
 یم()سامانه تصم ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعیسوالت 

فرایند سامانه تصمیم برای متقاضیان طالق به چه  .1

 شکلی می باشد؟

شخص متقاضی طالق به سایت  

http://zaman.behzisti.net/  مراجعه کرده و اطالعات اولیه

خویش )نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره موبایل هر کدام از 

پیامی را حاوی تاریخ  ثبت می نماید ، سپس از سامانه  را  طرفین(

نماید. بعد از مراجعه، اسم مرکز غربالگری و کد پیگیری دریافت می

اجتماعی  –زوج و زوجه به مرکز ارزیابی روانی  ،دریافت پیام

)غربالگری( مربوطه مراجعه کرده و پس از پذیرش، اطالعات مربوط 

ی است، توسط کارشناس تکمیل به آنها که حاوی فرمهای مخصوص

می شود. بعد از تکمیل فرمها، زوجین از طریق واحد ارجاع به مرکز 

مشاوره ارجاع داده می شوند. مراکز مشاوره بعد از تشکیل جلسات 

اجتماعی )غربالگری(  -مشاوره پاسخ خود را به مرکز ارزیابی روانی 

ه ای آن را به مربوطه اعالم می کنند و مرکز ارزیابی با تنظیم نام

 پیشخوان قضائی ارسال می کند.

درخصوص آموزش برای افراد در معرض طالق چه  .2

 خدماتی ارائه می گردد؟

افرادی که متقاضی طالق توافقی می باشند، قبل از حقوقی شدن 

پرونده آنان، پروسه ای را در سامانه تصمیم طی می کنند که بر 

تخصصی روانشناختی  جلسه آموزشی و مداخالت 5تا  3اساس آن، 

تصمیمات  تازوجین بتوانند و مددکاری اجتماعی ارائه می شود 

 بهتری برای کاهش مشکالت و آسیب های مربوطه اتخاذ فرمایند.

چه مقدار اجتماعی -هزینه جلسات ارزیابی روانی .3

 می باشد؟

هزینه جلسات غربالگری برای عموم مردم و مراجعان طالق های 

 اشد.توافقی رایگان می ب

پروسه زمانی پاسخ و اعالم نظر مراکز چند روز  .4

 ؟باشد.می

روز گذشته باشد.  55از موقع ارجاع تا پاسخ مرکز مشاوره باید 

اجتماعی با اختیارات خود  -همچنین انتخاب مرکز ارزیابی روانی 

اجتماعی -زوجین موقع ثبت نام بوده و هر مرکز ارزیابی روانی

 ی باشد.دارای ظرفیت پذیرش مشخصی م

هم اکنون سامانه تصمیم در تمامی مراکز استانها و تمامی  سامانه تصمیم در چه استانهایی وجود دارد؟ .5

 هزار نفر جمعیت فعال می باشد. 55شهرستانهای باالی 
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