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نشست علمی تخصصی کاربردی روسای ادارات فناوری اطالعات ،
ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور 1398 -

انتصاب
رئیس مرکز فناوری اطالعات ،تحول اداری و توسعه خدمات
بهزیستی

دکتر فریبا بریمانی
دکتر محمد عباسی

1398

دکتر مجید رضازاده

1399

معاون آمار و فناوری اطالعات مرکز

مهندس امیر محرابی

معاون ارتباطات و امنیت شبکه مرکز

مهندس پروا الهیاری

سرپرست معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی مرکز

معاون آموزش ،پژوهش و ساختارهای سازمانی مرکز

دکتر داریوش جعفرزاده

۱۳۹۹

هادی بهداد

1400

حسین امیرانی

1398

فرشاد رضوانی خالدی

1400

دفتر آموزش ،پژوهش و
ساختارهای سازمانی
استقرار سیستم مدیریت آموزش(388 ................................................................. )TMS
بازآفرینی ساختار سازمانی با رویکرد توسعه دولت الکترونیک 390 ................................
پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی 392 ...............................................................

گزارش عملکــرد سـه ســاله

استقرار سیستم مدیریت آموزش()TMS

توصیف کیفی برنامه
كليه فرايندهاي آموزش نیازســنجی ،طراحی و برنامه ریزی و اجرا و ارزشــیابی و ثبت اطالعات آموزشــي كاركنان در سیستم جامع
آموزش انجام مي گردد .
این سیستم که با هدف
اتخاذ وحدت رويه در انجام فرايند آموزشتسريع و تسهيل در انجام فرآيندها با استفاده از رويكردهاي نوين فناوريانسجام اطالعات آموزشي كاركنان در سطح ملي و استاني -رصد ونظارت بر فرآیندهای آموزشی ادارات کل بهزیستی استان

عملکرد استقرار سیستم مدیریت آموزش()TMS
واحد مبنا :درصد

درصد

سال 97

85

سال 98

95

سال 99

100

نرخ رشد سال  99به :97

% 17
سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
بروزرسانی سیستم مدیریت آموزش و تفویض اختیار به ادارات بهزیستی استان
رصد و نظارت بر فرایندهای آموزش در ادارات کل بهزیســتی اســتان در راستای اجرایی نمودن برنامه توسعه دولت الکترونیک و
هوشمند سازی اداری

388

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

389

گزارش عملکــرد سـه ســاله

بازآفرینی ساختار سازمانی با رویکرد توسعه دولت الکترونیک

توصیف کیفی برنامه
طراحی و تدوین ساختار تشکیالتی با هدف طراحی و تدوین ساختار تشکیالتی سازمان ،متناسب با وظایف قانونی سازمان و رعایت الزامات و
مقررات باالدستی و با هدف ایجاد ساختاری چابک و منعطف می باشد

گزارش آماری
برنامه بازآفرینی ساختار سازمانی درسال  99با اختصاص  2800000000ریال
بودجه پژوهشی در دستور کار قرار گرفت
تاکنون  %60پروژه که شامل مراحل مطالعاتی  ،آسیب شناسی و پیش بینی
سناریو ساختاری بوده توسط پژوهشگر انجام شده است
و مابقی اقدامات تا پایان سال  1400پیش بینی شده است

دستاوردهای اجرای برنامه
ماحصل این پژوهش  -1نمودار سازمان  -2تشکیالت تفصیلی ستاد مرکزی و  -3تشکیالت تفصیلی ادارات کل بهزیستی استان ها می باشد
پیش بینی سناریوهای متنوع ساختار ی مبتنی بر نتایج آسیب شناسی

390

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

391

گزارش عملکــرد سـه ســاله

پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی

توصیف کیفی برنامه
در این برنامه ســازمان بهزیســتی به منظور تحقق و تقویت عدالت اجتماعی و برخورداری افــراد دارای معلولیت و یا خانواده آنان از
امکانات تحصیلی و آموزشــی به  23هزار دانشــجوی تحت پوشــش خود کمک هزینه شهریه دانشــگاه و کمک هزینه تشویقی برای
دانشجویان دانشگاه آزاد را دو بار در سال به صورت الکترونیکی پرداخت می نماید.

دستاوردهای اجرای برنامه
جلوگیری از اعمال سلیقه در پرداخت شهریهها و رعایت عدالت اجتماعی
رفع مشکل بدهی سازمان به دانشگاهها با پرداخت مبالغ بر اساس اطالعات دقیق دانشجویان
امکان ثبت الکترونیکی درخواست کمک هزینه شهریه تحصیلی بصورت مستقیم توسط دانشجو
کاهش تردد و مراجعه حضوری دانشجویان به ادارات بهزیستی جهت پیگیری مطالبات
پرداخت متمرکز ،الکترونیک و همزمان کمک هزینه دانشجویی در ابتدای هر ترم تحصیلی

392

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

393

گزارش عملکــرد سـه ســاله

گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

دفتر آموزش و پژوهش و ساختارهای سازمانی

برنامههای پیش رو
آسیب شناسی تشکیالت مصوب ،تدوین شاخص های درجه بندی واحدهای استانی و شهرستانی
احصاء نيازهاي آموزشي سال  1401بر اساس پودمانهاي مصوب مبتني بر شايستگي هاي شغلي
بهره مندی از متدهای نوین در حیطه آموزش های مجازی
ثبت اطالعات مندرج در سامانه نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی های شغلی در سیستم مدیریت آموزش()TMS
بروز رسانی بانک اطالعات مدرسین

کالن پروژهها
طراحی و تدوین نمودار سازمانی
طراحی و تدوین تشکیالت تفصیلی ستاد مرکزی و ادارات کل استان
پروژه نيازسنجي آموزشي بر اساس توانمندي و شايستگي هاي شغلي
استقرار سیستم مدیریت آموزش برای شرکای کاری و جامعه هدف

394

دفتر ارتباطات،
امنیت فضای مجازی و شبکه
استقرار پست الکترونیک کشوری 396 ........................................................................
ارائه مشاوره در زمینه استقرار دولت الکترونیک و نظارت بر پروژه های استانی در
زمینه توسعه زیر ساخت 398 ........................................................................................
استقرار پروژه های مهاجرت زیر ساخت استانی 400 .....................................................
پشتیبانی سخت افزاری از رایانه های ستادی و نظارت بر عملکرد آنها 402 ....................
نظارت بر پشتیبانی زیر ساخت خدمات الکترونیکی 404 ...............................................
نظارتومدیریترخدادهایامنیتیمبتنیبرگزارشاتارسالیازسرورهاوتجهیزات406 ........

گزارش عملکــرد سـه ســاله

استقرار پست الکترونیک کشوری

توصیف کیفی برنامه
راه اندازی پست الکترونیک کشوری در راستای ارتباطات الکترونیکی خارج از سازمانی و همچنین ایجاد ارتباطات اتوماسیون های
اداری با استانها

عملکرد استقرار پست الکترونیک کشوری
تعداد استانها

واحد مبنا :تعداد استانها
سال 97

1

سال 98

16

سال 99

28
سال

99

دستاوردهای اجرای برنامه
راه اندازی پست الکترونیک کشوری در  28استان با استفاده از پروتکل های روز دنیا

396

98

97

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

397

گزارش عملکــرد سـه ســاله

ارائهمشاورهدر زمینهاستقرار دولتالکترونیکونظارتبر پروژههایاستانی
در زمینهتوسعهزیر ساخت
توصیف کیفی برنامه
برگزاری جلسات مشاوره در زمینه استقرار دولت الکترونیک در استانها و نظارت بر پروژه های استانی مربوطه

بودجه استقرار و توسعه دولت الکترونیک
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

74,400

سال 98

70,000

سال 99

92,100

سال ( 1400پیش بینی)

110,000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 48

سال

( 1400پیش بینی)

99

98

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد  48درصدی تخصیص بودجه و اعتبارات استقرار دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت های مربوطه
معرفی نمودن تجهیزات و پروتکل های به روز

398

97

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

399

گزارش عملکــرد سـه ســاله

استقرار پروژه های مهاجرت زیر ساخت استانی

توصیف کیفی برنامه
با هدف نظارت بر استقرار دولت الکترونیک در استان ها و افزایش قیمت ارتباطات در زیر ساخت مخابرات ،استانها جهت کاهش هزینهها
اقدام به مهاجرت زیرساخت ارتباطی خود به زیرساخت شرکت های خصوصی با نظارت کامل کارشناسان ستادی نموده اند.

استقرار پروژههای مهاجرت زیرساخت استانی
تعداد استانها

واحد مبنا :تعداد استانها
سال 98

2

سال 99

8

سال ( 1400پیش بینی)

20
سال

( 1400پیش بینی)

دستاوردهای اجرای برنامه
استفاده از تکنولوژی های به روز جهت اتصال به زیر ساخت بهزیستی کشور

400

99

98

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

401

گزارش عملکــرد سـه ســاله

پشتیبانی سخت افزاری از رایانه های ستادی و نظارت بر عملکرد آنها

توصیف کیفی برنامه
نگهداری ،به روزرسانی و حل مشکالت رایانه کاربران در ستاد سازمان بهزیستی کشور

بودجه پشتیبانی سخت افزاری از رایانه های ستادی و نظارت بر عملکرد آنها
واحد مبنا :ریال

ریال

سال 97

1.000.000.000

سال 98

1.500.000.000

سال 99

3.000.000.000

سال 1400

5.000.000.000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 500

سال

1400

99

98

97

پشتیبانی سختافزاری از رایانههای ستادی و نظارت بر عملکرد آنها
واحد مبنا :تعداد رایانه

تعداد رایانه

سال 97

400

سال 98

450

سال 99

600

سال ( 1400پیش بینی)

800

نرخ رشد سال  1400به :97

402

% 200

سال

( 1400پیش بینی)

99

98

97

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

دستاوردهای اجرای برنامه
استفاده از تجهیزات و پروتکلهای به روز دنیا

403

گزارش عملکــرد سـه ســاله

نظارت بر پشتیبانی زیر ساخت خدمات الکترونیکی

توصیف کیفی برنامه
باتوجه به گستردگی شهرستانها ،زیر ساخت خدمات الکترونیکی در سطح کشور ایجاد گردیده و نگهداری و اطمینان از اتصال و انتقال
ترافیک داده بر روی این زیر ساخت از سوی حوزه ستادی سازمان صورت میپذیرد.

بودجه نظارت بر پشتیبانی زیر ساخت خدمات الکترونیکی
واحد مبنا :میلیون ریال

میلیون ریال

سال 97

10.000

سال 98

12.000

سال 99

15.000

سال 1400

20.000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 100

سال

1400

99

98

97

نظارت بر پشتیبانی زیر ساخت خدمات الکترونیکی
واحد مبنا :تعداد نقاط متصله به زیرساخت
سال 97

450

سال 98

470

سال 99

485

سال ( 1400پیش بینی)

500

نرخ رشد سال  1400به :97

404

% 11

تعداد نقاط
متصله به
زیرساخت

سال

( 1400پیش بینی)

99

98

97

بـا
معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

دستاوردهای اجرای برنامه
با توجه به رشد زیر ساخت و کمبود نیروی انسانی ،پروژه بصورت برون سپاری انجام می گردد.
استفاده از تجهیزات و پروتکل های به روز دنیا

405

گزارش عملکــرد سـه ســاله

نظارت و مدیریت رخدادهای امنیتی مبتنی بر گزارشات ارسالی از سرور ها و تجهیزات

توصیف کیفی برنامه
ایجاد و راه اندازی سامانه های امنیتی با هدف نظارت بر امنیت فضای تبادل اطالعات و در راستای افزایش بلوغ امنیتی سازمان و کشف
آسیب پذیری های امنیت اطالعات

بودجهنظارتومدیریترخدادهایامنیتیمبتنیبر گزارشاتارسالیاز سرور هاوتجهیزات
ریال

واحد مبنا :ریال
سال 98

1.800.000.000

سال 99

2.500.000.000

سال 1400

5.000.000.000
سال

1400

98

99

نظارت و مدیریت رخدادهای امنیتی مبتنی بر گزارشات ارسالی از سرورها و تجهیزات
تعداد
سامانههای
امنیتی

واحد مبنا :تعداد سامانههای امنیتی
سال 98

1

سال 99

2

سال

406

99

98

بـا
معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

دستاوردهای اجرای برنامه
استفاده از تکنولوژی های نوین جهت حفظ امنیت فضای تبادل اطالعات

407

گزارش عملکــرد سـه ســاله

گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

دفتر ارتباطات ،امنیت فضای مجازی و شبکه

برنامههای پیش رو
توسعه زیر ساخت اختصاصی سازمان تا سطح استان
توسعه نظارت بر رخدادهای امنیتی جهت جلوگیری از حمالت سایبری

408

دفتر آمار و فناوری اطالعات
پرداخت مستمری الکترونیکی به صورت یکپارچه 410 ...................................................
پرداخت یارانه مراکز تحت نظارت سازمان 414 ................................................................
راه اندازی سامانه دیده بان جهت نظارت مردمی 416 .......................................................
طراحی و استقرار سامانه آسیب های اجتماعی 418 .........................................................
طراحی و استقرار سامانه ثبت گزارشات حوادث طبیعی و بیماری ها 420 ........................
راه اندازی سامانه شفافیت 422 .......................................................................................
طراحی و استقرار سامانه نرم افزار غربالگری طیف اتیسم 424 ........................................
راه اندازی سامانه صدور مجوز مراکز تحت نظارت سازمان 426 ........................................
راه اندازی و ایجاد سامانه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه428 .........................................
الکترونیکی نمودن فرایند فرزند خواندگی  -امین موقت430 ...........................................

گزارش عملکــرد سـه ســاله

پرداخت مستمری الکترونیکی به صورت یکپارچه

توصیف کیفی برنامه
سازمان بهزیستی به  1،500،000خانواده تحت پوشش خود کمک هزینه معیشتی ماهیانه (مستمری) پرداخت مینماید.
تا قبل از سال  1392پرداخت مستمری ها از طریق تخصیص اعتبار به استان صورت میگرفت و استان مسئول پرداخت به مددجویان
تحت پوشــش بوده است .در سال  1392سیســتم پرداخت متمرکز و الکترونیکی در سازمان با هدف شفافیت در پرداخت ها ،رعایت
عدالت اجتماعی و کاهش تردد مراجعین طراحی و استقرار یافت .در این سامانه درخواست توسط مددکاران شهرستان ،ثبت و با تایید
استان به صورت متمرکز از ستاد بهزیستی کشور پرداخت میگردد.

عملکردمستمریماهیانهخانوادههایتکنفره
واحد مبنا :هزار ریال

هزار ریال

سال 97

530

سال 98

1،615

سال 99

1،885

سال 1400

3،500

نرخ رشد سال  1400به :97

% 217

سال

1400

99

98

97

عملکرد مستمری ماهیانه خانوادههای دو نفره
واحد مبنا :هزار ریال

هزار ریال

سال 97

600

سال 98

2،755

سال 99

3،200

سال 1400

5،000

نرخ رشد سال  1400به :97

410

% 181

سال

1400

99

98

97

بـا

واحد مبنا :هزار ریال

هزار ریال

سال 97

710

سال 98

3،600

سال 99

4،170

سال 1400

7،000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 194

سال

1400

99

98

97

عملکرد مستمری ماهیانه خانوادههای چهار نفره
واحد مبنا :هزار ریال

هزار ریال

سال 97

820

سال 98

4،665

سال 99

5،405

سال 1400

9،000

نرخ رشد سال  1400به :97

% 193

سال

1400

99

98

97

411

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

عملکردمستمریماهیانهخانوادههایسهنفره

گزارش عملکــرد سـه ســاله

عملکرد مستمری ماهیانه خانوادههای پنج نفره
واحد مبنا :هزار ریال

هزار ریال

سال 97

1000

سال 98

5،165

سال 99

5،990

سال 1400

11،000

نرخ رشد سال  1400به :97

412

% 213

سال

1400

99

98

97

بـا

اتصال ســامانه پرداخت مستمری به سامانه های ثبت احوال ،پست و سامانه شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) جهت
شناسایی افراد و جلوگیری از پرداخت به افراد فوتی اتصال به سامانه وسع وزارت رفاه جهت استحقاق سنجی افراد
امکان بررسی و بازبینی دقیق پرونده ها و رصد وضعیت پرداخت مستمری ها
حذف پروندهای فوتی و افراد خارج از شمول پرداخت مستمری و جایگزینی افراد نیازمند پشت نوبت
رصد دقیق وضعیت پرداخت مســتمری ها و در نتیجه امکان پیگیری جهت افزایش مســتمری افراد با اطمینان از مصرف صحیح
اعتبارات عمومی

413
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دستاوردهای اجرای برنامه

گزارش عملکــرد سـه ســاله

پرداخت یارانه مراکز تحت نظارت سازمان
توصیف کیفی برنامه
ســازمان بهزیســتی بمنظور جبران خدمات ارائه شده توسط مراکز تحت نظارت (مراکز شــبانه روزی نگهداری کودکان ،سالمندان و
معلولین  -مراکز روزانه ارائه انواع خدمات تخصصی به معلولین  -مراکز روزانه و شبانه روزی ارائه خدمات به معتادین) بر اساس دستور
العمل های موجود کمک هزینه (یارانه) به مراکز پرداخت مینماید در ســال های گذشته این پرداخت ها با تخصیص اعتبار به استان
ها و از طریق بهزیستی استان صورت می گرفت که در برخی موارد موجب عملکرد سلیقه ای و ایجاد فساد مالی می شد.
از سال  1397سازمان با هدف پرداخت به موقع و منظم ،کاهش هزینهها و شفافیت در پرداختها اقدام به راهاندازی سامانهای جهت
پرداخت الکترونیکی و متمرکز یارانهها با ثبت در خواست یارانه در سامانه توسط مرکز و سپس تایید عملکرد توسط استان و در نهایت
پرداخت یارانه توسط ستاد بهزیستی کشور به حساب مراکز نمود.

پرداخت یارانه مراکز تحت نظارت سازمان
واحد مبنا :ثبت پروندههای افراد خدمت گیرنده در مراکز

سال 97

40000

سال 98

230000

سال 99

300000

سال ( 1400پیش بینی)

508639

نرخ رشد سال  1400به :97

% 100

ثبت پروندههای
افراد خدمت
گیرنده در مراکز

سال

( 1400پیش بینی)

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
 ITمحور نمودن فرایند پرداخت یارانه مراکز
پرداخت به موقع یارانه مراکز
هزینه اعتبار یارانه بصورت شفاف و دقیق در محل تعیین شده
افزایش رضایتمندی مراکز یارانه بگیر تحت نظارت سازمان از ساختار دقیق و مشخص دریافت یارانه ها
دسترســی به اطالعات دقیق و به روز مددجویان یارانه بگیر هر مرکز در جهت تقســیم عادالنه یارانه ها و ارائه اطالعات دقیق به
سازمان های نظارتی و تصمیم گیرنده.

414

بـا
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415

گزارش عملکــرد سـه ســاله

راه اندازی سامانه دیده بان جهت نظارت مردمی

توصیف کیفی برنامه
سازمان بهزیستی بمنظور ارتباط بهتر جامعه هدف با مدیران سازمان ،رسیدگی به شکایات مردمی به صورت الکترونیکی و فرایندی،
دریافت پیشنهادهای مردمی ،نظارت برعملکرد پرسنل سازمان و مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی در سال  1399اقدام به طراحی
و پیاده سازی سامانه دیده بان نمود و تاکنون  16850شکایت ،انتقاد و پیشنهاد در این سامانه ثبت و رسیدگی گردیده است.

بودجه هزینه های خریداری و پشتیبانی سامانه
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 99

3000

سال 1400

900

سال

99

1400

عملکرد ثبت شکایات
تعداد درخواست

واحد مبنا :تعداد درخواست
سال 97

250

سال 98

300

سال 99

10113

سال

416

99

98

97

بـا
معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

دستاوردهای اجرای برنامه
 ITمحور نمودن رسیدگی به شکایات مردمی
امکان پیگیری ،رسیدگی و رصد روند شکایات انجام شده توسط مراجعین بصورت شفاف و مشخص
امکان بررسی نقاط دارای مساله و مشکل در سازمان و تالش در جهت رفع آن ها

417

گزارش عملکــرد سـه ســاله

طراحی و استقرار سامانه آسیب های اجتماعی

توصیف کیفی برنامه
ســازمان بهزیســتی بمنظور رصد و شناسایی انواع آســیب های اجتماعی در نقاط مختلف کشــور و میزان وقوع هر آسیب و تدوین
مداخالت و اقدامات مرتبط با آن از سال  1399نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه آسیب های اجتماعی اقدام نمود.
این ســامانه در مراکز خط تلفن اورژانس اجتماعی ،پایگاه های ســیار ،مراکز مداخله در بحران و پایگاه خدمات با هدف شناســایی
آسیبهای اجتماعی و دستیابی به سوابق فرد جهت ارائه راهکار مناسب راه اندازی شده است.

بودجه هزینه خریداری یا پشتیبانی نرم افزار
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 99

2300

سال 1400

900

سال

1400

99

عملکرد تعداد تماس های ثبت شده با خط تلفن 123
تعداد تماس های
ثبت شده

واحد مبنا :تعداد تماس های ثبت شده
سال 99

57000

سال ( 1400پیش بینی)

46000

سال

418

( 1400پیش بینی)

99

بـا
معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی

دستاوردهای اجرای برنامه
ثبت الکترونیکی و رهگیری افراد پذیرش شده در مراکز حوزه آسیب های اجتماعی

419

گزارش عملکــرد سـه ســاله

طراحی و استقرار سامانه ثبت گزارشات حوادث طبیعی و بیماری ها
توصیف کیفی برنامه
این سامانه پس از وقوع سیل نوروز  98جهت ثبت خسارات وارد شده به مددجویان و مراکز سازمان راهاندازی شده و پس از آن با توجه به بروز
حوادث طبیعی مختلف و بیماری کرونا ،ارتقاء یافته است به نحوی که هماکنون برای ثبت گزارشات تمام حوادث طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش آماری
سیل گلستان ،لرستان ،خوزستان و ...

فرودین ماه 1398

ثبت و پیگیری  96,727پرونده خانوار سیل زده در سامانه

سیل هرمزگان ،کرمان  ،سیستان

دی ماه 1398

ثبت و پیگیری  39,834پرونده خانوار سیل زده در سامانه

زلزله سی سخت

اسفند 1399

ثبت و پیگیری  753پرونده خانوار زلزله زده در سامانه

بحران همه گیری کرونا

 1398و 1399

ثبت و پیگیری  13,864پرونده خانوار آسیب دیده در سامانه

دستاوردهای اجرای برنامه
ثبت آنالین خسارات وارد شده در حوادث طبیعی
جمع آوری آنالین و دقیق خسارات وارد شده در بحران ها
ثبت  151,178مورد پرونده خانواده های آسیب دیده در حوادث سال های  98و 99

420

بـا
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421

گزارش عملکــرد سـه ســاله

راه اندازی سامانه شفافیت

توصیف کیفی برنامه
در راستای شفافیت اطالعات و دسترسی آزاد عموم مردم به اطالعات و آمارهای سازمانی ،این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه شفافیت
به آدرس  Shafaf.behzisti.netنموده است.

عملکرد ارائه آمارو گزارش های حوزه های فعالیتی سازمان
تعداد گزارش

واحد مبنا :تعداد گزارش
سال 98

4

سال 99

10

سال ( 1400پیش بینی)

14
سال

( 1400پیش بینی)

99

دستاوردهای اجرای برنامه
شفافیت در ارایه اطالعات سازمان
جایابی مراکز تحت نظارت سازمان بر روی نقشه
ایجاد روند ارائه گزارش ها و اطالعات دوره ای و مرتب  14حوزه فعالیتی سازمان در مدت  2سال

422

98

بـا
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افتتاح سامانه شفافیت با حضور رئیس جمهور

423

گزارش عملکــرد سـه ســاله

طراحی و استقرار سامانه نرم افزار غربالگری طیف اتیسم

توصیف کیفی برنامه
با راه اندازی این ســامانه امکان غربالگری و تشخیص آنالین کودکان مبتال به اختالالت طیف اتیسم مهیا شده و والدین میتوانند جهت
بررســی اولیه نسبت به تکمیل پرسشــنامه اقدام نموده و در صورت مشکوک بودن کودک ،به نزدیکترین مرکز غربالگری اتیسم معرفی
میشوند تا ضمن بررسی های تکمیلی در صورت نیاز اقدامات مربوطه انجام گردد.

عملکرد تعداد آزمونهای غربالگری انجام شده
نفر  -آزمون

واحد مبنا :نفر  -آزمون
سال 98

606

سال 99

595

سال ( 1400پیش بینی)

1056
سال

( 1400پیش بینی)

99

دستاوردهای اجرای برنامه
شناسایی ،غربالگری و خدمات رسانی به  1285کودک مبتال به اتیسم
الکترونیکی نمودن فرآیند شناسایی افراد مبتال به اتیسم
اتصال به سامانه های ثبت احوال ،پرسشنامه آنالین  ،شناسایی سریع افراد مبتال به اتیسم

424

98

بـا
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425

گزارش عملکــرد سـه ســاله

راه اندازی سامانه صدور مجوز مراکز تحت نظارت سازمان

توصیف کیفی برنامه
سازمان بهزیستی نزدیک به  40هزار مرکز تحت نظارت دارد که در گذشته صدور و تمدید مجوز فعالیت آن ها به صورت دستی صورت
می پذیرفت .در حال حاضر سامانه صدور مجوزها جهت ساماندهی فرایندهای صدور مجوز برای فعالیت  72نوع مرکز تحت نظارت با
هدف ایجاد شفافیت ،طراحی و استقرار یافته است.

عملکرد ثبت و صدور مجوز مراکز
تعداد مرکز

واحد مبنا :تعداد مرکز
سال 99

2500

سال ( 1400سه ماهه اول)

20

سال

( 1400سه ماهه اول)

دستاوردهای اجرای برنامه
 ITمحور نمودن فرایند صدور مجوزهای مراکز سازمان
استفاده از وب سرویس های سایر سازمان ها شامل ثبت احوال ،پست و ...

426

99

بـا
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427

گزارش عملکــرد سـه ســاله

راه اندازی و ایجاد سامانه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه
توصیف کیفی برنامه
ســامانه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه با هدف شناسایی دفعات مراجعه معتادین متجاهر و پذیرش کودکان خیابانی مجهول الهویه
و خدمات ارائه شده به این افراد راه اندازی شده است.
با توجه به اینکه پذیرش معتادین متجاهر در مراکز ســازمان تا  2بار مجاز بوده و بیش از آن جرم محســوب شده و باید فرد در زندان
پذیرش گردد ،این سامانه شناسایی دفعات مراجعه را برای افراد مجهول الهویه و یا افرادی که از ارائه اطالعات صحیح هویتی خودداری
می نمایند امکان پذیر نموده است و در منابع و هزینه های سازمان صرفه جویی می گردد.

بودجه خرید دستگاه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه و خریداری و پشتیبانی نرم افزار
میلیون ریال

واحد مبنا :میلیون ریال
سال 99

11200

سال 1400

12800

سال

1400

99

عملکرد مجموع اسکن عنبیه انجام شده
تعداد دفعات
اسکن

واحد مبنا :تعداد دفعات اسکن
سال 99

28000

سال ( 1400پیش بینی)

40000

سال

428

( 1400پیش بینی)

99

بـا

تعداد مرکز

واحد مبنا :تعداد مرکز
سال 99

34

سال ( 1400پیش بینی)

37

سال

( 1400پیش بینی)

99

دستاوردهای اجرای برنامه
 ITمحور نمودن روند پذیرش افراد مجهول الهویه در سازمان با استفاده از اسکن عنبیه که جایگزین روش سنتی و جستجوی
دستی پرونده می گردد.
از مهرماه سال  1399تا کنون بیش از  43هزار اسکن عنبیه انجام شده است که این عنبیه ها متعلق به  38هزار فرد می باشد.
بیش از  4459هزار نفر برای بار دوم پذیرش شده اند.
تعداد  481نفر برای بار ســوم و تعداد  79نفر برای بار چهارم مراجعه نموده و بعد از شناســایی بعلت مراجعه بیش از دو بار ،به
مراجع قانونی معرفی شده اند.
دقت باال در شناسایی مراجعین با استفاده از دستگاه های اسکن عنبیه

429
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عملکرد تعداد مراکز مجهز به دستگاه تشخیص هویت عنبیه

گزارش عملکــرد سـه ســاله

الکترونیکی نمودن فرایند فرزند خواندگی  -امین موقت

توصیف کیفی برنامه
سامانه فرزندخواندگی و الکترونیکی نمودن فرایند فرزندخواندگی در کشور ،جهت پیشگیری از وقوع فساد ،رعایت عدالت اجتماعی و
کاهش مراجعات افراد متقاضی فرزندخواندگی به سازمان ،راه اندازی گردید .از آنجا که در برخی موارد این فرایند به صورت سلیقه ای
و خارج از ضوابط انجام می گرفت از سال  1399سازمان بهزیستی اقدام به راه اندازی این سامانه نموده است.
از ســال  1399تعداد  18673مورد تقاضای فرزند خواندگی در این سیســتم ثبت و فرایند رســیدگی در آن انجام گرفته است .این
سازمان در نظر دارد این سیستم را به سیستم تشخیص هویت جهت شناسایی کودکان رها شده متصل نماید.

عملکرد مجموع متقاضیان ثبت شده
میلیون ریال

واحد مبنا :نفر
سال 99

14000

سال 1400

4000

سال

( 1400پیش بینی)

99

دستاوردهای اجرای برنامه
الکترونیکی شدن فرایند ثبت در خواست فرزند خواندگی و رسیدگی به درخواست ها
ارائه کارتابل به هر خانواده متقاضی فرزند خواندگی که باعث شفافیت فرایند و آگاهی خانواده از روند رسیدگی در نتیجه رضایت
متقاضی می گردد

430

بـا

معاونت فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی
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گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

گزارش عملکــرد سـه ســاله

دفتر آمار و فناوری اطالعات

برنامههای پیش رو
طراحی و ایجاد سامانه جامع اعتیاد و اتصال سامانه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه به آن
استقرار سامانه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه در مراکز کودکان خیابانی
استقرار سامانه تشخیص هویت بر مبنای عنبیه در مراکز مداخله در بحران
اتصال سامانه فرزندخواندگی به سامانه شبه خانواده
اتصال سامانه فرزند خواندگی به سامانه وزارت امور خارجه جهت متقاضیان خارج از کشور
ارائه  APPموبایل سامانه دیده بان و دریافت شکایات از طریق پیام کوتاه
اتصال سامانه دیده بان به سامانه ارزیابی مراکز
پرداخت سایر یارانههای سازمان به روش پرداخت یارانه مراکز تحت نظارت سازمان
ارائه آمار و اطالعات سازمان به مردم در سامانه شفافیت به طور مستمر
تکمیل سامانه صدور مجوزهای موسسات تحت نظارت سازمان
ایجاد بایگانی الکترونیک از مدارک و مستندات صدور مجوز در سامانه صدور مجوزهای سازمان
استقرار سامانه آسیب های اجتماعی در مراکز افراد دارای اختالل هویت جنسی
استقرار سامانه آسیب های اجتماعی در مراکز کودکان خیابانی
استقرار سامانه آسیب های اجتماعی در مراکز راه نوین و خانه های امن
توسعه برنامه استقرار آسیب های اجتماعی تا پوشش دادن کاربران کل کشور

کالن پروژهها
اتصال ســامانه پرداخت یارانه مراکز تحت نظارت ســازمان به ســامانه های ثبت احوال ،پســت و سامانه شبکه احراز هویت
کاربران ارتباطی (شــاهکار) جهت شناسایی افراد و جلوگیری از پرداخت به افراد فوتی و اتصال به سامانه وسع وزارت رفاه جهت
استحقاق سنجی افراد
برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی و آموزش آنالین
راه اندازی ســامانه جامع تشــخیص هویت بر مبنای عنبیه برای همه افراد مجهول الهویه مراجعه کننده به بهزیستی مانند
کودکان کار و خیابانی ،زنان آســیب دیده  ،کودکان و افراد گم شــده ،سالمندان و افراد دارای اختالل روانی مجهول الهویه و هر
فردی که هویت وی قابل شناسایی نباشد.
راه اندازی ســامانه جامع آســیب های اجتماعی جهت پذیرش و ارجاع مراجعین از خط تلفن  123تا خانه ســامت ،خانه
نگهداری کودکان بی سرپرست و .....
طراحی و استقرار سامانه جامع خدمات مشاوره
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