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پیشݡݡگفتــار
کل روابــط عمومــی و  گزیــده از حاصــل تاش هــای همــکاران مــن در اداره  گزارشــی  آنچــه پیــش رو داریــد، 
امــور بین الملــل در جهــت انعــکاس فعالیت هــای همــکاران عزیزمــان در بخش هــای مختلــف ســازمان 

کــه بــه لطــف پــروردگار در طــی ســال های 1398 تــا 1399 بــه انجــام رســیده اســت. بهزیســتی اســت 
زندگــی در عصــر ارتباطــات و آوار اخبــار واقعــی و جعلــی بخصــوص در حوزه هــای آســیب های اجتماعــی و 
کــه براســاس اصــول دموکراتیــک بایــد  معلولیت هــا، مدیریــت رســانه ای به ویــژه بــرای نهادهــای دولتــی را 
بطــور پیوســته در معــرض پرسشــگری و روشــنگری باشــند بــه امــری فراتــر از صــرف یــک روابــط عمومــی 

کــرده اســت. تبدیــل 
کنــم که فعالیت در روابط عمومی ســازمانی پرچالش مانند ســازمان بهزیســتی،  ت می توانــم اقــرار 

ٔ
بــه جــرا

بــا انبــوه انتظــارات و مطالبــات اجتماعــی و البتــه برحــق، به رغــم ظاهــر راحت نمــای آن یکی از دشــوارترین 
کاری مــن بوده اســت. دوران 

تــاش مــا در ایــن دوران، بــر چنــد اصــل اســتوار بود. اینکه روشــنگر باشــیم و نه توجیه گــر؛ اینکه نگاه ترحم 
کنیــم؛ اینکــه بــه جــای تبلیغــات قبــل وقــوع  آمیــز بــه مددجویــان را بــه نــگاه تکریــم آمیــز بــه ایشــان تبدیــل 
یــک اتفــاق، اخبــار آن را پــس از انجــام قطعــی منتشــر کنیم؛ اینکه باتــاش خود کمبود اعتبــارات را جبران 



کارکنــان و مددجویــان تحــت پوشــش ســازمان در فعالیت هــای روابط عمومــی  کنیــم؛ اینکــه از ظرفیــت 
کثر تعامل و همکاری را داشــته باشــیم؛  کثــر اســتفاده را بکنیــم؛ بــا بخش هــای مختلف ســازمان حدا حدا
ــار خــوب از ســازمان بهزیســتی را در رســانه ها و  ــواده ســازمان بدانیــم؛ اخب شــرکای اجتماعــی را جــز خان

گســترش دهیــم و ... . فضــای مجــازی 
کــه بــر اســاس  در همیــن راســتا بــا مخاطب شناســی، ایجــاد ســایت اطاع رســانی فعــال و پــر محتــوا 
اســتانداردهای الزم عــاوه بــر اطاع رســانی اخبــار ســتادی و اســتانی، خدمــات الکترونیــک ســازمان 
را نیــز در اختیــار مخاطبــان قــرار می دهــد، اســتفاده از پلتفروم هــای اطاع رســانی در فضــای مجــازی، 
کل محتــرم و  تنــوع بخشــی بــه محصــوالت خبــری، ارتبــاط موثــر بــا همــکاران اســتانی از جملــه مدیــران 
کثری، ارتباط مســتمر، دائم و دو ســویه  مســئوالن روابــط عمومــی در جهــت تولیــد محتوای خــوب و حدا
کثــری فضــای مغفــول مانــده رســانه ای  کشــور ســعی در احیــای حدا بــا خبرنــگاران محتــرم رســانه های 

گاهی بخشــی در زمینــه فعالیت هــای ســازمان بهزیســتی داشــته باشــیم. درجهــت اطاع رســانی و آ
گرچــه در برخــی از تعامــات بــا بعضــی رســانه های پــر مخاطــب بدلیــل محدودیت هــای موجــود مالــی و 
قانونــی، جهــت عقــد قراردادهای تبلیغاتی نتوانســتیم مانند ســایر دســتگاه های مشــابه توفیقی حاصل 

کــه از روزنه هــای موجــود صــدای بهزیســتی را هرچنــد انــدک به گوش  کنیــم، امــا تمــام ســعی مان را کردیــم 
مردم برســانیم.

در پایــان از اعتمــاد و هدایت هــای ارزشــمند جنــاب آقــای دکتــر وحیــد قبــادی دانــا رئیــس محتــرم 
کشــور و جنــاب آقــای دکتــر عطــوف مدیــرکل حــوزه ریاســت و همچنیــن همراهی هــا  ســازمان بهزیســتی 
و همکاری هــای معاونیــن ســازمان، همــه همــکاران خوبمــان در ادارات کل ســتادی و اســتانی، زحمــات 
کشــور و مســئوالن روابــط عمومــی  کل روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی  همــکاران خوبــم در اداره 
در اســتان ها، شهرســتان ها و همکارانشــان، همراهــی رســانه های محتــرم و خبرنــگاران عزیــز حــوزه 
کارشناســان، مددجویان و شــرکای اجتماعی ســازمان بهزیســتی  اجتماعی و همچنین تمام همکاران، 

کشــور همــراه و یاریگــر مــا بودنــد سپاســگزاری می نمایــم. کــه دلســوزانه در جــای جــای 

مسعود  آسیمــا
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور
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13 اطـالع رســانــــــݡݡی و ارتباط با رسانه

خبــــــــــر وخبــــــــــر و
اطالع رسانیاطالع رسانی

وب ســایــــــــت
اینستـــــاݡݡگرام
تـــلـــــــــــــــݡݡگرام

آپــــــــــــــــــــــــارات
سامانه پیامکـݡی
 اتاق خبــــــــــــــــر 
رادیو بهزیستــݡی

اقدامات  ویژه

راه اندازی پایگاه جامع اطالع رسانی به زبان های فارسی و انگلیسی

اطالع رسانی از طریق پلتفرم های پرمخاطب در فضای مجازی به زبان های فارسی و انگلیسی

شبکه سازی در فضای مجازی با همکاری روابط عمومی استان ها

راه اندازی تلوزیون اینترنتی سازمان بهزیستی در پلتفرم آپارات

اطالع رسانی از طریق سامانه پیامکی

تولیدات متنوع محصوالت خبری صوتی و تصویری )رادیو بهزیستی و اتاق خبر(
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پایگاه اطالع رسانی

سایت فارسی

کارکنــان، جامعــه هــدف و عمــوم  ســایت خبــری یکــی از مرســوم تریــن شــیوه هــای تبــادل اطاعــات بیــن 
مــردم بــا یــک ســازمان اســت. در واقــع یــک ســایت ســازمانی بــه بهتریــن شــکل موجــود امــکان دسترســی 
ــه یــک  ک ــه ایــن ترتیــب اســت  ــه خدمــات و اطاعــات مــورد نیــاز مخاطبــان خــود را فراهــم می کنــد و ب ب
ســازمان مــی توانــد مخاطبــان داخلــی، خارجــی خــود را در جریــان امــور جــاری و دســتاوردها قــرار دهــد و 

بــا آنــان در تعامــل باشــد.
بــا توجــه بــه جامعــه هــدف گســترده و متنــوع ســازمان بهزیســتی و تعــدد خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن 

ســازمان بــه صــورت تخصصــی و یــا عمومــی بــه مــردم، ســعی بــر آن شــده اســت تــا از همــه ظرفیــت هــای 
موجــود بــرای ســهولت در دسترســی و ارائــه اطاعــات و خدمــات بــه صــورت غیر حضوری و دســترس پذیر 
گیــری شــود. در واقــع ســعی مجموعــه روابــط عمومی بهزیســتی بــر آن بوده  بــرای همــه افــراد جامعــه بهــره 
کــه نخســت، بــا در دســترس قــرار دادن اطاعــات و معرفــی خدمــات بــه ویــژه خدمــات الکترونیــک زمینــه 
گــردآوری  کنــد و در مرحلــه بعــد بــه  کمتــر  مراجعــه حضــوری جامعــه هــدف و مخاطبــان را تــا حــد امــکان 

نظــرات و تحلیــل و بررســی اطاعــات دریافتــی از مخاطبــان  بــه بهبــود فراینــد اطــاع رســانی بپردازنــد.

کنونــی در ســال 1398 بــه هــدف اطــاع رســانی  کشــور بــا شــکل  پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بهزیســتی 
گیــری عمــوم جامعــه راه انــدازی شــد. جامــع و قابلیــت دســترس پذیــری و بهــره 

کشــور و 31 صفحــه اســتانی، صفحــات معاونــت  کــه متشــکل از  صفحــات ســتاد بهزیســتی  ایــن پایــگاه 
ــه هــای ســازمان ســعی دارد اخبــار و اطاعــات مــورد نیــاز مخاطبــان خــود را در ابعــاد  هــا و دبیرخان

کنــد. مختلــف تامیــن 
در ایــن ســایت ســعی شــده اســت در ارائــه اطاعــات از قالــب هــای متنــوع اعــم از متــن، فیلــم، تصویــر، 
ویدئــو، اینفوگرافیــک، موشــن گرافیک، پوســتر و ... اســتفاده شــود و  بخشــنامه هــا، قوانیــن، درگاه هــای 
خدمــات الکترونیــک، رادیــو بهزیســتی، اتــاق خبــر،  اخبــار ملــی و اســتانی بــه ســهولت قابــل رویــت و 
گیــری از هــوش مصنوعــی امــکان الزم  دسترســی باشــد و بــرای افــراد دارای معلولیــت بینایــی نیــز بــا بهــره 

گرفتــه شــده اســت.  بــرای اســتفاده مســتقل از ســایت در نظــر 
ــه از ســایت ســازمان در طــول دوســال 98 و99 صــورت  ک ــد هایــی  کــه مجمــوع بازدی ــر اســت  شــایان ذک

ــه  8 میلیــون و 510 هــزار بازدیــد اســت. گرفتــه، عــددی قریــب ب



سایت انگلیسی

بخــش انگلیســی ســایت ســازمان بهزیســتی نیــز بــا توجــه بــه ضــرورت انعــکاس اطاعــات و خبرهــای مهــم 
کشــور و بــه طــور عمــوم افــراد غیــر ایرانــی، در دی مــاه ســال 1398 راه  و تاثیرگــذار بــرای ایرانیــان خــارج از 

کاربــردی همچــون معرفــی خدمــات  انــدازی شــد. در ایــن ســایت ســعی بــر آن شــده اســت تــا اطاعــات 
گیــرد.  ســازمان و مهم تریــن اخبــار و رویدادهــای ســازمان بهزیســتی در اختیــار مراجعــان و مخاطبــان قــرار 

15 اطـالعرســانــــــݡݡیوارتباطبارسانه
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کار شده  کل اخبار 
 )سال 98 و 99(    

کل فلیم و ویدئو های بارگذاری 
شده  )سال 98 و 99(     

کل گزارش های تصویری 
بارگذاری شده )سال 98 و 99(

کل فایل های صوتی
 بارگذاری شده )سال 98 و 99(  

w w w . b e h z i s t i . i r
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فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
گرام / تلگرام/ آپارات( )اینستا

کشــور نیــاز بــه شــناخت و درک متقابــل بــرای ایجــاد رابطــه بهینــه  امــروزه ســازمان بهزیســتی 
و توســعه تفاهــم بــا عمــوم مــردم را بــه عنــوان یــک اصــل اساســی پذیرفتــه اســت لــذا در 
عصــر ارتباطــات در راســتای تحقــق روابــط  عمومــی هوشــمند )الکترونیــک( بــا اســتفاده از 
ــر محیــط درون ســازمانی را مدیریــت می کنــد و  کــم ب تکنولوژی هــای روز ارتباطــی فضــای حا
جریــان اندیشه ســازی و تصمیم گیری هــای اجتماعــی را در جهــت اهــداف و منافــع ســازمان 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
کــه مــی توانــد به عنوان رســانه مســتقل و با نفوذ هر ســازمان  کارآمــد ارتباطــی  یکــی از ابزارهــای 
گیری از فضای مجازی، پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی اســت  گرفته شــود بهره  کار  به 
کــه بــه عنــوان پرکاربردتریــن فناوری هــای اطاعاتــی در روابــط عمومــی نســل نــو مــورد اســتفاده 
گیرتــر  قــرار می گیــرد. بکارگیــری ایــن فنــاوری، روابــط عمومــی را پاســخگوتر، در دســترس تر و فرا
کنــون توانســته ایم اطاعــات ســازمانی را بــه  کــرده اســت؛ در واقــع بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری تا
کنیــم.  ســرعت بــه طیــف بزرگــی از مخاطبــان ارســال و بازخوردهــای مخاطبــان را نیــز دریافــت 
کــه در ابتــدا نیــز فلســفه وجــودی روابــط عمومی هــا همیــن بــوده اســت و  بایــد بــه یــاد آوریــم 
فناوری هــای اطاعاتــی و ابزارهــای الکترونیــک بــر میــزان تحقــق اهــداف و ماموریت هایمــان 

افــزوده اســت.
گرام بــه عنــوان دو پلــت فــرم پــر مخاطــب نیــز ســعی بــر آن شــد علــی رغــم  در تلگــرام و اینســتا
محدودیــت هــا و مشــکات موجــود از همــه امکانــات و ظرفیــت هــا در ایــن رســانه ها بــرای ارائه 

گاهــی بخشــی مخاطبــان بــه شــکل های مختلــف اســتفاده شــود.  اطاعــات و آ



19 اطـالع رســانــــــݡݡی و ارتباط با رسانه

گرام فارسی اینستا
کل روابــط  کشــور از بهمــن مــاه 1397 توســط اداره  گرام فارســی ســازمان بهزیســتی  صفحــه رســمی اینســتا
عمومــی و امــور بیــن الملــل، بــا هــدف معرفــی خدمــات ایــن ســازمان در فضــای مجــازی راه انــدازی شــد و تــا بــه 
گــزارش  امــروز موفــق بــه جــذب بیــش از 10 هــزار فالــور شــده اســت. انتشــار پســت هــای مرتبــط در قالــب اخبــار، 
کلیــپ، موشــن گرافیک، اینفوگرافــی، PSA، پوســتر و...صــورت پذیرفتــه اســت. در حــال حاضــر 31  تصویــری، 

گرام اســتانی و صفحــات متعــدد شهرســتانی بهزیســتی در حــال فعالیــت هســتند. صفحــه اینســتا

3800 پست بارگذاری شده در سال 98و 99

@swo.ir
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گرام انگلیسی اینستا
گرام انگلیســی ســازمان بهزیســتی در بهمن ماه ســال 1397 با هدف معرفی خدمات ســازمان و انعکاس  اینســتا
کــه بیشــترهای آژانــس هــای ســازمان ملــل در تهــران و افــراد غیــر فارســی  کــرده اســت  کار  مهمتریــن اخبــار آغــاز بــه 

کنند. کشــورهای مختلــف پســت هــای ایــن صفحــه را دنبــال مــی  زبــان از 

 283 پست بارگذاری شده در سال 98
453 پست بارگذاری شده در سال  99

@swo_ir
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تلݡگرام
کاربــران  تلگــرام در ایــران از محبوب تریــن اپلیکیشــن های پیام رســان محســوب می شــد، تعــداد زیــادی از 
کرده اند.تــا شــهریور 139۵، بیــش از  امکانــات منحصربه فــرد تلگــرام را به عنــوان دلیــل انتخــاب آن مطــرح 
کاربــر  کاربــر ایرانــی در تلگــرام فعالیــت می کردنــد. ایــن آمــار در نیمــه ســال 1396 بــه 40 میلیــون  20 میلیــون 
کشــور بــه اســتفاده از  ایرانــی رســید. ایــن میــزان اســتفاده از تلگــرام باعــث شــده تــا 60 درصــد پهنــای بانــد 
کانال تلگرامی ســازمان بهزیســتی در مهرماه  ایــن پیام رســان اختصــاص یابــد. همیــن موضوع باعث شــد 

کننــده دارد. کــه در حــال حاضــر نزدیــک بــه یــک هــزار دنبــال  کنــد  1398 راه انــدازی و شــروع بــه غعالیــت 

2750 پست بارگذاری شده در سال 98 و99 

@behzisti.ir
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آپارات
کــه اشــاره شــد بــا وجــود محدودیت هــای اســتفاده از پیام رســان های خارجــی، اســتفاده وســیع از  همانطــور 
گرفــت و بــا جلســات متعــدد بــا مدیــران  امکانــات پلــت فــرم آپــارات بــه عنــوان رســانه ای داخلــی مــورد توجــه قــرار 
گاهی بخــش و اطاع رســان  گرفتــه امــکان پخــش وســیع بســیاری از ویدئوهــای آ آپــارات و هماهنگی هــای صــورت 
و پخــش زنــده برنامه هــا و جلســات و رویدادهــای ســازمان بهزیســتی بــرای عمــوم مــردم امــکان پذیــر شــد. در حــال 
حاضــر بســیاری از ادارات بهزیســتی اســتانی و شهرســتانی از امکانــات ایــن پیام رســان بــرای نشــر اطاعــات بهــره 

می برنــد.

278  ویدئو بارگذاری شده در سال 98و 99

@behzisti
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سامانه پیامک
ــاه بــه صــورت انتشــار اخبــار ســتادی، اعــام مراســم و همایــش و  کوت کنــون در زمینــه بکارگیــری رســانه پیــام  تا
ــک و  ــام تبری ــال پی ــتناد، ارس ــل اس ــن و قاب ــاری روش ــه آم ــا جامع ــی ب ــنجی پیامک ــری، افکارس ــت های خب نشس
کارکنــان و پیشــگیرانه بــه جامعــه هــدف و برگــزاری مســابقات  تهنیــت مناســبت ها، ارســال پیــام انگیزشــی بــه 
گذشــته در مجمــوع 852  کــه بــه طــور مثــال تنهــا در قالــب پیامــک در دو ســال  بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت 

عنــوان پیامــک بــرای 948 هــزار و 716 نفــر ارســال شــده اســت.

388  پیامک ارسال شده در سال 98
194  پیامک ارسال شده در سال 99

3000012345
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تنــوع جامعــه هــدف و مخاطبــان ســازمان بهزیســتی موجــب آن شــده اســت تــا در تولیــد محتــوا  و 
اطاع رســانی از قالب هــای مختلفــی بــرای انتشــار اخبــار و رویدادهــا اســتفاده شــود. یکــی از ایــن قالب هــا 
کــه بــه صــورت هفتگــی همــراه بــا رابــط ناشــنوایان مهمتریــن  اتــاق خبــر ســازمان بهزیســتی  اســت، 
کند.اتــاق خبــر  رویدادهــای ســازمان بهزیســتی و اخبــار مربــوط بــه جامعــه هــدف ســازمان را روایــت مــی 
کــرده و بــا زبــان فارســی و انگلیســی تــا پایــان ســال 1399،  کار  ســازمان بهزیســتی از مــرداد 1399 شــروع بــه 

37 قســمت از آن منتشــر شــده اســت.

اتاق خبر

37  برنامه بارگذاری شده در سال 99 
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پادکســت رادیــو بهزیســتی، بــا تــاش جمعــی از مددجویــان نابینــای تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی و 
بــا حمایــت و مشــارکت واحــد روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان بهزیســتی کشــور، در اوایــل ســال 
گــردآوری شــد و تــا پایــان ســال 1399، 22 قســمت از ایــن مجموعــه تدویــن شــد و بــرروی وبســایت   1399
کشــور منتشــر شــده اســت. همچنیــن بــه مناســبت روز جهانــی عصــای ســفید و روز  ســازمان بهزیســتی 
جهانی معلولین، دو پادکســت ویژه در قالب رادیوبهزیســتی برروی پایگاه اینترنتی ســازمان منتشــر شــد.
کــز مرتبــط بــا ایــن ســازمان از یــک ســو  بازتــاب فعالیــت هــای ســازمان بهزیســتی و معرفــی ســامانه هــا و مرا
کــه بــرای معلولیــن ایجــاد شــغل  کارآفرینانــی  و معرفــی معلولیــن موفــق و بســته هــای آموزشــی و معرفــی 
کــه بــرای پادکســت رادیــو  کارآفریــن بــوده انــد، ازجملــه اهدافــی بــود  کــه خودشــان  کــرده انــد یــا معلولینــی 

بهزیســتی تعییــن شــد.

رادیو بهزیستی
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آمار شبکه های مجازی 
سازمان بهزیستی در سال های 98 و 99

|  ســــــال 98و 99  ||  ســــــال 98و 99  |
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 283 پست در سال 98
453 پست در سال  99

@swo.ir

@swo_ir

|  ســــــال 98و 99  |

|  ســــــال 98و 99  |

اینستاگرام فارسی

اینستاگرام انگلیسی

 3800 پست

 736 پست

27 اطـالعرســانــــــݡݡیوارتباطبارسانه
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ارتباط با رسانه 
ارتبــاط بــا رســانه ها یکــی از مهم تریــن و حســاس ترین وظایف و ماموریت هــای درون ســازمانی واحدهای 
روابــط عمومــی را تشــکیل می دهــد و از ایــن طریــق زمینــه انتشــار و انعــکاس برنامه هــا، سیاســت ها و 
گاهــی عمومــی و روشــنگری افــکار عمومــی را فراهــم مــی آورد. اقدامــات ســازمان ها در راســتای افزایــش و آ

ــا و محــدود شــدن برنامه هــای حضــوری و نیــل بــه ســوی  کرون در ســال 1399 بــا وجــود شــیوع بیمــاری 
ــای خبــری  ــانه ها در برنامه ه ــی رس ــور فیزیک ــدم امــکان حض ــی وع کنفرانس ــو  ــای آنایــن و ویدئ برنامه ه
امــکان حضــور  افزارهــای مختلــف  نــرم  از ظرفیت هــای فضــای مجــازی و  بــا بهره گیــری  ســعی شــد 
خبرنــگاران بــه صــورت آنایــن در برنامه هــا ایجــاد شــود. همچنیــن بــه منظــور برقــراری عدالت رســانه ای و 
دسترســی خبرنــگاران بــه مدیــران ســازمانی عــاوه بــر هماهنگــی بــرای مصاحبه هــای تلفنــی، فایل هــای 

گرفــت. صوتــی در خصــوص موضوعــات مختلــف ســازمان تهیــه و در اختیــار عمــوم رســانه ها قــرار 
کــه پیــش از ســال 1399 بــه صــورت دســتی و غیــر سیســتماتیک انجــام  در حــوزه رصــد اخبــار رســانه ها نیــز 
می گرفــت طــی قــراردادی بــا شــرکت نیوزهــاب امــکان جســتجو و رصــد اخبــار ســازمانی و مرتبــط در ســتاد 

کشــور مهیا شــد. بهزیســتی و 31 اســتان 

ارتباط سازمان بهزیستی با رسانه ها در سال های 1398 و 1399

مصاحبه های هماهنگ شده

نشست های خبری

دعوت های خبری از رسانه ها

برنامه های آنالین و ارسال صدا و اخبار به رسانه ها

برنامه های رادیو و تلویزیونی با حضور مدیران

بولتن خبری خبرگزاری ها و نشریات

بولتن خبری فضای مجازی

1
3

9
8

1
3

9
9

900800

4014

49

رصد صورت نگرفته
رادیو:

تلوزیون:

48

-

-

-

90
920

833

232

143

ارتباط با  رسانهارتباط با  رسانه
اقدامات  ویژه

برگزاری نشست های خبری

هماهنگی مصاحبه و گفتگوی مسئوالن سازمان با رسانه ها

دعوت از رسانه ها برای پوشش مراسم های سازمان

کرونا جهت استفاده رسانه ها پوشش آنالین مراسم و برنامه ها در دوران شیوع 

هماهنگی حضور مدیران در برنامه های رادیویی و تلویزیونی

تهیه بولتن خبری از اخبار مرتبط با سازمان بهزیستی در رسانه ها و فضای مجازی

راه اندازی سامانه رصد اخبار برای ستاد سازمان بهزیستی و 31 استان
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تصاویرارتباطبارسانه
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تصاویرارتباطبارسانه
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تبلیغات

    امور طـراحی            امور هنـری            سمعی و بصری            انتشارات



33 تبلیغات

اقدامات  ویژه

ح  ج زیرنویــس در رســانه ملــی بــه مناســبت هــای مختلــف از جملــه عیــد ســعید فطــر، طــر در

ح پــازل همدلــی و .... ایــران همــدل، طــر

گاهی بخش از رسانه ملی کلیپ های فرهنگی و موشن گرافی های آ پخش 

تولید پوسترها و بنرهای تبلیغاتی

کشور ج اطالعیه در روزنامه های  در

کلیپ های فرهنگی در سایت، فضای مجازی و ... انتشار 

انتشار پیامک های تبلیغاتی

حضور در برنامه ای اجتماعی صداوسیما و تشریح فعالیت های سازمان

نصب بیلبوردهای مناسبتی و مشارکت خیرین در سطح شهرها

بهزیســتی در  نصــب پوســترهای ســازمان  متــرو جهــت  و  اتوبوس رانــی  بــا شــرکت  تعامــل 

مختلــف مناســبت های 

تعامل با هنرمندان جهت انتشار تبلیغات سازمان در صفحات مجازی

گاهی بخشــی  اســتقرار میزخدمــت در محل هــای پــر تــردد شــهرها، نمازهــای جمعــه و ... جهــت آ

بــه مــردم در خصــوص فعالیــت های ســازمان بهزیســتی
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واحد تبلیغات

گاهــی بخشــی و اطــاع رســانی بــه عمــوم مــردم،  تبلیغــات در ســازمان بهزیســتی نقــش بســزایی در امــر آ
کنــد. خیریــن و جامعــه هــدف را ایفــا مــی 

گاهــی بخشــی، نیکــوکاری و جــذب  امــروزه موفقیــت بســیاری از امــور بخصــوص فعالیــت هایــی ماننــد آ
کمــک هــای مردمــی در ســازمان هایــی ماننــد بهزیســتی به انجام تبلیغات درســت، صادق و شــفاف در 

ایــن خصــوص مرتبط اســت.
ــا شناســایی نیازهــای حــوزه هــای تخصصــی ســازمان بهزیســتی و  در ایــن واحــد ســعی شــده اســت ب
گیــری از تــوان متخصصیــن در جهــت اطاع مخاطبان ســازمان بهزیســتی فعالیت های مطلوبی  بهــره 

صــورت پذیــرد.



35 تبلیغات
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طراحــــݡݡیطراحــــݡݡی

پوستـــــــــــــــــــــــر
بنــــــــــــــــــــــــــــــــر
بــروشـــــــــــــــــور
اینفوݡگرافیک
فــوم بــــــــــــــــرد
تقــــــــویـــــــــــــــم

تـــــــــــــــــــابلــــــــــــــــــــــــو
یـــونــــــــی فـــــــــــــــــــــرم
لــــــــــــــــــــوݡݡگـــــــــــــــــو
تـنـــدیـــــــــــــــــــــــــــــــس
ح های سایـــــــت طر
گرام اسالید اینستا

واحد طراحی
گســترده ای از طراحــان  روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی در طــول ســال هــا از هنــر و توانمنــدی طیــف 

کشــور جهــت انجــام امــور طراحــی و تبلیغــی ســازمان بهــره جســته اســت. هنرمنــد 
امــا دســتاورد ویــژه در ایــن میــان اســتفاده از توانمندی هــا و اســتعدادهای جامعــه هــدف ســازمان 
کار بــا اعــالم فراخــوان عمومــی و تشــکیل بانــک  در خصــوص امــر طراحــی و ســپردن بخــش مهمــی از 

اطالعاتــی و اجرایــی طراحــان جامعــه هــدف، در ایــن زمینــه بــوده اســت.

طراحی بیش از

طراحی بیش از

طراحی بیش از

طراحی بیش از

طراحی بیش از

طراحی تابلوهای اختصاصی سازمان

طراحی تقویم اختصاصی سازمان

طراحی یونی فرم اختصاصی سازمان

طراحی لوگو طراحی تندیس

طرح های مربوط به سایت سازمان

طراحی بیش از

پوستر در سال های 98 و 99

بنر تبلیغاتی، مناسبتی و اطالع رسانی در سال های 98 و 99

بروشور آگاهی دهی و اطالع رسانی در سال های 98 و 99

اسالید اینستاگرامی آموزشی و مناسبتی در سال های 98 و 99

فوم برد اطالع رسانی و تبلیغاتی در سال های 98 و 99

اینفوگرافی درخصوص فعالیت های سازمان در سال های 98 و 99

200

300

40

200

100

100

اســتفاده از توانمنــدی هــا و اســتعدادهای جامعــه هــدف ســازمان بخصــوص افــراد دارای 
کار بــا اعــالم فراخــوان  معلولیــت در خصــوص امــور طراحــی و ســپردن بخــش مهمــی از 

عمومــی و تشــکیل بانــک اطالعاتــی و اجرایــی طراحــان جامعــه هــدف
طراحی پوستر روز جهانی نابینایان توسط هنرمند نابینا

طراحی بیش از 940 عنوان مختلف پوستر، بروشور، اینفو، بنر و ... در سال های 98 و 99

اقدامات  ویژه



37 تبلیغات

طولسالهای98و99 طراحیبیش از 200پوستردر پوستــر
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39 تبلیغات



40
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مجموعه طراحی های انجام شده در هفته بهزیستی   |   1398   |
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بنرهای معرفی پروژها های انجام شده در هفته بهزیستی44
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بیلبردهای نصب شده در مترو تهران 
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مجموعه طراحی های چهاردهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر   |   1398   |
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مجموعه طراحی های هفته بهزیستی
|   1399   |
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مجموعه طراحی های هفته تکریم افراد دارای معلولیت    |   1399   |
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طولسالهای98و99 طراحیبیش از 300بنرتبلیغاتی،مناسبتیواطالعرسانیدر بنــــر
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حوزه های اصلی فعالیت های معاونت امور اجتماعی

کودکان و  کودک،  کودکان و نوجوانان )مهدهای  ۱- دفتر امور 
نوجوانان بدسرپرست(

زن  )خانواده های  زنان  و  خانواده  توانمندسازی  دفتر   -۲
سرپرست و سایر خانواده های نیازمند(

زنان  و  )دختران  اجتماعی  آسیب دیدگان  امور  دفتر    -۳
معرض  در  زنان  منزل،  از  فرار  خیابانی،  کودکان  آسیب دیده، 

خشونت(
شامل:  )اورژانس اجتماعی(  اجتماعی  فوریت های  مرکز   -۴
و  بحران  در  مداخله  مرکز  سیار،  خدمات   ،123 تلفن  خط 
کودک آزاری،  کنترل  پایگاه خدمات اجتماعی برای مداخله و 
معرض  در  زنان  و  دختران  خودکشی،  به  اقدام  همسرآزاری، 

آسیب های اجتماعی حاد، و مشکات حاد خانوادگی

که  اجتماعی  امور  معاونت  اصلی  راهبردهای  و  رویکردها 
ساالنه  سیاست گذاری های  و  برنامه ریزی ها  سرلوحه 

معاونت قرار می گیرد عبارتند از:
گروه های هدف 2-حمایت طلبی  1- توانمندسازی 

3- بازاریابـــی اجتماعـــی 4 -اقدامـــات رســـانه ای 5-شـــریک یابی 
استانداردســـازی   -7 ســـازمانی  ج  خـــار منابـــع  جـــذب   -6
خدمـــات 8-ارزشـــیابی خدمـــات 9- توســـعه همـــکاری بـــا بخـــش 
هـــای محلـــی)CBO( ســـازمان  غیـــر دولتی)انتفاعی-تشـــکل 

)NGO(هـــای مـــردم نهـــاد

مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

دختران و زنان در معرض آسیب های اجتماعیدختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

نحوه 
پذیرش

نحوه 
ترخیص اهداف

کز مداخله مرا
 در بحران

مراجع قضایی و 
نیروی انتظامی

ازدواج
 و تشکیل خانواده

ایجاد زندگی مستقل از 
کاریابی طریق ایجاد اشتغال و 

ارجاع به
کز ذیربط  سایر مرا

بازگشت به خانواده 
یا اقوام نزدیک

آموزش فنی و خود معرف
حرفه ایی

آموزش تحصیلی 
و تکمیلی

خدمات 
کاریابینگهداری

آموزش هنری
 و فرهنگی

خدمات 
تخصصی

افراد 
مشمول

ایجاد امکانات و تسهیات الزم به منظور بازپروری و 
بازتوانی روانی، اجتماعی خدمت گیرندگان

جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و 
بدآموزی خدمت گیرندگان در یک مکان

سهولت دسترسی به خانواده های خدمت گیرندگان جهت 
اخذ اطاعات بیشتر به منظور ترخیص آنان و پیگیری پس از 

ترخیص آنان

مددکاری اجتماعی
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بسمه تعالی

ضرورت راه اندازی
 مرکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی

در همــه جوامــع، مســئله آســیب و فحشــا بــه طــرق مختلــف 
متمــادی  ســال های  نیــز  مــا  جامعــه  اســت  وجودداشــته 
از  بعــد  اســت  بــوده  روبــه رو  و روســپیگری  بــا مشــکل فحشــا 
کــز فحشــا متأســفانه بــا  پیــروزی انقــاب اســامی و فروپاشــی مرا
ــرد. رشــد  ک کشــور ادامــه و رشــد پیــدا  شــکل های متفــاوت در 
آمارهــا نشــانگر شــیوع ایــن آســیب اجتماعی در ســنین پاییــن 
کــه زنــگ خطــری جــدی بــرای جامعــه محســوب  می باشــد 
راهکارهــای  ارائــه  بــه  ملــزم  را  مســئولین  نتیجــه  در  و  شــده 
مناســب جهــت مقابلــه بــا ایــن آســیب اجتماعی نمــوده اســت.

در ایــن رابطــه مســئولیت حمایــت و بازپــروری دختــران و زنــان 
آســیب دیده اجتماعــی و دختــران و زنــان در معــرض آســیب 
اجتماعــی به منظــور اصــاح، بازتوانــی و بازگشــت بــه زندگــی 
گــذار  وا کشــور  بــه ســازمان بهزیســتی  آنــان  ســالم اجتماعــی 

گردیــد. 

مبانی قانونی
بــه تشــکیل ســازمان  ۱- مــاده واحــده الیحــه قانونــی راجــع 
شــورای   1359/3/24 خ  مــور مصــوب  کشــور  بهزیســتی 
انقــاب باالحــاق اصاحیــه 24 مــرداد مــاه 1359 و اصاحــات 
و الحاقــات بعمــل آمــده جلســه 1375/11/19 مجلــس شــورای 
اســامی در خصــوص تجدیــد تربیــت منحرفیــن اجتماعــی ) 

 ) آســیب دیــدگان اجتماعــی 
بــه  وزیــران  محتــرم  هیــأت  مصــوب  اجرایــی  نامــه  آئیــن   -۲
بــا  رابطــه  در   71/3/3 خ  مــور ه   /  85 60615/ت  شــماره 
زنــان  و  حــاد  اجتماعــی  آســیب  معــرض  در  زنــان  و  دختــران 
منظــور  بــه  بازپــروری  مســئولیت  اجتماعــی  دیــده  آســیب 
اصــاح، بازتوانــی و بازگشــت بــه زندگــی ســالم اجتماعــی آ نــان 

گردیــد  گــذار  وا کشــور  بهزیســتی  ســازمان  بــه 

کشور  ۳- ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه 
هیــأت  مصــوب  اجتماعــی  رفــاه  ایمنــی  چتــر  نامــه  آئیــن   -۴
خ 84/4/8 وزیــران بــه شــماره 20867/ ت 32343هـــ  مــور

نحوه پذیرش 
فــردی،  بحران هــای  در  مداخلــه  کــز  مرا ســوی  از  معرفــی   -۱

کشــور  سراســر  اجتماعــی  و  خانوادگــی 
۲- معرفی از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی

۳- خودمعرف

شرایط ومدارک مورد نیازپذیرش
ــه  ۱- داشــتن معرفــی نامــه از ســوی مرکــز مداخلــه در بحــران ب

کامــل مراجــع همــراه اصــل پرونــده 
- داشــتن معرفــی نامــه رســمی ممهــور بــه مهروامضــا مقــام 
قضایــی وپزشــک قانونــی مبنــی بروضعیت هایمــن، بــارداری 

ووضعیــت روان مراجــع در پرونــده الزامــی اســت
۲- داشتن حداقل 15 سال سن 

و  داشــته  ســال   15 از  کمتــر  کــه  مراجعینــی  خصــوص  در   -
آســیب  امــور  کمیتــه  باشــند  مــی  بازپــروری  کــز  مرا مشــمول 
نمایــد. گیــری  تصمیــم  بایســتی  اســتان  اجتماعــی  دیــدگان 
۳- نداشــتن بیمــاری شــدید روانــی ومعلولیــت ذهنــی شــدید 

کــه نیــاز بــه مراقبــت ویــژه دارنــد. 
۴-نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، داروها و ... 

خدمات تخصصی مرکز
ح  بــرای انجــام امورتخصصصــی در هــر مرکــز واحد هایــی بــه شــر

ذیــل تشــکیل می گــردد:
۱-واحدمددکاری اجتماعی

۲-واحد روان شناسی
۳-واحد بهداشتی و درمانی

۴- واحدمراقبتی
ــز، مــددکار اجتماعــی،  ۵-تیــم تخصصــی شــامل )مســئول مرک

روان شــناس، روان پزشــک و پزشــک( 

-واحــد مــددکاری اجتماعــی متشــکل از مــددکاران اجتماعــی 
کــه فعالیت هــای ایــن واحــد بایســتی برپایــه  مرکــز می باشــد 
و  پذیــرد  صــورت  جامعــه ای  و  گروهــی  فــردی،  مــددکاری 
مراجــع  اجتماعــی  و  خانوادگــی  روانــی،  شــرایط  برحســب 
برنامه ریــزی واقدامــات الزم به منظــور توانمندســازی مراجــع 
بــا همــکاری وهماهنگــی ســایر واحدهــای مرکــز واعضــای تیــم 

تخصصــی توســط ایــن واحــد صــورت پذیــرد. 
- واحــد روان شناســی متشــکل از روانشناســان مرکــز مــی باشــد 
خدمــت  روان شــناختی  ارزیابــی  بــه  مربــوط  امــور  کلیــه  کــه 
گیرنــدگان را در طــول بازپــروری و پیگیــری وانجــام برنامه هــای 
بهداشــت روانــی درمرکــز را به عهــده دارد و فعالیت هــای ایــن 
تخصصــی  تیــم  و  مرکــز  واحدهــای  ســایر  عملکــرد  بــا  واحــد 

ــد. ــی باش ــط م مرتب
- واحــد بهداشــتی و درمانــی مرکــز متشــکل از روان پزشــک، 
پزشــک و پرســتار مــی باشــد وکلیــه امــور مربــوط بــه مســائل 
دارد  عهــده  بــه  را  گیرنــدگان  خدمــت  درمانــی  و  بهداشــتی 
بــا فعالیت هــای ســایر واحدهــای  وفعالیت هــای ایــن واحــد 

ارتبــاط دارد. مرکــز وتیــم تخصصــی 
-واحد مراقبتی متشکل از مربیان مرکز می باشد .

- ارائــه خدمــات حقوقــی مــورد نیــاز بــه مراجعیــن بــا اســتفاده 
از واحــد حقوقــی مرکــز مداخلــه در بحــران صــورت مــی پذیــرد. 

ترخیص 
۱- ترخیــص مراجــع پــس از اتمــام مــدت بازپــروری بــه طــرق 

گیــرد: ذیــل صــورت مــی 
بــه  تحویــل  و  خانــواده  بــا  مجــدد  بازگشــت  الف-پیوندیــا 

نزدیــک اقــوام  یــا  خانــواده 
کاریابی وتشکیل زندگی مستقل ب-ایجاد اشتغال، 

ج- ازدواج وتشکیل خانواده 
و  مراقبتــی  درمانــی،  کــز  ومــرا  ت  سایرموسســا  بــه  اعــزام  د- 

اســتانها ســایر  بهزیســتی  یــا  حمایتــی 
ــر از  کــه ترخیــص مراجــع را زودت ــا ایجــاد شــرایط جدیــدی  ۲- ب
ــا پیشــنهاد یکــی  زمــان تعییــن شــده امــکان پذیــر مــی ســازد ب

گــروه و یــا توســط  از اعضــای تیــم تخصصــی بــه عنــوان مســئول 
ــاذ  ح و اتخ ــاده مطــر ــوق الع ــوع در جلســه ف ــان موض ــود ایش خ

تصمیــم می گــردد.
امکانــات  و  فــردی  شــرایط  بررســی  بــا  تخصصــی  تیــم   -۳
را  وی  ترخیــص  مراجــع  خانوادگــی  زمینه هــای  و  اجتماعــی 

می نمایــد. رد  یــا  و  تاییــد 

پیگیری پس از ترخیص
از ترخیص پیگیری  مددکار اجتماعی مرکز موظف است پس 

الزم را انجام دهد. برخی از اشکال پیگیری عبارتند از :
الف- مراجعه حضوری مددکار اجتماعی به افراد یا بالعکس 

ب- تماس تلفنی مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس 
ج- مکاتبه مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس 
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راهنمای دولت همراه
 دولت همراه چیست؟

که  کالن است  دولت همراه،یک تحول و دگردیسی در سطح 
بر  دولتی  خدمات  ارائه  به  اجرایی  دستگاه های  همراهی  با 
بستر فناوری اطالعات و ارتباطی تلفن همراه و جلب مشکارت 
از  را  الکترونیک  دولت  خدمات  کلیه  و  می پردازد  شهروندان 

طریق بستر تلفن همراه به شهروندان ارائه می دهد.

نصب اپلیکیشن دولت همراه

به  همراه  دولت  نصب  فایل  مستقیم  دریافت  جهت  نکته: 
https://mob.gov.ir :آدرس

USSD راهنمای استفاده از
گیری از طریق تلفن همراه( )شماره 

)1
ویژه زنان سرپرست خانوار

و معلولین

• استعالم مستمری
• استعالم خدمات

• کمیسیون پزشکی
• اصالح خدمات
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کلیه  هویتی،  اطالعات  ثبت  و  اپلیکیشن  نصب  از  پس 
خدمات  به  خود  همراه  تلفن  طریق  از  می توانند  شهروندان 
کنون راه اندازی شده است دسترسی  که تا  دولت الکترونیک 
که می توان  داشته باشند. به عنوان مثال از جمله خدماتی 
تأمین  و  رفاه  خدمات  قبوض،  پرداخت  کرد  اشاره  آ ن ها  به 
اجتماعی، ثبت احوال، سالمت، رهگیری مرسوالت پستی و 

غیره.

زیر خدمت سازمان بهزیستی در اپلیکیشن دولت همراه 
ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

• استعالم مستمری
• استعالم خدمات

• کمیسیون پزشکی
• اصالح اطالعات

 )2 
• جلب مشارکت های مردمی

 *4*123# *733#
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ح، با سازمان بهزیستی  جهت اطالع از جزیئات طر
تماس حاصل نمایید.

کشور: شماره  تماس سازمان بهزیستی 
)0۲۱( 6670۲00۱-9

در  وی  فرزندان  و  گیرنده  خدمت  برای  تخصصی:  خدمات 
مرکز، خدمات تخصصی ذیل ارایه می گردد

مـددکاری  خدمـات  از  برخـی  اجتماعـی:  مـددکاری  خدمـات 
از:  عبارتنـد  اجتماعـی 

کاهش بحران  • فعالیت های 
• مصاحبه تشخیصی وبرنامه ریزی جهت مداخله 

• پاسخ به نیازهای پایه و ارایه خدمات اجتماعی 
کننده و ارتباط با خانواده  • آموزش اقدامات محافظت 

• برنامه های توسعه شغلی
• حمایت یابی و بازتوانی 

• مداخات تخصصی با مرتکبین خشونت 
• پیگیری پس از ترخیص 

خدمات روان شناسی: برخی از خدمات روان شناسی عبارتند 
از:

کاهش بحران • فعالیت های 
• مصاحبه بالینی و معاینه وضعیت روانی 

• انجام آزمون _ها  
• آموزش مهارت های زندگی ) با همکاری مددکار اجتماعی( 

• مشاوره و درمان اعم از مشاوره فردی و روان شناسی خانوادگی 
گروهی  و 

و  بهداشتی  خدمات  از  برخی  درمانی:  و  بهداشتی  خدمات 
درمانی عبارتنداز : 
• تهیه شرح حال 

کامل  • انجام معاینات 
کلینیکی روتین  • انجام آزمایشات پارا

• تشخیص و تدوین و اجرای طرح خاص درمانی 
• نظارت بر بهداشت فردی، محیط 

خدمات حقوقی : خدمات حقوقی عبارتند از: 
• ارایه راهنمایی های حقوقی به افراد

• پیگیری امور حقوقی افراد از مراجع ذیربط ) دادگاه ها و ...(
خدمات فرهنگی، آموزشی و اشتغال : برخی خدمات فرهنگی و 

آموزشی شامل موارد ذیل می باشد: 
• آموزش مهارت های زندگی و ... 

راســـتای  در  مرتبـــط  آموزش هـــای  و  شـــغلی  آماده ســـازی   •
گیرنـــدگان خدمـــت  توانمندی ســـازی 

کاریابی  • توسعه شغلی یا
نوع  با  متناسب  فراغت  اوقات  گذران  جهت  برنامه ریزی   •

مشکل و مدت زمان اقامت در مرکز 

خدمات تیم تخصصی: 
کارشناسان  گرفته توسط سایر  ارزیابی های صورت  مطالعه   •

مرکز و برنامه ریزی برای فعالیت های تیمی
اتخاذ  جهت  گیرنده  خدمت  به  الزم  راهنمایی های  ارائه   •
تصمیم مناسب و متناسب با وضعیت وی از َبدو ورود تا زمان 

ترخیص 
• تعیین نحوه پیگیری پس از ترخیص

نحوه پذیرش در مرکز
و  خانوادگی  فردی،  بحران های  در  مداخله  مرکز  از:  ارجاعی 

اجتماعی 
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• بهره گیری از امکانات موجود در جامعه به منظور آموزش های 
حرفه ای الزم

• در ارتباط با امور جاری از قبیل گذراندن اوقات فراغت، ورزش 
و تفریحات سالم مناسب است حتی المقدور از امکانات موجود 
در جامعه استفاده شود تا از این طریق به ارتقاء شخصیت و 

گردد . کمک  آشنایی دختران با فرهنگ جامعه 
• برنامه ریزی تفریحی به منظور استفاده از امکانات تفریحی 
سالم در جهت ارتباط با جامعه از قبیل: مسافرت های جمعی 

کز مختلف دیگر  کن دیدنی و مرا و بازدید از اما
که موجب آشنایی هر  گونه ای  • تدوین برنامه اوقات فراغت به 
 چه بیشتر آنان با ارزش ها، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه باشد.

6- خدمات حقوقی:
• ارایه راهنمایی های حقوقی

• پیگیری امور حقوقی افراد از مراجع ذیربط

7- سایر خدمات: با توجه به شرایط مراجعین خدمات ذیل 
را می توان ارایه نمود 

ارایه  برای  سازمانی  برون  یا  درو ن  ذیربط  کز  مرا به  ارجاع   •
خدمات به افراد با هدف بهره گیری از منابع و خدمات آن ها 

برای مراجعین
• انجام حمایت های مالی طبق دستورالعمل مالی دفتر امور 

آسیب دیدگان اجتماعی
• بهره گیری از فرصت های موجود در زمینه اشتغال در سازمان 

بهزیستی و یا سایر سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی
مددکار  مراجع،  به  موردی  کمک های  پرداخت  صورت  در   •
کامل  اجتماعی باید بر چگونگی هزینه مبالغ پرداختی نظارت 
گیرنده  خدمت  پرونده  در  را  موضوع  گزارشی  طی  و  داشته 

منعکس نماید.
گروه های  ج از  کمک های مالی به افراد خار گونه  •  پرداخت هر 

6 5

دختران 
در معرض آسیب

دختران 
بد سرپرست

کز مداخله در بحران های اجتماعی معرفی از مرا

افراد 
مشمول

خانه سالمت نگهداری دختران در معرض آسیب اجتماعی

اهداف

گشت  باز
به خانواده

زندگی 
مستقل

کز  ارجاع به سایر مرا
درون یا برون سازمانی

ازدواج

مددکار اجتماعی

مربی مرکز

روان شناس

مربی تربیتی

تیم تخصصی

دختران 
فراری از منزل

دختران 
بی سرپرست

نحوه 
پذیرش

نحوه ترخیص

حمایت و نگهداری از 
دختران نیازمند حمایت های 
که مشکالت اخالقی  اجتماعی 

نداشته و نیازمند حمایت می باشند

جلوگیری از ابتال به 
آسیب های اجتماعی

کز امور آسیب دیدگان اجتماعی ممنوع می باشد. هدف مرا

که به سرپرستی  8- خدمات تیم تخصصی: خدمات این تیم 
مسئول مرکز و متشکل از مددکار اجتماعی، روان شناس، مربی 
و درصورت نیاز روان پزشک و پزشک می باشند، عبارتست از«

کارشناسان  گرفته توسط سایر  • مطالعه ارزیابی های صورت 
خانه

تا  ورود  بدو  از  مراجع  با  متناسب  و  مناسب  تصمیم  اتخاذ   •
زمان ترخیص 

• تعیین نحوه پیگیری پس از ترخیص

ترخیص
کلیه اعضاء تیم تخصصی،  • ترخیص مراجعین با نظر و تایید 

که بسترهای مناسب به یکی از صور زیر صورت پذیرد: زمانی 
- بازگشت به خانواده )تحویل به خانواده یا بستگان سببی و 
کز می باشد. در صورت فراهم  نسبی( مهمترین هدف این مرا
نبودن شرایط مناسب جهت بازگشت به خانواده مراتب باید 

به تایید تیم تخصصی خانه برسد.
- زندگی مستقل با حفظ شرایط قانونی 

- ازدواج 
نهادهای  سایر  و  ذیربط  ارگان های  سازمان ها،  به  ارجاع   •

حمایتی و امدادی موجود در جامعه )دولتی و غیردولتی( 

پیگیری پس از ترخیص 
• مددکار اجتماعی مرکز موظف است پس از ترخیص پیگیری 

الزم را انجام دهد. 
برخی از اشکال پیگیری عبارتند از:

1- مراجعه حضوری مددکار اجتماعی به افراد یا بالعکس
2- تماس تلفنی مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس

3- مکاتبه مددکار اجتماعی با افراد یا بالعکس

www.behzisti.ir
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بسمه تعالی

خانه  امن:
کودکان  خانه امن مرکزی اقامتی اسـت برای اسـکان زنان و 
تحـت حضانـت ایشـان ) دختـران بـدون محدودیت سـنی و 
گرفتن  کـه بـه دلیـل مورد خشـونت قـرار  پسـران تـا ۱۲ سـال ( 
امـن  محـل  در  اسـکان  بـه  نیـاز  خشـونت  بـروز  احتمـال  یـا 
مـدت  کوتـاه  به صـورت  مداخـالت  خانـه،  ایـن  در  دارنـد. 
ک،  خـورا ماننـد  اساسـی  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  بـرای 
ک، سـرپناه و امنیـت همچنیـن مداخـالت بلندمـدت  پوشـا
ماننـد اقدامات تخصصی به منظورحمایت و توانمندسـازی 
مراجعیـن انجـام می شـود و به صـورت شـبانه روزی و رایـگان 

در دسـترس اسـت. 

مبانی قانونی : 
مــاده  و  قانــون اساســی  و ۲9   ۲۱ اصــل دهــم،  اســتناد  بــه 
خ  ــور ــوب م ــتی مص ــازمان بهزیس ــکیل س ــی تش ــه قانون الیح
ــداز  ۲۴/ ۱۳۵9/۳  و مضمــون اول و چهــارم ســند چشــم ان
کشــور و همچنیــن بــه منظــور مواجهــه  توســعه بیســت ســاله 
صحیــح بــا افــراد درمعــرض آســیب یــا آســیب دیــده اجتماعــی 
ــه  ــه و ب ــالم در جامع ــی س ــه زندگ ــه ادام ــردن زمین ک ــم  و فراه
ــرم  ــأت محت ــه هی ــاه مصوب ــی رف ــر ایمن ــه چت ــتناد آیین نام اس
وزیــران و آییــن نامــه فوریت هــای اجتماعــی مصــوب هیــأت 
قانــون   9 و   ۴ و   ۱ مــاده  و  برنامه چهــارم  قانــون  و  وزیــران 
ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در سراســر 
توســعه  پنجــم  برنامــه  کلــی  سیاســت های  طبــق  و  کشــور 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی مبنــی 
کــز  بــر تقویــت نهــاد خانــواده و جایــگاه زن درآن، ایــن مرا

گردیده انــد.  راه انــدازی 

خانه امن زنان خشونت دیده

کز  مرا
خدمات مداخله در بحران

روزانه

خدمات 
نگهداری

خدمات 
اجتماع محور

خدمات 
تخصصی

نحوه 
پذیرش

نحوه 
ترخیص

کودکان تحت حضانت مادران خشونت دیدهزنان تحت خشونت خانگی

افراد 
مشمول

تأمین محل امن جهت زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده و 
گرفتن محدودیت های سنی شرعی برای پسران( فرزندان آن ها )با درنظر 

1- اقدامات محافظت کننده
کودکان و خانواده 2- برنامه های حمایت از 

بازگشت به 
خانواده یا اقوام نزدیک

مداخله در مشکل یا وضعیت خشونت دیده یا در معرض خشونت 
کمک  گاهی آن ها و خانواده هایشان و  به منظور ارتقاء سطح دانش و آ

کارگیری شیوه های  به درک موقعیت خود در شرایط خشونت زا و به 
پیشگیرانه

1- پاسخ به نیازهای پایه
2- اقامت

کودکان زنان خشونت دیده 3- برنامه های خاص 
4- برنامه های توسعه شغلی

5- برنامه های آموزشی مهارت های زندگی
6- حمایت حقوقی و دادسری

7- حمایت یابی

گاه سازی زنان در معرض خشونت و خشونت دیده 1- آ
2- ارزیابی اجتماعی محلی

3- تشکیل تیم های محلی پیشگیری از خشونت
4- برنامه ریزی اجتماع محور

5- ارزیابی برنامه های اجتماع محور

ایجاد زندگی مستقل از طریق ایجاد 
محیط امن، اشتغال و حمایت  یابی

ارتقاء توانمندی های زنان در معرض خشونت و خشونت دیده 
و خانواده هایشان جهت مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط 

بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی به موقع.
ارجاع به سایر 

کز ذیربط مرا شناسایی سایر آسیب های اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان 
کنترل و یا رفع آن ها و مداخله در جهت 

گاه سازی عمومی در رابطه با خشونت علیه  اطاع رسانی و آ
زنان، نشانه ها و راهکارها

اهداف
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بسمه تعالی

ضرورت راه اندازی خانه سالمت:
که به دالیل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی  در صورتی 
دختران،  و  زنان  جمله  از  جامعه  افراد  از  عده ای  اقتصادی  و 
فعالیت های  و  تربیت  و  تعلیم  اجتماع،  صحنه  در  حضور  از 
طبعًا  شوند،  منع  خشونت ها  انواع  بااعمال  غیره  و  اقتصادی 

فرصتی برای آسیب پذیری بیشتر آنان فراهم خواهد شد.
از این رو دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی به منظور نگهداری 
زمان  تا  اجتماعی  حمایت های  نیازمند  دختران  از  حمایت  و 
پیشگیری  و  آنان،  اجتماعی  و  فردی  خودکفایی  و  استقالل 
عدم  دلیل  به  همچنین  جامعه  از  قشر  این  پذیری  آسیپ  از 
تداخل گروه هدف با زنان آسیب دیده اجتماعی، از سال 1378 

اقدام به ایجاد خانه های سالمت برای دختران نموده است. 

مبانی قانونی: 
قانون  نهم  و  بیست  و  یکم  و  بیست  دهم،  اصل  استناد  به 
خ  کشور، مصوب مور اساسی، قانون تشکیل سازمان بهزیستی 
1359/3/24 شورای انقالب باالحاق اصالحیه 24 مرداد ماه 
1359 و اصالحات و الحاقات بعمل آمده جلسه 1357/11/19 
مجلس شورای اسالمی در خصوص تجدید تربیت منحرفین 
اجتماعی )آسیب دیدگان اجتماعی( و نظر به اجرای مفاد آئین 
نامه اجرایی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 60615/ت 
معرض  در  زنان  و  دختران  با  رابطه  در   71/3/3 خ  مور  /  85
آسیب  معرض  در  زنان  و  دختران  و  )حاد(  اجتماعی  آسیب 
اجتماعی )ویژه( وهمچنین قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه 
تصویب  طی  که  اجتماعی  رفاه  ایمنی  چتر  آئین نامه  کشور، 
نامه هیأت وزیران به شماره 20867/ت 32342 ه ابالغ شده 
کز مزبور مورد  آئین نامه اجرائی ذیل تدوین می گردد تا در مرا

گیرد.  استفاده قرار 

فرایند اجرای فعالیت:
الف( نحوه پذیرش 

کلیــه پذیرش های  به منظــور ایجــاد هماهنگــی در امــر پذیرش، 
خانــه توســط مرکــز مداخلــه در بحران هــای فــردی، خانوادگی و 

گرفت. اجتماعــی )اورژانــس اجتماعــی( اســتان انجــام خواهد 

ب( شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش: 
1- ایرانی بودن یا داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

کره بودن دختر گواهی پزشک قانونی مبنی بر با 2- داشتن 
3- داشتن حداقل 18 سال 

گــزارش تیــم تخصصی مرکز مداخلــه در بحران های  4- داشــتن 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی )اورژانــس اجتماعــی بــه همــراه 

گیرنده کامــل خدمــت  تصویــر پرونــده 

روند پذیرش:
مرکــز  طریــق  از  فقــط  مرکــز  ایــن  در  پذیرش شــده  دختــران 
بــه  اجتماعــی  و  خانوادگــی  فــردی،  بحران هــای  در  مداخلــه 
ایــن خانه هــا ارجــاع می گردنــد و خانــه حــق پذیــرش به صــورت 
کوشــش  مســتقل را نخواهــد داشــت. از ابتــدای پذیــرش بایــد 
ــواده  ــه خان ــات بازگشــت دختــر ب در زمینــه فراهــم آوردن امکان
منظــور  بــه  ترخیــص  روش هــای  ســایر  یــا  و  بســتگان  یــا  و 
آســیب  امــور  کمیتــه  و  می باشــد   دختــران  توانمندســازی 
دیــدگان اجتماعــی اســتان موظــف بــه نظــارت دقیــق بــر تحقــق 

امــر می باشــد.  ایــن 
کثـر 6  مـدت زمـان حمایـت از دختـران در خانـه سـالمت حدا
مـاه می باشـد و ظـرف ایـن مـدت خانـه موظـف بـه برنامه ریزی 
بـرای توانمندسـازی واسـتقالل دختـران می باشـد. ایـن مـدت 
کمیتـه امـور آسـیب دیـدگان اجتماعـی  در مـوارد خـاص بـا نظـر 

اسـتان بـه مـدت 6 مـاه قابـل تمدیـد مـی باشـد. 

خدمات تخصصی 
ــز مداخلــه در بحران هــای فــردی،  پــس از پذیــرش توســط مرک
بــه  دختــران  اجتماعــی(،  )اورژانــس  اجتماعــی  و  خانوادگــی 
ــی  ــه زندگ ــه در خان ک ــی  ــی مدت ــوند و در ط ــی می ش ــه معرف خان

گــردد: می کننــد بایــد خدمــات تخصصــی ذیــل ارائــه 

خدمــات  از  برخــی  اجتماعــی:  مــددکاری  1-خدمــات 
از: عبارتنــد  اجتماعــی  مــددکاری 

• جمع آوری اطالعات از طریق ابزارهای مددکاری اجتماعی
- ارزیابی دقیق وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی

الزم  ریــزی  برنامــه  و  اجتماعــی  روانــی،  وضعیــت  ارزیابــی   -
آموزشــی و  درمانــی  برنامه هــای  از  منــدی  بهــره  جهــت 

• تشخیص
• ارایه خدمات اجتماعی

• ارتباط با خانواده
• همکاری با سایر نیروهای تخصصی

• آموزش پیشگیری از اعتیاد) با همکاری روان شناس(
• آموزش مهارت های زندگی )با همکاری روان شناس(

• بهره گیری از منابع موجود 
• بازتوانی

• پیگیری پس از ترخیص

ــی  ــات روان شناس ــی از خدم ــی: برخ ــات روان شناس 2- خدم
عبارتنــد از : 

• مصاحبه بالینی و معاینه وضعیت روانی
• ارزیابی و بررسی دقیق استعدادها، عالئق، انگیزه ها و...

گروهی( • انجام مشاوره )فردی، خانوادگی و 
• درمان )گروه درمانی، خانواده درمانی و...(

• آموزش مهارت های زندگی 

3- خدمات بهداشتی و درمانی: برخی از خدمات بهداشتی 
و درمانی عبارتند از:

ح حال • تهیه شر
کامل  • انجام معاینات 

کلینیکی روتین • انجام آزمایشات پارا
ح خاص درمانی • تشخیص، تدوین و اجرای طر

• نظارت بر بهداشت فردی و محیط
• آموزش پیشگیری از hiv+/ایدز و هپاتیت

در  و  دولتی  بخش  درمانی  سرویس های  طریق  از  خدمات 
موارد ضروری از امکانات بخش خصوصی ارائه می گردد.

4- خدمات تربیتی:
• نظارت و مراقبت شبانه روزی

تیم  به  انضباطی  موارد  گزارش  و  رفتار  و  اعمال  بر  نظارت   •
خانه )شامل مسئول مرکز، مددکار اجتماعی و روان شناس( و 
گردد. کلیه موارد و تصمیم ها بایستی در فرم صورتجلسه ثبت 

کمبود ها و تأمین نیازهای ضروری • رفع 
کارهای روزمره و جاری )نظافت و شستشو و ...(  • نظارت بر 

که بایستی با مشارکت دختران انجام پذیرد.
• همکاری با سایر اعضاء تخصصی خانه

5- خدمات آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی:
•  آموزش مهارت های زندگی، آموزش های الزم مذهبی 

زمینه هـای  نمـودن  فراهـم  منظـور  بـه  آموزشـی  برنامه ریـزی   •
اشـتغال بـه تحصیـل

•  فراهم نمودن زمینه هدایت تحصیلی مناسب و پیگیری های 
مستمر در این زمینه

وضعیت  از  اطالع  و  دانشگاهی  و  آموزشی  کز  مرا در  پذیرش   •
گزارش ها و انعکاس آن در پرونده تحصیلی تحصیلی و ارائه 

گیری آموزش های فنی و حرفه ای •  ایجاد زمینه فرا



90

کشور: شماره  تماس سازمان بهزیستی 
)021( 66702001-9

www.behzisti.ir
1397

نݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤلملل ىݭݔ طݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعموݣݣݣمیواݣݣݣݣموݣݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݓ اداݣݣݣرݣݣݣهݣݣݣݣݣݣݣݣکلݣݣݣݣݣݣݣݣروا�ݓ

دݤݣݣݣݣݣݣمٮݑ ݣݣ�خ �خ ݢݢم�ݔ ݢ

ادݤݤݤݤ �ݔ
�یݤݣݣݣݣݣودرݣݣماݣݣݣنݣݣݣݣݣݣݣاݣݣݣݣع�ݑ گ�ݪݪݬݬݪݔ

ݡسݩݩݩݒ ݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫݕىݫ ݫ ݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ وݣݣݣسعهݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ
�ݑ م�ک�خ

ی
گیر

ش
 پی

عه
وس

ز ت
مرک

اد
عتی

ن ا
ما

در
 و 

56

معاونت پیشگیری از معلولیت ها
برنامه پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختالالت ژنتیک

از  ناشــی  معلولیت هــای  از  پیشــگیری  برنامــه  کنــون  هم ا
کاهــش شــیوع و  اختــاالت ژنتیــک )مشــاوره ژنتیــک( بــا هــدف 
کشــور  بــروز معلولیت هــای ناشــی از اختــاالت ژنتیــك در سراســر 

می شــود. اجــرا 
 در حــال حاضــر 270 مرکــز مشــاوره ژنتیــک دولتــی و غیــر دولتــی 
کشــور بــه عمــوم مــردم جامعه  تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی 
جهــت  تدابیــری  منظــور  بدیــن  می نماینــد.  رســانی  خدمــت 
مشــاوره  بــه  عاقمنــد  پزشــکان  تخصصــی  آمــوزش  و  تربیــت 
ژنتیــک در قالــب برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی مشــاوره 
ژنتیــک اندیشــیده شــده اســت. پــس از تأســیس مرکــز توســط 
پزشــکان دوره دیــده، خدمــات مشــاوره ژنتیــک شــامل مشــاوره 
و  بــارداری  حیــن  بــارداری،  از  قبــل  ازدواج،  از  پیــش  ژنتیــک 

ــه مــی  ردد.  ــز ارائ ک ــه مراجعیــن مرا مشــاوره تشــخیصی ب
کمــک  کمک هــای مالــی به صــورت یارانــه،  در همیــن راســتا، 
انجــام  هزینــه  کمــک  و  مشــاوره  ویزیــت  پرداخــت  هزینــه 
ــخیصی  ــات تش ــام اقدام ــن انج ــک و همچنی ــای ژنتی آزمایش ه
کــز خصوصــی و دولتــی تحــت پوشــش  بــه مراجعیــن نیازمنــد مرا
ســازمان، در قالــب ضوابــط و مقــررات پرداخــت می گــردد. آدرس 
کــز مشــاوره ژنتیــک در ســایت ســازمان موجــود اســت. کلیــه مرا

ایــن معاونــت فعالیت هــای متعــدد دیگــری نیــز دارد از جملــه 
کــه  کــودکان  در  چشــم  تنبلــی  از  پیشــگیری  برنامه هــای 
پایگاه هــای  و  ســال  طــول  تمــام  در  دایمــی  پایگاه هــای  در 
کــودک  غیردایمــی در آبــان و آذرمــاه هــر ســال در محــل مهدهــای 
کشــور ارائــه می شــود. نشــانی پایگاه هــا  و آمادگی هــای سراســر 
در ادارات بهزیســتی اســتان ها و نیــز ســایت ســازمان بهزیســتی 
کشــور موجــود اســت. فعالیــت دیگــر غربالگــری شــنوایی نــوزادان 
انجــام  نــوزادان و شــیرخواران  بــرای  کــه  و شــیرخواران اســت 
کــز غربــال،  می شــود نشــانی محــل ارائــه ایــن خدمــت شــامل مرا
کــز درمــان، بهداشــتی و واحدهــای  تشــخیص و مداخلــه در مرا

غربالگــری شــنوایی در ســایت ســازمان موجــود اســت.

معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی
عمـوم  آنچـه  امـا  دارد  متعـددی  فعالیت هـای  معاونـت  ایـن 
برنامه هـای  باشـند.  مؤثـر  آن  در  خوبـی  بـه  می تواننـد  مـردم 
ایـن  می شـود.  اجـرا  هـا  محلـه  سـطح  در  کـه  اسـت  مشـارکتی 
به صـورت  سـابقه  سـال   20 از  بیـش  بـا  مشـارکتی  برنامه هـای 
عمـده در محـات حاشـیه ای و آسـیب خیـز، در تمام اسـتان ها 
گـروه محلـی  قابـل انجـام اسـت. در حـال حاضـر بیـش از 800 
و  داوطلـب  محلـی  کنان  سـا همـکاری  بـا  کـه  دارنـد  وجـود 
بهزیسـتی  سـازمان  مالـی  و  آموزشـی  قانونـی،  حمایت هـای 
کنان  بـا مشـارکت سـا گروه هـا  مشـغول فعالیـت هسـتند. ایـن 
محلـه بـه تعییـن نیازهـا و شـرایط محلـه پرداختـه و در جهـت 
اجتماعـی  سـامت  ارتقـای  و  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش 
می کننـد.  اجـرا  و  مدیریـت  را  پروژه هایـی  و  برنامه هـا  روانـی  و 
بـرای عضویـت در ایـن فعالیـت خیرخواهانـه و مسـؤالنه تنهـا 
بـر  بهزیسـتی مبتنـی  تـا سـازمان  کافـی اسـت  اعـام داوطلبـی 
کمک هـای خـود را ارائـه  دسـتورالعمل های بسـیار سـاده خـود 
دهـد. عـاوه بر سـازمان بهزیسـتی، جمعیت همیاران سـامت 
کشـوری اسـت آماده  که سـازمان غیردولتی  روان اجتماعی نیز 
همکاری هـای متنوعـی درخصـوص مشـارکت بـرای پیشـگیری 
سـایت  در  دقیق تـر  اطاعـات  دارد.  اجتماعـی  آسـیب های  از 

دارد. وجـود  بهزیسـتی  سـازمان 
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کـــز روزانـــه آموزشـــی  شـــرایط اســـتفاده از خدمـــات )مرا
کارگاه هـــای تولیـــدی حمایتـــی( توانبخشـــی، حرفه آمـــوزی و 

توانبخشی  و  آموزشی  خدمات  ارائه  برای  بهزیستی  سازمان 
دارای  افراد  و  مزمن  روانی  بیماران  و  سالمندان  معلوالن،  به 
کز روزانه آموزشی  اختالالت طیف اتیسم، نسبت به راه اندازی مرا
می نماید. اقدام  غیردولتی  بخش  همکاری  با   توانبخشی، 

ذهنی  معلوالن  توانبخشی  آموزشی  روزانه  شامل  کز  مرا این 
جسمی  معلوالن  توانبخشی  آموزشی  روزانه  سال،   14 زیر 
معلوالن  توانبخشی  آموزشی  روزانه  سنین،   تمام  در  حرکتی 
توانبخشی  آموزشی  روزانه  سنین،  تمام  در  نخاعی  ضایعه 
کودک مبتال به اختالالت شنوایی تا 15 سال، روزانه  خانواده و 
تا 15  نابینا  و  بینا  کم  توانخواه  و  خانواده  توانبخشی  آموزشی 
سال، روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان از 60 سال، روزانه 
روزانه  سال،   17 از  مزمن  روانی  بیماران  توانبخشی  آموزشی 
سال   2 از  اتیسم  طیف  اختالالت  با  افراد  توانبخشی  آموزشی 
تغذیه  و  بلع  دهان،  اختالالت  توانبخشی  آموزشی  روزانه  و 
)دندانپزشکی( در تمام سنین، روزانه توانبخشی پیش حرفه ای، 
14سال. از  حمایتی  تولیدی  کارگاه های  و   حرفه آموزی 
کثر  افراد فوقبه حدا کز،  رساندن  این مرا اندازی  راه  از  هدف 
کز فرد به مرکز  سطح استقالل و عملکرد می باشد. در این مرا
مراجعه و از بسته خدمات تخصصی برخوردار و خانواده وی 
متخصصان  شد.   خواهند  بهره مند  الزم  آموزش های  از  نیز 
ارزیابی، هدف گذاری فردی،   مرکز به صورت تیمی نسبت به 
طراحی برنامه درمانی و توانبخشی و اجرای آن، برای خدمت 

کز اقدام می نمایند.  گیرندگان مرا
توانبخشـی  کامـل  تجهیـزات  غالبـًا  کـز،  مرا از  طیـف  ایـن  در 
بـه  گیرنـدگان  خدمـت  دسترسـی  بـرای  فضـا  و  اسـت  موجـود 
بـه  بهزیسـتی  سـازمان  اسـت.  شـده  مناسب سـازی  خدمـات 
کارکنـان و خدمات  صـورت مسـتمر نسـبت بـه نظـارت بـر فضـا، 
کـز اقـدام مـی نمایـد. خانواده هـا در قبـال دریافـت خدمـات  مرا
بـه  روز هفتـه، موظـف  هـر  و  مـاه  یـک  فـوق در طـول  کـز  مرا از 
پرداخـت سـهم مشـارکت ماهیانـه تـا سـقف 640 هـزار تومـان 

)در سـال 97 و متناسـب با نوع و درجه مرکز( بوده و در صورت 
کمیتـه توانبخشـی،  تأییـد مراتـب عـدم اسـتطاعت خانـوار در 
سـازمان در قالب یارانه، تا سـقف 460 هزار تومان از مبلغ فوق 
کارگاه هـای  و  حرفه آمـوزی  کـز  مرا در  نمـود.  خواهـد  تأمیـن  را 
تولیـدی حمایتـی، فـرد در سـنین بـاالی 14 سـال وارد چرخـه 

گردیـد. بـرای شـغل حمایتـی خواهـد  آماده سـازی 

فرآیند ارائه درخواست:
1- توانخواه باید دارای پرونده معلولیت در سـازمان بهزیسـتی 
باشـد در غیراین صورت باید )خود و یا سرپرسـت وی( نسـبت 
به تشـکیل پرونده در اداره بهزیسـتی شهرسـتان محل زندگی، 

اقدام نماید. 
2- تکمیـل فـرم درخواسـت برخـورداری توانخـواه از خدمـات 
یـا  توانخـواه  توسـط  شهرسـتان  بهزیسـتی  در  کزفـوق  مرا

وی سرپرسـت 
کمیتـه  یـا  توانبخشـی  کمیتـه  بـه  توانخـواه  ارجـاع مـدارک   -3
در  مسـتقر  وی(  نیـاز  بـا  )متناسـب  حرفـه ای  توانبخشـی 

کاری(  روز   7 کثـر  حدا مـدت  )ظـرف  شهرسـتان 
خصـوص  در  وی(  سرپرسـت  یـا  )و  توانخـواه  بـه  اطـالع   -4
کز فوق متناسـب با  داشـتن شـرایط  برخورداری از خدمات مرا
درخواسـت، سـن، نـوع و شـدت معلولیـت؛  بـه صورت بـا یارانه 

کاری(  کثـر 7 روز  یـا بـدون یارانـه )ظـرف مـدت حدا
توانبخشـی،  آموزشـی  روزانـه  مرکـز  بـه  توانخـواه  ارجـاع   -5
مـدت  )ظـرف  حمایتـی  تولیـدی  کارگاه هـای  و  حرفه آمـوزی 

کاری(  7روز  کثـر  حدا
کاری( کثر 7 روز  6- ثبت در سامانه )ظرف مدت حدا

کمک توانبخشی معلولین  تأمین وسایل 
سـازمان بهزیسـتی براسـاس قانـون نسـبت بـه تأمیـن وسـایل 
اقـدام  ایـن  می نمایـد.  اقـدام  معلـوالن  توانبخشـی  کمـک 
کل وسـیله مـورد  گذاشـتن  می توانـد شـامل تهیـه و در اختیـار 
کمـک هزینـه خریـد وسـیله مـورد نیـاز باشـد.  نیـاز و یـا تأمیـن 
کمـک توانبخشـی مـورد نیازشـان  معلـوالن می تواننـد وسـایل 
کمیتـه توانبخشـی  کـه پـس از بررسـی در  را درخواسـت نمـوده 
شهرسـتان و در صـورت واجـد شـرایط بـودن نسـبت بـه تأمیـن 

آن اقـدام خواهـد شـد.

فرآیند درخواست: 
سـازمان  در  معلولیـت  پرونـده  دارای  بایـد  متقاضـی  فـرد   -1
بهزیسـتی باشـد در غیـر این صـورت به عنـوان اولین اقـدام باید 

نسـبت بـه تشـکیل پرونـده اقـدام نمایـد. 
کمکی  2- تکمیل فرم درخواست وسیله 

کمیتـه  بـه بهزیسـتی شهرسـتان جهـت بررسـی در  ارجـاع   -3
روز(  کثـر 3  توانبخشـی )ظـرف مـدت حدا

شـرایط  داشـتن  خصـوص  در  متقاضـی  فـرد  بـه  اطـالع   -4
دریافـت یـا عـدم دریافـت وسـیله درخواسـتی توسـط بهزیسـتی 

کاری(  هفتـه  یـک  کثـر  حدا مـدت  )ظـرف 
هزینـه  کمـک  تأمیـن  یـا  درخواسـت  مـورد  وسـیله  تهیـه   -5
جهـت  متقاضـی  فـرد  بـه  اطـالع  و  درخواسـت  مـورد  وسـیله 

کاری(  10روز  کثـر  حدا مـدت  )ظـرف  تحویـل 
6- ثبت در سامانه
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بسمه تعالی

مرکز توسعه پیشگیری ودرمان اعتیاد
اولیه  شناسایی  و  پیشگیرانه  خدمات  ارائه  به  مرکز  این 
که می تواند به معلولیت دائم  از مشکالت جسمی  برخی 
منجر شود، مشکالت روان شناختی و اجتماعی می پردازد. 
زندگی  کیفیت  ارتقای  و  سالم  زندگی  سبک  آموزش های 
از معلولیت ها،  از وظایف این مرکز در حوزه پیشگیری  نیز 
سالمت روان شناختی و سالمت اجتماعی است. درمان 
موضوعات  ازجمله  نیز  مواد  مصرف کننده  افراد  بازتوانی  و 
کار دارد. به توضیحات  که این مرکز در دستور  اصلی است 
که به منظور آشنایی شما و هدایت آسان برای  مختصر زیر 

دریافت خدمت تهیه شده، توجه فرمایید.

معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد
پیشگیری  توسعه  مرکز  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  معاونت 
عهده دار طراحی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با پیشگیری، 
نیازمند  افراد  تمام  برای  اعتیاد  آسیب  کاهش  و  درمان 

متناسب با امکانات خود می باشد.

الف( پیشگیری، شامل 3 برنامه اصلی است:
• خط ملی اعتیاد: این خط با تلفن تماس 09628 با هدف 
و  مواد  مصرف  از  پیشگیری  اعتیاد،  درمان  راهکارهای  ارائه 
کز درمان و بازتوانی اعتیاد دارای مجوز، فعالیت  ارجاع به مرا
می کند. زمان تماس هر روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب، است.
شیوه  به  اعتیاد:  از  محور  اجتماع  پیشگیری  برنامه های   •
و  آموزشی  محیط های  محله،  سطح  در  مردم  با  مشارکت 

کودک انجام می شود. مهد های 
و  رسانه ای  فعالیت های  طریق  از  گاه سازی:  آ برنامه های   •
آموزش های مورد نیاز در قالب تهیه متون آموزشی و جلسات 

آموزشی اجرا می شود. 

برنامه   2 شامل  آسیب  کاهش  و  درمان  برنامه های  ب( 
اصلی است:

که به صورت داوطلبانه است.  1( درمان و بازتوانی معتادان 
کــز درمــان ســرپایی: خدمــات درمــان دارویــی و غیردارویی  مرا
ارائــه    را  روانگــردان  یــا  و  مخــدر  مــواد  مصرف کننــدگان  بــرای 
 09628 ســامانه  در  کــز  مرا ایــن  نشــانی  و  اســامی  می دهــد. 

موجــود اســت.
کوتاه مدت )بستری(: خدمات درمان  کز درمان اقامتی  مرا
سم زدایی و خدمات پیشگیری از عود و درمان های غیردارویی 
را به صورت بستری برای مصرف کنندگان موادمخدر و یا روان 

گردان ارائه می دهد.
کز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد  مرا
)معتادین(: مراجعین به صورت داوطلبانه در این مرکز اقامت 
مشارکت  با  پرهیزمدار  مرکز،  این  در  اصلی  رویکرد  می یابند. 

گروه های همتا و خودیار است. 
بـا  شـبانه روزی  کـزی  مرا  :)TC(مـدار درمـان  اجتمـاع  کـز  مرا
کز برنامه های  دوره اقامت سـه تا شـش ماهه اسـت. در این مرا
خدمـات روان شـناختی، مشـاوره، آمـوزش خانـواده، تشـکیل 
پیگیـری  و  اجتماعـی  مـددکاری  خدمـات  خودیـار،  گروه هـای 

پـس از ترخیـص ارائـه می شـود.
که در زمان  برای افرادی  کاهش آسیب اعتیاد:  برنامه های 
مراجعه تمایل به ترک مواد ندارند ولی در معرض آسیب های 
هستند،  مواد  مصرف  از  ناشی  اجتماعی  و  روانی  جسمانی، 
و  می شود  ارائه  فوق  آسیب های  کاهش  به منظور  اقداماتی 
شامل این موارد است آموزش، اطاع رسانی و مشاوره با افراد 
طریق  از  منتقله  بیماری های  مورد  در  پرخطر  رفتار  دارای 
تزریق )مانند ایدز، هپاتیت( تزریق سالم و رفتار سالم جنسی؛ 
مواد  توزیع  و  سوزن  و  سرنگ  جمع آوری  و  توزیع  برنامه 
پرخطر  رفتار  از  پیشگیری  جهت  آموزش  کننده؛  ضدعفونی 
همتا،  گروه های  جلسات  برگزاری  کاندوم،  توزیع  و  جنسی 
کز بهداشتی- درمانی و بیمارستان ها )در صورت  ارجاع به مرا

لزوم(؛ ارجاع به واحدهای درمان نگهدارنده ؛ انجام مشاوره 
؛ توزیع یک وعده غذا، چای،  ایدز  و تست داوطلبانهHIV و 

استحمام و لباس مناسب فصل.

ــورت  ــل ص ــز ذی ک ــب مرا ــیب در قال ــش آس کاه ــای  فعالیت ه
می پذیــرد:

کاهش آسیب  که به معتادان خدمات  گذری: مکانی  1( مرکز 
را روزانه ارائه می دهد.

به  ارائه خدمت  برای  تیمی است  امدادرسان سیار:  تیم   )2
کاهش  خدمات  نمی کنند،  مراجعه  کز  مرا به  که  معتادانی 

آسیب در محل تجمع آن ها ارائه می نمایند. 
کاهش آسیب و برای  3( مرکز سرپناه شبانه: مکانی به منظور 

اسکان موقت و شبانه معتادان
که معمواًل به طور منظم  4( مرکز سیار: اتومبیل هایی هستند 
از  نقطه  چندین  سرویس  دهی  روز  از  معینی  ساعت های  در 

منطقه تحت پوشش را انجام می دهند. 

سایر برنامه ها و فعالیت های معاونت: 
برنامه هــای توانمندســازی، جامعه پذیــری و حمایت هــای 

اجتماعــی:
کم بضاعت 1( پرداخت یارانه درمان اعتیاد به افراد 

و  توانمندسازی  واحدهای  یا  کز  مرا از  حمایت  و  ایجاد   )2
جامعه پذیری بهبودیافتگان

آماده سازی شغلی و حرفه آموزی بهبودیافتگان متقاضی   )3
کار واجد شرایط

4( مددکاری، مدیریت مورد و حمایت از بهبودیافتگان پس از 
کز نگهداری اجباری معتادان متجاهر ترخیص از مرا

حمایت از افراد مبتال به ایدز:
درمان  تحت  که  بیماری  به  مبتا  افراد  برای  اقدامات  این 
آموزشی،  خدمات  شامل  و  می شود  انجام  هستند  دارویی 

در  نیاز  مورد  اجتماعی  وحمایت های  روان شناسی  خدمات 
موجود  دستورالعمل های  قالب  در  و  سازمان  مرتبط  کز  مرا
که با  کز ویژه ای هستند  انجام می شود. باشگاه های مثبت مرا
کیفیت زندگی این افراد تشکیل شده و  کمک به ارتقای  هدف 

نشانی آن ها در سایت سازمان موجود است.

معاونت مشاوره وامور روان شناختی 
خدمــات  ایــن  مشــاوره:  و  روان شــناختی  خدمــات  ارائــه 
از آســیب های  ارتقــاء ســامت روانــی و پیشــگیری  بــا هــدف 
مشــکات  حــل  و  درمــان  جهــت  در  و  اجتماعــی  روانــی 
بــه ســه شــیوه  افــراد، زوجیــن و خانــواده  واختــاالت روانــی 
حضــوری، تلفنــی و اینترنتــی در دو قالــب دولتــی و غیــر دولتــی 
حضــوری  مشــاوره  کــز  مرا در  خدمــات  ایــن  می شــود.  ارائــه 
در  مجــازی  مشــاوره  و   1480 تلفنــی  مشــاوره  کــز  مرا دولتــی، 
ســامانه moshaver.behzisti.ir به صــورت رایــگان ارائــه 
ــه ایــن  ــردد. به منظــور افزایــش دسترســی آحــاد جامعــه ب می گ
روان شــناختی  و خدمــات  کمــک هزینــه مشــاوره  خدمــات، 
و  مشــاوره  کــز  مرا بــه  مراجعه کننــده  نیازمنــد  افــراد  بــرای 
گرفتــه  خدمــات روان شــناختی حضــوری غیــر دولتــی در نظــر 
کــه از طریــق بهزیســتی شهرســتان ها پرداخــت  شــده اســت 
ــناختی  ــات روان ش ــاوره و خدم ــز مش ک ــات مرا ــود. اطاع می ش

اســت. بهزیســتی موجــود  در ســایت ســازمان 

خدمات آموزشی سالمت روان: برنامه های آموزشی سامت 
و  اجتماعی  روانی  آسیب های  از  پیشگیری  هدف  با  روان 
ارتقاء توانمندی های افراد و خانواده ها در سه قالب آموزش 
زندگی خانواده، آموزش پیش از ازدواج و آموزش مهارت های 
در  آموزشگران،  توسط  آموزش ها  این  می شود  ارائه  زندگی 
روان  سامت  کز  مرا روان شناختی،  خدمات  و  مشاوره  کز  مرا
ارائه می شود. اطاعات  افراد  به  محلی و سرای محات و... 

آموزشگران در ادارات بهزیستی شهرستان ها موجود است. 

بسمه تعالی

کارت شناسایی معلولیت
متناسب سازی  و  توانبخشی  خدمات  کیفی  و  کمی  توسعه 
امکانات زندگی برای افراد معلول، بیش از هر چیز منوط به این 
گروه های  که اقدامات الزم جهت شناسایی و تشخیص  است 
مختلف دارای معلولیت، براساس عملکرد، ناتوانی و سالمت 
گیرد تا به تبع آن امکان به روزرسانی و توزیع عادالنه  صورت 

گردد. خدمات فراهم 
با توجه به اقدام حوزه معاونت توانبخشی سازمان، در راستای 
اجرای صحیح ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
کمیسیون های پزشکی، جهت اصالح ساختاری  و ساماندهی 
کارت  صدور  قالب  در  معلوالن،  شناسایی  کارت  محتوایی  و 
انگلیسی مشتمل بر  شناسایی معلوالن به دو زبان فارسی و 
که بدون شک  اطالعات هویتی و تشخیصی انجام شده است 
به توسعه مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات جامعه 
گروه های  همچون دیگر شهروندان و افراد عادی جامعه برای 

کمک شایانی خواهد نمود. هدف سازمان 

کارت شناسایی معلولیت الف - مراحل دریافت 
1- بررسی درخواست اولیه در سامانه

کمیسیون پزشکی و صدور  کدملی در سامانه  2- بررسی فرد با 
کارت

کمیسیون  سامانه  در  فرد  معلولیت  تأیید  صورت  در   -3
کارت شناسایی  پزشکی پیگیری از حراست جهت صدور 

معلولیت
پزشکی کمیسیون  سامانه  در  فرد  وجود  عدم  صورت  در   -4
کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و تعیین   ارجاع به 

شدت معلولیت
کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه 5- ثبت در سامانه 

کارت شناسایی معلولیت 6- ارجاع به حراست جهت صدور 
کارت شناسایی معلولیت 7- صدور 
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8- تحویل به مددجو
کمیسیون  الزم به ذکر است در تمام مراحل از ثبت در سامانه 
اطالع رسانی  معلولیت،  شناسایی  کارت  صدور  تا  پزشکی 

مراحل توسط پیامک به فرد متقاضی انجام می گردد.

حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی
نظر  از  نخاعی  آسیب  دارای  افراد  ویژه  وضعیت  به  عنایت  با 
گاه تمام وقت از این  جسمی و روحی و نیاز به مراقبت ویژه و 
افراد، پرداخت حق پرستاری به افراد ضایعه نخاعی به عنوان 
که پس  گرفته شد  برای حل مشکالت فوق در نظر  راهکاری 
کارشناسی در سال 81 پیشنهاد پرداخت حق  از بررسی های 
سطح  ارتقاء  هدف  با  نخاعی  ضایعه  معلولین  به  پرستاری 
گردید که در سال 84 به تصویب مجلس  سالمت ایشان مطرح 
شورای اسالمی رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 1385 

گردید. توسط هیأت محترم وزیران مصوب و ابالغ 
کمـک هزینـه مسـتند بـر بانـک اطالعاتـی  در حـال حاضـر ایـن 
گردنـی،  افـراد دارای آسـیب نخاعـی سـازمان، و در سـه سـطح 
کمـری از 1800 هـزار ریـال تـا 2300 هـزار ریـال در مـاه  سـینه ای و 

می گـردد. پرداخـت 

ب- پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی
1( بررسی درخواست اولیه

کمیسیون پزشکی کد ملی در سامانه  2( بررسی فرد با 
کد ملی در بانک جامع اطالعاتی افراد دارای  3( بررسی فرد با 

آسیب نخاعی )جهت تأیید آسیب نخاعی(
کمیته توانبخشی شهرستان 4( ارجاع به 

کمیته توانبخشی شهرستان 5( بررسی پرونده و طرح در 
6( اعالم نتیجه به درخواست کننده مبنی برمشمول و یا عدم 

کمک هزینه شمول این 
کمک هزینه مستند بر  الزم به ذکر است پرداخت متمرکز این 
کار حوزه  بانک اطالعاتی افراد دارای آسیب نخاعی در دستور 

توانبخشی قرار دارد و به زودی اجرایی می گردد.

گرفتن در حوزه توانبخشی ج- تحت پوشش قرار 
1- بررسی درخواست اولیه در سامانه

کمیسـیون  پذیـرش  بـه  مـدارک  ارسـال  و  مـدارک  بررسـی   -2
شـکی پز

3- بررسـی فرد درخواسـت کننده به همراه مدارک و مستندات 
کمیسـیون پزشـکی تشـخیص نـوع و نعییـن شـدت  پزشـکی در 

معلولیت
 UI کمیسـیون پزشـکی در 4- ثبـت اطالعـات فـرد در سـامانه 

)هـم تأییـد شـده و هـم تأییـد نشـده(
5- در صـورت تأییـد معلولیـت تشـکیل پرونـده توانبخشـی در 

UI سـامانه

کز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلوالن، سالمندان  مرا
و بیماران روانی مزمن

معلوالن،  توانبخشی  و  بهداشتی   و  مراقبتی  نیازهای  تأمین 
شبانه روزی  کز  مرا درقالب  مزمن  روانی  بیماران  و  سالمندان 
دستورالعمل های  براساس  فوق  کز  مرا می گیرد.  صورت 
تخصصی مربوطه با بهره گیری از تجهیزات و فضاهای موردنیاز 
گروه هدف  و نیز نیروی انسانی تخصصی، متناسب بانیازهای 

خدمات توانبخشی و مراقبتی را  ارائه می دهند.  

گام اصلی فرایند اجرایی:
• درخواست متقاضی

• بررسی درخواست 
کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت  • ارجاع به 

معلولیت
کمیته توانبخشی جهت ارائه خدمت ح پرونده در  • طر

 • در صورت تأیید نهایی و وجود ظرفیت خالی، معرفی به مرکز 
• در غیر این صورت پشت نوبت دریافت خدمات توانبخشی

کمک هزینه معیشت توانبخشی )مستمری(
کـه بـه صـورت نقـدی بـا نظـر مـددکار اجتماعـی یـا  کمکـی اسـت 

کارشناسـان مربوطـه، طبـق ضوابـط و بـر اسـاس دسـتورالعمل 
پرداخـت  نحـوه  شـیوه نامه  و  سـازمان  مالـی  حمایت هـای 
مسـتمری حوزه توانبخشـی به معلولین، سـالمندان و بیماران 

روانـی مزمـن نیازمنـد به طـور ماهانـه پرداخـت می شـود.
تأمیـن حداقل هـای معیشـتی معلـوالن، سـالمندان و بیمـاران 
جبـران  و  هـدف  گروه هـای  توانمندسـازی  و  مزمـن  روانـی 
کیفیـت  کمـک بـه بهبـود  محدودیت هـای فـراروی آنـان و نیـز 

آن هـا. زندگـی 

گام های اصلی فرآیند اجرایی  
• درخواست متقاضی
• اخذو بررسی مدارک

• استعالم از ارگان هاودستگاه های حمایتی
کمیســیون پزشــکی تشــخیص نــوع وتعییــن شــدت  • ارجــاع بــه 

معلولیت
گزارش مددکاری • بررسی وتهیه 

• سنجش سطح توانمندی ونیازسنجی
کمیته توانبخشی جهت بررسی • معرفی به 

کمیته توانبخشی • تأیید نهایی 
• ثبت درسامانه پیمنت سازمان

تازمــان  نوبــت دریافــت مســتمری  به عنــوان پشــت  انتظــار   •
ایجــاد ظرفیــت خالــی

• درصــورت ایجــاد ظرفیــت خالــی در ســامانه برقــراری ثبــت 
می گــردد
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بسمه تعالی

مـوارد امـور فرزندخواندگـی در اجـرای اصـل یکصـد و بیسـت و 
سـوم قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایران »قانـون حمایت 
کـودکان و نوجوانـان بـی سرپرسـت و بدسرپرسـت« و قانـون  از 
کـودکان و نوجوانـان بـی سرپرسـت و بدسرپرسـت  حمایـت از 

مصـوب سـال 1392:
کشـور  ج از  کلیـه اتبـاع ایرانـی مقیـم ایـران و ایرانیـان مقیـم خـار
کودکان و نوجوانان مشـمول این قانون  می توانند سرپرسـتی 
صالـح  دادگاه  حکـم  بـا  و  آن  در  ج  منـدر مقـررات  رعایـت  بـا  را 

گیرنـد. برعهـده 

کودکان و نوجوانان  شرایط افراد متقاضی سرپرستی 
آنــان  ازدواج  تاریــخ  از  ســال  پنــج  کــه  شــوهری  و  زن  الــف- 
گذشــته باشــد و از ایــن ازدواج صاحــب فرزنــد نشــده باشــند، 
کــه حداقــل یکــی از آنــان بیــش از ســی ســال  مشــروط بــه ایــن 

ســن داشــته باشــد.
کـه حداقـل یکی  ب- زن و شـوهر دارای فرزنـد مشـروط بـر ایـن 

از آنان بیش از سـی سـال سـن داشـته باشـد.
کـه حداقـل سـی  ج- دختـران و زنـان بـدون شـوهر، درصورتـی 
را  انـاث  سرپرسـتی  حـق  منحصـرًا  باشـند،  داشـته  سـن  سـال 

داشـت. خواهنـد 
قانونـی  پزشـکی  سـازمان  تشـخیص  بـه  چنانچـه  تبصـره۱- 
باشـد،  نداشـته  وجـود  زوجیـن  شـدن  دار  بچـه  امـکان 
درخواسـتکنندگان از شـرط مدت پنج سـال مقرر در بند )الف( 

می باشـند. مسـتثنی  مـاده  ایـن 
کنندگان سرپرسـتی از بستگان  تبصره۲- چنانچه درخواسـت 
بـا  و  سـازمان  نظـر  اخـذ  بـا  دادگاه  باشـند،  نوجـوان  یـا  کـودک 
کـودک و نوجـوان می توانـد آنـان را از برخـی  رعایـت مصلحـت 

شـرایط مقـرر در ایـن مـاده مسـتثنی نمایـد.

و  زن  بـا  ترتیـب  بـه  سرپرسـتی  پذیـرش  در  اولویـت  تبصـره۳- 
شـوهر بـدون فرزنـد، سـپس زنـان و دختـران بـدون شـوهر فاقد 

فرزنـد و در نهایـت زن و شـوهر دارای فرزنـد اسـت.
سـن،  سـال  پنجـاه  از  کمتـر  کننـدگان  درخواسـت  تبصـره۴- 
بیشـتر  و  سـال  پنجـاه  کـه  کنندگانـی  درخواسـت  بـه  نسـبت 

دارنـد. اولویـت  مسـاوی  درشـرایط  دارنـد، 
کننـده  درخواسـت  شـوهر  و  زن  کـه  مـواردی  در  تبصـره۵- 
سرپرسـتی باشـند، درخواسـت بایـد بـه طـور مشـترک از طـرف 

گـردد. ارائـه  و  تنظیـم  آنـان 

سایر شرایط متقاضیان سرپرستی:
الف- تقّید به انجام واجبات و ترک محرمات

در  مقـرر  مـوارد  رعایـت  بـا  عـدم محکومیـت جزایـی مؤثـر  ب- 
اسـامی مجـازات  قانـون 

ج- تمکن مالی
د- عدم حجر

بـرای  عملـی  توانایـی  و  الزم  روانـی  و  جسـمی  سـامت  هــ- 
سرپرسـتی تحـت  نوجوانـان  و  کـودکان  تربیـت  و  نگهـداری 

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
ز- صاحیت اخاقی

گیر و یا صعب العاج ح- عدم ابتاء به بیماری های وا
اساســـی  قانـــون  ح در  ادیـــان مصـــر از  یکـــی  بـــه  اعتقـــاد  ط- 

ایـــران اســـامی  جمهـــوری 
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فرآیند فرزندخواندگݡݡی

رد صالحیت

رد صالحیت

رد صالحیت

رد صالحیت

کودک عدم پذیرش 

قرارگرفتن در لیست پذیرش

تکمیل برگ مصاحبه اولیه توسط بهزیستی شهرستان، 
برگ مشخصات فردی و تقاضانامه توسط متقاضیان

معرفی متقاضیان به؛ سازمان پزشکی قانونی، اداره 
کز مشاوره و خدمات روان شناختی  تشخیص هویت، مرا

نظارت بر وضعیت فرزندپذیری در دوره شش ماهه 
گزارش مددکاری به دادگاه  آزمایشی، تهیه و ارسال 

پیگیری و نظارت تا سن 18 سالگی طبق دستورالعمل 
 )برای احکام فرزندخواندگی، امین موقت و قیم(

کودک به متقاضیان  معرفی 

معرفی متقاضیان به مشاور دینی 
کودک به خانواده تحویل 

معرفی خانواده به مرکز مشاوره جهت دوره های والدگری

معرفی مادرخوانده به اداره محل خدمت

صدور رأی سرپرستی معرفی متقاضیان به دادگاه صالح 
) قرار شش ماهه آزمایشی، امین موقت، قیم( 

صدور حکم دائم فرزندخواندگی 

تایید صالحیت

تایید

تایید

پایان فرآیند

شروع

پایان فرآیند

پایان فرآیند

پایان فرآیند

دریافت 
و بررسی درخواست 
اولیه توسط بهزیستی

بررسی 
مدارک متقاضیان

بازدید 
منزل مددکاری 

اجتماعی

بررسی 
نظر روان شناس و 

اداره تشخیص هویت

دعوت 
متقاضیان به 

کمیته فرزندپذیری

پایان
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و  کودک  فیزیکی  و  جسمی  ضروری  نیازهای  دقیق  تعیین 
خانواده و ارائه خدمات مربوط به سامت فیزیکی می باشد.

کودک و خانواده و  همچنین به منظور بررسی وضعیت روانی 
در  روان شناسی  خدمات  دریافت  به  آن ها  نیازهای  شناخت 
و  تشخیصی  مصاحبه  توانمندسازی،  فرایند  اجرای  راستای 
آزمون های مورد نیاز مثل بهره هوشی، استعدادیابی، یادگیری 
و اختاالت رفتاری توسط روان شناس انجام و پس از شناخت 
آموزش  رفتاری،  اختاالت  )ازقبیل درمان  نیاز  خدمات مورد 
کودک و خانواده  برای  زندگی، مشاوره های الزم  مهارت های 
و...( نسبت به اولویت بندی نیازها و ارائه خدمات و همچنین 
ح ریزی و  ارائه توصیه ها و همکاری الزم با تیم تخصصی در طر

کمکی اقدام می شود. اجرای مناسب برنامه 
مسائل  حل  اجتماعی،  مهارت های  بردن  باال  راستای  در 
گروهی، ایجاد روحیه همکاری، افزایش عزت نفس،  فردی و 
گروه  جلسات  تشکیل  هیجان  تخلیه  و  اجتماعی  هویت 
که از طریق تاثیر متقابل  گروه  کید بر نظریه پویایی  درمانی با تأ
امری  می شود،  گروه  دگرگونی  و  تحول  به  منجر  گروه  اعضای 

ضروری است.
کودکان خیابانی به صورت همزمان  اینکه پدیده  با توجه به 
علت و معلول سایر پدیده های اجتماعی از قبیل فقر و اعتیاد 
و  کودکان  اجتماعی  وضعیت  مطالعه  لذا  است،  خشونت  و 
گرفته  کودکان و خانواده ها را در بر  که این  همچنین محیطی 
الزم  منظور  بدین  می باشد.  نظر  مد  قسمت  این  در  است 
از  حرفه ای  بازدید  انجام  ضمن  مرکز  اجتماعی  مددکار  است 
کودکان )زیرا شناسایی وضعیت اجتماعی  کار  محل سکونت و 
منطقه محل سکونت نیز از بخش های بازدید منزل تخصصی 
محل  در  حضور  و  مراجعه  و  باشد.(  می  اجتماعی  مددکاری 
کودکان، به مطالعه وضعیت اجتماعی منطقه و  کار و زندگی 
کودکان خیابانی بر اجتماع و  شناخت تاثیرات متقابل پدیده 

برعکس بپردازد.

رشد  فرصت های  کودکان  این  که  آنجا  از  نیز  معنوی  بعد  در 
دست  از  خود  اجتماعی  شرایط  به دلیل  را  طبیعی  و  سالم 
هدف دار  و  معنوی  انگیزه های  تقویت  با  الزمست  می دهند 
ارزشمندی و تقویت عزت  نمودن زندگی آن ها و ایجاد حس 
که با همکاری تیم تخصصی و با محوریت مسئول مرکز  نفس 
برای  سالم  زندگی  امکان  ایجاد  جهت  در  شد،  خواهد  انجام 

آنان در آینده تاش نمایند. 
کــودکان ارائــه  کــه در ایــن مــدت بــرای  اقداماتــی عمومــی 

می باشــد: زیــر  ح  شــر بــه  می شــود 
۱(انجام آزمایشات مورد نیاز پزشکی

جهت  انقاب  و  عمومی  دادسرای  از  قضایی  مجوز  ۲(اخذ 
نگهداری

۳(اخذ نامه سامت از پزشکی قانونی 
۴(تشکیل پرونده اجتماعی 

کودک ۵(پیگیری جهت شناسایی خانواده 
6(مشاوره و روان شناسی 

کز  کودک به خانواده یا انتقال به مرا 7(پیگیری جهت ترخیص 
شبانه روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی

8(پیگیری های پس از ترخیص در خانواده و اقدامات جهت 
توانمندسازی

کودکان اتباع خارجی به سازمان امور اتباع  9(معرفی و انتقال 
کودک و خانواده: حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از 

از  وخانــواده  کــودک  بــه  ارائــه  قابــل  حمایت هــای  میــزان 
محــل اعتبــارات ســازمان و نحــوه تنظیــم اســناد مالــی مطابــق 
مالــی  حمایت هــای  جامــع  »دســتورالعمل  نســخه  آخریــن 
ســازمان بهزیســتی« می باشــد امــا مرکــز می توانــد بــا نظــر تیــم 
از محــل مشــارکت های  را  تخصصــی حمایت هــای بیشــتری 
جــذب شــده از بخــش غیــر دولتــی ارائــه نمــوده و اســناد مالــی 
ســامانه  در  و  تهیــه  دســتورالعمل  همــان  مطابــق  نیــز  را  آن 

اطاعــات مرکــز ثبــت نمایــد.

www.behzisti.ir
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بسمه تعالی

کودکان خیابانی فعالیت ساماندهی 
کز حمایتی  کوتاه مدت و مرا ح نگهداری  )شامل دو طر

کودک و خانواده( آموزشی 
تاریخچه:

استان  کز  مرا شهرستان های  در   1378 سال  از  فعالیت  آغاز 
کودکان خیابانی  بوده و به دنبال تصویب آیین نامه ساماندهی 
دستگاه ها  همکاری  زمینه   1384 در  وزیران  هیأت  توسط 
العمل  دستور  اباغ  و  تصویب  با   1393 سال  در  شد.  ایجاد 
کودک  کز حمایتی – آموزشی  نحوه تاسیس، اداره و انحال مرا
کودکان خیابانی  و خانواده، زمینه حمایت های غیر اقامتی از 
سازمان  نظارت  با  و  دولتی  غیر  بخش  توسط  خانواده  دارای 

گردیده است. بهزیستی فراهم 

ضرورت اجرا:
کودکان در معرض   دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در زمینه 
آسیب و آسیب دیده اجتماعی فعالیت های خود را نسبت به 
کودکان خیابانی متمرکز نموده است. این فعالیت ها در قالب 
کودکان خیابانی و  دو طرح »پذیرش، تشخیص و جایگزینی 
کودک و خانواده« در حال اجرا  کز حمایتی– آموزشی  طرح مرا
که در ادامه خاصه ای از این دو طرح ذکر می گردد:  می باشند 
کودکان  کز تشخیص و جایگزینی  الزم به ذکر است فعالیت مرا
کز حمایتی آموزشی کودک  خیابانی عمدتًا به شکل دولتی و مرا
کامًا غیر دولتی و توسط سازمان های مردم نهاد و  و خانواده 

مؤسسات خیریه انجام می گردند.

مبانی قانونی:
قانونی  الیحه  واحده  ماده  اساسی،  قانون   29 و   21 اصول   
 ،1359 مصوب  کشور  بهزیستی  سازمان  تشکیل  به  راجع 

دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   26 ماده   4 بند 
آئین نامه  و  اسامی  شورای  مجلس   1380/11/27 مصوب 
کودکان خیابانی مصوب هیأت وزیران به شماره  ساماندهی 
خ 1384/5/3 هیأت وزیران در جلسه  32386/227170 مور

خ 1384/4/26 مور

فرآیند اجرای فعالیت:
• انواع روش های شناسایی

• خود معرف
• شناســایی و جــذب )ارجــاع از واحدهــای خدمــات اجتماعــی 

سیار(
• ارجاع از مراجع قضایی و انتظامی

• ارجاع از سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی
• ارجاع از مرکز مداخله در بحران 

گروه هدف: 
که  ایرانی  تابعیت  دارای  یا  ایرانی  سال  از 18  کمتر  افراد  کلیه 
یا هر دو بوده و دارای  یا زندگی و  کار و  در خیابان ها مشغول 
اختاالت روانی، اعتیاد، عقب ماندگی ذهنی، بیماران جسمی 

نیازمند به دریافت خدمات درمانی فوری نباشند. 
کودکان فوق از طریق سایر  )الزم به ذکر است ارائه خدمت به 

بخش های سازمان انجام می شود.(
کز استان ها  که در مرا کز  خدمات تخصصی: خدمات این مرا

واقع می باشند، همگی به صورت رایگان می باشد.

انواع خدمات:
۱- خدمات اقامتی مرکز شامل: تأمین تغذیه، حمام، البسه، 
و  مطالعه  و  سرگرمی  وسائل  تلویزیون،  شوینده،  مواد  دارو، 

کودک موردنیاز است. که جهت رفاه  سایر مواردی 
خدمات  الف-  شامل:  مرکز  تخصصی  تیم  خدمات   -۲

روان شناسی پ- خدمات  اجتماعی ب- خدمات  مددکاری 
بهداشتی و درمانی » توسط پرستار و )در صورت لزوم( پزشک 
که  فعالیت هایی  و  خدمات  سایر  ث-  می گردد.«  انجام 
فراغت،  اوقات  برنامه های  نظیر  انجام شود  مرکز  الزمست در 
ارائه حمایت های مادی، مطالعه در جامعه و بسیج امکانات 

عمومی و ...

روند اجرا: 
الف- شناسایی و جذب: ابتدا مددکار اجتماعی یا روان شناس 
که از قبل به بهزیستی اعام شده  مرکز طبق یک برنامه مدون 
که احتمال  کن پر تردد  کودکان در اما است، به محل حضور 
در  روز  شبانه  مختلف  ساعات  در  خیابانی  کودکان  وجود 
در  کودکان  حضور  ساعات  حسب  بر  است  زیاد  مکان ها  آن 
ارتباط  برقراری  ضمن  کرده،  مراجعه  دفعات  به  کن  اما آن 
کودکان خیابانی، به معرفی خود  دوستانه و حرفه ای اولیه با 
گفتگویی  و مرکز و فعالیت های آن می پردازند و در حین انجام 
کودک  دوستانه، اطاعات الزم را در زمینه شناسایی وضعیت 
وضعیت  از  سریع  ارزیابی  یک  نموده  دریافت  وی  خانواده  و 
کودک  آیا  اینکه  بر  مبنی  اولیه  تشخیص  و  کودک  عمومی 
یا  دارد  را  طرح  این  خدمات  از  بهره مندی  برای  الزم  شرایط 
نه به عمل می آورد. سپس در صورت تشخیص مبنی بر اینکه 
در  را  اطاعات الزم  کودک جزو جامعه هدف طرح می باشد، 
از  وی  خانواده  و  کودک  بهره مندی  امکان  چگونگی  زمینه 
حمایت های این فعالیت به او انتقال می دهند و ضمن تشویق 
خدمات  سری  یک  مرکز،  خدمات  از  بهره مندی  به  کودکان 
کودکان و شرایط استان ها )شامل  سرپایی اولیه به تناسب نیاز 
بهداشتی  آموزش های  پزشک،  ویزیت  بهداشتی،  تغذیه ای، 
می کنند  تاش  همچنین  می نماید.  ارائه  و...(  پیشگیرانه  و 
امکان ارائه برخی خدمات )آموزشی، بهداشتی، درمانی و...( 
کودکان بدون الزام آن ها به مراجعه به مرکز  را درمحل حضور 

بررسی نمایند و پیشنهادات الزم را به مسئول مرکز ارائه دهند. 
کودک و خانواده وی، زمینه الزم برای  نهایتًا ضمن شناسایی 
حمایت ها  و  خدمات  سایر  ارائه  و  خانواده  با  بیشتر  ارتباط 
کارشناسان،  کودکان شناسایی شده توسط  فراهم می گردد. 
ضمن مراجعه به مرکز به اتفاق خانواده وانجام مصاحبه های 

اولیه مورد پذیرش قرار می گیرند.
کودکان در برخورد اول و حتی  الزم به ذکر است احتمال دارد 
در مراجعات مکرر بعدی نیز حاضر به مراجعه به مرکز و دریافت 
شرایط  صورتیکه  در  موارد  این  در  نباشند.  آن  حمایت های 
کودک وخیم نباشد می بایست از الزام وی به  جسمی و روانی 
حمایت های  ارائه  طریق  از  نموده،  اجتناب  اجباری  مراجعه 
کی یا هدیه کوچک و نیز از طریق ارتباط  سرپایی مثل یک خورا
دوستانه و صمیمی با وی، زمینه الزم را برای ایجاد اعتماد و 

کودک در مراجعات بعدی فراهم نمود. پذیرش 
مدل  به  توجه  با  مراجع  نیازهای  تشخیص  و  بررسی  در 
در  خانواده  و  کودک  وضعیت  فردی  سامت  چهاروجهی 
چهار جنبه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد بررسی 
کودک و خانواده  قرار می گیرد و به تناسب شرایط و نیازهای 

خدمات زیر ارائه می شود. 
کودک،  برای  پرونده  وتشکیل  پذیرش  مراحل  انجام  از  پس 
ضمن انجام یک مصاحبه تخصصی توسط مددکار اجتماعی 
کودک  کودک و خانواده و با مشارکت آن ها، شرایط فیزیکی  با 
و  احصا  آنان  نیازهای  می گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  خانواده  و 
کردن  همچنین شرایط و امکانات موجود در راستای برطرف 

نیازها جستجو می شود. 
نحوه  قبیل  از  کودک  ظاهری  وضعیت  ابتدا  راستا  این  در 
بررسی می شود  پوشش و بهداشت و سامتی توسط پرستار 
بررسی های  انجام  برای  بیماری  عام  مشاهده  صورت  در  و 
با همکاری مددکار  نیاز  ارائه خدمات درمانی مورد  و  دقیق تر 
مرحله  این  انجام  از  هدف  می شود.  انجام  پزشک  به  ارجاع 
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ب - ارزیابی مددکاری اجتماعی: 
نسبت  و...  مشاوره  مصاحبه،  طریق  از  اجتماعی  مددکار 
اقدام  مراجعین  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  ارزیابی  به 
می نماید. هدف از این ارزیابی بررسی کلی وضعیت خانوادگی، 

اجتماعی و اقتصادی مراجع می باشد. 
ج - ارزیابی روان پزشکی: 

اختال  بر  دال  تشخیصی  مدارک  مراجعین  صورتی که  در 
دقیق تر  تشخیص  منظور  به  باشند  نداشته  جنسی  هویت 

گیرد. اختال الزم است تا مصاحبه روان پزشکی نیز انجام 
کلیه مراجعین پس از ارزیابی اولیه و تشخیص قطعی اختال 
تشخیص  یا  قبلی  تشخیص  مدارک  بنابر  جنسی  هویت 
روان شناسی و روان پزشک، پرسشنامه مشخصات رفتاری- 

کرد. اجتماعی را پر خواهند 
کردن  کافی برای پر  )در صورتی که مراجع از سواد یا اطاعات 
مصاحبه  صورت  به  می توان  را  فرم  نباشند  برخوردار  فرم 

توسط روان شناس یا روان پزشک مرکز  ُپر نمود.( 
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سازمان بهزیستی تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:

گزینه شروع ثبت درخواست  کرده و  نوع درخواست را انتخاب 
را انتخاب نمایید.

جهت هر درخواست نیاز به اطالعات تکمیلی می باشد.

گزینه »ثبت«  را انتخاب نمایید. پس از تکمیل اطالعات 
در انتها پیام »درخواست شما با موفقیت ارسال شد« دریافت 

خواهید نمود.
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راهنمای استفاده از درگاه الکترونیک
 ثبت درخواست مددجویان

مددجویانی  از  دسته  آن  درخواست  ثبت  جهت  درگاه  این 
که تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشند.)داشتن  است 

پرونده در سازمان بهزیستی الزامی می باشد(.
مراحل ثبت درخواست: ابتدا آدرس زیر را در مرورگر خود وارد 
اینترنت  به  یا تبلت و ...  و  تلفن همراه  اتصال  از  نمایید.قبال 

اطمینان حاصل نمایید:
http//:request.behzisti.net  

صفحه زیر را در سیستم خود مشاهده خواهید نمود:

مطابق تصویر کد ملی، شماره سریال شناسنامه،تلفن همراه و 
کلیک  گزینه شروع  ج نمایید و سپس بر روی  ادرس ایمیل را در

کنید.
درصورتیکه فرد در سازمان بهزیستی دارای پرونده نباشد پیام  

کار نیستید« را دریافت خواهید نمود. »شما مجاز به ادامه 
درصورت صحیح بودن اطالعات و دارای پرونده بودن فرد در 
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بسمه تعالی

ضرورت
اختال هویت جنسی به معنای احساس عدم رضایت مستمر 
و  به جنسیت مخالف  تعلق  و احساس  از جنسیت خود  فرد 
ترانس سکسولیزم به معنای تمایل فرد دارای اختال هویت 
روان پزشکی  اختاالت  جزء  خود،  جنسیت  تغییر  به  جنسی 
که انتظار می رود چون اختال  محسوب می گردد و آن چنان 
که وی را نزد  بر یکی از محوری ترین مفاهیم وجودی انسان 
خود و جامعه مفهوم و معنا می بخشد، یعنی جنسیت وی، 
گذاشته است، رنج بی پایانی بر مبتایان وارد می سازد.  دست 
امروزه  و  دید  می توان  جهان  نقاط  تمام  در  را  فوق  اختال 
کز  مرا سوم  جهان  حتی  و  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
هویت  اختال  به  مبتایان  برای  حمایتی  و  درمانی  خاص 
کز مبتایان از خدمات درمانی  جنسی وجود دارد. در این مرا
به  آن ها  کردن  نزدیک  برای  و  می گردند  برخوردار  حمایتی  و 
معمول  اجتماعی  زندگی  و  فردی  رضایت  طبیعی،  زندگی 

تاش می گردد.

مبـانـݡی قانونـــݡی
الیحه  وماده  اساسی  قانون   29 و   21 دهم،  اصل  استناد  به 
خ 24/ 1359/3   قانونی تشکیل سازمان بهزیستی مصوب مور
و مضمون اول و چهارم سند چشم انداز توسعه بیست ساله 
کشور و همچنین به منظور مواجهه صحیح با افراد در معرض 
ادامه  زمینه  کردن  فراهم  و  اجتماعی  آسیب دیده  یا  آسیب 
ایمنی  چتر  آیین نامه  استناد  به  و  جامعه  در  سالم  زندگی 
فوریت های  آیین نامه  و  وزیران  محترم  هیأت  مصوبه  رفاه 
اجتماعی مصوب هیأت وزیران و قانون برنامه چهارم و ماده 
اجتماعی  تأمین  و  رفاه  قانون ساختار نظام جامع  و 9  و 4   1
کلی برنامه پنجم توسعه  کشور وطبق سیاست های  درسراسر 
بر  مبنی  اسامی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

گردیده اند.  کز راه اندازی  تقویت نهاد خانواده این مرا

پذیرش

الف- نحوه پذیرش:
در  مداخله  کز  مرا به  معرف  خود  به صورت  مراجعه   -

بحــران های اجتـماعی 
کز درمانی و...  - معرفی از سازمانها، نهادها، مرا

ب-  مدارک الزم برای پذیرش:
صورت  در  هویتی  معتبر  اوراق  )ارایه  شناسنامه  فتوکپی   -

نداشتن شناسنامه الزامی است(
قانونی،  )پزشک  پزشک  گواهی  و  پزشکی  مدارک   -

روان پزشک( 
* برای مراجعینی که قصد استفاده از کمک هزینه جراحی دارند. 

ج- روندپذیرش: 
- تکمیل فرم پذیرش توسط مسئول پذیرش .

کننده . - تشکیل پرونده برای مراجعه 
- ارجاع به سایر واحدهای تخصصی )روانشناسی، مددکاری(
 تبصره: کلیه خدمات مرکز به صورت سرپایی صورت می پذیرد. 

ارزیابــــــݡی
کنندگان توسط تیم تخصصی مورد       پس از پذیرش، مراجعه 

گیرند.  ارزیابی قرار می 
الف- ارزیابی روان شناختی : 

مراجعین  کلیه  از  روان شناس  توسط  روان شناختی  ارزیابی 
که  مشکوک به اختال  دارای اختال هویت جنسی یا افرادی 
از  قانونی  مدارک  دارای  که  آن هایی  از  )اعم  هستند  فوق 
انستیتو روان پزشکی تهران یا پزشکی قانونی دال بر تشخیص 
که فاقد این مدارک  اختال هویت جنسی هستند و آن هایی 
هستند.( انجام می گیرد هدف از این ارزیابی بررسی وضعیت 
روان شناختی فعلی مراجع از نظر وجود اختال هویت جنسی 

و سایر اختاالت و عایم روان پزشکی همراه است. 
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و فعالیـــت  مجـــوز  بـــا  )خانـــه(  مرکـــز  ایـــن 
دریافـــت یارانـــه )کمـــک هزینـــه نگهـــداری(
از سازمان بهزیسـتی، خدمات مراقبتی و پرورشی شبانه روزی
به فرزندان عزیز سازمان بهزیستی ارائه می دهد.
یارانه ماهیانه فـرزندان تا 12 سـال 650،000 تومان
یارانه ماهیانه فرزندان 12 تا 18 سال 750،000 تومان
یارانه ماهیانه فرزندان دارای معلولیت 924،000 تومان

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان واجد شرایط ارائه می دهد.

مرکــز توانبخشــی )آموزشــی، توانپزشــکی، اجتماعی(
و مراقبتی شــبانه روزی ســالمندان

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 924،000 تومان
تـــا سقـــف 80 درصــــد ظرفیـــت مـرکـــز مـی بـاشـــد.
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدماتتوانبخشیومراقبتیبهتوانخواهانواجدشرایطارائهمیدهد.

مرکــز اقامــت موقــت توانبخشــی )آموزشــی، توانپزشــکی، اجتماعی(
و مراقبتــی  افــراد دارای اختــالل طیف اتیســم

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 1،110،000 تومان
)سهمیهیارانهمرکزتوسطسازمانبهزیستیتعیینمیگردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدماتتوانبخشیومراقبتیبهتوانخواهانواجدشرایطارائهمیدهد.

مرکــز توانبخشــی )آموزشــی، توانپزشــکی، اجتماعــی( و مراقبتــی
شبانه روزی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی باالی 14 سال

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 924،000 تومان
تـــاسقـــف80درصــــدظرفیـــتمـرکـــزمـی بـاشـــد.
)سهمیهیارانهمرکزتوسطسازمانبهزیستیتعیینمیگردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدماتتوانبخشیومراقبتیبهتوانخواهانواجدشرایطارائهمیدهد.

مرکــز توانبخشــی )آموزشــی، توانپزشــکی، اجتماعی(
و پیگیــری درمــان بیمــاران روانــی مزمن – شــبانه روزی

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 924،000 تومان
)سهمیهیارانهمرکزتوسطسازمانبهزیستیتعیینمیگردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدماتتوانبخشیومراقبتیبهتوانخواهانواجدشرایطارائهمیدهد.

مرکــز توانبخشــی )آموزشــی، توانپزشــکی، اجتماعــی( و مراقبتی شــبانه روزی 
افراد دارای اختالل هوشــی – رشــدی )معلوالن ذهنی(

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 924،000 تومان
تـــاسقـــف80درصــــدظرفیـــتمـرکـــزمـی بـاشـــد.
)سهمیهیارانهمرکزتوسطسازمانبهزیستیتعیینمیگردد(
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ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمـات توانبخشـی بـه سـالمندان واجـد شـرایط ارائـه می دهـد.

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل سالمندان

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 230،000 تومان
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمـات توانبخشـی بـه سـالمندان واجـد شـرایط ارائـه می دهـد.

مرکز  روزانه آموزشــی توانبخشــی ســالمندان

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 627،000 تومان
تـــا سقـــف 65 درصــــد ظرفیـــت مـرکـــز مـی بـاشـــد.
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمـات توانبخشـی بـه توانخواهـان واجـد شـرایط ارائـه می دهـد.

مرکز  روزانه آموزشی توانبخشی  ویژه اختالالت دهانی، بلع و تغذیه

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر واحد خدمت: 627،000 تومان
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمـات توانبخشـی بـه توانخواهـان واجـد شـرایط ارائـه می دهـد.

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل معلوالن ذهنی

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 230،000 تومان
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمـات توانبخشـی بـه توانخواهـان واجـد شـرایط ارائـه می دهـد.

مرکــز  روزانــه آموزشــی توانبخشــی معلوالن جســمی حرکتی

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 627،000 تومان
تـــا سقـــف 65 درصــــد ظرفیـــت مـرکـــز مـی بـاشـــد.
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(

ایـن مـرکــز غیردولتی بـا مجــوز فعــالیــت
و دریافت یارانه از سازمان بهزیسـتی 
خدمـات توانبخشـی بـه توانخواهـان واجـد شـرایط ارائـه می دهـد.

مرکــز  روزانــه آموزشــی توانبخشــی معلوالن ذهنی

میزان کمک هزینه دولتی به ازای هر نفر در ماه: 627،000 تومان
تـــا سقـــف 65 درصــــد ظرفیـــت مـرکـــز مـی بـاشـــد.
)سهمیه یارانه مرکز توسط سازمان بهزیستی تعیین می گردد(
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تابلو ها

هیأت عالی زگینش
هیأت رمزکی زگینش

هسته رمزکی زگینش

اداره کل هسته رمزکی زگینش  

www.behzisti.ir

طراحیتابلوهایاختصاصیسازمانبهزیستی
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طراحییونیفرماختصاصیسازمانبهزیستییونی فرم
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طرح های مربوط به سایت
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امور هنـــریامور هنـــری
واحد امور هنری

واحــد امــور هنــری روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی بــا هــدف برنامه ریــزی، هدایــت و نظــارت بــر تولیــد یا 
مشــارکت در آثــار هنــری فعالیــت می نماید.

از این میان می توان به امور ذیل اشاره داشت:
گرافی و... کلیپ، تیزر، موشن      تولید یا مشارکت در ساخت فیلم، سریال، 

    بازخوانــی فیلــم نامه هــا و یــا بازبینــی فیلم هــای ارائــه شــده بــا همــکاری معاونت هــای تخصصــی 
جهــت مشــارکت معنــوی یــا تولیــد اثــر

    اجرای جشنواره و نمایشگاه های هنری  
ــالمی،  ــاد اس ــگ و ارش ــیما، وزارت فرهن ــدا و س ــه ص ــری از جمل ــار هن ــد آث ــز تولی ک ــا مرا ــاط ب     ارتب
حــوزه هنــری و... جهــت تبییــن دغدغه هــای ســازمان بهزیســتی و ایجــاد همکاری هــای مشــترک

    شناسایی استعدادهای جامعه هدف بهزیستی و کمک به رشد و شکوفایی آن ها

تولیدات هنری سازمان بهزیستی در سال های 1398 و 1399

فیلم سینمایی

فیلم کوتاه

کلیــپ

موشن گرافی

مستنــد

شرکت در بخش تجلی اراده جشنواره فیلم فجر سال 1398

1
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9
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1
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9
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حضور در 2 دوره بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر
مشارکت در تولید فیلم های سینمایی در راستای ماموریت سازمان بهزیستی

مشارکت در تولید فیلم های کوتاه در راستای ماموریت سازمان بهزیستی
گاهی بخش در خصوص فعالیت ها و خدمات سازمان بهزیستی تولید کلیپ های آ

گاهی بخش در خصوص فعالیت ها و خدمات سازمان بهزیستی تولید موشن گرافی های آ
تولید فیلم مستند

تولید تیزرهای فرهنگی
مناسب سازی فیلم های سینمایی برای ناشنوایان با حضور چند رابط/ مترجم ناشنوایان

همکاری با موسسات فیلیمو و بنیاد سینمایی فارابی در راستای تولیدات فرهنگی، هنری برای 
افراد تحت پوشش

شناسایی استعدادهای جامعه هدف بهزیستی و کمک به رشد و شکوفایی آن ها 
بازخوانی فیلم نامه ها و یا بازبینی فیلم های ارائه شده با همکاری معاونت های تخصصی 

جهت مشارکت معنوی یا همکاری در تولید اثر
اجرای جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری  

اقدامات  ویژه



139 تبلیغات

غ بلورین :  در سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر برنده جایزه سیمر
کارگردانــی ،  بهتریــن فیلمبــرداری،   بهتریــن فیلــم، بهتریــن فیلمنامــه، بهتریــن طراحــی صحنــه و نامــزد :  بهتریــن 
بهتریــن تدویــن ، بهتریــن موســیقی، بهتریــن صدا، بهتریــن جلوه های ویــژه میدانی، بهترین جلوه هــای ویژه بصری

و جایزه ویژه هیئت داوران برای بازیگران نوجوان فیلم

هفتاد و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز 2020 
    نامزد شیر طایی بهترین فیلم برای جشنواره فیلم ونیز  2020 

    جایزه فانوس جادویی بخش جنبی جشنواره فیلم  ونیز
    جایزه مارچلو ماسترویانی بهترین بازیگر نوظهور جشنواره،  برای روح اهلل زمانی بازیگر نوجوان فیلم خورشید

بخش مسابقه بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
    پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلم برای امیر بنان و مجید مجیدی

    پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی برای مجید مجیدی
    پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر برای روح اهلل زمانی

بخش مسابقه سینمای ایران:  پروانه زرین بهترین کارگردانی برای مجید مجیدی
این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2021 معرفی شد.

همچنیــن بــا انتخــاب منتقــدان هالیــوود ریپورتــر، خورشــید در شــمار بیســت فیلــم برتــر دو جشــنواره ونیــز و تورنتــو در 
گرفــت. ســال 2020 قــرار 

کا " به کارگردانی سحر مصیبی 1398 مشارکت در تولید فیلم سینمایی " اورا
مشارکت در تولید فیلم سینمایی "خورشید" به کارگردانی مجید مجید1398

فیلــم
مشارکت در تولید فیلم

کارگردانــی مجید مجیدی  افتخــارات فیلم خورشــید به 
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کا " به کارگردانی سحر مصیبی  1398 فیلم سینمایی " اورا

غ بلورین  در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برنده جایزه سیمر
بهترین فیلم برداری ، بهترین طراحی صحنه

گذاری،  کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین موســیقی متن، بهترین صدا نامزد : بهترین فیلم، بهترین 
بهتریــن جلوه هــای ویــژه بصری، بهتریــن طراحی لباس، بهترین چهره پــردازی

 جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 
برنده بهترین دستاورد فنی 

ــی ، بهتریــن فیلمبــرداری، بهتریــن موســیقی متــن، بهتریــن  کارگردان ــم ، بهتریــن  نامــزد : بهتریــن فیل
ــی  ــتاورد فن ــن دس ــن ، بهتری تدوی

کارگردانــی بهرام توکلی افتخــارات فیلــم غالمرضــا تختی به 
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در بخــش تجلــی اراده ملــی جشــنواره فیلــم فجــر، نهادهــا و ســازمان های دولتــی و غیــر دولتــی فیلم هــای 
کــرده و بــه آن هــا جایــزه ای از طــرف  شایســته را از نظــر خــود و متناســب بــا مأموریت هــای خویــش انتخــاب 
کشــور شــده و  خــود اهــداء می کننــد. ایــن امــر موجــب نزدیکــی بیشــتر ســینما بــا بدنــه جامعــه اداری 

کشــور را انعــکاس دهــد.  می توانــد بــه شــکلی عملــی و ملمــوس مســائل ایــن بخــش مهــم از 

انتخاب فیلم های ذیل در این بخش: 
" غالمرضا تختی" )کارگردان : بهرام توکلی( 

" خورشید" )کارگردان : مجید مجیدی( 
" بی صدا حلزون " )کارگردان :  بهرنگ دزفولی زاده(

شرکت در جشنواره فیلم فجر سال 1398)بخش تجلی اراده ملی(
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تولید فیلم کوتاه

کوتاه با موضوع فرزندان شبانه روزی بهزیستی        |       1398    | تولید فیلم 
کرونا        |       1399    | کوتاه با موضوع سالمندی و  تولید فیلم 

کوتاه با موضوع ایران همدل         |        1399    |  تولید فیلم 
کوتاه با موضوع روز جهانی نابینایان        |       1399     | تولید فیلم 

گرامیداشت افراد دارای معلولیت(        |        1399    | کوتاه با موضوع مناسب سازی )هفته  تولید فیلم 
کوتاه با موضوع فرزندان شهید بهزیستی        |        1399    | تولید فیلم 

کوتاه )شهدا بهزیستی( کریز آن طرف تر(با حضور آقایان عباس محبوب، یوسف مرادیان، مانی رحمانی و ...فیلم  فیلم کوتاه )چند خا

له صبوری کوتاه )به وقت مهربانی( با حضور خانم ال فیلم 
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تولید مستند

کرونا "         |       1398    | مستند ۵ قسمتی " اقدامات موثر سازمان بهزیستی در شیوع ویروس 

کبر مددی کوتاه )سال تحویل( با حضور خانم پروین ملکی و آقای ا فیلم 

کریم خان زند کوتاه )عصای سفید( با حضور آقای حسن  فیلم 
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کریز آن طرف تر( کوتاه )چند خا بازیگران فیلم 
آقایان عباس محبوب، زنده یاد ابوالفضل شاه کرم، یوسف مرادیان، مانی رحمانی و ...
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کبر مددی فیلم کوتاه »عصای سفید« با حضور آقای حسن کریم خان زندفیلم کوتاه سال تحویل با حضور پروین ملکی و ا

فیلم کوتاه » ما همه مسول هستیم« با حضور آقای حسن اسدیبرنامه زنگ سامت با حضور رضا فیاضی
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      کلیپ خانه های امن
      کلیپ سامت اجتماعی
      کلیپ اورژانس اجتماعی

      کلیپ دفتر بازرسی
گزینش       کلیپ پرونده های 

      کلیپ تجلیل از ایثارگران سازمان
کلیپ(       کلیپ جشنواره فرزندان مهر   )4 

      کلیپ ده ماه تاش برای رئیس سازمان دکتر قبادی دانا
      کلیپ ویژه جشنواره ورزشی فرزندان استان تهران

      کلیپ بزرگداشت شهید صبوری مدیر کل شهید سازمان
      کلیپ همایش معاونین پیشگیری
      کلیپ همایش معاونین پشتیبانی

      کلیپ همایش معاونین توانبخشی
      کلیپ روسای سابق سازمان

      کلیپ بزرگداشت دکتر نحوی نژاد
      کلیپ خانه کوچک  )معاونت توانبخشی(
      کلیپ جشنواره ویژه بیماران روانی مزمن

      کلیپ جشنواره چند قلوها
      کلیپ همایش قضاوت جهت آموزش طریقه رفتار با معلوالن )4 کلیپ(

      کلیپ مراسم تجلیل از خبرنگاران
      کلیپ بازدید دکتر قبادی دانا از روزنامه ایران

      کلیپ افتتاح مسکن معلوالن در کاشان
      کلیپ ۵ روزه دوره آموزشی توسعه مبتنی بر محله

      کلیپ از مراسم امضاء تفاهم نامه سازمان با سپاه پاسداران برای ساخت ۵2۵2 واحد مسکونی
گلریزان در شیرخوارگاه آمنه       کلیپ مراسم معنوی افطار و جشن 

      کلیپ مراسم تقدیر از کارشناسان اورژانس اجتماعی
      کلیپ مراسم محفل انس با قرآن ویژه بانوان جامعه هدف

      کلیپ مراسم تقدیر از دکتر رضا زمانی در انجمن روانشناسان
      کلیپ نشست صمیمی وزیر رفاه با ناشنوایان

      کلیپ روز جهانی عصای سفید
      کلیپ دیدار وزیر رفاه و رئیس سازمان با نابینایان

      کلیپ از چهارمین دوره مسابقات قرائت قرآن نابینایان
      کلیپ کمک رسانی سازمان به مناطق سیل زده

39 کلیپ  تولید شده در سال 1398

کلیپ های سال 98
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11 موشن گرافی  تولید شده در سال 1398
      موشن گرافی از فراخوان جمع آوری کمک های مردمی
      موشن گرافی کمک رسانی سازمان به مناطق سیل زده

      موشن گرافی پوستر ماه رمضان
      موشن گرافی از مشارکت سازمان با بسیج مستضعفین برای بازسازی ۵ هزار واحد مسکونی

      موشن گرافی از پوستر جمع آوری فطریه برای مددجویان
      موشن گرافی خدمات سازمان به مناسبت هفته بهزیستی

      موشن گرافی جمع آوری کمک برای تهیه لوازم سرمایشی برای مناطق سیل زده
کد USSD سازمان کار        موشن گرافی روش 

      موشن گرافی بودجه سازمان درسال 98
      موشن گرافی عملکرد سازمان درخصوص اجرای قانون حمایت از معلولین

      موشن گرافی تنبلی چشم

مـوشن گرافی سال 98
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10 کلیپ  تولید شده در سال 1399

      کلیپ بازدید سخنگوی دولت از مرکز حرفه آموزی سرای حافظه
کز  مشاوره       کلیپ افتتاح مرا

      کلیپ بیانات مقام معظم رهبری
کز جامع درمان اعتیاد       کلیپ مرا

      کلیپ دفتر تربیت بدنی )آموزش آناین حرکات ورزشی جهت جامعه هدف(
      کلیپ اردوگاه بابلسر )جهت تحویل به دفتر مقام معظم رهبری(

      کلیپ آموزش تشکیل آرشیو عکس و فیلم )برای استان ها(
کمپ معتادین       کلیپ بازدید شبانه دکتر قبادی دانا از 

کنفرانس( کارشناس اورزانس اجتماعی )ویدئو        کلیپ مراسم تقدیر از 123 
      کلیپ نمایشگاه نقاشی معلوالن

کلیپ های سال 99
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13 موشن گرافی  تولید شده در سال 1399

گاهی بخشی به افراد دارای معلولیت کرونا و آ       موشن گرافی پیشگیری از 
      موشن گرافی برای جمع آوری کمک های مردمی) ۵ قسمت (

      موشن گرافی معرفی سامانه شفافیت
کز مثبت زندگی       موشن گرافی فراخوان ثبت نام مجوز مرا

      موشن گرافی جمع آوری کمک های مردمی)ایران همدل(
      موشن گرافی ارتباط صحیح با نابینایان

      موشن گرافی فرهنگ سازی ارتباط با جامعه هدف
      موشن گرافی طرح سقف همدلی

      موشن گرافی سویه سامت و پیشگیری از معلولیت ها

مـوشن گرافی سال 99
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برخی از فعالیت های دیگر

      همکاری با موسسه فیلیمو و ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان بهزیستی
      همکاری با جشنواره فیلم کودک و نوجوان در راستای اهداف سازمان بهزیستی
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اتاق خبر

تولید برنامه اتاق خبر

اتــاق خبــر بهزیســتی  به صــورت هفتگــی از ابتــدای تیرمــاه 99 بــا هــدف انتشــار اخبــار هفتگــی 
کنــون تعــداد 43 قســمت از ایــن برنامــه تهیــه و منتشــر شــده  کــه تا ســازمان بهزیســتی تولیــد شــد 
اســت. در ایــن برنامــه بــه جهــت ترویــج فرهنــگ اســتفاده از مترجــم ناشــنوایان، همزمــان اخبــار 
توســط مترجــم بــرای ناشــنوایان ترجمــه می شــود. اتــاق خبــر پــس از تولیــد،  در ســایت ســازمان و 

فضــای مجــازی انتشــار می یابــد. 
روند هفتگی  تهیه و انتشار به شرح ذیل است:

زمـــــان عنـــــوان

صبح چهارشنبه تهیه اخبار هفتگی

ظهر چهارشنبه ضبط خبر

پنج شنبه ضبط مترجم ناشنوایان

پنج شنبه تدوین

صبح شنبه اننتشار
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رادیو بهزیستی

تولید برنامه رادیو بهزیستی

تولیــد 22 قســمت پادکســت رادیــو بهزیســتی بــا تــاش جمعــی از مددجویــان نابینــای تحــت 
ــل  ــور بیــن المل ــی و ام ــط عموم ــد رواب ــارکت واح ــت و مش ــا حمای ــتی و ب ــازمان بهزیس پوشــش س
گــردآوری شــد و تــا پایــان ســال 1399، 22 قســمت  ســازمان بهزیســتی کشــور، در اوایــل ســال 1399 

کشــور منتشــر شــده اســت. از ایــن مجموعــه تدویــن و بــرروی وبســایت ســازمان بهزیســتی 
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تولیــدات بنــد چ

استفاده از بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی کشور

 مبنــی بــر این کــه »کلیــه دســتگاه های اجرایــی مشــمول مــاده )۵( قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری مکلفنــد یــک درصــد )1%( از اعتبــارات هزینــه ای خــود بــه اســتثنای فصــول )1(، )4( و 
گاهــی  )6( را طــی قــرارداد مشــخص بــا صــدا و ســیما صــرف تولیــد برنامــه جهــت فرهنگ ســازی و آ

کننــد. بخشــی و اطاع رســانی 

از  بعــد  کــه  از ســال 1397 شــروع شــد،  بــا صداوســیما  قــرارداد  انعقــاد  آغــاز مکاتبــات جهــت 
کل و رفــع مشــکات در اجرایــی شــدن آن، قــرارداد مــورد نظــر در  پیگیری هــای مــداوم ایــن اداره 

گردیــد. ســال 1399 منعقــد 

      تولید موشن گرافی خدمات سازمان بهزیستی به معلوالن و سالمندان
      تولید موشن گرافی خدمات سازمان بهزیستی در دوران کرونا

      تولید موشن گرافی ) مناسب سازی(
      تولید موشن گرافی ) سامانه دیده بان( 

      تولید موشن گرافی )زنان سرپرست خانوار(
       تولید تیزر فرهنگی ) توزیع تبلت(

       تولید کلیپ )مثبت زندگی(
       تولید کلیپ ) اورژانس اجتماعی (

کار (        تولید کلیپ ) کودکان 
       تولید برنامه 15 قسمتی تلویزیونی ) لعل درخشان(

       پیش تولید 10 عدد کلیپ با موضوع معرفی خدمات اجتماعی رایگان بهزیستی
      مناسب سازی 20 فیلم سینمایی برای ناشنوایان و نابینایان

گیری از بند چ ماده 37  معرفی می شود: در ذیل برخی از موارد انجام شده  با بهره 
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گرافی )سامانه دیده بان ( موشن 

تیزر فرهنگی  )توزیع  تبلت (

برنامه 1۵ قسمتی )لعل درخشان (

کلیپ )اورژانس اجتماعی(
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بازدید وزیر از نمایشگاه آثار هنری افراد دارای معلولیتدیدار آقای مجید مجیدی با رئیس سازمان

حضور کادر روابط عمومی به عنوان داوران بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجراهدای جوایز به منتخبین جشنواره فیلم فجر )بخش تجلی اراده ملی(رونمایی از پوستر روز جهانی نابینایان )طراح:هاتف شرار هنرمند نابینا(
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حضور جناب خان در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهردیدار با آقای حافظ ناظری

دیدار با خانم شهره لرستانی دیدار با آقای مجید اخشابیدیدار با خانم پوران درخشنده
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سمعی و بصریسمعی و بصری

عݡکاســـــــــــــݡݡی
فیلمبرداری

واحد سمعی و بصری

واحــد ســمعی و بصــری روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی ازســال 1370 فعالیــت خــود را بــا ثبــت 
وقایع بصورت تصویربرداری و عکاســی و ســپس مستندســازی از فعالیت های ســازمان آغاز نمود.

کارکردهــای مهــم مستندســازی، فراهــم شــدن مجموعــه اطاعــات دســته بنــدی شــده در  یکــی از 
کــه درقالــب فایــل هــای چندرســانه ای بخصــوص فیلــم و عکــس  فضــای واقعــی و مجــازی اســت 

قابــل ارائــه مــی باشــد.
ــای  ــت ه ــا و محدودی ــال ه ــزاری آن سـ ــخت اف ــحدود س ــاده و مـ ــات سـ ــه امکان ــه ب ــدا باتوج در ابت
کــه بــا منســوخ شــدن دوربیــن هــای  گرفــت  تکنیکــی موجــود، مســتند سازی)آرشــیو( انجــام مــی 
 VHS  و عکاســی انالــوگ و ظهــور نســل جدیــد دوربیــن هــا، آرشــیو فیلــم ســازمان  از نوارهــای VHS

گردیــد.  بــه دیســک هــای DVD و آرشــیو عکــس ســازمان از نگاتیــو بــه  دیجیتــال، تبدیــل 
در ادامــه لیســت فعالیــت هــای واحــد ســمعی و بصری روابط عمومی ســازمان در ســال هــای 1398 

گــردد. و 1399 ارائــه مــی 

13981398

13991399

200122
13950

برنامهبرنامه

فیلم بـــــــــــرداریعݡکس بــــــرداری

برنامهبرنامه

تصویر برداری و عکاسی از برنامه ها و مراسم های برگزار شده
کز تحت پوشش سازمان تصویر برداری و عکاسی از خدمات مرا

ایجاد آرشیو غنی از سوابق خدماتی و فعالیتی سازمان

اقدامات  ویژه
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تولیداتواحدسمعیوبصریدرسال1398
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جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 98 به تفکیک ماه

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
دیـ

ور
ــــر

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
فـــ

بازدید وزیر رفاه از مرکز نمونه سالمندان  1 فروردین 1

بازدید دکتر قبادی از شیرخوارگاه شبیر  1 فروردین 2

جلسه نمایندگان تشکل های مردمی 19 فروردین 3

تقدیر از جانبازان سازمان 21 فروردین 4

تجلیل از جانبازان در وزارتخانه 21 فروردین ۵

جلسه دولت الکترونیک 21 فروردین 6

تودیع و معارفه معاون مشارکت  24 فروردین 7

جلسه بحران سیل 2۵ فروردین 8

شورای معاونین سازمان 27 فروردین 9

دیدار شهره لرستانی با روابط عمومی 28 فروردین 10

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ت
شـــ

ـهـ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

یبـ
رد

ا

 ASB دیدار دکتر قبادی دانا با مدیر 4اردیبهشت 1

تجدید میثاق وزیر با آرمان های حضرت امام 4اردیبهشت 2

 ASBکارگاه آموزشی آمادگی در بایا و حوادث توسط 7اردیبهشت 3

روز روانشناس 8اردیبهشت 4

کارگاه آموزشی اختال جنسیتی 9اردیبهشت ۵

جشنواره ورزشی معلولین ذهنی، تنکابن و بابلسر 11اردیبهشت 6

کارگاه آموزشی سبک زندگی و ریلکس 14اردیبهشت 7

جلسه بحران سیل  14اردیبهشت 8

کز علمی-کاربردی بهزیستی و دیدار روسای مرا
1۵اردیبهشت تامین اجتماعی 9

تجلیل از معاون توانبخشی )دکتر نحوی نژاد( 1۵اردیبهشت 10

ماقات واعظ مهدوی با دکترقبادی 16اردیبهشت 11
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

اد
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
شورای معاونین سازمانخـــ 1 7خرداد

محفل انس با قرآن 12خرداد 2

همایش معاونین توانبخشی 21خرداد 3

دیدار خیرین با دکتر قبادی 26خرداد 4

دوره آموزشی سامت تغذیه سالمندی ۵

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ت
شـــ

ـهـ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

یبـ
رد

ا

جلسه صندوق جمعیت ملل متحد با روابط عمومی 18اردیبهشت 12

کنفرانس معاونت پیشگیری  جلسه ویدیو  23اردیبهشت 13

جلسه سرهنگ زهرایی رئیس بسیج جهاد سازندگی 
با دکتر قبادی 23اردیبهشت 14

تودیع و معارفه مدیرکل دفتر بازرسی عملکرد 2۵ادیبهشت 1۵

نشست خبری معاونین سازمان 28اردیبهشت 16

کنفرانس معاونت پیشگیری  جلسه ویدیو  28اردیبهشت 17

کمیته امداد با دکتر قبادی ماقات دکتر فتاح  رئیس  29اردیبهشت 18

تودیع و معارفه معاون توانبخشی  19

دوره آموزشی حراست 20

ماقات دکتر قبادی با رئیس سازمان اوقاف آقای خاموشی 21

جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 98 به تفکیک ماه
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

تـــی

دوره آموزشی آمار 2تیر 1

فوتسال فرزندان سازمان 4تیر 2

نمایشگاه نقاشی بانوان اختاالت اعصاب و روان  10تیر 3

جلسه رابط عمومی با مسئولین تپ سی  10تیر 4

جلسه مناقصه 11تیر ۵

همایش بازرسی 1۵تیر 6

جلسه معاونت پیشگیری از اعتیاد 17تیر 7

همایش معاونت پشتیبانی 18تیر 8

کز توانبخشی نشست دکتر قبادی دانا با نمایندگان استانی مرا 18تیر 9

افتتاح مرکز توانبخشی سالمندان  22تیر 10

نشست  رئیس سازمان دکتر قبادی دانا  22تیر 11

افتتاح مرکز توانبخشی سالمندان  23تیر 12

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

تـــی

نمایشگاه نقاشی معلوالن اتیسم  22تیر 13

مراسم جش میاد امام رضا در مترو ولی عصر 23تیر 14

کنفرانس  افتتاح 64 پروژه توانبخشی از طریق ویدیو  24تیر 1۵

کز مشاوره  نشست تشکلهای مرا 24تیر 16

تفاهم نامه بین سازمان و قرارگاه خاتم االنبیاء  2۵تیر 17

آیین دوچرخه سواری رئیس سازمان  با شهردار تهران 2۵تیر 18

بازدید دکتر قبادی دانا از خبرگزاری ایرنا 26تیر 19

شرکت در نمایشگاه الکامپ 30تیر 20

جلسه معاونت پیشگیری از اعتیاد 31تیر 21

تفاهم نامه معاونت مشاوره و اداره کل سامت شهرداری  31تیر 22

شورای معاونین 23

جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 98 به تفکیک ماه
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

اد
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
مــــــ

کینس آقای نامجو از ورزشکاران سازمان ثبت رکورد  1مرداد 1

ماقات جودان با دکتر قبادی دانا 2مرداد 2

دوره آموزشی مدیریت اختال استرس پس از حوادث و بایا  ۵مرداد 3

کارشناسان توانبخشی جلسه آموزشی ASB برای  6مرداد 4

نشست دفتر آسیب ها 9مرداد ۵

بازدید از مرکز ترک اعتیاد همای رحمت  12مرداد 6

جلسه شورای مناسب سازی 13مرداد 7

نشست فرزندخواندگی معاونت امور اجتماعی 13مرداد 8

ماقات حافظ ناظریان با معاون مشارکت 14مرداد 9

گانه( نشست مدیران توسعه منابع انسانی )قوای سه  14مرداد 10

تفاهم نامه مابین سازمان و وزارت بهداشت  14مرداد 11

کمیته فرهنگی پیشگیری جلسه  1۵مرداد 12

کارگاه آموزشی ارتباطات استراتژیک و مدیریت بحران 15مرداد 13

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

اد
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
مــــــ

کمیته ماده 16 معاونت پیگیری جلسه  ۵/1۵ 14

همایش معاونین مشارکت ها )خزر آباد( ۵/16-1۵ 1۵

مصاحبه با دکتر قبادی ۵/16 17

جلسه شورای مناسب سازی ۵/16 18

جلسه روابط عمومی  در روز خبرنگار  ۵/17 19

نشست دکتر قبادی دانا به مناسبت روز خبرنگار در 
استان تهران ۵/22 20

شورای معاونین سازمان ۵/23 21

افتتاحیه جشنواره فرزندان مهر پسر )بابلسر( ۵/27 22

اختتامیه فرزندان مهر  دختران  )بابلسر( ۵/30 23

جلسه برنامه عصر جدید با دکتر قبادی دانا 24

کارشناسان اورژانس اجتماعی 123 مراسم تقدیر از  2۵

محفل انس با قرآن جماران 26
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167 تبلیغات

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ور
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
یـــ

هر
شـــــ

کارگاه تخصصی  آشنایی با حقوق افراد دارای معلولیت
9شهریور در روند دادرسی 1

تفاهم نامه سازمان با موسسه خیریه زنجیره امید 11شهریور 2

مصاحبه با پوران درخشنده 23شهریور 3

جلسه با دست اندرکاران رادیو بهزیستی)نابینایان( 23شهریور 4

جلسه اصول ایمنی و مراقبتی در شیرخوارگاه  23شهریور ۵

جلسه تدوین راهبردی اورژانس اجتماعی 24شهریور 6

مراسم عزاداری امام حسین )ع( 24شهریور 7

کار با سامانه جلسه آموزش  24شهریور 8

دوره آموزشی  کشوری روابط عمومی  28شهریور 9

کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی 10

جلسه  آموزشی راهنمای جامع درمانگری در اعتیاد 11

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـهـ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
م

زنگ مهر 1مهر 1

مراسم تجلیل از ایثارگران 2مهر 2

تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی 2مهر 3

تفاهم نامه با فروشگاه رفاه 3مهر 4

نشست دستورالعمل جامع حمایت های اجتماعی  7مهر ۵

جلسه تصویب الیحه ماده 16 8مهر 6

ک  بازدید دکتر قبادی دانا از مرکز ناشنوایان پژوا 8مهر 7

گرامیداشت روز سالمندان مراسم  9مهر 8

ASBدوره آموزشی بایا تو سط کارشناسان موسسه 14مهر 9

دیدار مدیران ستادی با دکتر قبادی دانا 20مهر 10

رونمایی از پوستر روز نابینایان )طراحی توسط نابینای 
هنرمند هاتف شرار( 21مهر 11

شورای معاونین وزارتخانه  21مهر 12

کنفرانس روابط عمومی ویدیو  21مهر 13
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ــــا

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

بـــــ
آ

امضای تفاهم نامه با وکای دادگستری 1آبان 1

نشست خیریه های فعال در حوزه شبه خانواده 1آبان 2

نشست عمومی معاونت اجتماعی 1آبان 3

نشست تخصصی سامانه برتر 1آبان 4

ح رصد معلولیت نشست تخصصی طر 12آبان ۵

کل دفتر سالمندان تودیع و معارفه مدیر  12آبان 6

نشست تخصصی در خصوص دستورالعمل جامع 
حمایت های اجتماعی   13آبان 7

کمیته بحران جلسه  18آبان 8

همایش مدیران سراسری گشور )بابلسر( 20آبان 9

کل حراست تودیع و معارفه مدیر  22آبان 10

جلسه دکتر قبادی دانا با مسئولین شهرداری 26آبان 11

مسابقات ورزشی سراسری لیگ بوچیا)بابلسر( 12

دیدار دکتر قبادی دانا با آیات عظام 13

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـهـ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
م

نشست تخصصی بررسی چالش ها جامعه نابینایان  22مهر 14

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید مراسم  23مهر 1۵

نشست صمیمی نابینایان با وزیر 23مهر 16

بازدید دکتر قبادی دانا از روزنامه ایران سپید  24مهر 17

دوره آموزش حمایت از بیماران ایدز  29مهر 18

گرم کوثر- توزیع یک وعده غذای  کودک  مهد  19

ماقات مدیران وزارت ورزش با دکتر قبادی دانا 20

نمایشگاه بین المللی تجهیزات  توانبخشی 21

آموزشی تنبلی چشم 22

تجلیل از رتبه های برترآموزش عالی 23

دیدار نماینده بابل با دکتر قبادی دانا 24

دیدار نماینده سپیدان با دکتر قبادی دانا 2۵

دیدار نماینده شاهرود با دکتر قبادی دانا 26
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ذر
آ

کاما  کتاب معلولین  جشنواره  ۵آذر 1

کل دفتر آسیب های اجتماعی  تودیع  و معارفه مدیر  6آذر 2

جلسه شورای راهبردی بسیج  6آذر 3

همایش روز جهانی معلوالن 9آذر 4

نشست خبری دکتر قبادی دانا به مناسبت 
روز جهانی معلوالن 9آذر ۵

نشست تخصصی شرکت های دانش بنیان  10آذر 6

افتتاح  نمایشگاه نقاشی معلوالن در  فرهنگسرای هنر  10آذر 7

کنفرانس  مراسم اهدای واحد مسکونی ازطریق ویدیو  10آذر 8

تفاهم نامه با بانک رسالت  10آذر 9

نشست صمیمی وزیر با نخبگان معلول 11آذر 10

کودک نارنجی  بازدید مسئولین سازمان از مهد  11آذر 11

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ذر
آ

هشتمین سمینار ژنتیک 13آدر 12

نشست صمیمی دکتر قبادی با دانشجویان نخبه  13آذر 13

کارگاه آموزشی سرپرستی مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان  16آذر 14

کودکان و نوجوان چهاردهمین دورهمی فعاالن حوزه  18آذر 1۵

کشتیرانی  تفاهم نامه پیشگیری با  20آذر 16

مراسم تقدیر از نخبگان قرآنی معلول 2۵آذر 17

همایش بسیج )مشهد( 2۵آذر 18

دیدار معاون اول رئیس جمهور از موسسه خیریه مائک 30آذر 19

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی  30آذر 20

نشست تخصصی معاونین پیشگیری کشور 21

ماقات استاندار مرکزی با دکتر قبادی دانا 22

تقدیر دکتر قبادی دانا از همکاران معلول ستاد 23
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ی
د

دیدار وزیر رفاه ارمنستان ار مرکز توانبخشی- 2 2دی 1

کمیته ملی المپیک ایران - 3 بازدید از  3دی 2

جلسه سازمان مدیریت برنامه و بودجه با دکتر قبادی 
دانا - 7 7دی 3

کار های مالی خرد کسب و  8-تحلیل از  8دی 4

جلسه نماد - 1۵ 1۵دی ۵

گزینش -1۵ همایش  1۵دی 6

هفتادمین جلسه پیشگیری از اعتیاد - 18 18دی 7

اختتامیه شانزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان سازمان - 21 21دی 8

جلسه نماد - 23 23دی 9

کودکان  جلسه تدوین پروتکل مداخات اجتماعی 
خیابانی - 24 24دی 10

جلسه ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر - 2۵ 2۵دی 11

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ی
د

تفاهم نامه با دانشگاه آزاد 12

ماقات استاندار اردبیل با دکتر قبادی دانا 13

جلسه بنیاد شهید با دکتر قبادی دانا 14

مراسم وداع با شهید قاسم سلیمانی 1۵

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ند
سف

ا
کرونا با اداره خدمات جلسه توجیحی   ۵اسفند 1

کرونا در توانبخشی  جلسه  6اسفند 2

کرونا در  کنترل بیماری  کمیته پیشگیری و  جلسه 
سازمان 14اسفند 3

بازدید دکتر قبادی دانا از مرکز  مشاوره 1480   4

UNFPAلوازم بهداشتی اهدایی از ۵
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171 تبلیغات

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

مـــــ
هــ

بــ

بازدید دکتر قبادی دانا مرکز اعتیاد پروین  1بهمن 1

کار کسب و  ح  جلسه مهارت های طر 2بهمن 2

جلسه ارتقاء پیشگیری از اعتیاد  2بهمن 3

تفاهم نامه بامرکز ملی مطالعات اعتیاد ۵بهمن 4

بازدید ازمرکز مشاوره 1480 6بهمن ۵

نشست خبری دکتر قبادی دانا با اصحاب رسانه   6بهمن 6

کودکان و نوجوانان  جلسه دفتر  7بهمن 7

نشست مددکار ان با دکتر قبادی دانا  8بهمن 8

دوره آموزشی نقلیه  8بهمن 9

تجدید میثاق با شهدای دولت و بهزیستی در بهشت زهرا  1۵بهمن 10

جلسه دفتر سالمندان با صندوق جمعیت  16بهمن 11

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

مـــــ
هــ

بــ

جلسه جشن سه قلوها در روابط عمومی  16بهمن 12

جشن فرزندان چند قلو  18بهمن 13

تجلیل از منتخبان و پیشکسوتان حوزه شبه خانواده  20بهمن 14

راهپیمایی 22 بهمن 22بهمن 1۵

نمایشگاه اشتغال  23بهمن 16

مراسم ازدواج 200 زوج مددجو  26بهمن 17

ماقات مجید مجیدی با دکتر قبادی دانا  29بهمن 18

کودک مبتا به  هشتمین سمپوزیوم علمی خانواده و 
اختاالت شنوایی 29بهمن 19

اختتامیه جشنواره فیلم فجر 20

دوره آموزشی حراست 21

جلسه ماده 16 22
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دکترقبادیداناباآیاتعظامݡگالــــری تصـاویــــــر  1398 دیدار



173 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398 امضایتفاهمنامههمکاری



174

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



175 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



176

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



177 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



178

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



179 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



180

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



181 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398

گینس توسط همکار دارای معلولیت سازمان بهزیستی ثبت رکورد 



182

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398

همایش سراسری مدیران سازمان بهزیستی



183 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398

همایش سراسری روابط عمومی ها - یزد



184

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398

چهاردهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر - بابلسر



185 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398

کننده رادیو بهزیستی جلسه روابط عمومی با تیم تولید 



186

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



187 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



188

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



189 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1398



190

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/1/1 1 کز  دیدار نوروزی دکتر قبادی دانا از مرا 1

1398/1/20 10 همایش مددکاری  2

1398/2/1۵ 2 تجلیل از دکتر نحوی نژاد معاون توانبخشی 3

1398/2/7 6  )ASB(دوره آموزشی آمادگی در بایا و حوادث 4

1398/2/9 9 کارگاه آموزشی اختال جنسیتی  5

1398/2/1۵ 4 کز آموزشی علمی کاربردی همایش مرا 6

1398/2/6 1 منطقه سیل زده گلستان 7

1398/2/11 1 اختتامیه جشنواره ورزشی معلولین دختر و پسر 8

1398/2/4 4 دوره آموزشی حراست  9

1398 1 کمک رسانی در سیل لرستان 10

1398 2 کمک رسانی در سیل لرستان 11

1398/2/28 1 نشست خبری معاونین سازمان در مورد خدمات 
سازمان در منطق سیل زده

12

1398/2/3 2 دوره آموزشی آشنایی با موسسات و نهادهای بین المللی 
مردم نهاد فعال در امور افراد دارای معلولیت

13

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398 1 مستندات پویش با هم باشیم 14

1398/2/2 2 نشست هم اندیشی صاحب نظران،متخصصان و 
فعاالن افراد دارای معلولیت

15

1398/2/4 1 تجدید میثاق دکتر شریعتمداری با امام راحل 16

1398/2/23 1 کسل( آموزش گزارش گیری فناوری اطاعات )ا 17

1398/4/2 2 دوره آموزشی آمار 18

1398/3/26 2 نشست هم اندیشی موسسات خیریه با دکتر قبادی دانا 19

1398/3/21-22 9 همایش توانبخشی 20

1398/3/20 2 نشست ادواری رئیس سازمان با تشکل های غیر دولتی 
فعال در امور نابینایان

21

1398/3/21-22 2 حاشیه همایش توانبخشی 22

1398/4/2۵ 1 دوچرخه سواری دکتر حناچی شهردار تهران و قبادی دانا 23

1398/4/31 1 تفاهم نامه بین دفتر معاونت مشاوره و امور 
روان شناختی و اداره کل سامت شهرداری

24

1398/4/27 1 جلسه بازنشستگان 25

جدول برنامه های فیلمبرداری شده در سال 98



191 تبلیغات

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398 هامریت 2 حاشیه همایش معاونین پشتیبانی 26

1398/4/1۵-16 1 حاشیه همایش دفتر ارزیابی و عملکرد )بازرسی( 27

1398/4/18 5 همایش پشتیبانی 28

1398/4/19 -20 4 همایش پشتیبانی 29

1398/6/9-10 8 دوره آموزشی قضات 30

1398/۵/22 1 مراسم تجلیل از خبر نگاران شیرخوارگاه آمنه  31

1398/۵/6 1 افتتاحیه جشنواره ورزشی فرزندان دختر  32

1398/۵/16 2 اختتامیه جشنواره ورزشی فرزندان دختر 33

1398/6/11 1 مراسم امضای تفاهم نامه با موسسه زنجیره امید 34

1398/6/9 1 جلسه مناقصه برون سپاری نظافت و سرویس دهی 
اردوگاه های بابلسر و خزر آباد

35

1398/۵/27 1 جلسه هماهنگی  با نمایندگان  استان ها و مراسم افتتاح 
جشنواره پسران

36

1398/۵/12 1 بازدید دکتر قبادی  از مرکز همای رحمت 37

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/۵/16 2 هشتمین جلسه ستاد  هماهنگی وپیگیری 
مناسب سازی 

38

1398/۵/28 1 جشنواره  عید غذیر خم  39

1398/6/6 1 جلسه تعاونی مسکن 40

1398/6/۵ 1 دفتر بازنشستگان  41

1398/4/2۵ 1 تفاهم نامه بین سازمان و قرارگاه خاتم االنبیا 42

1398/4/17 1 نشست صمیمی دکتر قبادی دانا با جانبازان هفت تیر 43

1398/4/23 1 جشن میاد امام رضا در ایستگاه مترو ولی عصر 44

1398/۵/13 2 فرزند خواندگی  دفتر دکتر شبر 45

1398/۵/6-7 2 دوره آموزشی مدیریت اختال استرسی پس از بایا و 
حوادث

46

1398/4/24 1 تشکل های مشاوره  47

1398/۵/27 1 توسعه منابع سه قوه  48

1398/۵/1۵ 2 کارگاه آموزشی ارتبا طات استراتژیکی و مدیریت بحران 49
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تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/۵/16 1 جلسه مناقصه پیمانکار سرویس سازمان بهزیستی کشور  50

1398/۵/1۵-16 9 همایش معاونین مشارکت های  مردمی خزر آباد  51

1398/4/24 2 نشست خبری دکتر قبادی دانا  در هفته بهزیستی 52

1398/۵/ 1 فیلم ها وعکس  بر پایی ایستگاه ها ی  بهزیستی در 18 
ایستگاه مترو تهران

53

1398 2 آموزش آمار   54

1398/۵/1۵ 2 ماده 1۵ مبارزه مواد مخدر  55

1398/6/۵ 3 آموزش آسیب اجتماعی  56

1398/4/1۵ 3 همایش بازرسی 57

1398/4/16 2 هماش بازرسی 58

1398/۵/28 2 همایش تقدیر از کارشناسان اورژانس اجتماعی 59

1398/6/۵ 2 محفل انس با قرآن 60

1398/6/6 1 رکورد شکنی آقای نامجو در باشگاه بدنساری  61

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/6/6 1 تقدیر از دکتر رضا زمانی رئیس انجمن روانشاسی 62

1398/7/2 1 امضای تفاهم نامه جهاد دانشگاه  63

1398/7/2 1 تحلیل از ایثار گران  64

1398/7/4 1 فیلم و عکس تماشای  فوتبال دربی در بهزیستی شهید 
قدوسی

65

1398/6/2۵ 3 دوره آموزشی سامانه  تدارکات  66

1398/7/9 1 تصویب الیحه ماده 1۵ 67

1398/7/10 2 آیین تحلیل از رتبه های  بر تر آزمون سراسری 68

1398/7/9 1 نشست صمیمی ناشنوایان با وزیر تعاون  افتتاح 
نمایشگاه 

69

1398/7/9 2 مراسم روز جهانی سالمندان 70

1398/7/1 1 مهد کودک ایران مهر  زنگ شروع سال تحصیلی  71

1398/7/21 1 مراسم رونمایی از پوستر روز جهانی نابینایان 72

1398/7/22 2 نشست تخصصی بررسی چالش های جامع نابینایان 73
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تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/7/24 1 بازدید دکتر قبادی دانا با روزنامه ایران سپید 74

1398/7/21 1 هجدهمین شورای راهبردی  وزارت خانه  با حضور وزیر  75

1398/6/23 2 دوره آموزشی شیر خوارگاه های کشوری  76

1398/6/1 1 گزینش سامانه 2 77

1398 1 تبادل نظر  امتیاز استان ها 78

1398/۵/1 1 گرد همایی دبیران و رابطین اقامه نماز دستگاه های 
اجرایی کشور 

79

1398/8/1 2 خیریه فعال در حوزه شبه خانواده  80

1398 1 برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چسم  3تا 6 سال 81

1398/۵/1۵-16 1 اختتامیه جشنواره فرزندان دختر 82

1398/10/22 2 چالش های درمان اعتیاد زنان  83

1398/10/22 2 طرح نماد 84

1398/8/20-21 1 همایش مدیران بابلسر   85

1398/8/19 1 معارفه  حراست  86

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/9/3 1 جلسه باز نشستگان 87

1398/9/6 1 سومین جلسه شورای راهبردی  حوزه بسیج 88

1398/8/21-20 1 حاشیه  ورزشی همایش مدیران  89

1398/9/9 1 سخنرانی دکتر قبادی دانا در روز جهانی معلولین  90

1398/9/9 2 نشست خبری  دکتر قبادی دانا در روز جهانی معلولین 91

1398/9/10 1 گذاری 10۵7واحد مسکونی از طریق ویدئو کنفرانس  وا 92

1398/9/10 1 امضای تفاهم نامه با بانک رسالت  93

1398/9/10 1 افتتاحیه نمایشگاه هنر مندان معلول در فر هنگستان هنر  94

1398/9/18 2 چهارمین دورهمی فعاالن حوزه کودک ونوجوان 95

1398/9/11 1 مهد کودک نارنجی  96

1398/9/11 2 نشست صمیمی وزیر کار ورفاه با نخبگان معلول  97

1398/9/12 1 تقدیر از همکاران معلول در طبقات 98

1398/9/13 1 نشست صمیمی دکتر قبادی دانا با دانشجویان نخبه  99
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تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/9/19 3 مداخات  روانی اجتماعی در حوزه آسیب دیدگان اجتماعی 100

1398/9/2۵ 1 مراسم تقدیر از نخبگان قرآن کشور  101

1398/9/26 2 همایش بسیج مشهد 102

1398/9/26 2 افتتاح شیرخوارگاه شبیر 103

1398/10/1 1 104 دفتر باز نشسته 

1398/10/8 1 مراسم امضای تفاهم نامه با صندوق کار آفرین 105

1398/10/8 1 کوثر مراسم اختتامیه دوره آموزشی کسب وکار  هتل  106

1398/10/4 1 تفاهم نامه بهزیستی با دانشگاه آزاد اسامی  107

1398/9/20 1 جلسه حمایت از تولیدکنندگان داخلی  108

1398/10/23-24 7 کودکان  تدوین پروتکل مداخات اجتماعی- روانی 
خیابانی

109

1398/11/1۵ 2 همایش گزینش 110

1398/11/8 1 همایش همزادهای  چند گلو 111

1398/11/16 2 کمیته کشوری ماده 16 )دکتر براتی( 112

تاریخ تعداد 
DVD عنوان برنامه ردیف

1398/11/6 1 مسکن پردیسان 113

1398/11/8 1 طرح طرافیک 114

1398/11/6 1 کانون بازنشستگان 115

1398/11/21 4 دوره آموزشی حراست 116

1398/11/3 1 ح رصد آسیب های اجتماعی  برای  فیلم آموزشی طر
استان ها

117

1398/4/3 2 کاس آموزشی باز نشستگان  118

1398/11/20 1 کارانه  حوزه شبه خانواده مراسم تقدیر از مدد  119

1398 1 بازدید دکتر قبادی دانا از 1480 120

1398/10/4 1 تفاهم نامه سازمان با  دانشگاه آزاد 121

1398/10/29 2 هشتمین سمپوزیوم علمی خانواده و کودکان مبتا به 
اختاالت شنوایی

122
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

دیـ
ور

ــــر
19فروردین آموزش شیوه غربالگری همکاران و مراجعین به سازمانفـــــ 1

کرونا در سازمان گیری  تب  24فروردین 2

کودک  امام علی )ع( مرکز نگهداری معلوالن  30فروردین 3

جلسه ماده 16  30فروردین 4

کودکان بی سرپرست بالندگان ادهم مرکز  نگهداری  31فروردین ۵

D.I.C  --MOBILE CENTER -- SHELTER)مرکز 
تولد دوباره( 6

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ت
شـــ

ـهـ
ـــــــ

ـــــــ
بـــــ

دی
مرکز روان )بیماران روانی مزمن(ار 1اردیبهشت 1

کرونا 2اردیبهشت مرکز سالمندان یارین در زمان  2

کرونا کودکان معلول  در زمان  مرکز  3اردیبهشت 3

شورای معاونین 9اردیبهشت 4

جلسه ماده 16 24اردیبهشت ۵

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

اد
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
تفاهم نامه با بنیاد مسکن خـــ 11خرداد 1

گیردار  کمیته پیشگیری از بیماری های وا 11خرداد 2

جلسه با مسئولین بانک رسالت  12خرداد 3

نهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری منا سب سازی کشور  21خرداد 4

کودک  کانون های توسعه و همیاری مهدهای  نشست  26خرداد ۵
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

تـــی

جلسه شورای راهبردی توانبخشی سازمان  2تیر 1

اولین نشست راهبردی توسعه مدیریت  2تیر 2

10تیر جلسه آناین  روابط عمومی با خبرنگاران 3

جلسه آناین  اشتغال با خبرنگاران 1۵تیر 4

17تیر جلسه آناین امور اجتماعی با خبرنگاران  ۵

تقدیر از هِیئت تخلفات  17تیر 6

تودیع و معارفه معاون پشتیبانی و معاون پیشگیری 17تیر 7

21تیر جلسه آناین  رونمایی از شفافیت صورت های مالی 8

گذاری مسکن مددجویان  22تیر جلسه آناین آیین وا 9

23تیر جلسه آناین نخستین شورای مشورتی فرزندان بهزیستی  10

کز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در استان ها  24تیر جلسه آناین رونمایی از مرا 11

کشور  دهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی  2۵تیر 12

کوچک توانبخشی  2۵تیر جلسه آناین  افتتاح خانه های  13

کرونا با استان ها  کنفرانس  جلسه ویدیو  28تیر 14

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

اد
رد

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
مــــــ

کرونا برای راننده ها  آموزش پیشگیری  1مرداد 1

4مرداد جلسه هم اندیشی  بر سی  راه های همکاری  سازمان 2

کشوری ماده 16 قاون مبارزه با مواد مخدر کمیته  دهمین  ۵مرداد 3

نمایشگاه نقاشی معلولین 8مرداد 4

شورای راهبری پیشگیری از آسیب های اجتماعی 13مرداد ۵

بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان  2۵مرداد 6

کز خدمات بهزیستی استان ها کنفرانس وضعیت مرا ویدیو  2۵مرداد 7

بازدید دکتر قبادی از مرکز طلیعه مهر طاها 26مرداد 8

کز مثبت زندگی با استان ها کنفرانس مرا ویدیو  26مرداد 9

احداث 260واحد مسکونی سازمان ، قرارگاه خاتم االنبیاء 
و بنیاد مسکن 27مرداد 10

کمپ ترک اعتیاد همای رحمت  بازدید از  28مرداد 11

یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 29مرداد 12

جلسه تشکل های غیر دولتی 13
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ور
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
یـــ

هر
شـــــ

بازدید دکتر قبادی دانا از خرگزاری تسنیم  2شهریور 1

کنترل آسیب های اجتماعی جلسه شورای راهبردی  3شهریور 2

گیردار با  کنفرانس پیشگیری از بیماری های وا ویدیو 
کرونا کید بر  تا 3شهریور 3

کار و خیابان  کودکان  ح حمایت های اجتماعی از  طر
برنامه اقدام و عمل  4شهریور 4

مداحی در شورای معاونین  10شهریور ۵

جلسه هماهنگی امور دانشجویان تحت پوشش  12شهریور 6

مراسم عزاداری امام حسین  16شهریور 7

گروه آسیب های اجتماعی  کار  17شهریور 8

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ور
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
یـــ

هر
شـــــ

کمیسیون ماده 26  جلسه  17شهریور 9

مراسم تودیع و معارفه دکتر موسوی چلک 24شهریور 10

تفاهم نامه با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)تاپ(  2۵شهریور 11

جلسه شورای راهبردی توانبخشی  2۵شهریور 12

دواردهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی درشهرداری  26شهریور 13

نشست هم اندیشی دکتر قبادی دانا با نمایندگان 
گلستان استان  29شهریور 14

تجدید میثاق بسیج با شهدای دولت و بهزیستی در 
بهشت زهرا  31شهریور 1۵

گفتگوی دکتر قبادی دانا در فضای مجازی با 
مددجویان بهزیستی 16
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـهـ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
م

بازدید از مرکز جامع درمانی توانبخشی امید فردا  1مهر 1

غرفه در نمایشگاه هفته دفاع مقدس  2مهر 2

کنفرانس پازل همدلی جلسه ویدیو  6مهر 3

گروه آسیب های اجتماعی  کار  جلسه  7مهر 4

کنفرانس وزیر و دکتر قبادی دانا  نشست ویدئو  8مهر ۵

کشوری هماهنگی  ماده 16  کمیته  یازدهمین جلسه  9مهر 6

امضای تفاهم نامه چهار جانبه  9مهر 7

تفاهم نامه با اورژانس 11۵  14مهر 8

جلسه ویدیو کنفرانس توانبخشی بهنگام در دوران سالمندی  1۵مهر 9

جلسه هم اندیشی و هماهنگی ارایه خدمات به 
فرزندان سازمان   16مهر 10

سی و پنجمین جلسه ی ستاد خبری کمیته ی اطاع رسانی کرونا  19مهر 11

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
ـهـ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
م

کرونا با استان ها در فصل پاییز کنفرانس  جلسه ویدیو  19مهر 12

کنفرانس مثبت زندگی   جلسه ویدیو  19مهر 13

هم اندیشی نمایندگان دستگاه های عضو شورای 
کشور  سالمندان  20مهر 14

اهدای خون  21مهر 1۵

کرونا دهمین جلسه شورای ملی سالمندان  با موضوع  22مهر 16

کنفرانس وزیر تعاون با نمایندگان  جلسه ویدیو 
انجمن های نابینایان  23مهر 17

بازدید دکتر قبادی دانا از مرکز رودکی  23مهر 18

28مهر شورای پژوهش سازمان 19

آیین توزیع اقام مشارکتی بنیاد مستضعفان ویژه 
مددجویان سیستان - 30 30مهر 20

کمیسیون  ماده 26 جلسه  21

جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 99 به تفکیک ماه



201 تبلیغات

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ــــا

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

بـــــ
آ

سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور ۵آبان 1

تفاهم نامه با فدراسیون پارالمپیک  10آبان 2

دیدار نماینده صندوق ملل متحد با دکتر قبادی دانا  12آبان 3

کارگروه آسیب های اجتماعی  جلسه  12آبان 4

جلسه هماهنگی مثبت زندگی  17آبان ۵

گروه های هدف استان ها با دکتر قبادی دانا ارتباط آناین  17آبان 6

جلسه شورای معاونین  18آبان 7

جلسه روابط عمومی با نماینده یونسکو  18آبان 8

کمپین پازل همدلی بازدید دکتر قبادی دانا از  روند اجرایی  21آبان 9

گروه آسیب های اجتماعی  کار  جلسه  26آبان 10

افتتاح سامانه دیده بان با حضور وزیر و دکتر قبادی دانا  27آبان 11

تفاهم نامه با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان  27آبان 12

جلسه شورای نشر سازمان 28آبان 13

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ذر
آ

چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری 
کشور مناسب سازی  1آذر 1

تفاهم نامه با آموزش پرورش استثنائی  4آذر 2

تفاهم نامه  همکاری سازمان با معاونت فرهنگی  ورزشی 
وزارت ورزش و جوانان ۵آذر 3

افتتاح نمایشگاه نقاشی معلولین با حضور وزیر  1۵آذر 4

گذاری 1943مسکن معلولین  کنفرانس وا جلسه ویدئو  16آذر ۵

نشست وزیر با نمایندگان تشکل های مردم نهاد افراد 
دارای معلولیت  18آذر 6

کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای  افتتاح دبیرخانه 
قانون حمایت از حقوق معلوالن  19آذر 7

کنکور  تجلیل از پذیرفته شدگان برتر دارای معلولیت در 
سراسری سال 1400-1399  2۵آذر 8

کشوری هماهنگی  ماده 16  کمیته  دوازدهمین جلسه  26آذر 9

جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 99 به تفکیک ماه
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ی
د

تفاهم نامه با  سازمان هال احمر 2دی 1

نشست هم اندیشی نمایندگان استان خراسان شمالی 
در مجلس با دکتر قبادی دانا  2دی 2

گئورگ  گلیسای  دیدار دکتر قبادی از  13دی 3

تودیع و معارفه مدیرکل پیشگیری از معلولیت ها 14دی 4

جلسه ستاد اقامه نماز  14دی ۵

گزینشگران سازمان  کنفرانس  جلسه ویدئو  16دی 6

تفاهم نامه  با المپیک عالی  22دی 7

جلسه شورای معاونین  23دی 8

پخش ماسک ،سازمان جهانی یو ان دی پی  24دی 9

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

مـــــ
هــ

بــ

نشست هم اندیشی با معاون توسعه 
روستایی و عشایری  8بهمن 1

نشست وزیر  با نمایندگان بانوان شاغل در 
سازمان های تابعه 13بهمن 2

کمیته هماهنگی و نظارت براجرای قانون  جلسه 
حمایت از معلوالن  13بهمن 3

کمال بازدید دکتر قبادی دانا از مرکز سالمندان  14بهمن 4

جلسه شورای معاونین  14بهمن ۵

جلسه دفتر اعتیاد  18بهمن 6

جلسه دکتر قبادی دانا  با خییرین  18بهمن 7

جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 99 به تفکیک ماه
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عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ن
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

مـــــ
هــ

بــ

جلسه هم اندیشی روسای بهزیستی و بیمه سامت 19بهمن 8

گذاری 2381 واحد مسکونی به معلولین و مددجویان  وا
بصورت آناین  21بهمن 9

شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری 
کشور مناسب سازی  21بهمن 10

کارکنان مسابقات دارت  21بهمن 11

جلسه تحلیل آسیب های اجتماعی  2۵بهمن 12

کنندگان وبینار ادبیات عاشورایی  جلسه تجلیل از برگزار 
ویژه خانواده های بهزیستی 29بهمن 13

افتتاح  24 مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان بصورت 
کنفرانس ویدئو  14

عنوان برنامه تاریخ برگزاری ردیف

ـد
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

سفن
ا

جلسه شورای عالی قرآن  2اسفند 1

کار آفرینی سرای حافظ  توسط  افتتاح مرکز اشتغال و 
سخنگوی دولت 2اسفند 2

جلسه اتیسم 3اسفند 3

جلسه توزیع  8000 تبلت و سیمکارت بین دانش آموزان 
تحت پوشش سازمان  4اسفند 4

کهریزک  کرونا در  سرای  کسن  تزریق وا 7اسفند ۵

گزارش پویش پازل همدلی  جلسه  12اسفند 6

کشوری هماهنگی  ماده 16  کمیته  سیزدهمین جلسه  12اسفند 7

کشور کز مثبت زندگی در سراسر  افتتاح آناین مرا 19اسفند 8

تفاهم نامه با کانون وکای دادگستری  20اسفند 9

کارشناسان اورژانس اجتماعی   مراسم تقدیر از 123نفر از 
کشور کل  بصورت آناین در  24اسفند 10

UNDPدیدار دکتر قبادی دانا بانماینده 11

UNDP تحویل تجهیزات 12

جدول برنامه های عکسبرداری شده در سال 99 به تفکیک ماه
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امضایتفاهمنامههمکاریݡگالــــری تصـاویــــــر  1399



205 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399 امضایتفاهمنامههمکاری
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ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399

کارکنان اورژانس اجتماعی 123 توسط وزیر تقدیر از 



207 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399

کز +زندگی توسط ریس جمهور افتتاح سراسری مرا



208

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399



209 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399



210

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399

حضور در قطعه شهدای 72 تن دولت



211 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399



212

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399

کار و رفاه اجتماعی افتتاح نمایشگاه نقاشی افراد دارای معلولیت توسط وزیر تعاون، 



213 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399

گزارش اهدا 8000 تبلت و سیمکارت به مددجویان بهزیستی ارائه 



214

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399

کز +زندگی کز نگهداری سالمندان بهزیستیرونمایی از تندیس لوگوی مرا کسیناسیون در مرا وا



215 تبلیغات

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399



216

ݡگالــــری تصـاویــــــر  1399



217 تبلیغات

جدول برنامه های فیلمبرداری شده در سال 99

تاریخ تعداد
DVD عنوان برنامه ردیف

1399/3/11 1 آموزش سامانه پیشنهادات 1

1399/6/2 1 مراسم تودیع دکتر موسوی چلک و معارفه دکتر عباسی 
به عنوان مدیرکل گزینش

2

1399/7/8 1 ماده 16 اعتیاد 3

1399/7/20 2 هم اندیشی نمایندگان شورای ملی سالمندان 4

1399 1 مصاحبه دکتر اژه ای 5

1399/9/17 2 دومین جلسه کمیته پیگیری اجرای قانون جامع 
حمایت از معلوالن

6

1399/9/16 1 گذاری همزمان 1943 مسکن معلولین و مددجویان وا 7

1399/9/4 1 امضای تفاهم نامه بهزیستی با آموزش و پرورش 
استثنایی کشور

8

تاریخ تعداد
DVD عنوان برنامه ردیف

1399/8/27 1 افتتاح سامانه دیده بان )1482( با حضور وزیر آقای 
شریعتمداری

9

1399/8/27 1 امضای تفاهم نامه با صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر

10

1399/4/2 2 جلسه شورای راهبردی توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 11

1399/4/2 1 اولین نشست راهبردی توسعه ومدیریت 12

1399/4/13 1 مراسم تودیع دکتر شجیعی ودکتر عباسی-دکتر رضآزاده-
خانم دکتر رضوان مدنی

13

1399/6/26 1 جلسه مناسب سازی با شهرداری تهران  14

1399/6/29 3 نشست هم اندیشی رئیس سازمان بهزیستی با مجمع 
نمایندگان استان گلستان

15

1399/7/6 1 ویدیو کنفرانس پازل همدلی  16



218

تاریخ تعداد
DVD عنوان برنامه ردیف

1399 1 جلسه رئیس سازمان بهزیستی با دکتر محمدی  17

1399/7/9 1 امضا تفاهم نامه چهار جانبه کمیته امداد امام حمینی 18

1399/۵/26 2 جلسه ویدیو کنفرانس مثبت زندگی با استان ها)1( )2( 20

1399/۵/4 1
جلسه هم اندیشی و بررسی راه های همکاری بیشتر 

سازمان های امور اجتماعی وبهزیستی کشور با حضور 
رئیس سازمان 

21

1399 2 کید بر پیگیری  گیر دار با تا ویدیو کنفرانس بیماری های وا
کز کویید 19 در مرا از بیماری های 

22

1399/3/18 1 آموزش سامانه دیدبان 23

1399/3/21 2 نهمین جلسه ستاد مناسب سازی کشور 24

1399/4/2۵ 2 دهمین جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور 25

تاریخ تعداد
DVD عنوان برنامه ردیف

1399/۵/29 1 یازدهمین جلسه مناسب سازی کشور  26

1399 3 دوازدهمین ماده 16 27

1399/10/1 1 اولین شورای عالی قرآن 28

1399 2 عکس آثار نمایشگاه بهزیستی 29

1399/10/13 1 گئورگ کلیسای  بازدید دکتر قبادی دانا  از  30

1399/10/16 3 نشست گزینش گران ومدعوین سازمان به مناسبت 
1۵دی ماه

31

1399/9/18 3 نشست وزیر شریعتمداری بانمایندگان تشکل های 
مردمی افراد دارای معلولیت در هفته تکریم

32

1399/9/2۵ 2 تجلیل از پذیرفتگان برتر دارای معلولیت در کنکور 
سراسری

33

جدول برنامه های فیلمبرداری شده در سال 99
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جدول برنامه های فیلمبرداری شده در سال 99

تاریخ تعداد
DVD عنوان برنامه ردیف

1399/8/۵ 2 سیزدهمین جلسه ستاد مناسب سازی کشور+ عکس 34

1399 1 سفر استانی دکتر قبادی دانا به استان یزد 35

1399/10/2 1  تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور با 
هال احمر

36

1399/9/۵ 1 تفاهم نامه سازمان  با وزارت ورزش و جوانان  37

1399/7/30 1 آیین توزیع اقام مشارکتی بنیاد مستضعفان انقاب ویژه 
مددجویان تحت پوشش

38

1399/2/24 1 نشست دفتر آسیب های اجتماعی با دکتر قبادی دانا 39

1399/7/23 1 بازدید دکتر قبادی دانا و خانم بروجردی رئیس کتابخانه 
ملی از مرکز رودکی 

40

1399 1 مناقصه  خانه های سازمان  41

تاریخ تعداد
DVD عنوان برنامه ردیف

1399 1 تصاویر مرکز دیده بان 1482 42

1399/7/23 2 ویدیوکنفرانس وزیر شریعتمداری با موسسات و انجمن 
غیر دولتی 

43

1399/11/۵ 1 شورای معاونین  45

1399/7/23 1 کنفرانس وزیر با انجمن های غیر دولتی فعال در  ویدئو 
حوزه نابینایان کشور

46

1399/11/7 1 افتتاح 24 مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان با حضور 
وزیربه صورت ویدیو کنفرانس 

47

1399/11/18 2 گزارش طرح درمان مدار در استان های مجری  48

1399/11/29 1 همایش ادبیات عاشوری  49

1399/11/21 1 کنفرانس به  گذاری 2381 واحد مسکن بصورت ویدیو  وا
معلوالن  ومددجویان 

50
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انتـشـــــاراتانتـشـــــارات
واحد  انتشارات

ــا اخــذ مجــوز نشــر از وزارت فرهنــگ و ارشــاد  کشــور از ســال 1388 ب انتشــارات ســازمان بهزیســتی 
اســامی تاســیس و بــه منظــور توســعه و ترویــج فرهنــگ تولیــد محتــوای علمــی مرتبــط بــا اهــداف 
ــه علمــی از  کتــب و جــزوات تخصصــی پــس از دریافــت تائیدی ــه فعالیــت و چــاپ  ســازمان اقــدام ب

ــد.  ــه می نمای ــت مربوط معاون
در همیــن راســتا روابــط عمومــی ســازمان اقــدام بــه طراحــی لوگــوی انتشــارات بهزیســتی، همچنین 
تشــکیل شــورای نشــر در ســازمان نمــود.  ایــن شــورا بــا ریاســت رئیــس ســازمان )تفویــض اختیــار بــه 
مدیــر روابــط عمومــی( و بــا حضــور معاونیــن ســازمان برگــزار می گــردد. از دیگــر وظایــف شــورای نشــر 

حمایــت مالــی از آثــار مددجویــان و افــراد تحــت پوشــش ســازمان اســت.  
جلســات شــورای نشــر ســازمان توســط روابــط عمومــی و امــور بین الملــل و بــه دبیــری آن برگــزار و 

می شــود. اداره 

تعیین سیاست ها و برنامه های انتشاراتی سازمان
 حمایت مالی از آثار مددجویان و افراد تحت پوشش سازمان 

برگزاری جلسات و دبیری شورای نشر سازمان بهزیستی
ارتباط مستمر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت اخذ فیپا و 

مجوز چاپ کتاب
کتاب های مصوب شورای نشر پیگیری چاپ و توزیع 

اقدامات  ویژه
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مراحل چاپ ݡکتاب از تصویب تا توزیع

کل روابــط عمومــی  کتــاب در معاونــت هــای مربوطــه فایــل آن همــراه بــا نامــه در خواســتی بــرای اداره  پــس از تاییــد محتــوای 
گیــرد. کار شــورای نشــر ســازمان قــرار  ارســال می شــود تــا در دســتور 

کارشــناس انتشــارات ارجــاع  کتــاب در شــورای نشــر ســازمان بــه  کتــاب و مشــخص شــدن تیــراژ  پــس از تاییــد و موافقــت چــاپ 
داده می شــود.

کــه معمــوال بیــن  کتــاب بــرای صفحــه آرایــی و طراحــی جلــد اقــدام می کنــد   )drow( گرفتــن فایــل کارشــناس انتشــارات پــس از 
کارشــناس مربوطــه معاونــت محتــرم بــرای نهایــی شــدن فایــل نهایــی  کشــد ودر ایــن مــدت بــا  دو تــا ســه مــاه ایــن پروســه طــول مــی 

در ارتبــاط اســت.

کــه بــه طــور متوســط دو  گرفتــن مجــوز چــاپ و فیپــا اقــدام می شــود  پــس از تاییــد فایــل نهایــی توســط معاونــت مربوطــه، بــرای 
مــاه زمــان می بــرد تــا ایــن مراحــل انجــام شــود.

کمیســیون انتشــارات دولتــی فرســتاده  ســپس از طــرف رئیــس ســازمان نامــه ای مبنــی بــر در خواســت چــاپ بــرای دبیــر 
کــه ایــن پروســه حــدودا دو تــا ســه مــاه بــه طــول مــی انجامــد. می شــود تــا تٔاییدیــه بــرای چــاپ و تیــراژ صــادر شــود، 

کتــاب مذکــور بــرای معاونــت  کل روابــط عمومــی نامــه ای مبنــی بــر درخواســت چــاپ  پــس از طــی مراحــل فــوق از طــرف اداره 
کننــده مشــخص شــود؛ تــا فایــل  پشــتیبانی زده می شــود تــا مراحــل قانونــی آن و ثبــت در ســامانه دولــت جهــت معیــن شــدن تٔامیــن 
کتــاب  کــه ایــن مراحــل از زمــان ثبــت در ســامانه تــا چــاپ و تحویــل  کتــاب جهــت چــاپ بــه چاپخانــه منتخــب تحویــل داده شــود 

کاری زمــان مــی بــرد. تقریبــًا بیــن یــک مــاه  تــا 4۵ روز 

کتاب هــا تحویــل  در آخــر طبــق خواســته معاونــت ســفارش دهنــده توزیــع اســتانی از طریــق پســت صــورت مــی پذیــرد و مابقــی 
معاونــت مربوطــه می شــود.

1

5

2

6

3

7

4

  pdf کتــب و جــزوات چــاپ شــده در آرشــیو انتشــارات،  بایگانــی می شــود و فایــل الزم بــه ذکــر اســت،  چنــد جلــد از 
آن هــا نیــز جهــت اســتفاده عمــوم در ســایت ســازمان قــرار می گیــرد.
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شـــــــورای نشـــــر
کشــور بــه منظــور توســعه و ترویــج فرهنــگ تولیــد محتــوای علمــی مرتبــط بــا اهــداف ســازمان  ســازمان بهزیســتی 
بهزیســتی، اقــدام بــه چــاپ و نشــر نوشــتجات واصلــه پــس از دریافــت تٔاییدیــه علمــی معاونــت تخصصــی، تٔاییدیــه 
حراســت و مجــوز شــورای نشــر می کنــد. شــورای نشــر بــا ریاســت رئیــس ســازمان )تفویــض اختیــار بــه مدیــر روابــط 
عمومــی ( و بــا حضــور معاونیــن ســازمان برگــزار می گــردد. از دیگــر وظایــف ایــن شــورا حمایــت مالــی از آثــار مددجویــان 
کلیــه درخواســت های واصلــه جهــت دریافــت تٔاییدیــه  و افــراد تحــت پوشــش اســت.  پیــش از برگــزاری شــورای نشــر 
محتوا به معاونت تخصصی و جهت دریافت اســتعام نویســنده برای حراســت ارســال و جوابیه دریافت می شــود. 

تعداد 
حمایت مالی تعداد مصوبات تاریخ برگزاری

8 1۵ 1398/8/29

10 20 1399/8/28

سال 1398

سال 1399

عنوان

عنوان

28
10

کتاب ها و جزوات چاپ شده سازمان بهزیستی
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ݡکتاب های چـاپ شده سازمان بهزیستــــݡی 
در ســـــال های 98 و 99
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تیـــراژ )نسخــه( نوبت چاپ دفتر سفارش دهنده عنــــــوان ردیــف

1۵00 اول پیشگیری و درمان اعتیاد مدیریت استرس 1

1۵00 اول پیشگیری و درمان اعتیاد مقابله با عصبانیت و تعارض 2

1۵00 اول پیشگیری و درمان اعتیاد افزایش عزت نفس 3

2۵00 اول مشاوره و امور روانشناختی نظام طبقه بندی، شماره گذاری و تعاریف اختاالت و مشکات روانی- اجتماعی 4

1000 اول مشاوره آموزش والدین و توانمندسازی خانواده در بلوغ ونوجوانی )راهنمای مدرسین( ۵

2000 دوم مرکزتوسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد رویکرد اجتماع محور 6

300 اول مناسب سازی سند راهبردی مناسب سازی کشور 7

1۵00 اول امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی آماده سازی شغلی 8

۵00 اول حقوقی مجموعه قوانین ومقررات سازمان بهزیستی کشور 9

کتاب های مصوب در شورای نشر    |     سال 1398 گزارش انتشارات از چاپ 
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تیـــراژ )نسخــه( نوبت چاپ دفتر سفارش دهنده عنــــــوان ردیــف

1000 اول امور آسیب دیدگان اجتماعی راهنمای مداخات تخصصی در خانه های امن 10

1000 اول امور آسیب دیدگان اجتماعی راهنمای مداخات تخصصی کودک آزاری )ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی( 11

2000 اول کودک و نوجوان دستورالعمل بهداشت و ایمنی شیر خوارگاه ها و خانه های کودکان و نوجوانان 12

3000 اول مشاوره و امور روانشناختی اصول مراقبت از سالمندان و معلوالن جسمی حرکتی 14

2000 دوم مرکزتوسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد راهنمای اجتماع محور 1۵

1000 اول خانواده وزنان راهنمای تخصصی مداخات مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده و طاق 16

10000 اول امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی کز تجمعی گیر در مرا کنترل بیماری های وا راهنمای پیشگیری، مراقبت و  17

1000 اول دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی کم بینایی  همه چیز درباره  18

کتاب های مصوب در شورای نشر    |     سال 1398 گزارش انتشارات از چاپ 
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کتاب های مصوب در شورای نشر    |     سال 1398 گزارش انتشارات از چاپ 

تیـــراژ )نسخــه( نوبت چاپ دفتر سفارش دهنده عنــــــوان ردیــف

10000 اول کودک و نوجوان صد بازی سنتی 19

1۵00 اول معاونت امور توانبخشی مناسب سازی و اصاحات در منازل سالمندان 20

2000 اول گمنام های شهید کودک و نوجوان 21

1000 اول آسیب ها کودکان بی سرپرست وخیابانی آشنتایی با قوانین و مقررات مربوط به  23

1000 اول آسیب ها کودکان آموزش مهارت های زندگی ویژه  24

1000 اول آسیب ها بازی درمانی 2۵

1000 اول آسیب ها چکیده دستور العمل های دفتر امورآسیب دیدگان اجتماعی  26

1000 اول آسیب ها حرکات ورزشی و مهارت های حرکتی پایه 27

1000 اول مرکزتوسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد روان در مان تحلیلی جلد 2 28
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کتاب های مصوب در شورای نشر    |     سال 1399 گزارش انتشارات از چاپ 

تیـــراژ )نسخــه( نوبت چاپ دفتر سفارش دهنده عنــــــوان ردیــف

3000 اول ریاست کز خدمات بهزیستی + زندگی دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه های تاسیس و اداره مرا 1

100 اول سالمندان سند ملی سالمندان 2

60 اول انفورماتیک سالنامه آماری98 3

۵000 اول مناسب سازی کن عمومی جهت  برگزیده قوانین و دستورالعمل های مرتبط با مناسب سازی محیط و اما
دسترس پذیری معلوالن، جانبازان و سالمندان 4

1۵00 اول توانبخشی ورزش و بازی برای همه ۵

1۵00 اول توانبخشی راهنمای تشکیل گروه 6

1۵00 اول توانبخشی گروهی کار  کسب و  راه اندازی  7

Ebook اول کودکان امور  کودکان تحت  کمک به خانواده جهت مراقبت از فرزندان در خانواده  ح ارزیابی  گزارش طر
سر پرستی خانواده های تحت پوشش برنامه امداد  8

۵00 اول مشارکت ها کز غیر دولتی ماده26 دستورالعمل تاسیس و اداره انحال مرا 9

1000 اول پیشگیری بررسی بیماری های متابولیک ارثی 10
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241 تشریفات و مراسم

هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری بالغ بر 200 مراسم در سالن های سازمان طی سال های 1398 و 1399

114
213

312
411

510
69

78

آماده سازی سالن در 
ابتدا و انتهای برنامه

اقدامان الزم برای برگزاری مراسم

عکاسی از برنامه

نظارت بر نور سالن

نظارت بر دمای سالن

مجری گری در برنامه

نظارت بر پذیرایی در سالن

پخش کلیپ و نمایش نمودار

رزرو سالن

تجهیزات 
سمعی و بصری سالن

تجهیزات 
تبلیغات محیطی سالن

فیلمبرداری از مراسم

تجهیز جهت رونمایی ها

تجهیز و مدیریت برگزاری 
آنالین مراسم در زمان کرونا 

نظارت بر حضور مهمان ها و استقرار 
آنان به خصوص در زمان کرونا
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گرامیداشت  هفته بهزیستی سال 98       برگزاری مراسم 



243 تشریفات و مراسم

برگزاری چهاردهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی  فرزندان مهر- بابلسر ) افتتاحیه/ اختتامیه( سال98  
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گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلویت سال98    مشارکت در برگزاری مراسم 



245 تشریفات و مراسم

گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان سال 98    مشارکت در برگزاری مراسم 



246

گرامیداشت روز جهانی نابینایان سال 98     مشارکت در برگزاری مراسم 



247 تشریفات و مراسم

برگزاری افتتاحیه ساختمان جدید شیرخوارگاه شبیر  سال98      



248

گرامیداشت  دهه فجر و  یوم اهلل پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  سال 98     برگزاری مراسم 



249 تشریفات و مراسم

گرامیداشت  هفته بهزیستی سال 99       برگزاری مراسم 



250

کز خدمات بهزیستی )+زندگی( با حضور رئیس جمهور    سال 99     افتتاح مرا



251 تشریفات و مراسم

کارکنان اورژانس اجتماعی  )123( مشارکت در برگزاری مراسم تقدیر از 
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گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلویت سال 99    مشارکت در برگزاری مراسم 



253 تشریفات و مراسم

گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان سال 99    مشارکت در برگزاری مراسم 



254

گرامیداشت روز جهانی نابینایان سال 99     مشارکت در برگزاری مراسم 



255 تشریفات و مراسم

گرامیداشت  دهه فجر و  یوم اهلل پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  سال 99    
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راه اندازی پایگاه اطالع رسانی جامع سازمان بهزیستی

 با قابلیت دسترسی به اخبار همه استان ها

مناسب سازی سایت سازمان بهزیستی برای استفاده مستقل

 افراد دارای معلولیت بینایی

تنوع بخشی به محصوالت خبری و رسانه ای 

کــه  پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بهزیســتی بــا شــکل جدیــد و نویــن بــه شــکلی طراحــی شــده اســت 
عــاوه بــر ارائــه اخبــار و اطاعــات ســتا ســازمان بهزیســتی، اخبــار فعالیــت هــای بهزیســتی 31 اســتان 
نیــز در آن قابــل مشــاهده باشــد تــا اخبــار و اطاعــات مــورد نیــاز مخاطبــان خــود را در ابعــاد مختلــف 
کشــور در اختیــار آنــان قــرار دهــد. در ایــن ســایت ســعی شــده اســت در ارائــه  و همــه جانبــه از سراســر 
گرافیــک  اطاعــات از قالــب هــای متنــوع اعــم از متــن، فیلــم، تصویــر، ویدئــو، اینفوگرافیــک، موشــن 
ــل  ــهولت قاب ــه س ــک ب ــات الکترونی ــای خدم ــن، درگاه ه ــا، قوانی ــنامه ه ــود و بخش ــتفاده ش و ... اس

رویــت و دسترســی باشــد.

گیــری از هــوش مصنوعــی امــکان  در بخــش اخبــار پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بهزیســتی بــا بهــره 
خوانــش اخبــار بــرای اســتفاده مســتقل از ســایت بــرای افــراد نابینــا را فراهــم شــده اســت. همچنیــن 
کــم بینــا هــم مــی تواننــد از ابزارهــای ماســب بــرای اســتفاده مســتقل از مطالــب ســایت ســازمان  افــراد 

بهزیســتی اســتفاده نماینــد.
عــاوه بــر ایــن بــا اســتفاده از رابط/مترجــم ناشــنوایان در تولیــدات تصویــری ماننــد اتــاق خبــر و 
انتشــار آن بــه صــورت هفتگــی و همچنیــن تولیــد پادکســت رادیــو بهزیســتی امــکان اطــاع افــراد دارای 

معلولیــت بینایــی و شــنوایی هــم از رویدادهــا فراهــم آمــاده اســت.

ــه تغییــرات وســیع در دنیــای رســانه ها، ظهــور نســل پیــام  رســان های موبایلــی و انتقــال  ــا توجــه ب ب
ــر روی تلفن هــای همــراه هوشــمند، تغییــر  محتــوای اینترنتــی از رایانه هــای شــخصی و لپ تاپ هــا ب
ذائقــه مخاطبــان از دریافــت اخبــار و اطاعــات بــه صــورت متــن و عکــس بــه ســمت ویدئــو لــزوم 
کــه در ایــن راســتا محصــوالت خبــری  بروزرســانی در تولیــدات خبــری ســازمان بهزیســتی بوجــود آمــد 

بــه صــورت ذیــل بــه ســایر قابــل هــای انتشــار اخبــار در ایــن مجموعــه افــزوده شــد.
    تولید اتاق خبر به صورت تصویری

    تولید رادیو بهزیستی به صورت صوتی
کلیپ و پادکست های فرهنگی     تولید 

اقدامـــات ویـــــــژه
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استفاده از توانمندی افراد دارای معلولیت 

در تولیدات فرهنگی و هنری

شبکه سازی در فضای مجازی

راه اندازی سامانه جامع رصد اخبار

کل روابط  با توجه به رســالت ســازمان بهزیســتی در راســتای توانمندســازی افراد تحت پوشــش، اداره 
عمومــی در طــول ســال هــای 98 و 99 اســتفاده از توانمنــدی ها و اســتعدادهای جامعه هدف ســازمان 
کار قــرار داده  بخصــوص افــراد دارای معلولیــت را در زمینــه هــای تولیــدات فرهنگــی و هنــری در دســتور 
و در ایــن خصــوص بــا اعــام فراخــوان عمومــی و تشــکیل بانــک اطاعاتــی و اجرایــی طراحــان جامعــه 

کــرده اســت. هــدف، زمینــه مشــارکت ایشــان را در زمینــه امــور هنــری و طراحــی فراهــم 
کارهــای شــاخص انجــام شــده در ایــن زمینــه طراحــی پوســتر روز جهانی نابینایان در ســال 98  از جملــه 
توســط یــک هنرمنــد نابینــا و طراحــی لوگــو و پوســتر مناســبتی و برنامــه ای توســط یــک هنرمنــد دارای 

معلولیــت جســمی بوده اســت.
گویندگی و تدوین می شود. همچنین رادیو بهزیستی نیز توسط هنرمندان نابینا نویسندگی، 

گرام، اداره  بــا اقبــال عمومــی بــه دریافــت اطاعــات از طریــق فضــای مجــازی بخصــوص پلتفــرم اینســتا
ــدازی ایــن پلتفــرم نمــود و  ــه راه ان کل روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی نیــز از ســال 1397 اقــدام ب
گرفــت. در  کار قــرار  گرام بهزیســتی اســتان هــا در دســتور  در پــی آن نیــز راه انــدازی صفحــه اینســتا
ــت  ــا هدای ــتی ب ــتانی بهزیس ــدد شهرس ــات متع ــتانی و صفح گرام اس ــتا ــه اینس ــر 31 صفح ــال حاض ح
کل روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی و بــا مدیریــت روابــط عمومــی هــای بهزیســتی در اســتان  اداره 

هــا و شهرســتان هــا بــه صــورت شــبکه ای بهــم پیوســته در حــال فعالیــت هســتند.

کــه پیــش از ســال 1399 بــه صــورت دســتی و غیــر سیســتماتیک  در حــوزه رصــد اخبــار رســانه هــا نیــز 
گرفــت، بــا راه انــدازی ســامانه رصــد اخبــار امــکان جســتجو و رصــد اخبــار ســازمانی و  انجــام مــی 
کشــور بــه صــورت متمرکــز، سیســتمی و الکترونیــک مهیــا شــد  مرتبــط در ســتاد بهزیســتی و 31 اســتان 
گزارشــات  کار اخبــار خبرگــزاری هــا، ســایت هــا، نشــریات، فضــای مجــازی و پیام رســان ها و  کــه بــا ایــن 
تلوزیونــی و رادیویــی داخلــی و بــرون مــرزی بــرای تحلیــل اخبــار منتشــره و اتخــاذ تصمیمــات رســانه 

ای مناســب و بــه موقــع مهیــا شــد.
کلیــدواژه هــای  همچنیــن در فضــای مجــازی بــا برنامــه نویســی و راه انــدازی ربــات تلگرامــی و تعریــف 

مرتبــط امــکان جســتجوی اخبــار مرتبــط بــا ســازمان بهزیســتی نیــز در ایــن پلتفــورم فراهــم آمــد.



259 اقدامات ویژه

حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری و سینمایی 

در راستای اهداف سازمان بهزیستی

مناسب سازی 64 فیلم سینمایی برای افراد دارای 

معلولیت شنوایی و پخش از رسانه ملی

برگزاری جشنواره تولیدات محصوالت رسانه های 

روابط عمومی ها و مراکز و موسسات

گاهــی بخشــی بــه عمــوم افــراد جامعــه درخصــوص  باتوجــه بــه ماموریــت ســازمان بهزیســتی در راســتای آ
موضوعــات مرتبــط بــا آســیب های اجتماعی، رفتــار صحیح با افــراد دارای معلولیت، لزوم مناسب ســازی 
کــن و معابــر و ســاختمان هــا، حفــظ شــان و منزلــت مددجویــان و افــراد دارای معلولیــت، نمایــش  اما
توانمنــدی افــراد تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی و تشــویق مــرم بــه مشــارکت در امــور نیکــوکاری و 
خیریــه و بــه منظــور حمایــت از تولیــدات فاخــر فرهنگــی، هنــری و ســینمایی در این راســتا، روابط عمومی 

کار قــرار داد.  ســازمان بهزیســتی، حمایــت از تولیــدات فرهنگــی و هنــری و ســینمایی را در دســتور 
کا و خورشــید و همچنیــن حمایــت از ســاخت  در همیــن راســتا مشــارکت در ســاخت فیلــم هــای اورا
کوتــاه و شــرکت در بخــش تجلــی اراده ملــی جشــنواره فیلــم فجــر در ســال هــای  ســریال ها و فیلــم هــای 
کارگردانــی بهــرام توکلــی،   1397 و 1398 و اهــدای جایــزه بــه فیلــم هــای ســینمایی غامرضــا تختــی بــه 
کارگردانــی  بهرنــگ دزفولــی زاده  از جملــه  کارگردانــی مجیــد مجیــدی و بــی صــدا حلــزون بــه  خورشــید بــه 

ــوده اســت. اقدامــات شــاخص در ایــن حــوزه ب

کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان بهزیســتی و شــبکه ســامت ســیمای  بــا همــکاری اداره 
جمهــوری اســامی ایــران و بــه منظــور اســتفاده مســتقل و رایــگان افــراد دارای معلولیــت شــنوایی از 
محصوالت فرهنگی و هنری از جمله فیلم های ســینمایی فاخر، تعداد 64 فیلم ســینمایی با اســتفاده 
از یــک تــا پنــچ رابــط/ مترجــم ناشــنوایان بــه جهــت مفهــوم بــودن صحنــه هــای فیلــم مناسب ســازی شــد 

کــه بــه صــورت هفتگــی و در ایــام مناســبتی و تعطیــات از ایــن شــبکه پخــش می شــود.

 دسـتورالعمل نحـوه شـرکت در جشـنواره و ارسـال آثار به
روابط عمومی استان ها ارسال شده است .

مراکز و موسسات می توانند آثار خود را )در هر بخش یک اثر(
به روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان تحویل دهند.

دبیرخانه جشنواره:
تهران ضلع شمالی پارک شهر
 خیابان شهید فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور
طبقه هشتم، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
دفتر دبیرخانه جشنواره  
شماره تماس: 021-66737681 

مهلت  ارسال آثار: 30 مـرداد  99 

ایی تولیدات رسانه 
عکس، فیلم )شامل تیزر، کلیپ، فیلم کوتاه، مستند، 
موشن گرافی، انیمیشن (، پوستر  و اینفوگرافی، 
پادکست  و تولیدات رادیو خبری

الکترونیک ارتباطات 
وب سـایت
شبکه های اجتمـاعی

بخش خبـری
خبـر، گـزارش
گفت وگـو

یــژه بخش و
بهـزیستی در کـرونا

http://behzisti.ir  :اطالعات بیشتر
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کل روابط عمومی و امور بین الملل   مجموع مکاتبات انجام شده اداره 
در سال های 1398 و 1399 به تفکیک حوزه

ریاست و دفاتر تابعه  ریاست و دفاتر تابعه  

معاونت توسعه مدیریت و منابع و زیرمجموعهمعاونت توسعه مدیریت و منابع و زیرمجموعه

معاونت امور اجتماعی و زیرمجموعهمعاونت امور اجتماعی و زیرمجموعه

معاونت امور توابخشی و زیرمجموعهمعاونت امور توابخشی و زیرمجموعه

معاونت امور مشارکت های مردمی و موسسات غیردولتی و توانمندسازی و امور مجلس و زیرمجموعهمعاونت امور مشارکت های مردمی و موسسات غیردولتی و توانمندسازی و امور مجلس و زیرمجموعه

مرکز فن آوری اطالعات، تحول اداری و توسعه خدمات و زیرمجموعهمرکز فن آوری اطالعات، تحول اداری و توسعه خدمات و زیرمجموعه

مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیادمرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

مکاتبات خارج از سازمانمکاتبات خارج از سازمان
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ــا هــدف انتشــار اطاعــات، ضوابــط، قوانیــن و آئیــن  ــه اطاعــات ب ســامانه انتشــار و دسترســی آزاد ب
نامه هــای ســازمانی در پاســخ بــه درخواســت مردمــی و بــا حضــور تمامــی ســازمان ها و دســتگاه های 
زیــر مجموعــه قــوه مجریــه، قضائیــه  و مقننــه راه انــدازی شــده اســت. ســازمان بهزیســتی از ابتــدای 

ــر مجموعــه  ــه آن ملحــق و در ســال 99 مابیــن دســتگاه های زی کار ســامانه در ســال 96 ب ــه  شــروع ب
کســب رتبــه اول بــه جهــت میــزان پاســخگویی بــه  کار و رفــاع اجتماعــی موفــق بــه  وزارت تعــاون 

ســواالت و انتشــار اســناد عمومــی شــد.

مدیریت و اداره سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

9393 درصد درصد

151151 186186

211211 223223
میزان پاسخ گویی

تعداد قوانین و 
دستورالعمل ها و 

ضوابط بارگذاری شده 

تعداد مکاتبات انجام 
شده با استان ها 
و معاونت ها برای 

پاسخ دهی 

تعداد درخواست های 
پاسخ داده شده 

تعداد درخواست های 
ح شده در سامانه  مطر
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تدوین و بازنگری شیوه نامه، تفاهم نامه و دستورالعمل های مرتبط با روابط عمومی و اموربین الملل

1- بازنگری آیین نامه انتشارات سازمان بهزیستی
2- تدوین دستورالعمل تبلیغات سازمان بهزیستی

کز و موسسات تحت نظر بهزیستی با رسانه 3- تنظیم و تدوین شیوه نامه ارتباط مرا
4- تنظیم وتدوین شیوه نامه انتصابات مسئولین روابط عمومی

5- تنظیم وتدوین شیوه نامه نظارت بر استان ها

6- تنظیم شیوه نامه اجرایی ماده 20 و 21 قانون حمایت از معلولین
7- تنظیــم تفاهم نامــه بــا ســازمان صــدا و ســیما بــا موضــوع تبــادل اطالعــات و امــکان 
ــط  ــن مرتب ــوب قوانی ــن در چارچ ــات طرفی ــات و خدم ــا، امکان ــل از ظرفیت ه ــتفاده متقاب اس

کشــور بــا ســازمان بهزیســتی 
کز  +زندگی 8- تدوین شیوه نامه تبلیغات در مرا

بازنگری آیین نامه انتشازات 
سازمان بهزیستی

تنظیم و تدوین شیوه نامه 
ارتباط مراکز و موسسات تحت 

نظر بهزیستی با رسانه

تنظیم وتدوین شیوه نامه 
نظارت بر استان ها

تنظیم تفاهم نامه با سازمان صدا و 
سیما با موضوع تبادل اطالعات و امکان 
استفاده متقابل از ظرفیت ها، امکانات 
و خدمات طرفین در چارچوب قوانین 

مرتبط با سازمان بهزیستی کشور

تدوین دستورالعمل تبلیغات 
در سازمان بهزیستی

تنظیم وتدوین شیوه نامه 
انتصابات مسئولین 

روابط عمومی

تنظیم شیوه نامه اجرایی ماده 20 
و 21 قانون حمایت از معلولین

تدوین شیوه نامه تبلیغات 
در مراکز  +زندگی
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3

نحوه استفاده از نشان سازمان

1- رنگ نارنجی)رنگ مصوب اصلی(
2- رنگ سفید )رنگ دوم سازمان(

کارهای چاپی ) طبق نمونه(  ج نشان استاندارد سازمان در  3- در

کد رنگ سازمانی دقت شود. + به رنگ سازمانی و 
+ نشان و نوشته های پایین سازمان وسط چین باشد.

+  زیر نشان سازمان بیشتر از دو عنوان نباشد. 
 )CMYK( کـد رنگـی تعریـف شـده در قالب رنگ چاپـی +  رنـگ سـازمانی بـر اسـاس 

تعریف می شـود و رنگ دوم سـازمانی سـفید اسـت.
+  در موقعیتی مثل فکس، پرینت سـیاه و سـفید یا موارد مشـابه، نشـان می تواند 

سیاه باشد.
کـه تنـوع رنگـی بـر روی طـرح  کنـار تعـداد زیـادی از نشـان ها  +  نشـان سـازمان در  
گرافیـک می تـوان از تـک رنـگ مشـابه  اصلـی تأثیـر می گـذارد بـا تشـخیص طـراح 

نشـان های دیگـر حتـی رنـگ مشـکی نیـز اسـتفاده شـود.
کـه در اینصـورت  + رنـگ سـازمانی نشـان بـر روی برخـی از رنگهـا نمایـان نمی شـود، 

حتمـا بایـد از رنـگ دوم سـازمان یعنی سـفید اسـتفاده شـود.
+ در صـورت اسـتفاده از فونـت IranNastaliq حتمـا نقطه هـاو حروف Edit شـوند تا 

به هم ریخته نباشـند.

C: 0
M: 75
Y: 95 
K: 0

6

قالب صحیح تابلو

+ تناسب اندازه تابلو رعایت شود. )دفرمه نشود(
+ صرفـا دو طـرح تابلـوی سـردرب بهزیسـتی وجـود دارد )طـرح 

قدیـم و طـرح جدیـد(
+  غیر از این دو طرح، هرنوع تابلوی دیگری استاندارد سازمان 

نیست و موجب نمره منفی می شود.
نیـازی  و  اسـت  سـالم  هنـوز  قدیـم  تابلـوی  کـه  صورتـی  در    +
بـه تعویـض نـدارد، الزامـی بـه اسـتفاده از طـرح جدیـد نیسـت 
که اسـتاندارد تابلـوی قدیم نیز در  )شـایان ذکـر اسـت در صورتـی 
کامـل در ایـن خصـوص  گرفتـه شـده باشـد نمـره بـه صـورت  نظـر 

می شـود( نشـانی سـایت اسـتان اخـذ 
یـا شهرسـتان

کل  نام اداره 
بهزیستی استان 

مربوطه

نام بهزیستی 
شهرستان

نشانی سایت بهزیستی 
کشـور یا استان

داخل تابلوی اسـتان ها 
ثابت است

+ طرح تابلوی قدیم در صورت سالمت تابلو نمره منفی ندارد + روشنایی تابلو در شب

4

5

کشور سازمان بهزیستی 

ور
ی ک�ش

ت
�یس� ه�ز مان �ب سارز

ور
ی ک�ش

ت
�یس� ه�ز مان �ب سارز

ور
ی ک�ش

ت
�یس� ه�ز مان �ب سارز

ور
ی ک�ش

ت
�یس� ه�ز مان �ب سارز

استفاده در جایی مثل پرینت 
سیاه  و سفید

Brand Book

2019-1398
تهیه شده در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

دستورالعملتبلیغاتوانتشاراتاستانها
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11

پرچم و میکروفون

باشـد،  کـه حاشـیه داشـته  کامـال سـفید، در صورتـی  پرچـم   +
باشـد. نیـز سـفید  آن  حاشـیه 

+ پیشـنهاد می شـود از پرچـم طلقـی اسـتفاده شـود، زیـرا هـم 
نمـای بهتـری دارد و هـم نیـاز بـه شستشـو نـدارد.

+ مکعب دور میکروفون حتما به صورت سفید و لوگو متناسب 
می شـود.)مانند  نصـب  میکروفـون  روی  صحیـح  فرمـت  بـا  و 

تصویـر(
کامـاًل شـبیه هم  + متذکـر می شـود فـرم پرچـم ایـران و بهزیسـتی 
کـه دور پرچـم بهزیسـتی سـاده اسـت پرچـم  باشـد؛ درصورتـی 

ایـران نیـز سـاده باشـد.)بدون ریشـه های حاشـیه(

40 cm 140  قطر لوگو در پرچم درفشی x 85 cm :ابعاد پرچم درفشی بهزیستی و ایران
10 cm 30  قطر لوگو در پرچم رومیزی x 20 cm :ابعاد پرچم رومیزی بهزیستی و ایران

قطر لوگو cm 40 باشد

میکروفـون  در  لوگـو  نـوع  ایـن  از  می گـردد  توصیـه 
اسـتفاده نشـود، چـون به تجربـه ثابت شـده در مدت 

می شـود. مشـکل  دچـار  کوتاهـی  زمـان 

7
8

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی 

بج روی کت، مخصوص مدیران و مسئولین

+ در صورتی که  استان، نمی توانید بج مانند نمونه را تهیه نمایید، می توانید با هماهنگی 
ستاد و پرداخت وجه آن از سازندگان تهران تهیه نمایید.

+ لطفا از به کارگیری بج هایی به غیر از نمونه ارائه شده جدًا خودداری شود.
+ به اندازه   mm  20 توجه شود.

20mm

شماره اتاق

که ثابت است عنوان پست ها 

ت
اس

ی 
جای

جاب
ر و 

غیی
ل ت

قاب

که ثابت است شماره طبقات 

که ثابت است عنوان ها 

12

تابلوهای راهنمایی طبقات

بـه صـورت  راهنمـای طبقـات  تابلوهـای  پیشـنهاد می شـود   +
کلـی تابلـو نباشـد،  نمونـه، قابـل تغییـر باشـد تـا نیـاز بـه تعویـض 

چرا کـه ایـن  امـر باعـث صرفه جویـی مالـی نیـز می گـردد.

10

کل  بهزیستی استان ها قالب سربرگ اداره 

+  حتما سایز استاندارد )A4(21x29.7cm و )A5(21x14.8cm  استفاده شود. 

کشور سربرگ سازمان بهزیستی 

سربرگ ها

9

کارت های ویزیت مدیران

و  زمینه ارسـالی  پیـش  ح  طـر بـا  و  دوزبانـه  صـورت  بـه   +
طبـق سـایز، فونـت و رنگ هـای تعریف شـده انجام شـود.

نوشـته ی  و  نشـان  المـان،  هرگونـه  اضافه نمـودن  از    +
شـود. خـودداری  اضافـی 

مشـخص  محل هـای  در  تصویـر،  نمونـه  بـه  توجـه  بـا    +
طراحـی  شـود. مشـخصات  و  نـام  شـده 
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16

کتابچه ها در یک نگاه قطع 

195x195mm

قطع خشتی

165x235mm

قطع وزیری

200x280mm

قطع رحلی

145x215mm

قطع رقعی

105x210mm

قطع پالتویی

100x150mm

قطع جیبی

کتابچه کامل  عنوان 

کودکان و نوجوانان گردآوری: دفتر امور  تدوین و 
کل بهزیستی استان زنجان ناشر: اداره 

کل روابط عمومی استان زنجان اجرا: اداره 
طراح جلد: نام طراح جلد
صفحه آرایی: نام صفحه آرا

سال نشر: 1398

کتابچه نمونه قسمت شناسنامه 

کتابچه عنوان 

www.behzisti.ir
1398

معاونت امور توانبخشی

روی بروشور پشت و صفحه آخر بروشور

17

بروشور

روی  بر  مربوطه  تخصصی  معاونت  و  استان  نشان  ج  در  +
بروشور استان پشت بروشور طبق نمونه

)200x90cm(بنرهای استندی

+ لوگـو بایـد بـاالی بنـر قـرار بگیـرد. )مگـر اینکـه فرمـت بنـر از روی 
لـی آت  دیگـری  جـای  در  لوگوهـا  کـه  باشـد  پوسـتر  طـرح  یـک 

شـده اند(
کوچک و دفرمه نباشد. + لوگو خیلی بزرگ یا خیلی 

+ بـر اسـاس طـرح بنـر می توانیـد لوگـو را از سـمت راسـت، چـپ یا 
که لوگو و موقعیت  کنید، اما دقت داشـته باشـید  وسـط تنظیم 
قرارگیری آن نسبت به طرح باید مناسب باشد و با طرح از نظر 

بصری هم خوانی داشـته باشـد.

14

18
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پوستر

+ پوستر های ملی و مناسبتی بهزیستی توسط ستاد طراحی و فایل آن روی FTP گذاشته می شود.

+ لطفا در طراحی پوسترهای داخل استانی توجه داشته باشید از فرمت صحیح لوگو استفاده شود.
+ برای درخواست طراحی پوستر می توانید از فرم ستاد استفاده نمایید.

لوگوی استان یا شهرستان

سایت استان یا شهرستان

کتابچه، حاوی نکات زیر باشد: یونی فرم جلد 

گوشـه سـمت چـپ بـاالی جلـد، لوگـوی اسـتان قـرار    -1
گیرد.

2- وسـط قسـمت پاییـن جلـد: آرم سـازمان بهزیسـتی، 
کل اسـتان، سـال انتشـار و آدرس سـایت  عنـوان اداره 

اسـتان
باشـد:  نیم سـاعت  بـاالی  عطـف  دارای  کتـاب  گـر  ا  -3
کل بهزیسـتی اسـتان، پایین- عنوان و نام  نوشـته اداره 
گیرد. گل آرم سازمان، باال قرار  کتاب، وسط،   نویسنده 

کتـاب  صفحه، عطـف   80 بـاالی  کتابچه هـای  در   -4
شـود: کار  نمونـه  طبـق 

آرم  گل  عطـف،  بـاالی  از  فاصلـه  سـانتی متر   1.5  +
عطـف( انـدازه  بـه  توجـه  بـا  سـازمان)اندازه 

کل  اداره  عطـف،  پاییـن  از  فاصلـه  سـانتی متر   1.5  +
عطـف( انـدازه  بـه  توجـه  بـا  اسـتان)اندازه  بهزیسـتی 

کتـاب و نویسـنده آن، بـه صـورت وسـط چین در  + نـام 
کار شـود. )ماننـد تصویـر( عطـف 

داشـته  ارشـاد  مجـوز  اخـذ  بـه  نیـاز  کـه  کتاب هایـی   +
روابط عمومـی  انتشـارات  واحـد  از طریـق  باشـد، صرفـًا 
سـتاد سـازمان انجـام می شـود و لوگـوی انتشـارات روی 
بـه سـایر  مـورد ذکـر شـده  از  )بـه غیـر  قـرار می گیـرد.  آن 
کـه بـا لوگـوی اسـتان به  کتابچـه اطـالق می شـود  مـوارد، 

می رسـد.( چـاپ 
کتـاب بـا اخـذ مجـوز  + شـایان ذکـر اسـت چـاپ هرگونـه 
محسـوب  تخلـف  اسـتان  توسـط  ارشـاد  وزارت  از  نشـر 
شـده و عـالوه بـر امتیاز منفی ارزیابـی، مورد پیگرد واحد 

بازرسـی سـتاد نیـز قـرار می گیـرد.

15

یونی فرم جلد کتابچه

13

 لوح های فشرده واحد سمعی بصری
که از ستاد مرکزی  تمامی فایل های صوتی و تصویری و... 

ج می شوند، به این شکل هستند. بهزیستی خار

کشور واحد سمعی بصری سایر استان های 
ح  کز می بایست با تغییر این قسمت از طر سایر استان ها و مرا
کنند. لیبل لوح های فشرده استفاده 

طرح لیبل لوح های فشرده
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A

قالب صحیح تابلو

عناصر تابلو:

1- لوگوی مثبت زندگی: درتمامتابلوهاثابتمیباشد.
2- عنـوان مرکـز خدمات بهزیسـتی)+زندگی(: درتمامتابلوها

ثابتمیباشـد.
کهمختصهرمرکزارائهمیشـود کد مرکز: شـمارهایاسـت  -3

ودرجایـگاهمربوطهتوسـطخـودمرکزقیدمیگردد.
کل بهزیسـتی اسـتان: عنـواناسـتانتوسـط 4- عنـوان اداره 

خـودمرکـزقیـدمیگـردد.

نکته مهم در خصوص اندازه تابلو: 
کزدرفایلپیوسـت،26.5x66.5cmاسـت +انـدازهتابلـومرا

کـهقابـلاجـراتـاسـایز6۰۰تا2۰۰سـانتیمترمربعمیباشـد.
+ایـنانـدازهبـاتوجـهبـهفضـایدراختیـارهرمرکـزجهتنصب
تابلـومیتوانـدمتفـاوتباشـد.امـانکتـهحائـزاهمیـترعایـت
گردد.)عناصرتابلو کهبایدرعایت تناسـباندازهتابلومیباشـد

دفورمهنشـود(

عنواناستان)متغیر(کدمرکز)متغیر(

عنصرثابت عنصرثابت

12

34

تذکر: 
+غیـرازطـرحابـاغشـدهتابلـوهـرنـوعتابلـویدیگـریاسـتانداردسـازمان

تأییـدنمیباشـد. ومـورد نیسـت

قالب سربرگ مرکز

قالب  ُمهر

A5 و A4 طرح سربرگ
)14.8x21cm(A5و)21x29.7cm(A4حتمـاسـایزاسـتاندارد+

اسـتفادهشود.
کـدمرکـز،آدرسوشـمارهتمـاسدرقسـمتمشخصشـدهتوسـط +

خـودمرکـزقیدخوهدشـد.

B

توسـط شـده اعـام کـد
خـودمرکـزقیـدمیشـود

توسـط شـده اعـام کـد
خـودمرکـزقیـدمیشـود

تمـاس وشـماره آدرس
قیـد مرکـز خـود توسـط

میشـود
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بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد 6 ماهه روابط عمومی 

کــه بــر اســاس  ایــن ارزیابــی شــامل تمــام فعالیــت هــای روابــط عمومــی هــا در واحــد هــای مختلــف بــوده 
مســتندات ارســالی روابــط عمومــی اســتان هــا بــه صــورت 6 ماهــه، توســط تیــم هــای ارزیابــی روابــط 

ــی می شــود.  ــر اســاس دســتورالعمل تدویــن شــده و ارســالی بررســی و ارزیاب عمومــی ســتاد ب
کشــور پــس از اجــرای 4 دوره ارزیابــی عملکــرد 6 ماهــه روابــط  کنــون روابــط عمومــی ســازمان بهزیســتی   ا

کــرده و  پــس از انجــام جلســات  عمومــی هــای اســتان ها، اقــدام بــه بازنگــری و بــه روز رســانی شــاخص هــا 
گانه  و در بســتر  داخلــی متعــدد، شــاخص هــا بــه اســتان هــا ابــاغ و قریب به اتفاق اســتان ها بصــورت جدا

فضــای مجــازی آمــوزش الزم  10  ســاعته بــرای تکمیــل و ارســال مســتندات را دیده انــد.

بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد 6 ماهه روابط عمومی 

تعداد جلسات داخلی بازنگری شاخص در ستاد نشست های خبری

تعداد جلسات آموزش به استان ها

تعداد ساعات جلسات آنالین آموزش به استان ها 

7 جلسه

28 جلسه

هر استان 2 ساعت جمعا 56 ساعت
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)UN( ارتباط و همکاری با آژانس های سازمان ملل متحد
حوزه بین الملل ســازمان بهزیســتی در راســتای تعامل و همکاری متقابل با دفاتر مختلف ســازمان ملل متحد به 

شــرح ذیــل و در چارچــوب مقــررات  همکاری می نماید:

)UNICEF( 1- همکاری با دفتر صندوق کودکان سازمان ملل

رسالت و ماموریت
کشــور جهــان در زمینــه بهداشــت  کــودکان اســت و در بیــش از 190  یونیســف بزرگتریــن نهــاد بین المللــی در حــوزه 
کــودکان فعالیــت می کنــد. ســازمان  کــودکان و دسترســی بــه فرصت هــای برابــر بــرای  و تغذیــه، آمــوزش، مراقبــت از 
کــودکان دارای معلولیت ،کودکان متاثر از آســیب های  بهزیســتی در زمینــه اجــرای پــروژه هــای بــا موضوع حمایــت از 

کنــد. کــودک در بایــا  بــا ایــن آژانــس بیــن المللــی همــکاری مــی  اجتماعــی ، حمایــت از 

دستاوردهای همکاری در سال 1398
    پیگیــری و هماهنگــی بــرای انعقــاد برنامه هــای مشــترک بــا یونیســف و دریافــت اقــام برای تجهیز شــیرخوارگاه ها 

گلســتان، قــم، خراســان جنوبی در مناطــق محــروم در اســتان های 

دستاوردهای همکاری در سال 1399
کار و رفــاه اجتماعــی بــرای انعقــاد برنامه هــای مشــترک      مکاتبــه و هماهنگــی بــا وزات امورخارجــه و وزارت تعــاون، 
گیــان، یزد  بــا یونیســف و دریافــت تســهیات بــرای تجهیز شــیرخوارگاه ها در مناطق محروم در اســتانهای همدان، 

    بــا عنایــت بــه پیامدهــای شــیوع بیمــاری کووید-19 هماهنگی در راســتای اجرایی نمودن برنامه کاری مشــترک 
معاونــت امــور توانبخشــی ، معاونــت امور اجتماعی و یونیســف در مــورد 3 طرح )1- طرحنامه"برنامــه جامع آموزش 
کــودکان دارای معلولیــت"، 2- طرحنامــه "برنامــه توانبخشــی از طریــق ارتباطــات و ارتقــا  و توانبخشــی از راه دور 
کــودکان دارای معلولیــت"، 3- طــرح "تامیــن بســته هــای ســرگرمی- بهداشــتی ویــژه فرزنــدان تحــت  مشــارکت ویــژه 

مراقبــت در خانــواده " ( 

کز  کسی متر جهت اهدا به مرا     دریافت اقام بهداشتی شامل پوشینه و پالس ا
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 )UNFPA( 2- همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

 )UNDP( 3- همکاری با دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران

رسالت و ماموریت
کــه در زمینــه جمعیــت  دفتــر صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد یکــی از بزرگتریــن منابــع مالــی بیــن المللــی اســت 
ــا همــکاری  کمــک جوامــع بیــن المللــی و ب ــه  ــواده، بهداشــت تولیدمثــل، فعالیــت دارد ، ایــن صنــدوق ب خان
گاهــی و حمایــت هــای الزم  دولــت هــا یــا ســازمان هــای غیردولتــی . برنامــه هایــی  را بــرای بــاال بــردن ســطح آ
در جهــت ســامتی و حقــوق زنــان و جوانــان و توانمنــد ســازی ســالمندان ارائــه مــی دهــد. ســازمان بهزیســتی 
در زمینــه هــای تدویــن و تصویــب و تحقیــق و پروپــوزال نویســی و مطالعــه و بررســی قوانیــن ســالمندان بــا ایــن 

کنــد. آژانــس بیــن المللــی همــکاری مــی 

رسالت و ماموریت
برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد بــا حضــور در حدود 170 کشــور و ســرزمین، ضمن حفاظــت از کره زمین، بــرای از 
گیــر دار. اقــدام مــی کنــد. بــه کشــورها کمــک می کننــد  بیــن بــردن فقــر ، کاهــش بیمــاری ایــدز و ســایر بیمــاری هــای وا
تــا سیاســت های منســجم، مهارت هــا، مشــارکت ها و نهادهــا را توســعه دهنــد تــا بتواننــد پیشــرفت پایــدار داشــته 
کزDIC ، ، حرفه آموزی و اشــتغال  کاهش مصرف مواد و ترک اعتیاد ، مرا باشــند. ســازمان بهزیســتی در زمینه های 

و اجــرای پــروژه هــای مرتبــط بــا ایــن آژانــس بیــن المللــی همــکاری مــی کند.

دستاوردهای همکاری در سال 1398
    هماهنگــی بــا دفتــر عمــران ســازمان ملــل متحــد در ایــران در خصوص ارســال مشــخصات فنی تجهیــزات داخلی 

جهــت خریــد 4دســتگاه ماشــین ون و ۵ دســتگاه کانکــس مرتبــط بــا پــروژه مبــارزه با ایدز صنــدوق جهانی

دستاوردهای همکاری در سال 1398
    دریافــت اقــام اهدایــی از صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد جهــت تامیــن و تجهیــز بخشــی از اقــام بهداشــتی 
کشــور، در 8  کــز توانبخشــی و مراقبتــی شــبانه روزی ســالمندان تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی  در مرا

گیــان، البــرز( اســتان )آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی، اصفهــان، تهــران، قــم، مازنــدران، 

دستاوردهای همکاری در سال 1399
کرونا بر زندگی سالمندان«  کلیب با موضوع » تاثیرات      همکاری در تهیه 

کرونا       دریافت تجهیزات فناوری جهت تجهیز دبیرخانه شورای ملی سالمندان در شرایط 

کــز شــبانه روزی نگهــداری ســالمندان  کســیژن ســاز جهــت تجهیــز مرا     هماهنگــی جهــت دریافــت دســتگاه ا
کرونــا  در زمــان شــیوع بیمــاری 
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دستاوردهای همکاری در سال 1399
    هماهنگــی بــا دفتــر نمایندگــی برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد )UNDP( درخصــوص دریافــت اقــام مصرفــی 
کــز کاهش آســیب و درمــان اعتیاد  بهداشــتی و تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت پیشــگیری از شــیوع  ویــروس کرونــا در مرا

تحــت پوشــش این ســازمان 

    هماهنگــی جهــت دیــدار آقــای پروویــداس نماینــده دفتــر توســعه ســازمان ملل متحــد  UNDP با رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور و انجــام بازدیــد از انبــار اقــام اهدایی جهت پیشــگیری از کرونا

4- همکاری با دفتر برنامه مشترک سازمان ملل 
)UNAIDS( متحد در زمینه ایدز در ایران

رسالت و ماموریت
کــه جهــان را در مســیر دسترســی  برنامــه مشــترک ســازمان ملــل متحــد در زمینــه ایــدز، یــک مشــارکت نوآورانــه اســت 
همگانــی بــه پیشــگیری، درمــان، مراقبــت و حمایــت از اچ ای وی راهبــری می نمایــد. ســازمان بهزیســتی در زمینــه 
کاهــش آســیب بــا ایــن آژانــس بیــن المللــی  هــای اجــرای پــروژه هــای مبــارزه بــا ایــدز ، پیشــگیری ، درمــان و الگــوی 

کنــد. همــکاری مــی 

دستاوردهای همکاری در سال 1398
کــز  کارکنــان موبایــل ســنتر مرا کارشناســان و  کارگاه ســه روزه پیشــگیری از ایــدز بــرای      هماهنگــی جهــت برگــزاری 

کاهــش آســیب در شــهر اصفهــان- خــرداد مــاه

دستاوردهای همکاری در سال 1399
    هماهنگــی جهــت دریافــت و توزیــع اقــام بهداشــتی جهــت پیشــگیری از بیمــاری کرونا در اســتانها ، ماســک ســه 
کننــده دســت 13929 بطــری ۵00 میلــی لیتــری ، محلــول ضــد  الیــه جراحــی 878۵80 عــدد ، محلــول ضدعفونــی 
عفونــی کننــده ســطوح 1۵72 بطــری ۵00 میلــی لیتــری ، دســتکش التکــس بــدون پــودر 23800 عــدد جعبــه۵0 تایی 
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رسالت و ماموریت
کــه در ســال 19۵0 بــه وســیله مجمــع عمومی  کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان  دفتــر 
ایجــاد شــد، ماموریــت دارد فعالیــت بیــن المللــی بــرای حمایــت جهانــی از پناهنــدگان و حــل مشــکات آنــان 
کنــد. ســازمان بهزیســتی در زمینــه هــای   اجــرای پــروژه هــای توانبخشــی مبتنــی  را رهبــری و هماهنــگ 

کنــد. برجامعــه) CBR ( بــرای افاغنــه  دارای معلولیــت بــا ایــن آژانــس بیــن المللــی همــکاری مــی 

دستاوردهای همکاری در سال 1398
کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل  گــزارش اقدامــات انجــام شــده معاونــت توانبخشــی بــا دفتــر      

متحــد در ســال 2018  

دستاوردهای همکاری در سال 1399
    آمــاده ســازی پیــش نویــس تفاهــم نامــه ســه جانبــه UNHCR از دفترامــور توانمندســازی معلــوالن و 

پیگیــری انجــام اصاحــات اشــاره شــده وزارت امــور خارجــه  

رسالت و ماموریت
بــا توجــه بــه تعهــد دولــت ژاپــن بــرای حمایت از مفهــوم »امنیت انســانی«، برنامــه GGP به دنبال بهبود بخشــیدن 

بــه حــوزه هــای مختلفــی ماننــد بهداشــت، تحصیــات، آمــوزش مهارتی و بخش هــای رفاه اجتماعی اســت. 

رسالت و ماموریت
کــردن همــه انســان ها در دانــش پی ریــزی شــده پیشــبرد  ــر اســاس ســهیم  ــه ب ک هــدف برنامه هــای یونســکو 
فرهنــگ، صلــح خواهــی، توســعه انســانی و توســعه پایــدار می باشــد. توســعه و ارتقــاء اصــول و هنجار هــای 
جهانــی مبتنــی بــر ارزش هــای مشــترک بــه منظــور مواجهــه بــا چالش هــای بوجــود آمــده و مهــم در عرصــه 
آمــوزش، علــم، فرهنــگ و ارتباطــات و حمایــت و تقویــت »رفاه عمومــی« ســازمان بهزیســتی در زمینه هــای 
ــا ایــن آژانــس بیــن المللــی  همــکاری در برگــزاری جشــنواره هــا و نمایشــگاه هــای مربــوط بــه جامعــه هــدف  ب

همــکاری می کنــد.

دستاوردهای همکاری 
    همکاری در زمینه جشنواره تئاتر معلولین 

    همکاری یونسکو جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی نقاشی معلولین 

)UNHCR(5- همکاری با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران

1- همکاری با سفارت ژاپن در ایران

)UNESCO( 6- همکاری با کمیسیون ملی یونسکو در ایران

دستاوردهای همکاری در سال 1398ارتباط و همکاری با سفارتخانه ها
کــز درمانــی و توانبخشــی شهرســتان الیگــودرز لرســتان )کمــک      پیگیــری در خصــوص پــروژه تجهیــز مرا
ــا  ــه بدلیــل مواجــه شــدن ب ک  )GGP( ــرای پروژه هــای تامیــن نیازهــای اولیــه انســانی ــت ژاپــن ب باعــوض دول

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــوع ق ــن موض ــرای ای ــا ب ــه آن فع ــا بودج کرون ــاری  ــیوع بیم ش

دستاوردهای همکاری در سال 1399
کــز درمانــی و      پیگیــری و مکاتبــه بــا وزارت تعــاون و وزارت امــور خارجــه در خصــوص پــروژه تجهیــز مرا
توانبخشــی شهرســتان الیگــودرز لرســتان )کمــک باعــوض دولــت ژاپــن بــرای پروژه هــای تامیــن نیازهــای 

) )GGP( اولیــه انســانی
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    هماهنگــی الزم جهــت شــرکت جامعــه هــدف در جشــنواره جهانــی ناتوانــان و معلــوالن پارالیــم آرت بــا 
کشــور ژاپــن موضــوع صلــح در 

کمــک بــه ســازمان بهزیســتی در مــاه مبــارک رمضــان ســفارت      در خصــوص طــرح مشــارکت مردمــی بــه منظــور 
کشــورمان در توکیــو مبلــغ  240260000 ریــال )دویســت و چهــل میلیــون و دویســت و شــصت هزار ریــال(  بــه  

حســاب ســازمان واریــز شــده اســت.

کارتن حاوی اقام بهداشتی و پیشگیری اهدایی سرکنسولگری ایران در شانگهای چین     تحویل 4۵ 

2- همکاری با سفارت ایران در ژاپن در سال

1- همکاری با سازمان مددکاران و نیکوکاران ASB و 
موسسه لبنزهیلفه در کشور آلمان 

3- همکاری با سفارت ایران در چین در سال

ارتباط با موسسات معتبر بین المللی جهت 
برگزاری دوره های آموزشی و بازدیدها

رسالت و ماموریت
طبــق تفاهمنامــه همــکاری ســازمان بــا ســازمان مــددکاران و نیکــوکاران ASB آلمــان از ســال 94 و تمدیــد آن 
در ســال 97 در جهــت تبــادل دانــش و تجربــه میــان ســازمان بهزیســتی و ASB آلمــان در زمینــه هــای مراقبــت 
از ســالمندان ، مدیریــت اختــال اســترس پــس از بایــا و حــوادث ، آمادگــی در برابــر بایــا و حــوادث بــه خصــوص 

کــودکان  بــرای ســالمندان ، افــراد ناتــوان , معلــوالن و 

دستاوردهای همکاری در سال 1398
    برگزاری دو دوره آموزشی با موضوع آمادگی در بایا و حوادث توسط مدرس آلمانی آقای یورگن شوارتز  

    برگــزاری یــک دوره آموزشــی بــا موضــوع مدیریــت اختــال اســترس پــس از بایــا وحــوادث توســط مــدرس 
آلمانــی آقــای پتــرز  

دستاوردهای همکاری در سال 1399
    مکاتبه موسسه لبنزهیلفه برلین با ریاست محترم سازمان در خصوص ادامه همکاری و تمدید تفاهم نامه 

    تشــکیل جلســه بــا نماینــده موسســه لبنزهیلفــه برلیــن بــا مدیــران و کارشناســان دفاتر معاونت امور توانبخشــی 
جهــت تفاهــم نامــه جدید
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2- ماموریت های بین المللی

مأموریت به نماینده سازمانردیف
توضیحات علت سفرتاریخ سفرکشور

حوزه ریاست1
استانبول

از تاریخ 98/9/1۵ لغایت ترکیه
98/9/18

کنفرانس وزرای سازمان  اولین 
همکاری اسامی در خصوص 

توسعه اجتماعی

کار و خدمات  کننده و میزبان: وزارت خانواده،  مقام دعوت 
اجتماعی جمهوری ترکیه 

 دریافت تشکر از حضور ریاست سازمان در این نشست مهم   
از سوی وزارت امور خارجه 

حوزه آمار و فناوری اطاعات2
استانبول

ترکیه  
از تاریخ 98/4/3 لغایت 

98/4/6
کارگاه  جهت شرکت در 

کشورهای  مهارت های دیجیتال 
اسامی

کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری  به دعوت 
کشورهای اسامی )کومسک(. همراهی نماینده سازمان با 

کار و رفاه اجتماعی هیات اعزامی از وزارت تعاون، 

از تاریخ 98/7/8 لغایت تونسانجمن مددکاری اجتماعی  ایران3
98/7/11

کارگاه مشورتی  جهت شرکت در 
تقویت نیروهای خدمات 

اجتماعی
همراهی نماینده سازمان با هیات اعزامی از                          

کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 

کارشناس سازمان بهزیستی 4
استان البرز

یوکوهاما 

 ژاپن
از تاریخ 98/4/12 لغایت 

98/4/22
جهت شرکت در دوره آموزشی 

مناسب سازی معابر شهری برای 
معلوالن

با همکاری آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا(

۵
گروه پیشگیری کارشناس 

 از اعتیاد

دوشنبه

تاجیکستان
از تاریخ 98/8/26 لغایت 

98/8/30

شرکت درکارگاه آموزشی )درمان 
کید بر  کودکان وابسته به مواد با تا

مواد صنعتی( 

برگزار کننده: دفتر مقابله به جرم 
و اعتیاد سازمان ملل متحد با 

همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر 

همراهی نماینده ای از این سازمان در ترکیب هیات اعزامی 
کشورمان )با عنایت به نامه دفتر درمان و حمایت های 
اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری(
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    هماهنگی الزم برای بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی کشور ارمنستان از مرکز حمایت معلولین ضایعه نخاعی ایران در طرشت      |       دی ماه 98
    هماهنگی الزم برای بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی سوریه از مرکز توانبخشی و مراقبتی معلوالن ذهنی نارمک      |       تیر ماه 98  

    بازدید هیات اعزامی وزارت کار و حمایت اجتماعی جمعیت جمهوری آذربایجان از دو مرکز اورژانس اجتماعی شیرخوارگاه آمنه      |       مرداد ماه 98
    مکاتبه و هماهنگی جهت نحوه برگزاری جشن سفارت تایلند در موسسه خیریه بهزیستی استان تهران     |      اردیبهشت ماه 98

3- دعوت از میهمانان خارجی
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تفاهم نامه ها و قرار دادهای بین المللی 

هماهنگی جهت فرزند خواندگی ایرانیان خارج از کشور 

رسالت و ماموریت
کارگــزاری هــا و دفاتــر ســازمان ملــل متحــد،  انجــام مکاتبــات، مراســات و مــراودات بــا وزارت امورخارجــه، 
نمایندگــی هــای جمهــوری اســامی ایــران، ســفارتخانه هــای مقیــم و ســازمانهای بیــن المللــی ذیربــط  و  
هماهنگــی و ارتبــاط مســتمر بــا دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط بــا پــروژه هــای مشــترك خارجــی در چارچــوب 

وظایــف محولــه.

دستاوردهای همکاری در سال 1398
کستان، آذربایجان، ترکیه، فرانسه  قرقیزستان،      ارائه پیشنهادات سازمان برای همکاری با کشورهای سوریه پا

گرجستان، مالزی عراق، 
کــه تعامــات و      هماهنگــی جهــت دعــوت برخــی از ســفرا و رؤســای آژانــس هــای تخصصــی ســازمان ملــل متحــد 

گســترده ای بــا ســازمان بهزیســتی دارنــد  در مراســم روز جهانــی معلولیــن  همــکاری هــای 
    هماهنگی الزم برای بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی سوریه از مرکز توانبخشی و مراقبتی معلوالن ذهنی نارمک 

کار و حمایت اجتماعی جمعیت جمهوری آذربایجان از دو مرکز اورژانس اجتماعی      بازدید هیات اعزامی وزارت 
شیرخوارگاه آمنه 

    هماهنگــی الزم بــرای بازدیــد وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی کشــور ارمنســتان از مرکــز حمایــت معلولیــن ضایعه نخاعی 
ایــران در طرشــت 

دستاوردهای همکاری در سال 1399
گزارش های سیاســتی از تجارب موفق برنامه های ســال های اخیر ســازمان ، جهت انعکاس به ســازمان      تهیه 

کشــورهای هدف   های منطقه ای و بین المللی و نیز 

کــه توســط موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی در راســتای  گــزارش از مهمتریــن اقدامــات ســازمان      ارســال 
گــروه هــای تحــت پوشــش در مقابلــه با شــیوع  کــودکان و ســایر  حمایــت هــای همــه جانبــه از معلولیــن، ســالمندان، 

کرونــا    ویــروس 

    مکاتبــه بــا امــور بیــن الملــل وزارت تعــاون جهــت ارســال نامــه رؤســای "انجمــن دفــاع از حقــوق معلولیــن ایــران " 
کــه وضعیــت رســیدگی به  و "جامعــه افــراد دارای معلولیــت" بــه آقــای آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد،  

کشــور ایــران را تشــریح نمودنــد. کرونــا در  افــراد دارای معلولیــت در ایــام 

کرونــا جهــت ارائــه بــه ســازمان  گرفتــه ســازمان بهزیســتی در خصــوص مدیریــت  گــزارش اقدامــات صــورت      ارســال 
کار   بین المللــی 

رسالت و ماموریت
کشــور موضــوع فرزنــد خواندگــی  تســهیل و عملیاتــی نمــودن شــرایط فرزندخواندگــی بــرای ایرانیــان مقیــم خــارج از 
کشــور با اداره ســجات و احوال شــخصیه وزارت امور خارجه در خصوص دســتورالعمل  متقاضیان ایرانی خارج از 
اجرائــی طــی بخشــنامه ای شــماره 722/۵20/4869122 مــورخ97/3/20 معــاون امورمجلــس و ایرانیــان وزارت 
کلیه نمایندگی های  کــودکان و نوجوانــان بــی سرپرســت و بد سرپرســت( بــه  امورخارجــه )دســتورالعمل حمایــت از 

گردیــده اســت. کشــور ابــاغ  جمهــوری اســامی ایــران در خــارج از 

دستاوردهای همکاری در سال 1398
    ارســال درخواســت های اولیــه متقاضیــان فرزندخواندگــی ایرانیــان خــارج از کشــور بیــش از 30مــورد  بــه دفتــر امــور 

کــودکان و نوجوانان

دستاوردهای همکاری در سال 1399
    ارسال درخواست های اولیه متقاضیان فرزندخواندگی ایرانیان 60 مورد به دفتر امور کودکان و نوجوانان

کــودکان و وزارت امــور خارجــه در خصــوص راه انــدازی ســامانه فرزنــد خواندگــی      برگــزاری جلســات بــا حــوزه امــور 
کشــور  ایرانیــان خــارج از 
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 مورد ݡکل درخواست های اولیه
ارســالی از اداره ســجات و احوال شــخصیه وزارت امور خارجه  
و بررســی درخواســت اولیــه متقاضیــان در اســتان و در لیســت 

انتظــار فرزنــد پذیــری آن اســتان قــرار دارنــد.

وضعیت درخواست فرزند خواندݡگی خارج 
از ݡکشور در سال 98              |   درخواست اولیه   | 
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مورد ݡکل درخواست های اولیه

مورد کودک معرفی شد

گذاری مورد وا

وضعیت درخواست فرزند خواندݡگی خارج 
از ݡکشور در سال 99              |   درخواست اولیه   | 

3 2
1 7
1 0

ارسالی از اداره سجات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه  و بررسی درخواست 
اولیه متقاضیان در استان و در لیست انتظار فرزند پذیری آن استان قرار دارند.

گزارش  گذاری کودک برای فرزند خواندگی در سال های قبل  انجام شد و  وا
وضعیت نظارت کودک از طریق وزارت امور خارجه ارسال شده است.
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اقدامات در زمان شیوع کرونا
کز تحت پوشش سازمان. هماهنگی جهت دریافت اقام بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا برای مرا

رسالت و ماموریت
کرونــا ایــن ســازمان بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بــه منظــور ارتقــاء ســطح ســامت  گیــری  پــس از شــیوع همــه 
کــز تحــت پوشــش از  جامعــه هــدف  اقــدام بــه دریافــت اقــام بهداشــتی و تجهیــزات پزشــکی مرتبــط بــا کرونــا بــرای مرا

طریــق ســازمانهای بیــن المللــی نمــوده اســت.

دستاوردهای اجرای برنامه

ــرای  ــودکان  یونیســف جهــت تحویــل اقــام بهداشــتی و تجهیــزات مــورد نیــاز ب ک ــا صنــدوق      هماهنگــی ب
کــز ارائــه دهنــده  کــودک و نوجــوان ، مرا کــودکان تحــت سرپرســتی در شــیرخوارگاه هــا و خانــه هــای  کــز  در مرا
کــز توانبخشــی و مراقبتــی معلــوالن  کــز شــبانه روزی امــور اجتماعــی ، مرا کــودکان زیــر 18 ســال مرا خدمــات بــه 
کوچک  )ذهنــی و جســمی حرکتــی( و بیمــاران روانــی مزمــن خدمــت دهنــده بــه افــراد زیر 18 ســال و خانه هــای 
گردیــده اســت . ) تعــداد 420عــدد پالــس  و حمایتــی معلــوالن و بیمــاران روانــی مزمــن ، در اســتان هــا توزیــع 
کســی متــر ، 128 دســتگاه تــب ســنج دیجیتــال غیــر تماســی و 1284 بســته 100 تایــی دســتکش ،4000ماســک  ا
گالــن 4 لیتــری و در مجمــوع 6640 لیتــر،  کننــده ســطوح بــه 1660  N9۵ ، توزیــع 1660 لیتــر مایــع ضــد عفونــی 

کارتــن(  پوشــک هــا 23۵4 

ــرای اجــرای طــرح "تامیــن بســته های  ــال  ب     دریافــت تســهیات از یونیســف بــه مبلــغ 1/724/399/800 ری
کوویــد - 19   ســرگرمی- بهداشــتی ویــژه فرزنــدان تحــت مراقبــت در خانــواده "بــرای پیشــگیری از ابتــاء به بیماری 

گردیــد. کــه در اســتان ها توزیــع 

    دریافــت اقــام اهدایــی از صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد جهــت تامیــن وتجهیــز بخشــی از اقــام بهداشــتی 
کشــور، در 8 اســتان  کــز توانبخشــی و مراقبتــی شــبانه روزی ســالمندان تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی  در مرا

گیــان، البــرز ( . )آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی، اصفهــان، تهران،قــم، مازنــدران، 

کرونــا بــر زندگــی  کلیــب بــا موضــوع » تاثیــرات      مکاتبــه دبیرخانــه شــورای ســالمندان درخواســت تهیــه 
المللــی  بیــن  ســالمندان« در مجامــع 

کرونــا از طــرف صنــدوق      درخواســت و دریافــت تجهیــزات فنــاوری دبیرخانــه شــورای ســالمندی در شــرایط 
جمعیــت

کســیژن ســاز طبق ســند همــکاری با دبیرخانه شــورای      مکاتبــه بــا وزارت تعــاون جهــت دریافــت1000 دســتگاه ا
ــا حضــور ریاســت محتــرم  ــز ســالمندی ب ک ــرای مرا کســیژن ســاز ب ــزاری رونمایــی 800 دســتگاه ا ســالمندان و برگ
کننــده  ســازمان و نماینــدگان صنــدوق جمعیــت ، وزارت امــور خارجــه و وزارت تعــاون و اســتانهای دریافــت 

دســتگاه هــای مزبــور

کز سالمندی کسیژن ساز برای مرا     هماهنگی و مکاتبه با وزارت بهداشت جهت ترخیص 200 دستگاه ا

)UNICEF( 1-دفتر صندوق کودکان سازمان ملل

 )UNFPA( 2- صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

کاری مشــترک معاونــت امــور      دریافــت تســهیات از ایــن صنــدوق در راســتای اجرایــی نمــودن برنامــه 
کــودکان دارای معلولیــت در دوران  توانبخشــی ســازمان و یونیســف و نیــز بــا عنایــت بــه آســیب پذیــری بیشــتر 
کــودکان دارای معلولیــت" درخواســت 1۵86  کرونــا 1- طرحنامه"برنامــه جامــع آمــوزش و توانبخشــی از راه دور 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم  کــز روزانــه آموزشــی و توانبخشــی در مناطــق محــروم  عــدد تبلــت  بــرای مرا
یونیســف درحــال پیگیــری موضــوع مــی باشــد 2-طرحنامــه "برنامــه توانبخشــی از طریــق ارتباطــات و ارتقــا 

ــه مبلــغ  ۵/186/939/892  ریــال در مرحلــه اول(  ــت" ب ــودکان دارای معلولی ک ــارکت ویــژه  مش
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    هماهنگــی بــا  دفتــر نمایندگــی برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد )UNDP(در خصــوص درخواســت اقــام 
کاهــش آســیب و  کــز  کرونــا در مرا مصرفــی بهداشــتی و تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت پیشــگیری از شــیوع  ویــروس 
کوچــک  کارگاه هــای  درمــان اعتیــاد تحــت پوشــش ایــن ســازمان و  پیگیــری موضــوع تعطیلــی مشــاغل خانگــی و 

کار بــوده انــد . فعالیــت داشــته و یــا در ســایر بنــگاه هــای اقتصــادی مشــغول بــه 

کرونــا در اســتانها ، ماســک      هماهنگــی جهــت دریافــت و توزیــع اقــام بهداشــتی جهــت پیشــگیری از بیمــاری 
کننــده دســت 13929 بطــری ۵00 میلــی لیتــری ، محلــول  ســه الیــه جراحــی 878۵80 عــدد ، محلــول ضدعفونــی 
کننــده ســطوح 1۵72 بطــری ۵00 میلــی لیتــری ، دســتکش التکــس بــدون پــودر 23800 عــدد  ضــد عفونــی 

جعبــه۵0 تایــی 

کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص درخواســت حمایــت هــای بشــر      مکاتبــه بــا دفتــر بیــن الملــل وزارت تعــاون ، 
کرونــا تعطیــل شــده انــد.  کــه بــه علــت شــیوع ویــروس  کوچــک  کارگاههــای  دوســتانه UNDP از مشــاغل خانگــی و 

گیــردار از طریــق مجــاری  کمیتــه پیشــگیری از بیمــاری هــای وا کســن آنفوالنــزا از ســوی      درخواســت تهیــه وا
بیــن المللــی )دفتــر بیــن الملــل وزارت بهداشــت( 

    مکاتبــه و هماهنگــی بــا  وزارت تعــاون ، وزارت امــور خارجــه ، حــوزه حراســت ، حــوزه پیشــگیری  جهــت حضــور 
و دیدارآقــای پروویــداس نماینــده دفتــر توســعه ســازمان ملــل متحــد  UNDP با ریاســت محترم ســازمان و بازدید 

کرونا از انبــار اقــام اهدایــی جهــت پیشــگیری از 

UNAIDS و دفتر  )UNDP( 3-دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران
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    پیگیــری و جمــع بنــدی اقدامــات ســازمان بــا محوریــت تقویــت اقتصــاد و اشــتغال  بــه ســازمان بین المللــی کار در 
کرونا رابطــه بــا مدیریــت تبعات بیمــاری 

کــه توســط موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی تهیــه شــده  گــزارش از مهمتریــن اقدامــات ســازمان      ارســال 
اســت بــه همــراه ترجمــه آن بــه وزارت امــور خارجــه و  ارگان هــای بیــن المللــی وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد

    ارسال پاسخ  درخصوص تهیه گزارش برای کمیسیون حقوق بشر اسامی در شرایط کرونا 

کارتــن حــاوی اقــام بهداشــتی و پیشــگیری اهدایــی سرکنســولگری ایــران در شــانگهای چیــن از انبار      تحویــل 4۵ 
هــال احمــر بــه ســازمان . ایــن اقــام شــامل تقریبــا 20 هــزار ماســک ،7 هــزار دســتکش و  7۵0عــدد گان مــی باشــد که 

کمیته پیشــگیری ســازمان بین اســتانهای توزیع شــد.  از طریق 

    پاســخ بــه مکاتبــه اداره کل حقــوق بشــر و زنــان وزارت امــور خارجــه در خصــوص گزارشــگر ویژه شــورای حقوق بشــر 
کرونــا  ســازمان ملــل متحــد بــه همــراه  ترجمــه دو نســخه راهنمــای عملــی نحــوه برخــورد در دوران شــیوع ویــروس 

درارتبــاط بــا افــراد دارای معلولیــت  و تاثیــر تحریــم هــا

گزارشــگر ویژه ی خشــونت      پاســخ به مکاتبه اداره کل حقوق بشــر و زنان وزارت امور خارجه درخصوص فراخوان 
علیــه زنــان  در دوران مربــوط بــه آثــار همه گیری کرونا

    مکاتبــه بــا امــور بیــن الملــل وزارت تعــاون جهــت ارســال نامــه رؤســای "انجمــن دفــاع از حقــوق معلولیــن ایــران " 
کــه وضعیــت رســیدگی به  و "جامعــه افــراد دارای معلولیــت" بــه آقــای آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد،  

کشــور ایــران را تشــریح نمودنــد.  کرونــا در  افــراد دارای معلولیــت در ایــام 

گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل درخصــوص حــق  ــزارش در مــورد پرسشــنامه  گ ــا حــوزه هــا در خصــوص      مکاتبــه ب
کوویــد 19 بــر حــق مســکن مســکن مناســب پیرامــون تاثیــر بحــران 

کشــورهای انگســتان، هنــد، ترکیــه و آمریــکا آلمــان و  گــزارش عملکــرد  گــزارش عملکــرد  و تدویــن و ترجمــه      ارایــه 
کــودکان و ســالمندان در  کرونــا در ارتبــاط بــا وضعیــت معلولیــن،  اتریــش هلنــد / ســوییس در مواجهــه بــا ویــروس 

کرونــا مواجهــه بــا ویــروس 

    مکاتبه و ارایه گزارش  به وزارت تعاون در خصوص ارائه خدمات مرتبط با کووید 19 به اتباع کشور افغانستان  

4-سایر اقدامات بین المللی

    پیگیــری و جمــع بنــدی اقدامــات ســازمان بــا محوریــت تقویــت اقتصــاد و اشــتغال  بــه ســازمان بین المللــی کار در 
کرونا رابطــه بــا مدیریــت تبعات بیمــاری 

کرونــا جهــت ارائــه بــه ســازمان  گرفتــه ســازمان بهزیســتی در خصــوص مدیریــت  گــزارش اقدامــات صــورت      ارســال 
کار   بین المللــی 

گــزارش خبــری رادیــو و تلویزیــون کشــور اتریــش پیرامون وضعیت شــاخص رفــاه، تــاب آوری و توان بازیابی      ارســال 
اقتصــادی اتریش نســبت به ســایر کشــورهای جهــان در دوران بحــران کرونا
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