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شورای اسالمي، مجلس محترم  27/11/80قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  26مادة  12در اجرای بند 

درمان،کاهش  مقابله، همچنين بر اساس سند ملي پيشگيری،گرفته است. درمان و بازتواني اعتياد جزو وظایف این سازمان قرار 

طراحي و استقرار  کميته ملي پيشگيری و مبارزه با مشروبات الکلي ،1392تابستان الکل مصوب   مصرف آسيب و بازتواني

) بسته های آموزشي خود مراقبتي و مشاوره تخصص بعد از ترک و استقرار خدمات توانبخشي بسته های خدمتي بازتواني 

بند ث قانون برنامه ششم توسعه سازمان  3جز  80ماده  مطابق همچنينباشد. ميمبتني بر جامعه ( وظيفه سازمان بهزیستي 

 نماید. اقدام اجتماعي برای معتادان بهبود یافتهبه راه اندازی مرکز جامع توانمندسازی و صيانت  نسبت  بهزیستي مکلف است

 

 

 

موسسه ای غير دولتي است که با هدف غير سياسي و غير تجاری به صوورت عوام  :موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی -1

شود و بعود ميالمنفعه برای خدمات بهزیستي پس از دریافت پروانه تاسيس از سوی سازمان بهزیستي کشور تشکيل 

تشوکيل ایون  ازهدف کند. ميشروع به فعاليت ها و موسسات غير تجاری  از دریافت شماره ثبت از اداره ثبت شرکت

 تقسيم بين اعضای موسسه نيست. قابل موسسات ، شناسایي و جذب منابع )مالي و غير مالي( است که این منابع

موسسه ای غير دولتي است که با هدف غير سياسي و غير تجاری در راسوتای اهوداف  موسسه غیر دولتی انتفااعی  -2

و بعود از دریافوت  شودميزمان بهزیستي کشور تشکيل سازمان بهزیستي و پس از دریافت پروانه تاسيس از سوی سا

از تشکيل این موسسوات  هدف.  نمایدميها و موسسات غير تجاری شروع به فعاليت  شماره ثبت از اداره ثبت شرکت

 باشد. یا غير تواند جلب منافع مادی و تقسيم آن بين اعضای خودمي

توسو  کميسويون دستورالعمل  در این شده بينيای است که پس از طي مراحل پيشنامهموافقت  موافقت اصولی -3

و  سواختمان، تجهيوز گردد تا نسبت به  آماده سازین صادر ميبرای متقاضياماه 18مربوطه با اعتبار استان  26ماده 

ن ذکر است اعتبارموافقت اصولي تنها یک شایا نيروی انساني مورد نياز و کسب تأیيدیه های الزم اقدام نمایند.تامين 

 بار و به مدت شش ماه قابل تمدید است.

نيروی انساني موورد نيواز   فعاليت مرکز پس از تجهيز و تأمينمجوزی است که برای شروع و تداوم  پروانة فعالیت   -4

 صادر مي گردد. 

برای  26ماده  13مجوزی است که پس از طي مراحل پيش بيني شده  در دستور العمل اجرایي بند  پروانه تاسیس  -5

 شود.ميمتقاضيان با شخصيت حقوقي  به منظور شروع وتداوم فعاليت موسسه غير دولتي صادر 

مجووز  شود که پس از طي مراحل پيش بيني شده یک یوا ننودميبه فرد حقيقي یا حقوقي اطالق  صاحب امتیاز   -6

صادره از سوی سازمان بهزیستي اعم از پروانه تاسيس ، پروانه فعاليت را دریافت و اقدام به تاسيس مرکز یوا موسسوه 

 نماید.ميغير دولتي 

 1400دستورالعمل ضوابط تاسیس، اداره و انحالل مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی سال 

 : تعریف مفاهیم و واژه ها:1ماده 
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به بهزیستي استان معرفي صاحب امتياز )حقيقي وحقوقي ( فرد واجد شرایطي است که از طرف  مسئول فنی مركز  -7

مرکز مربوطه مطوابق بوا  شود و در مسئول صادرروانه برای وی پ  ، استان  26ون مادهگردد تا پس از تأیيد کميسيمي

 دستورالعمل تخصصي انجام وظيفه نماید.

شود که در این الگو، مصرف یک است که با الگوی رفتاری مشخص مي نگانينشا )اعتیاد(  مواد و الکلوابستگی به  -8

از سایر رفتارهایي که قبالً برای فرد ارزشمند بوده به مراتوب اولویوت بيشوتری  یا الکل ،مواد و الکلماده یا گروهي از 

 دهد.به مصرف ادامه مي مواد و الکلکند و شخص عليرغم بروز مشکالت مرتب  با مصرف پيدا مي

د از مجموعه مداخالت طبي، روانشناختي و اجتمواعي بورای تيييور رفتوار، بهبوو :الکل  مواد ودرمان وابستگی به   -9

موواد دستيابي به زندگي بدون مصرف به اجتماع با هدف نهایي درمان،  مواد و الکلعملکرد و بازگشت فرد وابسته به 

 یا الکل. و الکل

هوای قبلوي ناشوي از  کلية خدمات مرتب  با پيشگيری از عود و بهبود آسويب   و الکلمواد بازتوانی وابستگی به   -10

باشود از قبيولخ خودمات آموزشوي، )معتوادان( مي موواد و الکولو ارتقاء عملکرد وابستگان به  مواد و الکلسوءمصرف 

هوای هموراه و  نالتروکسوان، درموان بيمواری نظيور  درماني، موداخالت دارویوي پيشوگيری از عوود ای، روانمشاوره

 ی اجتماعي.هاحمایت

رفتوار، از طریوق تأثيرپوذیری از گوروه همتوای  بهبودی عبارت است از مجموعه مداخالتي که بورای تيييور بهبودي  -11

به اجتماع بوا هودف نهوایي دسوتيابي بوه  مواد و الکلکننده آموزش دیده جهت بهبود عملکرد و بازگشت فرد مصرف

 انجام مي گيرد. مواد و الکلزندگي بدون مصرف 

بوا توجوه بوه معيارهوای ایون مصورف موي نمووده و در حوال حاضور  اعتيادآورمواد فردی است که قبالً  بهبوديافته  -12

دستورالعمل و با توجه به مسئوليتي که برعهوده دارد سوابقة پواکي موورد نيواز را دارا موي باشود و هيچگونوه رفتوار 

 پرخطری ندارد.

جلساتي که توس  اعضای گروه خودیار با تأکيد بر مسایل معنوی و تجربيات بهبودی جهت تداوم   جلسات بهبودي -13

 پاکي تشکيل مي شود.

افراد بهبود یافته ای هستند که تمایل دارند خدمات آموزشي و سایر خدمات بهبودی را به  گروه همتا يا خوديار  -14

 معتادان در حال بهبودی ارائه دهند.

را به  اعتيادآورمواد افرادی که برنامه درمان  استفاده است برای مرکزی :صیانت اجتماعی توانمندسازي و مركز  -15

از خدمات مرکز استفاده  و داشتهاتمام رسانده اند و نياز به مکاني دارند که به صورت شبانه روزی در آنجا اقامت 

مرکز مداخالت  . برای خود فراهم نمایدمحل زندگي دائمي شيل و د نفرصت دار یکسالکثر به مدت احدو  کنند

  باشد.مي اعتيادآورمواد ، محيطي امن و کامال عاری از اجتماعي بعد از درمان اعتياد

های آموزشاست. در این مدت فرد موظف است اقدامات الزم جهت  یکسالمنظور اقامت شبانه روزی به مدت  اقامت  -16

ارتقاء مهارت های شيلي، جستجوی شيل، بازگشت به کار و جستجوی سرپناه یا الزم ، دریافت خدمات روانشناختي و 

 انجام دهد. با کمک مددکار اجتماعي مرکز مسکن و بازگشت به شبکه اجتماعي علي الخصوص خانواده را

 گردد.ميدر دستورالعمل ذکر مرکز ، زین پس به عنوان صيانت اجتماعيمرکز توانمندسازی و : 2تبصره
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 برای بهبودیافتگان بي خانمان و عاری از مواد  ، حمایت گریجاد محيطي امنا( 1-2

 و یا تهيه سرپناه در آمدزایيفرصت های  جهت یافتن های شيلي آموزش مهارت بازگشت به جامعه از طریق(  2-2

 افزایش دسترسي به خدمات حمایتي پس از درمان(  3-2

 ارتقاء سالمت رواني اجتماعي افراد بهبودیافته به منظور مانایي درمان(  4-2

 یا تقویت شبکه اجتماعي افراد بهبودیافته ایجاد( 5-2

 آماده ساختن خانواده جهت پذیرش فرد بهبودیافته( 6-2

 

 

 

 

 

 :( شرايط 3 - 1

 باشد.میذيل نیز الزامی  موارددارا بودن  26عالوه بر شرايط مندرج در آيین نامه داخلی ماده 

)کليوه گورایش هوا ( ،   مرکز بایود دارای مودرک کارشناسوي و بواالتر در رشوته هوای روانشناسوي  متقاضي حقيقي (1

و کليوه مددکاری اجتماعي )کليه گرایش ها ( علوم تربيتي )کليه گرایش ها ( جامعوه شناسوي ) کليوه گورایش هوا( 

 اعتياد باشد. های مرتب  با پيشگيری و درمانرشته

 در حوزه اعتياد داشته باشند. به مدت شش ماه متقاضي حقيقي و حقوقي حتما باید سابقه کار (2

 صاحب امتیاز( شرح وظايف 3 - 2

 پيگيری از بهزیستي شهرستان جهت دریافت دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه .1

 مرکز  فني معرفي یک فرد واجد شرای  به عنوان مسئول .2

 الزم و پرداخت کليه حقوق ، بيمه و مزایای کارکنان مرکزتأمين نيروی انساني   .3

 مرکز بر حسن اجرای امورو پاسخگویي نظارت  .4

 تامين کليه امکانات و تجهيزات مورد نياز مرکز بر اساس دستور العمل .5

 

 

 اهداف مرکز – 2مادة 

 

جهات اخا    صاحب امتیاازشرایط، مدارك و شرح وظایف  – 3مادة 

 موافقت اصولی و پروانه فعالیت
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 :( شرايط 4 - 1

 باشد.میذيل نیز الزامی  موارد دارا بودن 26شرايط مندرج در آيین نامه داخلی ماده عالوه بر 

 سابقه کار در حوزه درمان اعتياد داشته باشد.ماه شش مسئول فني مرکز حتما باید  (1

)کليوه گورایش هوا ( و  مسئول فني مرکز باید دارای مدرک کارشناسي و بواالتر در رشوته هوای روانشناسوي  (2

 باشد. ماعي )کليه گرایش ها ( مددکاری اجت

 باشد.ميسال  25حداقل سن برای مسئول فني  (3

 باشد.ميمسئول فني مرکز الزامي رعایت جنسيت  (4

 مسئول فنی شرح وظايف(  4-2 

 تحت نظارت سازمان بهزیستي  افراد معرفي شده از سوی مراکز درمان و بازتواني اعتياداجتماعي  –رواني ارزیابي  .1

 افراد مذکور پذیرشنظارت بر  .2

 این دستورالعمل 5نظارت بر فرایند مرکز و ارایه خدمات موضوع ماده  .3

 از مرکز پرونده افراد اخراجي یا ترخيصيو تایيد  بررسي  .4

 در طول اقامت پيگيری وضعيت مقيمان نظارت بر  .5

 روند.ميکه جهت درآمدزایي به خارج از مرکز  قيمانيروزانه از م گزارش کار .6

 قيمان بعد از ترخيص پيگيری وضعيت م .7

 برگزاری دوره های آموزش و کارگاه ها برای افراد مقيم و خانواده های آنان .8

 سایر ارگان ها با هماهنگي سازمان بهزیستي تهيه گزارش مربوطه به مسئوالن ذینفع از جمله بهزیستي ، و  .9

 نسبت به  ارجاع افراد برای دریافت خدمات اقدام نماید. .10

موارد از قبيلخ ارزیابي، تعهدنامه، اخراج یا ترخيص و پيگيری های مددکاری اجتماعي در پرونده ثبت کليه نظارت بر  .11

 افراد و سایر دفاتر مربوطه

 .شرکت در دوره های آموزشي که متعاقبا از طریق سازمان بهزیستي کشور  اعالم خواهد گردید .12

 و یا تایيد گزارش های ارسالي  به سازمان بهزیستي  گزارش دهي .13

 ناسایي مراکز فني و حرفه ای و کاریابي و ارجاع به این مراکزش .14

 

 

 

 مسئول فنیمدارك و شرح وظایف  و شرایط – 4 ماده
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 :( شرايط 5 - 1

یا یکي از اعضاء گروه همتا که تائيدیه پاکي از یکي از مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستي یوا وزارت بهداشوت، یاور            

  پزشکي داشته باشددرمان و آموزش 

 نفر مقيم یک یاور به صورت شبانه روز باید در مرکز حضور داشته باشد. 30خ به ازای هر  تبصره

 تابعيت جمهوری اسالمي ایران .1

 اعتقاد به دین مبين اسالم یا یکي از ادیان مورد تأیيد در قانون اساسي .2

 از مراکز مجاز درمان اعتياد پاکي سال  3حداقل دارابودن  .3

 سال دوحداقل با اعتياد دارابودن سابقة کار مرتب   .4

 سال سن 25دارابودن حداقل  .5

 

 ياور( مدارك 5 – 2

 تصویر کليه صفحات شناسنامه .1

 تصویر کارت ملي .2

 تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافيت دائم .3

  3 4قطعه عکس  2 .4

وجود اختالل روانشناختي مختل کننده عملکرد فرد گواهي سالمت روان از روانپزشک معتمد سازمان مبني بر عدم  .5

 در زمينة فعاليت مذکور

  اصل گواهي عدم اعتياد .6

 اصل گواهي عدم سوءپيشينه کيفری  .7

 تصویر گواهي تحصيالت برابر اصل شده )حداقل سيکل( .8

بهبوودی بوه  تایيدیه پاکي از مراکز مجاز تحت نظارت سازمان بهزیستي ، وزارت بهداشت به همراه مستنداتگواهي  .9

 سال سهمدت 

، درمان و وزارت بهداشت تحت نظارت سازمان بهزیستيسابقه فعاليت بمدت دو  سال از مراکز مجاز تأیيدیة گواهي  .10

 و آموزش پزشکي

 ياور شرح وظايف( ج

 ارزیابي شده پذیرش افراد کمک به  .1

 و تقسيم وظایف افراد مقيم مرکزتنظيم جدول برنامه های  .2

 بهبودی برگزاری جلسات کمک به  .3

 کمک به مستندسازی فعاليت ها، آموزش ها، ارجاعات و پيگيری های صورت گرفته .4

 یاورشرایط، مدارك و شرح وظایف  – 5 ماده
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 انجام آزمایش ادرار و ثبت آن در پرونده فرد .5

موواد بازرسي بدني و کنترل وسایل شخصي افراد در زمان پذیرش به منظور کنترل عدم ورود موارد ممنوعه ازجملهخ  .6

 رد و غيره به خانه، اسلحه گرم و سو الکل

 مرتب   شرکت در دوره های آموزشي .7

 حضور شبانه رورزی در مرکز به صورت شيفت .8

 

 

 

 

ارائه کليه خدمات مربوط به اقامت شبانه اعم از اسکان مناسب ، خدمات بهداشتي ، پوشاک مناسب و  غذای مورد  .1

 نياز هر فرد

 سالم و اجتماعي  زندگيمربوط به مهارت های کليه نکات بهداشتي و آموزش  .2

 های کسب و کار )درآمدزایي( آماده سازی شيلي و آموزش مهارت .3

 جلسات برای خانواده هابرگزاری آموزش و  .4

 ) ارجاع به نزدیکترین آزمایشگاه یا مرکز درمان اعتياد برای انجام آزمایش ادرار(تست اعتياد  .5

ز درماني ) اعم از پزشکي ، روان پزشکي( ، فني و حرفه ای، سازمان های حمایتي در صورت نياز هر ارجاع  به مراک .6

 فرد و پيگيری آن 

 .متخصص برگزار گردد بایست توس  فردميخ آموزش های تخصصي تبصره

 

 

 

محاسبه و از طریق سازمان بهزیستي کشور تامين هزینه های مرکز به طور ساالنه مطابق با شرای  اقتصادی مركز  هاي هزينه 

 گردد.ميو به مراکز توانمندسازی پرداخت 

 

 

 

 

 ( معیارهای پذيرش 6-1

 تمایل به پذیرش و اسکان داوطلبانه .1

 سال 60 – 18بين  سن .2

 مواد و الکلسوء مصرف  پاکي ازدارا بودن  .3

 یا محل اسکان مناسب نداشتن سرپناه .4

 خدمات و برنامه های مرکز  – 6 ماده

 

 شرایط پ یرش –8 ماده

 

 هزینه –7 ماده
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 های مسری و واگيردار نداشتن هر گونه بيماری .5

 نداشتن هر گونه اختالل رواني حاد .6

 تحت تعقيب قضایي  ...( و ) قتل، آدم ربایي، سرقت کودکان، تجاوز جنسي یا کيفری سابقه ارتکاب به جرم فاقد هر گونه  .7

خ مددجویان سازمان بهزیستي که در حوزه های دیگر سازمان پرونده دارند و مددجوی آن واحد محسوب 1تبصر

بایست بعد از گذراندن دوره درمان سوء مصرف ميرا نيز دارند،  مواد و الکلگردند و همزمان سابقه سوء مصرف مي

 ند.معرفي گرد مرکزخدمات به معاونت مربوطه جهت استفاده از  مواد و الکل

ي و بي خانمان تنها به علتسایر حوزه های سازمان بهزیستي ) امور اجتماعي و توانبخشي ( که مددجویان  :2تبصره 

توانند به اين خانه ها معرفی مینباشند، مي مرکزیا  نداشتن ولي و سرپرست قانوني، متقاضي استفاده از خدمات 

 و ارجاع گردند.

نند افراد بهبود یافته فاقد سرپناه را مشروط به تست منفي اعتياد به مراکز تواميمراکز مثبت زندگي  -3تبصره

 مذکور ارجاع دهند

 

 

 

 

 بازگشت به خانواده  .1

 استقالل شيلي و کسب درآمد مکفي .2

 محل اسکان مناسبسرپناه و یا تهيه  .3

 مرکز اقدام نمایند.به ترک دارند نسبت  توانند در هر زمان که تمایلمياجباری نبوده و افراد  مرکز اقامت در خ 1تبصره 

هر گونه اقامت و اسکان مقيمان مرکز بيش از یکسال ممنوع بوده و مسئول مرکز موظف است پس از اتمام خ 3تبصره 

 دوره اقامت فرد را ترخيص نماید.

 

 

 

 

 ) ليزش یا عود ( مواد و الکلمصرف  .1

 ت و درگيری با مقيمان یا پرسنل مرکز خشون .2

  هرگونه جرم تحت تعقيب قضایي  یا محکوميت کيفری داخل و خارج از مرکزارتکاب  .3

 داخل مرکزرابطه جنسي با سایر افراد تمایل و برقراری هر گونه  .4

 و یا اسلحه گرم و سرد الکل مخدر ،مواد و نگهداری هر گونه حمل  .5

 

 

 

 ترخیصشرایط  – 9 ماده

 

 اخراج شرایط  – 10 ماده
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 باشد:میموارد ذيل نیز الزامی عالوه بر مقررات ماده 

  مواد و الکلمنع استفاده از  -1

  مرکزمنع آوردن وسایل شخصي و مالکيت اموال  -2

 تشکيل منظم جلسات آموزشي و درماني برای کليه مقيمان  -3

اقدام به یافتن شيل و کسب درآمد توس  مقيمان در حين اقامت و تهيه سرپناه یا محل اسکان مناسب پس از اتمام  -4

 دوره اقامت 

 مرکز رداخت هزینه در صورت ایجاد خسارت به اموال پ -5

 در مرکز ساعت  3-4مالقات افراد با دوستان و بستگان حداکثر  -6

ساعت در روز مالقات با دوستان و بستگان  3-4از مسئول مرکز حداکثر توانند صرفا با اعالم قبلي ميمقيمان مرکز خ   تبصره

 خود در مرکز داشته باشند ولي در شب امکان آن وجود ندارد و ممنوع است.

 

 

 

 باشد .مينفر  30و حداکثر نفر  10حداقل افراد مقيم در مرکز 

 متراژ فضای فیزیکی ردیف

 متر 8حداقل  اتاق مدیر یا مسئول مرکز 1

 متر20حداقل  اتاق استراحت و پذیرایي 2

 متر به ازای هر نفر 3 خوابگاه  3

 متر 15حداقل  کالس آموزشي 4

 متر 12حداقل  و غذاخوری آشپزخانه  5

 متر 6 انبار 6

 نفر 15عدد به ازای هر  1 و حمام سرویس بهداشتي 7

 متر 20 حياط و محوطه بيروني 8

 

 گردد.میاضافه متر   5متر ، و به ازای هر نفر مازاد  120نفر  10برای   فضای فیزیکیحداقل :  مجموع تبصره

 

 

 

 مقررات عمومی  مرکز   – 11 ماده

 

 ظرفیت و فضای فیزیکی مرکز    – 12 ماده
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 داشتن حداقل یک خ  تلفن مستقل .1

 داشتن دوربين مدار بسته در درب ورودی مرکز  .2

 (و ....)تخته وایت برد کامپيوتر با پرینتر، تلویزیون، ویدئو موردنياز کمک آموزشيآموزشي و وسایل  .3

 تجهيزات اداری مناسب و الزم .4

 صندوق پيشنهادات  .5

 وسایل گرمایي و سرمایش مناسب .6

 پخت و پز مناسبآشپزخانه و وسایل  .7

 کپسول اطفای حریق .8

 های اوليه  جعبة کمک .9

 لوازم و تجهيزات مورد نياز بهداشتي و شستشو  .10

 

 

 

 

دستورالعمل ارزیابي و نظارت بر موسسات آخرین بازنگری نظارت بر عملکرد مراکز موضوع این دستورالعمل مطابق با 

 باشد.ميو مراکز غيردولتي 

 تجهیزات ضروری جهت انجام امور روزمره مرکز – 13ماده 

 

 

 نظارت  – 14ماده 

 

 


