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مستندسازی امالک سازمان و به روز رسانی آن

توصیف کیفی برنامه
مستندســازی امالک ســازمان و به روز رســانی آن از ابتدای تشکیل ســازمان با هدف صیانت و بهره برداری بهینه از امالک و ایجاد
شفافیت مشتمل بر فعالیت های ذیل طراحی و اجرا می گردد.
 تک برگی نمودن سند امالک اخذ نقشه utm -مستند سازی نمودن امالک سازمان

گزارش آماری
کل امالک ثبت شده سازمان:

 3192ملک

امالک دارای سند مالکیت:

 2080ملک (از سال  1397الی  191 - 1400مورد)

اسناد مالکیت تک برگی امالک:

 1471سند (از سال  1397الی  440 - 1400مورد)

امالک دارای نقشه :UTM

 1499ملک (از سال  1397الی  440 - 1400مورد)

438
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استفاده از خدمات رایگان وکالی دادگستری

توصیف کیفی برنامه
بمنظور رفع مشکالت حقوقی جامعه هدف سازمان بویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان و براساس تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان و
کانون وکال ،ضمن تخصیص وکیل معاضدتی برای جامعه هدف سازمان ،نسبت به ایجاد دفاتر معاضدت حقوقی توسط وکالی مجرب کانون
وکال در ادارات سازمان بهزیستی برنامه ریزی و اقدام می گردد.

آمار خدمات رایگان وکالی دادگستری
تعداد پرونده

واحد مبنا :تعداد پرونده
سال 97

1779

سال 98

1726

سال 99

2214

سال

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
بهره مندی از خدمات رایگان وکالی دادگستری در  5719پرونده حقوقی جامعه هدف سازمان
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طراحی و راه اندازی سامانه دادرس
توصیف کیفی برنامه
از اواخر سال  1397تمامی قراردادها ،تفاهم نامه ها ،دعاوی و امالک سازمان با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات احتمالی ضمن
بارگذاری در سامانه دادرس به سامانه شفافیت متصل شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
همچنین اپلیکشین مجموعه قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور جهت دسترسی عموم مردم در این سامانه بارگذاری گردیده است.

تفاهم نامه های بارگذاری شده در سامانه دادرس
میلیون ریال

واحد مبنا :تعداد
سال 97

16

سال 98

269

سال 99

2117

سال ( 1400سه ماهه اول)

402

سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

97

قراردادهای بارگذاری شده در سامانه دادرس
واحد مبنا :تعداد
سال 97

75

سال 98

1148

سال 99

1162

سال ( 1400سه ماهه اول)

300

تعداد

سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98

97

دستاوردهای اجرای برنامه
بارگذاری  2804تفاهم نامه توسط ستاد بهزیستی کشور و ادارات کل بهزیستی استان با سازمان ها ،دستگاهها ،موسسات ،نهادها
و شرکت های خصوصی در سطوح کشوری و استان ها در سال های  97الی 1400
بارگذاری  2685قرارداد ستاد بهزیستی کشور و ادارات کل بهزیستی استان با سازمان ها ،دستگاهها ،موسسات ،نهادها و شرکت
های خصوصی در سطوح کشوری و استان ها در سال های  97الی 1400
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ارتقاء فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی و بهبود نظارت و مدیریت آ نها

توصیف کیفی برنامه
 ارائه خدمات مختلف پشــتیبانی به حوزه های تخصصی و ضرورت اعمال مدیریت ،برنامه ریزی مناســب و پایش و تهیه گزارشهایمدیریتی در ابعاد مختلف
 -فراهم نمودن بستر مکانیزه در فرآیندهای جاری پشتیبانی که سرویس دهی به تمام حوزه های سازمان را بعهده دارد.

دستاوردهای اجرای برنامه
ارائه خدمات مختلف بصورت مکانیزه شامل :
 درخواست کاغذی دفاتر مکانیزه شــدن سیســتم اداره نقلیه اعم از درخواست خودرو و فراهم نمودن بستر مکانیزه جهت امور خدمات نقلیه و امکان تهیهگزارش مدیریتی
الکترونیکی شدن درخواست جنس از انبار تا تحویل ( صرفه جویی در کاغذ و وقت و بهبود فرایند و نظارت موثرتر)
الکترونیکی شدن درخواست ها (صرفه جویی در کاغذ و زمان و امکان گزارش گیری از نفرات و واحدها به روز )
امکان کنترل و مقایسه هزینه ها به تفکیک زمان ،موضوع و اخذ گزارش
کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی در زمان و تردد فیزیکی کارکنان برای انجام درخواست ها
امکان نظارت بهتر بر فرآیندهای انبار و مأموریت های خودرویی و تهیه گزارش مدیریتی
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اردوگاه های سازمان بهزیستی
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طراحی و اجرای برنامه های ورزشی برای جامعه هدف

توصیف کیفی برنامه
توانمند سازی جامعه هدف سازمان از طریق ورزش و فعالیت بدنی تاثیرات چشمگیری در ارتقاء سالمت جسمی و روحی این عزیزان
دارد .ســازمان به ورزش جامعه هدف به عنوان ابزاری جهت توانمندســازی و افزایش امید به زندگی در آنان می نگرد و براین اساس
توجه ویژه ای به ورزش همگانی افراد تحت پوشش دارد و با اهداف ذیل:
 -1کسب توانایی الزم جهت داشتن زندگی مستقل بدون نیاز به کودک دیگران
 -2برابری و عدالت در دسترسی و استفاده جامعه هدف سازمان از امکانات ورزشی جامعه مانند سایر افراد جامعه
 -3تغییر سبک زندگی و قرار گرفتن ورزش همگانی در برنامه روزانه زندگی گروه های هدف سازمان
 -4کمک به تعامل و ارتباط با گروه های هم نوع خود
 -5تقویت اعتماد به توانمندی های خود از طریق آشنایی با زندگی افراد موفق تحت پوشش سازمان

اجرای برنامههای ورزشی برای جامعه هدف
واحد مبنا :نفر
سال 97

11000

سال 98

16312

سال 99

( 403بصورت مجازی)

دستاوردهای اجرای برنامه
طراحی و اجرای برنامه های ورزشی در خانه در ایام شیوع کرونا
طراحی و اجرای یک جشنواره کشوری مسابقات ورزشی بصورت مجازی در رشته های مختلف
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خدمات پشتیبانــی

برنامههای پیش رو
عقد تفاهم نامه با فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین
اســتفاده از امکانات و ظرفیت های تخصصی فدراســیون های ورزشی در مراکز تحت نظارت بهزیستی به منظور رشد ورزش
همگانی در میان جامعه هدف
استفاده از توان تخصصی فدراسیون های ورزشی برای آموزش متصدیان امور ورزش در مراکز تحت نظارت بهزیستی
اســتفاده از توان متخصصین ســازمان برای آموزش مربیان تحت نظارت فدراسیون های ورزشی که در زمینه ورزش جامعه
هدف بهزیستی فعالیت می نمایند .
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ساماندهی و ارتقاء منابع انسانی سازمان

توصیف کیفی برنامه
اقدامات سازمان بمنظور ارتقاء سرمایه انسانی
 راه اندازی نرم افزار ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان :این نرم افزار با هدف استقرار دولت الکترونیک و افزایش سرعت و دقت درانجام فرایند طراحی شده و از سال 1399مورد استفاده کارکنان سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت.
 اخذ سهمیه استخدامیبرابر مفاد بند »ج« ماده  24قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تامین کمبود نیروی انسانی واحدهای تخصصی سازمان بهزیستی
کشــور ،سهمیه استخدامی اخذ و براساس مواد  44و 51قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برگزاری آزمون استخدامی ازطریق

نشر آگهی و جذب نیروی انسانی متخصص اقدام گردید.
 اجرای طرح سامانه وب پرسنلی نیروی انسانیپروژه یکپارچه سازی سامانه وب نیروی انسانی از سال  1399جهت استفاده از اطالعات متمرکز پرسنل و ارتباط با سایر سیستم های
مربوط به کارکنان از جمله سیستم حضور و غیاب ،سامانه آموزش ،سامانه حقوق و دستمزد ،سامانه ارزشیابی براساس نیاز سازمان به
دسترسی آنی به اطالعات مربوطه صورت گرفت .

450
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طراحی ،توزیع و ارزیابی  19000فرم الکترونیکی ارزیابی عملکرد کارکنان در سال  )99بمنظور شفافیت در فرایند ارزشیابی عملکرد
 itمحور بودن تکمیل فرم های ارزشیابی عملکرد
شفاف و تحول نگر بودن جذب و بکار گیری نیروی انسانی از طریق نشر عمومی آگهی استخدام
بارگذاری شفاف اطالعات ،سوابق علمی ،امتیازات کتبی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از طریق سامانه سازمان سنجش
اخذ مجوز استخدام  696نفر نیروی متخصص و توانمند مورد نیاز سازمان طی سال های  97تا 1400
یکپارچه سازی اطالعات پرسنلی استان های سازمان بهزیستی کشور
صدور احکام حقوقی کارکنان در بهزیستی استان ها از طریق سامانه وب
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کمک به ارتقاء سطح زندگی کارکنان سازمان
توصیف کیفی برنامه
 تالش و پیگیری جهت اخذ مجوز افزایش  50درصدی مواد  66،65و  68فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری جهت درج در احکام وافزایش حقوق کارکنان در اسفند 1398
 ایجاد نظام جامع امکانات  ،برنامه ها و خدمات رفاهی (بیمه تکمیل درمان کارکنان  -بیمه عمر بیمه اکمل کارکنان بازنشسته  -کمک هایرفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته ) با هدف:
 -1ارتقاء سطح کیفیت زندگی و رفاه مادی و معنوی کارکنان ما حفظ کرامات انسانی آنان
 -2تشویق و ایجاد انگیزه به منظور افزایش پتانسیل و عملکرد کارکنان با ارائه کمک های رفاهی نقدی و غیرنقدی در جهت بهره وری سازمانی
 تالش و پیگیری جهت اعطای فوق العاده امتیاز افزایش  20درصد مبلغ نهایی حکم پزشکان ،دندانپزشکان و داروسازان بمنظور جبران خدماتآنان در سازمان بهزیستی

بیمه تکمیل درمان کارکنان ستاد مرکزی
جلسه

واحد مبنا :جلسه
سال 97

1625

سال 98

1814

سال 99

1847

سال ( 1400سه ماهه اول)

1885
سال

( 1400سه ماهه اول)

99

97

98

بیمه تکمیل درمان کارکنان خدمات کشوری شاغل پس از تجمیع از سال  1398در کل کشور
جلسه

واحد مبنا :جلسه
سال 98

18307

سال 99

20600

سال ( 1400سه ماهه اول)

20761

انجام بیمه عمر ساالنه بالغ بر
 1310نفر از سوی ستاد مرکزی.

452

سال

( 1400سه ماهه اول)

99

98
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دستاوردهای اجرای برنامه
افزایش  50درصدی حقوق کارکنان سازمان
بیمه درمان تکمیلی  23،468نفر از همکاران و بازنشستگان بصورت سالیانه از 1398
بیمه عمر سالیانه بالغ بر  1310نفر از سوی ستاد مرکزی
اعطای فوق العاده امتیاز ویژه به میزان  20درصد مبلغ نهایی حکم در احکام پزشکان ،دندانپزشکان و داروسازان شاغل در سازمان
که هیچگونه فعالیت انتفاعی در مراکز آموزشی و درمانی ،بیمارستانها ،بخش خصوصی ،عمومی غیردولتی و  ...ندارند.
ستاد مرکزی و استانها تا سال 1397هرکدام بیمه درمان تکمیلی کارکنان را جداگانه با شرکتهای بیمه گر مختلف انعقاد قرارداد
می نمودند که در این بین برخی از استان ها بدلیل تقاضای اندک کارکنان با هیچکدام از شرکتدها قرارداد منعقد نمی کردند و همکاران
نیازمند در این زمینه دچار مشــکالت بســیار عدیده ی در خصوص درمان بودند لکن از ســال  ،۱۳۹۸مقرر گردید که این امر بصورت
یکپارچه و سراسری با شرکت بیمه گر واحد انجام پذیرد که بحمداهلل این امربا تالش همکاران محقق گردیده است
افزایش تعهدات شرکت های بیمه درمان تکمیلی کارکنان نسبت به قبل از تجمیع
بهره مندی کارکنان از مزیت حق سرانه درمان متناسب با تعهدات به نسبت جمعیت بیمه شدگان
رضایت مندی بیش از ۸۵درصد استان ها در دومین سال تجمیع بیمه تکمیل درمان در سراسرکشور
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ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به جامعه هدف سازمان

توصیف کیفی برنامه
با هدف تمرکز ،توسعه و پیگیری فعالیت های بیمهای سازمان جهت توانمندسازی جسمی و روحی افراد دارای معلولیت و مددجویان
تحت پوشش و ايجاد شرايط و بستر مناسب جهت حمايت هاي بيمه اي درماني و اجتماعي و مشارکت مؤثرتردر فعالیتهای اقتصادی
و اجتماعی اقدامات ذیل صورت می پذیرد:
 صدور و تمدید دفتر چه بیمه ساير اقشار جهت جامعه هدف سازمان پرداخت کمک هزینه درمان (از طریق صندوق درمان) مازاد بر بیمه پایه درمان به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تأمین بیمه اجتماعی از محل هدفمندي یارانه ها شامل مدیران و مربیان شاغل در مراکز غیردولتی (اجتماعی ،توانبخشی) انعقاد تفاهم نامه با موسســه خیریه زنجیره امید به منظور ارائه خدمات درمانی و توانبخشــی و انجام اعمال جراحی ارتوپدی ،قلبی،ترمیمی و تامین اندام مصنوعی در مددجویان زیر  18سال
 اقدامات الزم در زمینه درمان و صدور مدارك هویتی جهت افراد مجهول الهویه طبق مفاد تفاهم نامه منعقد شــده با ســازمان بیمهسالمت ایران

عملکرد ارائه خدمات بیمهای و درمانی به جامعه هدف سازمان
نفر

واحد مبنا :نفر
سال 97

652،512

سال 98

576،131

سال 99

755،461

سال 1400

802،923

نرخ رشد سال  1400به :97
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% 23

سال

1400

99

98

97

بـا
معاونت توسعه مدیریت و منابع

دستاوردهای اجرای برنامه
رشد  23درصدی خدمات بیمه و درمانی ارائه شده به جامعه هدف
تغییر رویکرد از بیمه پایه درمان(سطح  )1به بیمه های تکمیلی و اجتماعی ( سطح  2و سطح )3
حذف دفترچه های بیمه سالمت (سایر اقشار) و ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به جامعه هدف بصورت برخط (آنالین)
در حال حاضر در کل کشور تعداد  2400000خانوار شهری و روستایی ،تحت پوشش خدمات بیمه ای مستمر و غیرمستمر پایه هستند.
 100درصد مددجویان تحت حمایت که دارای هیچ گونه دفتر چه خدمات بیمه ای نبوده اند شناسایی و در سامانه سازمان بهزیستی
برای طی مراحل بعدی ثبت شده اند.
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گزارش عملکرد سه ساله سازمان بهزیستی کشور

گزارش عملکــرد سـه ســاله

منابع انسانـــی

برنامههای پیش رو
تحوالت نوین در ســامانه ارزشــیابی عملکرد کارکنان و کسب امتیاز کامل شاخص الکترونیکی نمودن فرم مذکور در ارزیابی
عملکرد دستگاه های اجرایی که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور بصورت ساالنه صورت می گیرد.
اخذ سهمیه استخدامی براساس بند»ج« ماده  24قانون مدیریت خدمات کشور جهت سال 1400
تمرکز فعالیت بیمه های مختلف مددجویان در یک حوزه

افزایش بهره گیری از ظرفیت مؤسسات خیریه و تشکلهای مردم نهاد در ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف سازمان

کالن پروژهها
مرتبط نمودن سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان با سایر سامانه ها جهت بهره برداری در تصمیم های اداری
تامین نیروی انسانی الزم جهت اجرای ماده  80قانون برنامه ششم توسعه
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معرفی اردوگاه های سازمان بهزیستی
مجتمع آموزشی
فرهنگی حبیب ابن
مظاهر  -تنکابن
مجتمع آموزشی
فرهنگی شهید
بهشتی  -خزرآباد
مجتمع آموزشی
فرهنگی شهید
عظیمی  -بابلسر
مجتمع آموزشی
فرهنگی ابن سینا
 همدانمجمتع آموزشی
فرهنگی ثامن االئمه
 -مشهد

