده وارد سامانه میشوید
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 گام اول: محل سکونت

 

 با کلیک روی دکمه آیکن محل سکونت صفحه زیر نمایش داده میشود

 

 اگر نوع مالکیت اجاری باشد تاریخ شروع و پایان را ذکر نمایید. توجه:
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 تکمیل کلیه فیلد ها الزامی میباشد.

 موقعیت منزل را در نقشه مشخص نمایید.

 نکته:کاربر میتواند با کلیک بر دکمه درخواست تغییر آدرس، آدرس خود را بعد از ثبت ویرایش نماید

 درس تمامی درخواست های قبلی حذف خواهد شد.توجه داشته باشید بعد از ویرایش آ

 لیست تمامی رکوردهای ثبت شده در پایین صفحه قابل مالحظه میباشد.
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 گام دوم: ثبت خانوار

 

در این قسمت کاربر باید اطالعات هویتی خود و خانواده را وارد نماید. با زدن کلید مشخصات خانوار صفحه زیر 

 نمایش داده میشود.
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ا کلیک نماید و اطالعات خواسته شده را پرکرده و ثبت اعضای خانوار کاربر باید کلید ثبت اعضای خانوار ربرای 

 دکمه ثبت را کلیک کنید.

 توجه:در صورتی که کد ملی و تاریخ تولد همخوانی نداشته باشد سیستم پیغام خطا میدهد.

 

نمایید.بت عضو جدید همین مرحله را تکرار وبرای ث کلیک کنید بعد از وارد کردن فیلدها دکمه ثبت را   
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و در صورت عدم تایید  کنیددر پایان با زدن دکمه تایید اطالعات خانوار ،اطالعات هویتی خانوار خود را تایید 

 کاربر نمی تواند هیچ ثبت درخواستی داشته باشد زیرا با خطای سیستم مواجه خواهد شد.

 

 گام سوم:ثبت درخواست
 

آب و برق و   معافیت انشعاب  خدمت سازمان بهزیستی و خدماتی مانند بهره مندی از 54 شاملثبت درخواست 

اقدام بعد از وارد کردن اطالعات هویتی و محل سکونت ،کاربر می تواند نسبت به درخواست  .گاز و غیره می باشد

.نماید  

خدمت مورد نظر را انتخاب  ثبت درخواست خدمات وارد منوی ثبت درخواست شوید و از طریق باکس کشویی

کرده و فرم مربوط به آن را ثبت نمایید بعضی از خدمات در همان سامانه قابلیت ثبت ندارد و به سامانه مربوطه 

 لینک میشود.
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 شامل موارد زیر میباشد: خدمت ریعنوان زلیست 

 یستیبهز یردولتیمراکز و موسسات غ یموافقت اصول دیتمد صدور، •

 یستیبهز یردولتیمراکز و موسسات غ تیانه فعالپرو دیتمد صدور، •

 یستیبهز یردولتیمراکز و موسسات غ یپروانه مسئول فن دیتمد صدور، •

 یستیبهز یردولتیمراکز  و موسسات غ یپروانه ها ابطال •

 مزمن در منزل یروان مارانیبه معلوالن، سالمندان و ب  یخدمات توانبخش ارائه •

اختالل   یمزمن و افراد دارا یروان مارانیبه  معلوالن، سالمندان، ب یو توانبخش یخدمات آموزش ارائه •

 یستیدر مراکز روزانه بهز سمیات فیط

 و...( یشغل ،یلیتحص ک،یژنت ،یخدمات مشاوره  به آحاد مردم )مشاوره روانشناخت ارائه •

 در بحران )محب( یاجتماع یروان یها تیحما ارائه •

 به جامعه هدف  یمددکار یخدمات تخصص ارائه •

و  نینش هیو مناطق حاش یرسم ریغ یدر سکونتگاه ها یجامعه ا یخدمات اجتماع محور و مددکار ارائه •

 عیشا یاجتماع یهابیآس یمناطق دارا

 فیاختالل ط یمزمن و افراد دارا یروان مارانیب  ن،سالمندان،یخدمات مراقبت در منزل به معلول ارائه •

 در مراکز روزانه سمیات

 یستیبه مواد در مراکز روزانه بهز یوابستگ ییخدمات درمان سرپا ئهارا •

 یستیبهز یدر مراکز گذر ادیاعت بیخدمات کاهش آس ارائه •
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 فیاختالل ط یمزمن و افراد دارا یروان مارانیبه معلوالن، سالمندان، ب یمراقبت یخدمات توانبخش ارائه •

 یستیبهز یدر مراکز شبانه روز سمیات

 به افراد با اختالل مصرف مواد یستیبهز یبهبود و بازتوان  یخدمات اقامت ارائه •

 یستی( بهزTC) ادیاجتماع درمان مدار اعت  یخدمات اقامت هیارا •

  نیبه معتاد یستیخدمات  سرپناه شبانه بهز هیارا •

، نوباوگان،کودکان  رخوارگانیسرپرست و بد سرپرست)ش یو مراقبت از فرزندان ب یخدمات نگهدار هیارا •

 و نوجوانان(

 به جامعه صیدر آستانه ترخ یستیفرزندان تحت پوشش بهز یخدمات آماده ساز هیارا •

 موقت( نیام ،یبه خانواده )فرزندخواندگ یستیبهز یفرزندان تحت سرپرست انتقال •

 یستیتوسط بهز سمیات فیاختالل ط یافراد دارا صیوتشخ یغربالگر •

 یستبهزی توسط سال 5 – 6 اضطراب کودکان یغربالگر •

 یستیتوسط بهز یینایاختالالت ب ریچشم  و سا یتنبل یغربالگر •

 یستینوزادان توسط بهز ییو مداخله زودهنگام شنوا صی،تشخیغربالگر •

 بر جامعه( یمبتن یکوچک )برنامه توانبخش یافراد معلول در روستاها و شهرها ییو شناسا یغربالگر •

 یسرباز تیافراد تحت پوشش جهت معاف تیصالح دییتا •

 از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و برق تیافراد تحت پوشش جهت معاف تیصالح دییتا •

 نیمعلول ییشناسا صدورکارت •

 نیخودرو معلول ژهیپالک و افتیافراد تحت پوشش جهت در تیصالح دییتا •

 به سازمان سنجش آموزش کشور یو معرف نیمعلول تیصالح دییتا •

 رانیسالمت ا مهیبه سازمان ب یافراد تحت پوشش و معرف تیصالح دییتا •

 کشور یو حرفه ا یبه سازمان آموزش فن یافراد تحت پوشش و معرف تیصالح دییتا •

 موقت( نیام ،یفاقد فرزند )فرزندخواندگ یهاخانواده یفرهنگ یبسترساز •

 یستیو خدمات داوطلبانه بهز یمردم یمشارکتها یسامانده •

 بر جامعه یمبتن یتوانبخش یهاآحاد مردم از برنامه یساز آگاه •

 یستیبهز ادیاز اعت یریشگیپ یکارزار رسانه ا یبرگزار •

 معلوالن یالملل نیو ب یمل یهنر یجشنواره ها یبرگزار •

 ها تیاز معلول یریشگیپ یآگاهساز •
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 یبه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضا یشغل یو آماده ساز یزندگ یآموزش مهارتها ارائه •

 زنان سرپرست خانوار اریهم یخانواده آنها و گروهها

 دهیامن به زنان خشونت د یآموزش مراقبت از خود در خانه ها ارائه •

  یاجتماع دهید بیو آس بیآموزش به افراد در معرض آس ارائه •

 یزندگ یهاخانواده و مهارت  یاز ازدواج، زندگ شیپ یهاآموزش ارائه •

 یدرحوزه سالمت اجتماع یعموم یهاآموزش ارائه •

 یاجتماع-یروان یها بیاز آس یریشگیخدمات اجتماع محور پ ارائه •

 دزیو ا ادیاز اعت یریشگیپ یهاآموزش ارائه •

 یستیافراد تحت پوشش بهز یدرمان مهیحق ب پرداخت •

 یستیافراد تحت پوشش بهز ییفرما شیخو مهیسهم ب پرداخت •

 یستیتحت پوشش بهز نیاشتغال معلول یبرا انیبه کارفرما یقیتشو یبسته ها ارائه •

 یریو عشا ییروستا ،یزنان و دختران شهر یاجتماع مهیحق ب پرداخت •

 یستیبهز یفرزندان تحت سرپرست هیآت نیتأم یا مهیب تیحما •

 زن سرپرست یهابه خانواده ییسبدغذا ارائه •

 جامعه هدف ازیمورد ن رخشکیش ارائه •

به افراد تحت پوشش  رهیو غ یکمک توانبخش لیدرمان، آموزش و وسا شت،یمع نهیکمک هز پرداخت

 یستیسازمان بهز

 بهره مندی از تخفیف قبض آب •

 بهره مندی از تخفیف قبض برق •

 بهره مندی از تخفیف قبض گاز •

 تغییر آدرس •

 تغییر بعد خانوار •

 تجمیع خانواده •

 تغییر سرپرست •

 درخواست میز خدمت •

 نمونه این خدمات را مالحظه نمایید:چند 
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 درخواست تغییر آدرس/تمدید اجاره

 

 اگر متقاضی بخواهد آدرس محل سکونت خود را تغییر دهد از این قسمت سامانه باید اقدام کند.

 

 دکمه تغییر آدرس را کلیک نمایید 

 تمامی فیلد ها برای شما قابل ویرایش میباشد.

ر آدرس تمامی درخواست های شما حذف خواهد شد.توجه داشته باشید پس از تغیی  
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 پس از ویرایش حتما روی دکمه ی بروزرسانی کلیک نمایید

 

 درخواست تغییر بعد خانواده

اگر متقاضی به هر دلیلی خانوار را اشتباه ثبت کرده باشد یا فردی به خانوارش اضافه و یا از خانوارش حذف شده 

 خانوار را تغییر دهد. باشد در این قسمت می تواند بعد
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 توجه داشته باشید بعد از تغییر بعد تمامی درخواست ها غیرفعال خواهد شد.
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 روی دکمه تغییر بعد خانوار کلیک کرده سپس علت تغییر بعد را انتخاب کرده و ثبت نمایید.
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 سامانه رسیدگی یا پاسخگویی به شکایات مردم

 و رسیدگی شکایات به سامانه ی دیده بان منتقل میشوید. در این قسمت سامانه به منظور ثبت
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 سامانه فرزند خواندگی

 برای ارائه خدمات مربوط به فرزند خواندگی به این سامانه منتقل خواهید شد.
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 سامانه صدور مجوز

 در این قسمت سامانه برای اخذ مجوز مراکز به سامانه ی صدور مجوز منتقل میشوید.
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 سامانه خدمت غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت

 

 برای درخواست غربالگری فرم زیر را پر کرده و درخواست را ثبت نمایید

 کیلوباشد 300در این قسمت میتوانید پیوست هم آپلود نمایید توجه داشته باشید حجم فایل نباید بیش از 
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 د قابل مشاهده هستدر لیست درخواست ها درخواستی که ثبت کرده بودی
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 در هر درخواست میتوانید با کلیک روی دکمه حذف و ویرایش عملیات مورد مورد نظر را انجام دهید.

 سامانه مشاوره و کاهش طالق

 برای ثبت درخواست طالق به این سامانه منتقل میشوید.
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 سامانه غربالگری و تشخیص افراد دارای اتیسم

 سامانه اتیسم منتقل میشویدبرای ثبت این خدمت به 
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 سامانه ی ارائه خدمات مشاوره

 برای ثبت خدمات مشاوره به این سامانه منتقل میشود
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 پس از ثبت درخواست کارشناس مربوطه باید درخواست را رد یا تائید کند و یا توضیحاتی را اضافه کند.

 درخواست تجمیع خانواده

 ابتدا متقاضی درخواست تجمیع را ثبت کرده و کارشناسان مربوطه تائید نمایندبرای تجمیع دو خانواده باید 
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دلیل درخواست میتواند اشتباه در ثبت یا ازدواج باشد کد ملی سرپرست و بقیه اطالعات را وارد کرده و سپس 

 ثبت نمایید.
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 گام چهارم:پیگیری درخواست توسط متقاضی

 نتیجه بررسی درخواستی که داده است را مشاهده نماید.کاربر در لیست درخواست ها میتواند 

 

 

 


