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 مقدمه
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بهزیستی، عبارت است از مجموعه  ای هماهنگ از برنامه ها و فعالیت هایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد و گروه های 
آسیب پذیر  جامعه، انجام می شود.

سازمان بهزیستی کشور به موجب الیحه ی قانونی مورخ 24/4/1۳۵۷ از ادغام 1۶ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و 
ارائۀ  خدمات و حمایت های غیربیمه ای با حفظ ارزش ها و کرامت واالی انسانی و تکیه بر مشارکت های مردم و همکاری نزدیک سازمان های ذیربط، 
در جهت گسترش خدمات توان بخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی 

گروه های کم درآمد، اقدام نماید.
از بدو تأسیس سازمان بهزیستی ۵2 وظیفه بر عهدۀ آن گذاشته شد، که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، 
مسئولیت سالمت روان جامعه، امور مربوط مهدهای کودک، سالمندان، معلوالن،کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش 

طالق، مشاوره، اشتغال و مسکن،  آموزش های پیش از ازدواج و ... بخشی از آن است.
در حال حاضر ارائۀ ۵4 خدمت بر عهدۀ این سازمان است و تالش برای حفظ کیان خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر، نگهداری و مراقبت 
و توان بخشی معلوالن و آماده سازی آنان برای از سرگیری زندگی عادی در جامعه، توسعۀ پژوهش های کاربردی برای پیشگیری از معلولیت ها و 
آسیب های اجتماعی، بازپروری، اصالح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، تأمین موجبات تشویق و جلب مشارکت های مردمی به منظور 
بهبود کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر و نیز تشویق و حمایت از بخش غیر دولتی به منظور سرمایه گذاری در هر یک از 

حالت های توان بخشی، اجتماعی، از عمده ترین وظایف و مسئولیت های سازمان بهزیستی ذکر شده است.
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ادارۀ هماهنگی مؤسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت های مردمی

تشکیالت
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 خدمات
 صدور وتمدید موافقت اصولی مراکز ومؤسسات غیردولتی

/https://center.behzisti.net :خدمت الکترونیکی:  لینک دسترسی به خدمت

موارد 13 گانۀ ماده ۲۶ عبارتند از:
1.   تأسیس مهدکودک؛

2.   تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی؛
3. تأسیس خانۀ سالمت دختران و زنان؛

4.تأسیس مجتمع ها ومراکز خدمات بهزیستی؛
5.   تأسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی؛

6.   تأسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی؛
7.   تأسیس مراکز توان بخشی معلولین؛

8.   تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین؛
9.   تأسیس مراکز توان بخشی ونگهداری سالمندان؛

10.   تأسیس مراکز توان بخشی ودرمانی بیماران روانی مزمن؛
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11.   تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک؛
12.   تأسیس مراکز درمانی وبازتوانی معتادین؛

 13.   تأسیس انجمن ها ومؤسسات غیردولتی.

هدف
صدور اجازه نامۀ اولیه با اعتبار 18 ماهه جهت   تأسیس مراکز غیردولتی که به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد.

مسئولیت
سازمان بهزیستی ابتدا پس از تشکیل پرونده توسط متقاضیان، موافقت اصولی با اعتبار 18 ماهه صادر وپس از معرفی ساختمان وتجهیز 

ساختمان وطی مراحل، کمیسیون ماده 26، پروانه فعالیت صادر می گردد.

مدت زمان انجام خدمت: صدورموافقت اصولی حدود 2 ماه تمدید موافقت اصولی حدود 10 روز.

تعداد مرتبه مراجعه حضوری: متغیر)بستگی به ارائۀ مدارک پرونده توسط متقاضی(.

زمان دسترسی به خدمت: ساعت اداری.
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هزینه ها و پرداخت
طبق تعرفۀ صدور وتمدید جواز برای فعالیت 13 گانه مقرر در مادۀ 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27موافقت 

اصولی هزینه  ندارد.

عناوین فرایندهای خدمت
1. تکمیل و ارائۀ فرم درخواست اولیه براساس شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل   تأسیس، اداره و انحالل مراکز و 

مؤسسات غیردولتی توسط نماینده قانونی به بهزیستی شهرستان؛
2. بررسی اولیۀ شرایط متقاضی حقوقی توسط بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز؛

3. ارسال فرم درخواست اولیۀ متقاضی حقوقی به دبیرخانه کمیسیون استان توسط بهزیستی شهرستان ظرف مدت 7 روز؛
 4. بررسی شرایط متقاضی حقوقی توسط دبیرخانه کمیسیون استان؛

5. طرح درخواست در کمیسیون صدور استانی؛
 6. اعالم موافقت کمیسیون به بهزیستی شهرستان جهت تکمیل مدارک متقاضی حقوقی مطابق با مفاد این دستورالعمل؛

 7. انجام اقدامات الزم توسط بهزیستی شهرستان جهت تکمیل پرونده متقاضی ظرف مدت 3 روز؛ 
8. ارسال پرونده تکمیل شده متقاضی به دبیرخانه کمیسیون استانی ظرف مدت 7 روز توسط بهزیستی شهرستان؛

 9. بررسی مدارک متقاضی توسط دبیرخانۀ کمیسیون استانی ظرف مدت 5 روز؛ 
10. معرفی اعضای مؤسسه به حراست استان توسط دبیرخانۀ کمیسیون استانی جهت تائید صالحیت فردی؛

11. اعالم نظر به دبیرخانه کمیسیون استانی توسط حراست استان ظرف مدت 30 روز؛ 
12. طرح پرونده در کمیسیون استانی صدور پروانه   تأسیس ظرف مدت 3 روز و ثبت اطالعات در سامانۀ فراگیر سازمانی.
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صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و مؤسسات غیردولتی بهزیستی

 
/https://center.behzisti.net خدمت الکترونیکی:  لینک دسترسی به خدمت

هدف
گسترش کمی وکیفی مراکز غیردولتی

مسئولیت سازمان بهزیستی 
بعد صدور موافقت اصولی و معرفی وتجهیز ساختمان توسط متقاضی، کمیسیون ماده 26، پروانۀ فعالیت با اعتبار 5 ساله صادر می گردد. 

مدت زمان انجام خدمت: پروانه فعالیت حدود 1 ماه.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری: متغیر)بستگی به ارائۀ مدارک پرونده توسط متقاضی(.

زمان دسترسی به خدمت: ساعت اداری.

هزینه ها و پرداخت
طبق تعرفه صدور وتمدید جواز برای فعالیت 13 گانه مقرر در ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27صدور 

و تمدید پروانۀ فعالیت هزینه ندارد.
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فرایند ارائۀ خدمت
1. مراجعۀ نمایندۀ قانونی مؤسسه درشرف   تأسیس جهت ارائه درخواست به منظور دریافت پروانۀ   تأسیس به بهزیستی شهرستان؛  

2. تکمیل و ارائۀ فرم درخواست اولیه براساس شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل   تأسیس، اداره و انحالل مراکز و 
مؤسسات غیردولتی توسط نماینده قانونی به بهزیستی شهرستان؛

3. بررسی اولیه شرایط متقاضی حقوقی توسط بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز؛
4. ارسال فرم درخواست اولیه متقاضی حقوقی به دبیرخانۀ کمیسیون استان توسط بهزیستی شهرستان ظرف مدت7 روز؛

5. بررسی شرایط متقاضی حقوقی توسط دبیرخانه کمیسیون استان؛
6. طرح درخواست در کمیسیون صدور استانی؛

7. اعالم موافقت کمیسیون به بهزیستی شهرستان جهت تکمیل مدارک متقاضی حقوقی مطابق با مفاد این دستورالعمل؛
8. انجام اقدامات الزم توسط بهزیستی شهرستان جهت تکمیل پروندۀ متقاضی ظرف مدت 3 روز؛

9. ارسال پروندۀ تکمیل شدۀ متقاضی به دبیرخانۀ کمیسیون استانی ظرف مدت 7 روز توسط بهزیستی شهرستان؛
10. بررسی مدارک متقاضی توسط دبیرخانۀ کمیسیون استانی ظرف مدت 5 روز؛

11. معرفی اعضای مؤسسه به حراست استان توسط دبیرخانۀ کمیسیون استانی جهت تائید صالحیت فردی؛
12. اعالم نظر به دبیرخانۀ کمیسیون استانی توسط حراست استان ظرف مدت 30 روز؛

13. طرح پرونده در کمیسیون استانی صدور پروانۀ   تأسیس ظرف مدت 3 روز و ثبت اطالعات در سامانۀ فراگیر سازمانی.
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صدور، تمدید پروانۀ مسئول فنی مراکز و مؤسسات غیردولتی بهزیستی

شناسه خدمت: 13011052110

/https://center.behzisti.net خدمت الکترونیکی: لینک دسترسی به خدمت

هدف
مسئولیت فنی مرکز در طول شبانه روز به عهدۀ مسئول فنی می باشد وحضور مسئول فنی در ساعات اداری در مرکز الزامی می باشد.

مسؤلیت سازمان بهزیستی
 ابتدا پس از معرفی مسئول فنی توسط متقاضی وانجام استعالمات مورد نیاز اقدام به صدور پروانه مسئول فنی با اعتبار 3 ساله می نماید. 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی

مدت زمان انجام خدمت: مسئول فنی حدود2 ماه.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری: متغیر)بستگی به ارائۀ مدارک پرونده توسط متقاضی(.

زمان دسترسی به خدمت: ساعت اداری.
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استعالم)فرایندهای مشترک بین دستگاهی( مرکز بهداشت، تشخیص هویت، ادارۀ اماکن، تائیدیۀ تحصیلی.

هزینه ها و پرداخت
طبق تعرفۀ صدور وتمدید جواز برای فعالیت 13 گانه مقرر در ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 

هزینه ندارد.

فرایند ارائۀ خدمت
1. مراجعه متقاضی حقیقی/ حقوقی به ادارۀ بهزیستی شهرستان؛ 

2. تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی توسط بهزیستی شهرستان؛
3. بررسی اولیۀ شرایط متقاضی براساس آئین نامۀ داخلی مادۀ 26 و دستورالعمل معاونت های تخصصی توسط بهزیستی شهرستان؛

4. انجام مکاتبات الزم با مراجع درون و برون سازمانی جهت تکمیل پروندۀ متقاضی؛
5. ارسال پروندۀ تکمیل شده متقاضی به دبیرخانۀ کمیسیون استان؛

6. انجام استعالمات الزم از حراست/ گزینش/ معاونت های تخصصی توسط دبیرخانۀ کمیسیون استان؛
7. طرح پروندۀ متقاضی در کمیسیون استان در صورت موافقت دفاتر و معاونت های مربوطه؛

8. صدور پروانۀ مسئول فنی. 
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ابطال پروانه های مراکز و مؤسسات غیردولتی بهزیستی

شناسه خدمت : 13011052111

/https://center.behzisti.net :خدمت الکترونیکی: لینک دسترسی به خدمت
رسیدگی به پرونده های نظارتی مراکز و مؤسسات غیردولتی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی درخصوص آنها اعم از اصالح، اخطار اول، 

اخطار دوم، لغو مجوز، تعطیل موقت وتعطیل دائم وارجاع به مراجع قضایی که توسط دبیرخانۀ کمیسیون ماده 26 استانی اقدام می گردد.

هدف
تعیین وضعیت عملکرد مراکز و مؤسسات بر اساس دستور العمل ها وضوابط مربوطه، برخورد قانونی با متخلفان از الزامات و ضوابط 
مربوطه،آگاهسازی به منظور اصالح و نظام مند نمودن و ساماندهی اقدامات وفعالیت های مؤسسات و مراکز غیردولتی، ارتقای مستمر کیفیت 

ارائۀ خدمت، افزایش اعتماد و رضایت ارباب رجوع از طریق ارائۀ خدمات بهتر و دادن آگاهی الزم.

مدت زمان انجام خدمت: حدوداً 3 ماه.  
تعداد مرتبه مراجعۀ حضوری: 3 بار )2بار جهت حضور درکمیسیون نظارت(.

زمان دسترسی به خدمت: ساعت اداری.
هزینه ها و پرداخت : هزینه ندارد.
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فرایند ارائۀ خدمت
1. احراز تخلف مرکز یا مؤسسۀ کارشناس بهزیستی شهرستان یا اعضای کمیتۀ تخصصی و عمومی استان؛

2.  صدور تذکر به صورت کتبی با مهلت حداکثر 30 روز به امضای رئیس بهزیستی شهرستان و تحویل به صاحب امتیاز مرکز یا مؤسسه ؛
3. بازدید توسط کارشناس شهرستان اعالم نواقص موجود در مرکز یا مؤسسه توسط بهزیستی شهرستان به دبیرخانۀ کمیسیون نظارت 

استانی؛ 
4. تشکیل جلسۀ کمیسیون نظارت استان با حضور صاحب امتیاز مرکز یا مؤسسه صدور اخطار اول به امضای مدیرکل استان با مهلت 

حداکثر 15 روزه؛
5. بازدید توسط کارشناس شهرستان/ استان پس از اتمام مهلت مقرر؛

6. تشکیل جلسۀ کمیسیون نظارت استان و صدور اخطار دوم با مهلت 15 روزه به امضای مدیرکل استان و تحویل به صاحب امتیاز مرکز 
یا مؤسسه ؛

7. بازدید توسط کارشناس بهزیستی استان یا بر حسب مورد کارشناسان ستادی پس از اتمام مهلت مقرر؛
8.  طرح پروندۀ تخلف مرکز یا مؤسسه در کمیسیون نظارت استان و صدور رأی؛

9 . ابالغ رأی کمیسیون نظارت استان به صاحب امتیاز مرکز یا مؤسسه با ذکر مهلت تجدید نظر خواهی 20 روزه؛ 
10. ارائۀ درخواست تجدید نظر صاحب امتیاز مرکز یا مؤسسه به کمیسیون نظارت استانی/ عالی؛

11.  ارسال درخواست تجدید نظر صاحب امتیاز به همراه مدارک و مستندات الزم به دبیرخانۀ کمیسیون عالی نظارت؛ 
12. بررسی پروندۀ ارسالی توسط دبیرخانۀ کمیسیون عالی نظارت طرح در کمیسیون عالی نظارت و بررسی مصوبۀ کمیسیون استانی؛

13. اخذ تصمیم در کمیسیون عالی نظارت و صدور رأی نهایی؛
14.  ابالغ رأی کمیسیون عالی نظارت به بهزیستی استان برای اجرا.
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تأیید صالحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و برق

شناسۀ خدمت: 19041057101

هدف :
1.کاهش هزینه های ساخت مسکن توانخواهان؛

2. حمایت از حقوق معلولین و نیازمندان تحت پوشش سازمان. 

هزینه ها وپرداخت ها 
ارائۀ این نوع خدمت از سوی ادارۀ کل بهزیستی استان برای جامع هدف تحت پوشش کاماًل رایگان می باشد.

دورۀ عملکرد: دورۀ عملکرد این فعالیت یک ساله می باشد. 

عناوین فرایندهای خدمت
1. احراز صالحیت فرد؛

2. احراز اصالت مدارک فرد؛
3 .معرفی فرد به دستگاه های خدمت رسان و شهرداری ها؛

4. بهره مندی فرد معرفی شده از پرداخت هزینه های حق انشعابات آب، برق، گاز، دفع فاضالب و همچنین عوارض صدور پروانۀ ساختمانی.
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ساماندهی مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانۀ بهزیستی 

خدمت الکترونیکی:  لینک دسترسی به خدمت 
/http://mosharekat.behzisti.ir

مجموعه ای از فعالیت های داوطلبانه که افراد، نهاد شرکت ها، سازمان ها، انجمن ها، مؤسسات و.... با انگیزه خیرخواهانه و انجام مسئولیت 
اجتماعی درجهت منفعت اجتماعی و اهداف سازمان بهزیستی انجام می دهند)مشارکت نقدی، مشارکت غیر نقدی، مشارکت خدماتی، 

مشارکت در ساخت، مرکز خیر ساز، همیاری در جلب مشارکت ها ، مشارکت از طریق بهره برداری و.....(.

روش مشارکت عموم
از طریق شماره حساب  را  نقدی خود  می توانند کمک های  بهزیستی  به مددجویان  مشارکت و کمک  برای  نیکوکاران  و  َخیران   
برسانند. نیازمندان  دست  به  مرکزی  بانک  نزد   6367957087358532 کارت  شماره  و   4162034541676800 مردمی  مشارکت های 

خیرینی که عالقمند به اهدای اقالم غیر نقدی و بسته های معیشتی هستند نیز می توانند به ادارۀ کل بهزیستی و ادارات بهزیستی شهرستان ها 
در سراسر استان مراجعه کنند.

ایجاد اشتغال وکارآفرینی

شرایط دریافت خدمات

1.ایجاد اشتغال از طریق پرداخت حق بیمه های کارفرمایی وخویش فرمایی معلولین ونیازمندان وارتقاء کارایی معلولین؛
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2 .تسهیلگری اشتغال از طریق پرداخت تسهیالت خود اشتغالی وکارفرمایی  از محل اعتبارات کسب وکار خرد)بند الف تبصرۀ 18 وبند 
ب تبصره 16( .صندوق توسعۀ ملی اشتغال پایدار روستایی وعشایری - وجوه اداره شده ومنابع داخلی بانک عامل .تسهیالت مشاغل خانگی؛  

3. معرفی مددجو به فنی وحرفه ای وصنایع دستی جهت دریافت مدرک؛
 4.ثبت اطالعات شاغلین در سامانه های رصد و پُرتال سازمان، جلب وجذب مشارکت های مردمی در راستای کمک های موردی به 

مددجویان.

مدارک و مستندات الزم برای دریافت خدمت
مدارک شناسایی وگواهی مهارت فنی،کمیتۀ اشتغال شهرستان، استعالم از دستگاه های بیمۀ تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بنیاد شهید 

وکمیتۀ امداد.

مراکز ارائۀ خدمات: ادارۀ کل بهزیستی استان و بهزیستی شهرستان ها. 

نمودار فرایند ارائۀ خدمات 
1.شناسایی، تشکیل وتکمیل پروندۀ حرفه ای)مددکار وکارشناس مرتبط(؛

2. ارزیابی اولیۀ فرد توسط تیم ارزیابی وتکمیل فرم آماده سازی شغلی توسط حوزه های تخصصی؛
3. هدایت فرد جهت ایجاد اشتغال به واحد اشتغال توسط تیم ارزیابی حوزۀ تخصصی وایجاد اشتغال از طریق واحد اشتغال؛

4. ایجاد اشتغال)حمایت های پس از شغل توسط مددکار و بازدید های مستمر واحد اشتغال مددکار(؛
5.ارائۀ خدمت مجدد در صورت نیاز به احیاء شغل و توانمند سازی. 
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ارائۀ بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین و نیازمندان تحت پوشش

پرداخت یارانۀ ارتقاء کارآیی معلوالن شاغل در بخش غیر دولتی 
مبلغی است که سازمان بهزیستی کشورمطابق با وظایف خود اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور تسهیلگری و تثبیت 
اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان ده تا پنجاه درصد حداقل مزد تعیین شدۀ کارگر مشمول قانون کار در هر سال و به مدت 
5 سال مطابق دستورالعمل مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی در قبال به کارگیری مددجوی معلول مذکور با درنظر گرفتن نوع و شدت 

معلولیت پرداخت می نماید.
 پرداخت بیمۀ سهم کارفرما مبلغی است که سازمان بهزیستی کشورمطابق با وظایف خود، اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به 
منظور تسهیلگری و تثبیت اشتغال فرد معلول تحت پوشش این سازمان به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شده کارگر مشمول قانون کار در 

آن سال و به مدت 5 سال مطابق دستورالعمل مربوط به کارفرمای بخش خصوصی در قبال به کارگیری مددجوی مذکور پرداخت می نماید.

هدف
سازمان بهزیستی در جهت حمایت از کارفرمایانی که اقدام به جذب و بکارگیری مددجویان تحت پوشش این سازمان نمایند، به ازای 

هر فرد مبلغ 1 میلیارد ریال تا تعداد 20 نفر تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می نماید.  

هزینه ها و پرداخت ها: برابر با سهم ابالغی سازمان بهزیستی کشور.

دورۀ عملکرد: 7 سال. 
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مدارک الزم برای انجام خدمت 

1. پرداخت یارانۀ ارتقاء کارآیی معلوالن 
 مدارک شناسایی وهویتی فرد، تکمیل فرم های مربوط به دستورالعمل، اسناد مالی.

۲. پرداخت بیمۀ سهم کارفرما 
مدارک شناسایی وهویتی فرد، تکمیل فرم های مربوط به دستورالعمل، اسناد مالی مربوط به پرداخت سهم بیمه به تأمین اجتماعی.

فرایند ارائۀ خدمت: 
1. دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز کارفرما؛ 

2. بازدید از محل کارگاه و ارائۀ گزارش به کمیتۀ اشتغال شهرستان؛
3. اخذ تعهد نامۀ محضری از کارفرما مبنی بر اجرای تعهدات سازمان؛

4. بررسی مدراک و گزارش کارشناسی و امتیاز دهی به کارفرما؛
5. در صورت حائز شرایط بودن کارفرما در اولویت بندی کارفرمایان جهت پرداخت بیمه قرار می گیرد؛

6. تنظیم لیست پرداخت و مستندات مربوطه و ارجاع امور مالی جهت پرداخت؛
7. بررسی و تأیید مستندات و ارسال به امور مالی؛

8. صدور سند پرداخت قطعی و اعالم به حوزۀ مشارکت های مردمی؛
9. دریافت بیمۀ سهم کارفرما از امور مالی؛

10. ثبت در بانک های اطالعاتی جامعۀ هدف)سامانۀ پُرتال(.
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پرداخت بیمۀ سهم خویش فرمایی افراد تحت پوشش

شناسه خدمت: 19011060103
مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور مطابق با وظایف خود به منظور تسهیل گری و تثبیت اشتغال مددجوی تحت پوشش این سازمان 
حداکثر به میزان 23 درصد حداقل مزد تعیین شدۀ کارگر مشمول قانون کار در آن سال و به مدت پنج سال، مطابق دستورالعمل مربوطه به 

مددجوی خوداشتغال مذکور پرداخت می نماید.

هدف
ایجاد بسترهای الزم جهت تشویق کارفرمایان و مددجویان در جهت ایجاد و توسعۀ اشتغال، از طریق پرداخت سهم بیمۀ خویش فرمایی 

و کارفرمایی.

هزینه ها وپرداخت ها: برابر با سهم بیمۀ ابالغی سازمان تأمین اجتماعی. 

دورۀ عملکرد: 60 ماه.
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فرایند ارائۀ خدمت
1. تکمیل فرم درخواست؛

2. تهیۀ گزارش از محل کار و ارجاع به کمیتۀ اشتغال شهرستان؛ 
3. آیا متقاضی واجد شرایط می باشد؛

4. بررسی، تکمیل فرم و تعیین اولویت؛
5. در صورت واجد شرایط بودن مدارک به امور مالی ارجاع می گردد؛

6. دریافت بیمۀ سهم خویش فرما توسط متقاضی؛ 
7. ثبت در بانک اطالعاتی جامعۀ هدف.

پرداخت کمک هزینۀ تأمین مسکن به خانواده های تحت پوشش 
این خدمت به منظور کمک به تأمین مسکن معلولین و مددجویان متقاضیان واجد شرایط در راستای کاهش هزینه های مسکن از سبد 

هزینۀ خانوار و توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش بهزیستی طبق دستورالعمل نحوۀ هزینه کرد فعالیت تأمین مسکن انجام می گیرد.
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مدارک الزم برای انجام خدمت

الف(واحدهای مسکونی در دست احداث از طریق تفاهم نامۀ سه جانبه
1. ارائۀ درخواست؛

2 . قرارداد پیش فروش واحد مسکونی؛
3 . فرم گزارش مددکاری؛

4. ارائۀ مکاتبه با راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی پروژه و زمان تحویل و ... .

 ب( واحدهای مسکونی در دست احداث از طریق تعاونی های مسکن
1. ارائۀ درخواست؛

2 . نامۀ مدیرعامل تعاونی مبنی بر اتمام و تحویل پروژه با کمک هزینۀ بهزیستی؛
3. نامۀ تائید شماره حساب تعاونی توسط ادارات کل راه و شهرسازی و یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛

4 . گزارش تصویری از نمای داخلی و خارجی ساختمان که مؤید اتمام مرحلۀ سفت کاری باشد؛
5 . فرم گزارش مددکاری؛

6. ارائۀ مکاتبه یا گواهی مدیر عامل تعاونی مسکن در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی پروژه و زمان تحویل و ... .
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ج(مشارکت در ساخت 
1. ارائۀ درخواست؛

2 . ارائۀ پروانۀ ساختمانی طبق تاریخ اعالم شده در بخشنامۀ سالیانۀ ارسال مستندات؛
3 . گزارش تصویری از نمای داخلی و خارجی ساختمان که مؤید مراحل پیشرفت کار)اتمام فونداسیون، اتمام مرحلۀ اجرای اسکلت یا 

سقف و پایان مرحلۀ اجرای سفت کاری( باشد؛
4 . فرم گزارش مددکاری.

د(پرداخت کمک هزینۀ خرید
1. ارائۀ درخواست؛

2. ارسال تصویر رنگی از تمام صفحات مبایعه نامۀ دارای کد رهگیری و دارای هولوگرام ارائه سند رسمی و قطعی شش دانگ تک 
برگی از ابتدای سال 98؛

3 . فرم گزارش مددکاری؛
4. ارسال تصویر تأییدیۀ  فنی کارشناس ساختمان بهزیستی منضم به تأیید حداکثر 20 سال قدمت واحد مسکونی خریداری شده.
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د(پرداخت کمک هزینۀ تعمیر و اجاره 
1. ارسال قرارداد اجاره دارای کد رهگیری به نام فرد تحت پوشش سرپرست خانوار)تاریخ قرارداد اجارۀ منقضی نشده باشد و مؤجر و 

مستأجر می بایست فاقد نسبت خویشاوندی نزدیک مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ باشند(؛
 2. ارسال یک برگ گزارش مددکاری با محوریت تأیید نیازمندی و تعیین میزان کمک بالعوض قابل پرداخت.

عناوین فرایندهای خدمت
1. ارائۀ مستندات توسط استان به ستاد برای بهره مندی معلولین و مددجویان از خدمت کمک هزینۀ تأمین مسکن؛

2.  بررسی مستندات توسط ستاد مسکن؛
3. در صورت تأیید، تخصیص و پرداخت بالعوض سازمان به استان طبق مستندات تأیید شده؛ 

4. نظارت ستاد روی هزینه کرد دقیق و بجای اعتبارات فعالیت کمک به تأمین مسکن مددجویان.

نظارت برعملکرد مؤسسات و مراکز غیردولتی

شرایط دریافت خدمت 
صدور وتمدید مجوز، منوط به تشکیل پرونده، مطابق با مقررات سازمان وتشکیل جلسات کمیسیون مادۀ 26 برعملکرد بازید های صورت 

گرفته وتشکیل جلسات کمیسیون نظارت. 
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مدارک و مستندات الزم برای دریافت هر خدمت 
صدور وتمدید مجوز منوط به تشکیل پرونده، مطابق با مقررات سازمان وتشکیل جلسات کمیسیون ماده 26 برعملکرد بازید های صورت 

گرفته وتشکیل جلسات کمیسیون نظارت. 

مراکز ارائۀ خدمات: ادارۀ کل بهزیستی استان و بهزیستی شهرستان ها. 

نمودار فرایند ارائۀ خدمت 
صدور و تمدید مجوز، منوط به تشکیل پرونده، مطابق با مقررات سازمان و تائیدیۀ حوزه تخصصی و حراست طرح در جلسات کمیسیون 

مادۀ 26 برعملکرد بازید های صورت گرفته وتشکیل جلسات کمیسیون نظارت. 
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امور توان بخشی 

تشکیالت 
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خدمات

ارائۀ خدمات توان بخشی به معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل

این فعالیت از طریق مراکزی که در آن خدمات توان بخشی به معلوالن ذهنی.جسمی حرکتی، سالمندان و بیماران روانی مزمن به صورت 
سیار در محل زندگی ارائه می شود، اجرا می گردد. این مراکز موظف هستند بر اساس خدمات از پیش تعیین شده توسط گروه تخصصی 

خویش خدمات ارائه دهند. 

هدف 
• تقویت بنیۀ جسمی، روحی افراد دارای معلولیت وسالمندان؛ 

• افزایش توانمندی خانواده های دارای معلول؛ 
• افزایش انسجام خانواده به عنوان اصلی ترین واحد جامعۀ ارتقای سطح سالمت معلوالن و خانواده های آنان؛ 

• پیشگیری از بروز معلولیت های ثانویه تقویت وتوسعۀ برنامه های توان بخشی؛ 
• افزایش بهره مندی گروهای هدف از برنامه های توان بخشی؛

• تقویت کیفیت زندگی سالمندان و تقویت تحکیم بنیان خانواده؛ 
• پیگیری درمان وتوان بخشی بیماران روانی مزمن به صورت سیار در منزل؛ 
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• آموزش مهارت های زندگی و آموزش ارتباط با دیگران به مددجویان و نیزآموزش به خانواده؛
• افزایش قابل دسترس نمودن برنامه های توان بخشی.

زمان ارائۀ خدمت: در ایام هفته و سال، هر روز هفته به جز جمعه ها و در طول سال. 

زمان تحویل درخواست: هر روز هفته در ساعات اداری.

 متوسط زمان ارائۀ خدمت: به تشخیص تیم توان بخشی مرکز و تأیید مسئول فنی.

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت: 
1 . مراجعۀ خانوادۀ معلول به بهزیستی شهرستان؛

2. تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی؛
 3. معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت معلولیت؛ 

4. بررسی در کمیتۀ توان بخشی جهت تصمیم گیری.

نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن: مراجعۀ تیم توان بخشی به منزل. 
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واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن، با شدت معلولیت شدید و خیلی شدید.

 میزان تعرفه و شیوۀ واریز: بر اساس مصوبۀ هیأت دولت به صورت الکترونیک به مراکز ارائه خدمت واریز می گردد. 

مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(
1 . مراجعۀ خانوادۀ معلول به بهزیستی شهرستان؛

2. تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی؛
 3. معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت معلولیت؛ 

4. بررسی در کمیتۀ توان بخشی جهت تصمیم گیری. 

مدارک مورد نیاز: مدارک شناسایی، درخواست خدمت، کارت معلولیت
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ارائۀ خدمات آموزشی و توان بخشی به معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن

 و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانۀ بهزیستی

شناسۀ خدمت: 19011053108
این خدمت به منظور آموزش و توان بخشی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، ذهنی، ضایعۀ نخاعی، کم شنوا و ناشنوا، کم بینا و نابینا، 
سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم هرکدام به صورت مجزا طراحی شده است. در این مراکز با مشارکت بخش 

غیر دولتی به افرادی که به گروه های فوق تعلق داشته باشند خدمات تخصصی توان بخشی و آموزشی به صورت روزانه، ارائه می شود.

زمان ارائۀ خدمت: در ایام هفته و سال حداقل هفته ای سه بار/ در طول سال.

زمان تحویل درخواست:  بدون محدودیت.

متوسط زمان ارائۀ خدمت: بر مبنای ارزیابی تخصصی تعیین می شود.

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت: مراجعۀ فرد یا خانوادۀ وی به مراکز سازمان بهزیستی و ارائۀ درخواست/ مرکز روزانۀ 
توان بخشی تابعۀ سازمان بهزیستی.
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نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن: ارائۀ خدمات به صورت حضوری و یا توان بخشی از راه دور توسط مراکز روزانۀ توان بخشی 
تابعۀ سازمان بهزیستی.

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: متناسب با نوع معلولیت فرد به مرکز روزانۀ توان بخشی با کاربری مرتبط ارجاع و از 
خدمات بهره مند می گردد.

میزان تعرفه و شیوۀ واریز: این تعرفه متغیر بوده و تعرفۀ جدید هرساله از سوی سازمان بهزیستی کشور ابالغ و از طریق سایت بهزیستی 
استان هرمزگان اطالع رسانی می گردد.

مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(
1. مراجعۀ فرد یا خانوادۀ وی به مراکز سازمان بهزیستی و ارائۀ درخواست؛ 

2. طرح پروندۀ فرد در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت؛
3. طرح پرونده در کمیتۀ توان بخشی و تعیین خدمات قابل ارائه؛

4. معرفی فرد به مرکز توان بخشی غیردولتی روزانه مرتبط و دریافت خدمت.

مدارک مورد نیاز: درخواست. مدارک شناسایی فرد دارای معلولیت و سرپرست.
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ارائۀ خدمات مراقبت در منزل به معلولین، سالمندان، بیماران روانی مزمن

 و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانه

ارائۀ خدمات توان بخشی مراقبتی به افراد کم توان و سالمند بستر گرا و بیماران روانی مزمن در منزل از طریق مراقبین آموزش دیده با هدف: 
1. تغییر رویکرد مراقبتی از نگهداری شبانه روزی در مراکز به ارائۀ خدمات مراقبتی توان بخشی در منزل وکاهش بار تقاضای استفاده از 

خدمات مراکز شبانه روزی؛
2. استفادۀ مناسب از نیروهای انسانی سطح جامعه؛

3. ایجاد فرصت های اشتغال و توانمندسازی شغلی؛
4. تسهیل دسترسی جامعه هدف و خانواده های آنان به خدمات مراقبتی توان بخشی مستمر.

 با اجرای این طرح فرصت های جدید شغلی ایجاد شده، امکان اشتغال افراد آمادۀ کار با کسب آموزش های ملزم مهیا می شود و خدمت 
توسط فرد بومی از همان منطقه، با همان فرهنگ و آداب و رسوم ارائه می شود که در پذیرش مراقبت و توان بخشی توسط خدمت گیرنده 

مهم است.

زمان ارائۀ خدمت در ایام هفته و سال: 1روز در هفته و هرجلسه 1.5 ساعت.

زمان تحویل درخواست: هر روز هفته در ساعات اداری.
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متوسط زمان ارائۀ خدمت: 5 سال.

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت: مراجعۀ خانوادۀ معلول به بهزیستی شهرستان و ارائۀ درخواست.

نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن: مراجعه مراقب به منزل فرد.

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن باشدت معلولیت شدید و خیلی شدید.

میزان تعرفه و شیوۀ واریز: بر اساس مصوبۀ هیأت دولت به صورت الکترونیک به مراکز ارائۀ خدمت واریز می گردد.

مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(
1. مراجعۀ خانوادۀ معلول به بهزیستی شهرستان؛

2. تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی؛
3. معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت معلولیت؛

4. بررسی در کمیتۀ بهزیستی جهت تصمیم گیری معرفی به مجتمع بهزیستی محل زندگی معلول؛
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5. معرفی به مرکز جهت ثبت در لیست خدمت گیرندگان مرکز، ارزیابی و وضعیت جسمی حرکتی، روانی، عاطفی و آموزشی فرد و 
تعیین نیاز های پزشکی پرستاری آموزشی و توان بخشی؛

6. اعزام مراقب، سه روز در هفته و روزی1.5 ساعت جهت ارائۀ خدمات مراقبتی.

مدارک مورد نیاز: مدارک شناسایی، درخواست خدمت، کارت معلولیت.
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ارائۀ خدمات توان بخشی مراقبتی به معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن

 و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی 

شناسۀ خدمت: 19011054103
این فعالیت از طریق مراکزشبانه روزی که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی   تأسیس گردیده و تحت 
نظارت آن به معلوالن جسمی حرکتی . ذهنی، سالمندان و بیماران روانی مزمن واجد نگهداری، خدمات توان بخشی مراقبت های اولیۀ پزشکی 

و پرستاری به صورت شبانه روزی ارائه می دهد، اجرا می گردد.

هدف: افزایش سطح سالمت و عزت نفس سالمندان  پیشگیری از تشدید ناتوانی معلوالن و عوارض پیامدهای ناشی از آسیب و یا ناتوانی 
افزایش ظرفیت نفوذ خدمات توان بخشی سالمندان .بررسی، تعیین و تأمین نیازهای درمانی و بهداشتی و توان بخشی بیماران روانی مزمن 
ارتقای خدمات توان بخشی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی به گروه هدف سازمان در سطوح درمان و توان بخشی بیماران روانی مزمن اتخاذ 
روشی هماهنگ، منسجم و یکپارچه برای ارائۀ تمام خدمات و فعالیت های مربوط به بهداشت و سالمت روان نسبی و خودکفایی شامل درمان، 
توان بخشی، مشاوره وآموزش ارائۀ کلیه خدمات الزم در جهت ارتقاء سطح سالمت و عملکرد بیماران روانی مزمن برای دستیابی به استقالل 

. ارزیابی و سنجش نیازها و ارائۀ کلیه خدمات الزم با توجه به نیازها، اعم از مداخالت مربوط به درمان و توان بخشی و مشاوره.

زیر خدمت شامل:
1. ارائۀ خدمات توان بخشی و مراقبتی در خانه های معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن؛

2. ارائۀ خدمات توان بخشی و مراقبتی در مجتمع مسکونی ویژه سالمندان؛
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زمان ارائۀ خدمت در ایام هفته و سال: به صورت شبانه روزی در طول سال. 

زمان تحویل درخواست: هر روز هفته در ساعات اداری. 
متوسط زمان ارائۀ خدمت: نامحدود.

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت:
1. مراجعۀ خانوادۀ معلول به بهزیستی شهرستان؛

2. تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی؛
3. معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت معلولیت؛

4. بررسی در کمیتۀ توان بخشی جهت تصمیم گیری.

نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن: ارائۀ خدمات مراقبتی از طریق مراکز شبانه روزی.

 واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن که امکان مراقبت در منزل توسط خانواده 
وجود ندارد.

میزان تعرفه و شیوۀ واریز: بر اساس مصوبۀ هیأت دولت به صورت الکترونیک به مراکز ارائۀ خدمت واریز می گردد.
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مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت( 
1. مراجعۀ خانوادۀ معلول به بهزیستی شهرستان؛

2. تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی؛
3. معرفی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی شدت معلولیت؛

4. بررسی در کمیتۀ توان بخشی جهت تصمیم گیری.

مدارک مورد نیاز: مدارک شناسایی،  درخواست خدمت، کارت معلولیت

غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک )برنامۀ توان بخشی مبتنی بر جامعه(

شناسۀ خدمت: 16041056105
برنامۀ توان بخشی مبتنی بر جامعه یکی از برنامه های دفتر توانمند سازی معلوالن است. این برنامه به افرادی که در مناطقی زندگی می کنند که 
سطح خدمات کمتر است ارائه می گردد. خدمات ارائه شده در این برنامه شامل خدمات سالمت، آموزش، معاش، اجتماعی و توانمند سازی 

است.
این خدمات توسط انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و از طریق تسهیلگران میانی و محلی به خانواده ها و افراد معلول ارائه می گردد.
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مدارک الزم برای دریافت خدمات

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده 
1. تصویر تمام صفحات شناسنامۀ توانخواه واعضای خانواده و تصویر کارت ملی توانخواه واعضاء خانواده؛ 

2. تصویر صفحۀ اول دفترچه بیمۀ توانخواه واعضای خانواده، تصویرکارت بیمه تکمیلی؛ 
3. تصویر اجاره نامه، تصویر سرکوپن، فیش آب ویا برق، سه قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
1. خالصه پرونده بهزیستی؛

2. تصویر برگۀ کمیسیون تأیید نوع و شدت معلولیت؛
3. تصویر صورتجلسۀ کمیتۀ توان بخشی؛

4.فرم های گزارش نیازسنجی مددکاری براساس نوع خدمت مورد نیاز.

تعداد مرتبه مراجعه حضوری: 2 مرتبه
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عناوین فرایندهای خدمت:
1. آموزش های فردی و گروهی و حمایت شغلی؛

2. ارتقاء فعالیت های اجتماعی از قبیل ورزش، هنری، اوقات فراغت؛
3. ارتقاء مشارکت اعضای جامعه، از طریق تشکیل شورای های توان بخشی محلی؛

4. تسهیل دسترسی به خدمات پایۀ سازمان از قبیل مناسب سازی، وسایل کمک توان بخشی. 

تأیید صالحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پالک ویژۀ خودروی معلولین

شناسۀ خدمت:  19011057103

معرفی خدمت: پالک ویژۀ معلوالن امتیازی است که به منظور امکان دسترسی فرد دارای معلولیت به اماکن عمومی)مانند مراکز 
آموزشی، درمانی و محل کار( و نیز مشخص شدن خودروی وی برای مأمورین راهنمایی و رانندگی طراحی شده و به خودروی فرد دارای 

معلولیت واجد شرایط مندرج در دستور العمل مربوط اختصاص می یابد.

شناسۀ خدمت: 19011057103

زمان ارائۀ خدمت در ایام هفته و سال: ماهی یکبار.
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زمان تحویل درخواست: ابتدای هر ماه.

متوسط زمان ارائۀ خدمت: همان ماه.

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت مثبت زندگی: بهزیستی شهرستان. 

نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن اطالع رسانی: از طریق تماس تلفنی.

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: تمامی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی با شدت متوسط، شدید و خیلی شدید 
)با درگیری اندام تحتانی( که مالک خودرو مناسب سازی شده و دارای گواهینامۀ رانندگی معتبر باشد.

میزان تعرفه و شیوۀ واریز: هزینه ندارد.
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مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(: 
1. ارائۀ درخواست فرد دارای معلولیت به مددکار مثبت زندگی)در صورت امکان ارائۀ درخواست از طریق سامانه، که این روش 

می گردد(؛ باال  روش  جایگزین 
2. بررسی مدارک و مطابقت آنها با دستورالعمل توسط مددکار مثبت زندگی؛ 

3.  ارسال فرم درخواست و مدارک توسط مرکز مثبت زندگی به بهزیستی شهرستان اگر فرد واجد شرایط شناخته شد)در صورت عدم 
احراز شرایط خروج از فرایند خدمت و اطالع رسانی به درخواست کننده(؛

4. تأیید معلولیت و تعیین نوع وشدت آن در کمیسیون پزشکی، توان بخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و ثبت در سامانه بانک اطالعاتی 
سازمان؛

5. طرح در کمیتۀ بهزیستی شهرستان و تأیید نوع خدمت مورد نیاز و میزان بهره مندی از آن؛ 
6. ارسال اسامی به بهزیستی استان جهت بررسی و تأیید؛ 

7. ارسال اسامی به بهزیستی کشور جهت ارسال به پلیس راهنمایی و رانندگی.

مدارک مورد نیاز:  برگۀ کمیسیون پزشکی، کارت معلولیت، سند خودرو مناسب سازی شده، گواهینامه.

تأیید صالحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

شناسۀ خدمت: 19041057100
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هدف
 با توجه به اقدام حوزۀ معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی توانخواهانی که معلولیت شدید و خیلی شدید دارند و نیازمند مراقبت 

می باشند، می توانند پس از تأیید در کمیسیون های معافیت سربازی یکی از فرزندان خود را از خدمت سربازی معاف نمایند.
 این اقدام می تواند به توسعۀ مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات جامعه همچون دیگر شهروندان و افراد عادی جامعه برای گروه های 

هدف سازمان بهزیستی کمک کند.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
1. بررسی درخواست اولیه در سامانه؛

2. بررسی فرد با کد ملی در سامانۀ کمیسیون پزشکی و صدور کارت؛
3. در صورت تأیید معلولیت فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، پیگیری از حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت؛

4. در صورت نبود فرد در سامانه کمیسیون، ارجاع به کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت؛
5. ثبت در سامانۀ کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه؛

6. ارجاع به حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت؛
7. صدور کارت شناسایی معلولیت ارجاع توانخواه به کمیسیون معافیت سربازی؛

در صورت تأیید در کمیسیون معافیت سربازی با معرفی نامه از سوی سازمان به کمیسیون مربوطه در نیروی انتظامی ارجاع می گردد.
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مدارک الزم برای دریافت خدمات 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده 
1. تصویر تمام صفحات شناسنامۀ توانخواه واعضاء خانواده؛ 

2. تصویر کارت ملی توانخواه واعضاء خانواده؛ 
3. تصویر صفحۀ اول دفترچه بیمۀ توانخواه واعضاء خانواده؛ 

4. تصویرکارت بیمۀ تکمیلی؛ 
5. تصویر اجاره نامه؛ 
6. تصویر سرکوپن؛ 

7. فیش آب ویا برق؛ 
8. سه قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید.

تعداد مرتبۀ مراجعۀ حضوری: 2 مرتبه. 

هزینه ها وپرداخت ها 
هیچ گونه وجهی از توانخواه دریافت نمی گردد.    
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دورۀ عملکرد
هر توانخواه در صورت تأیید یکبار می توان از معافیت سربازی استفاده نماید.

فرایند ارائۀ خدمت
پس از ارائۀ درخواست معافیت از سربازی از سوی مشمول واجد شرایط به یکي از مراکزمثبت زندگي یا بهزیستي شهرستان و در صورت 
احراز شرایط، مستندات مربوطه به بهزیستي استان ارسال شده و در شورای معافیت بهزیستي استان، معلولیت فرد و نیاز وی به مراقبت بررسي 

خواهد شد و در صورت تأیید با صدور معرفي نامه به ادارۀ وظیفۀ عمومي استان معرفي مي شود.

تأیید صالحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش 

شناسۀ خدمت: 16011057105

معرفی خدمت:
افراد متقاضی دریافت تسهیالت در آزمون های سازمان سنجش)کنکور سراسری، ارشد و دکتری، استخدامی فراگیر( در کمیسیون های 
پزشکی شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تأیید معلولیت، ثبت اطالعات پروندۀ کمیسیون پزشکی در سامانۀ ارمغان انجام 
می گیرد . بر اساس کدهای ICF ، نوع و شدت معلولیت، وقت اضافه، منشی و رابط، وسایل کمک بینایی و چاپ درشت سؤاالت، برآورد 

گردیده و بر اساس استعالم سازمان سنجش، نوع تسهیالت مورد نیاز تعیین و اعالم می گردد.
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زمان ارائۀ خدمت در ایام هفته و سال: 4 بار در سال.

متوسط زمان ارائۀ خدمت: یک هفته تا دو ماه.

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت: بهزیستی شهرستان.

نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن: سازمان بهزیستی کشور.

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: افراد متقاضی که معلولیت شان در کمیسیون های پزشکی تأیید گردیده است.

میزان تعرفه و شیوۀ واریز: هزینه ندارد.

مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(
1. ارائۀ درخواست به همراه مستندات؛

2. بررسی اولیۀ مدارک؛
3. هماهنگی با فرد جهت حضور در کمیسیون؛

4. در صورت عدم وجود مستندات به پزشک معتمد و یا کارشناسان تخصصی جهت ارزیابی ارجاع داده می شود؛
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 5. اعالم نظر کمیسیون؛
6. درج اطالعات در سامانۀ ارمغان؛

 7. ارسال لیست اسامی متقاضیان از سوی سازمان سنجش؛
8. استخراج نیاز افراد به تسهیالت بر اساس کدهای ICF و اعالم به سازمان سنجش.

 
مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کپی، اصل کارت ملی و کپی، مدارک و مستندات پزشکی مبنی بر وجود بیماری، آسیب یا اختالل، ارسال مشخصات 
توسط سازمان سنجش.

فرایند ارائۀ خدمت 
1. ثبت نام فرد معلول جهت شرکت در آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور؛

2. اعالم اسامی متقاضیان که در هنگام ثبت نام، خود را معلول معرفی کرده اند از سوی سازمان سنجش به سازمان بهزیستی کشور؛
3. تأیید یا عدم تأیید معلولیت معرفی شدگان توسط سازمان بهزیستی کشور؛ 

4. پاسخ به سازمان سنجش آموزش کشور.
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تأیید صالحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شناسۀ خدمت:  19011057107
ارائۀ مهارت های آموزشی جهت ورود به بازارکار با همکاری سازمان فنی و حرفه ای.  

هدف
ایجاد بسترهای اشتغال از طریق توانمندسازی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی. 

هزینه ها وپرداخت ها:  به صورت رایگان ودر موارد خاص با 80 درصد تخفیف. 

دورۀ عملکرد : یک  ساله.

صدور کارت شناسایی معلولین

شناسۀ خدمت: 19011057102

نحوۀ آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت.
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مدارک الزم برای انجام خدمت: وجود اختالل یا آسیب محرز، تأیید پزشک متخصص مبنی بر وجود آسیب

عناوین فرایندهای خدمت:
1. مراجعۀ فرد به بهزیستی شهرستان؛

2. ارائۀ مدارک و مستندات پزشکی مربوط به اختالل یا آسیب؛
3. ارزیابی فرد توسط اعضای کمیسیون پزشکی؛

4.ثبت در بانک اطالعاتی سازمان/ تأیید اطالعات و صدور کارت شناسایی معلولیت.

برگزاری جشنواره های هنری منطقه ای، ملی و بین المللی معلوالن

شناسۀ خدمت: 19011058108
برگزاری جشنواره های هنری منطقه ای، ملی و بین المللی به منظورفراهم نمودن بسترهای الزم برای ارائۀ توانمندی های هنری افراد دارای 

معلولیت درگرایش هنرهای نمایشی، تجسمی و موسیقی.

زمان ارائۀ خدمت: در ایام هفته و سال یکبار درسال زمان تحویل درخواست طبق بازۀ زمانی اعالم شده در فراخوان. 
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متوسط زمان ارائۀ خدمت: 6 ماه. 

نحوۀ درخواست و مکان اخذ خدمت: ازطریق درگاه اطالع رسانی سازمان بهزیستی. 

نحوۀ تحویل خدمت و مکان آن: طبق دستورالعمل واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت طبق.

 دستورالعمل میزان تعرفه و شیوۀ واریز: رایگان

 مراحل انجام کار)فرایند انجام خدمت(
1. انتشار فراخوان؛

 2. ثبت نام، بازبینی و انتخاب آثارهنری؛
 3. دعوت منتخبین به جشنواره و داوری آثار مدارک مورد نیاز طبق دستورالعمل و فراخوان.
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توانمندسازی و حمایت های مالی از افراد تحت پوشش )پرداخت کمک هزینۀ مشاوره روان شناختی(

یارانۀ مشاوره مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور برای حمایت از افراد نیازمند به خدمات مشاوره ای و روان شناختی به منظور ارتقاء 
سالمت روان جامعه می پردازد. با توجه به سیاست گسترش مراکز مشاورۀ غیردولتی و به منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات مشاوره ای 
و روان شناختی و جبران تفاوت تعرفه های دولتی و خصوصی، یارانه برای مراجعین نیازمند با اولویت معلولین و مددجویان سازمان به مراکز 

مشاورۀ غیردولتی عمومی و تخصصی یا مراکز سالمت روان محلی تحت نظارت سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.

مدارک الزم برای انجام خدمت : مدرک شناسایی و کد ملی.

عناوین فرایندهای خدمت : 
1. مراجعه حضوری به مراکز مشاوره و درخواست یارانه؛

2.  ارجاع به ادارۀ بهزیستی جهت تأیید مددکار
3. تأیید مددکار و ارائۀ یاری برگ؛

4. مراجعه به مرکز مشاورۀ همراه با یاری برگ؛
5. دریافت خدمات مشاورۀ روان شناختی.
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معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

تشکیالت
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معرفی دفاتر

1. دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد 
این فعالیت در برگیرندۀ مجموع افراد 3 تا 65 ساله تحت پوشش برنامۀ آگاه سازی پیشگیری از اعتیاد، برنامۀ آموزش پیشگیری از اعتیاد 
و برنامۀ اجتماع محور از اعتیاد در محالت شهری و روستایی، محیط های نظامی و کار و محیط آموزشی با هدف کاهش بروز سوء مصرف 

مواد و افزایش عوامل محافظتی در برابر سوء مصرف مواد و کاهش عوامل مخاطره آمیز در سوء مصرف مواد می باشد.

برنامه هاي درمان، بازتوانی و کاهش آسیب 
این فعالیت در برگیرنده ارائۀ خدمات درمان معتادین درقالب مراکز درمان وبازتواني سرپایي معتادین غیر دولتی، مراکز اقامتی بهبود و 
بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد  غیر دولتی، مرکز جامع درمان و بازتوانی مبتنی بر تداوم درمان، ارائۀ خدمات کاهش آسیب بهداشتي 
ناشي از سوءمصرف مواد در قالب مراکز)DIC( وتیم هاي سیار، مراکز سرپناه شبانه، گذری. سرپناه شبانه، مرکز سیار موبایل ون، ایستگاه 
کاهش آسیب و تیم سیار، ارائۀ خدمات کاهش آسیب و ایدز به افراد مبتال به ایدز و متأثرین آنان در قالب باشگاه مثبت، ارائۀ خدمات 
نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16، ارائه خدمات بازتوانی در قالب مراکز توانمند سازی و جامعه پذیری، قالب 

واحدهای مدیریت مورد، برنامه و آماده سازی شغلی و اشتغال، پرداخت یارانه درمان اعتیاد، بیمه درمان اعتیاد می باشد.
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۲. دفتر مشاوره و راهنمایی
این فعالیت در برگیرندۀ خدمات به شرح ذیل می باشد:

1. ارائۀ خدمات مشاورۀ عمومی و تخصصی به آحاد مردم طی مراجعۀ حضوری آنها به مراکز یا دفاتر غیر دولتی و پرداخت هزینۀ مطابق 
با  بخشنامه هزینه کرد تعیین شده کشوری و دریافت خدمات مشاوره و روان شناختی؛

2. ارائه خدمات مشاوره به مراجعین در مرکز مشاوره حضوری. دولتی در تمام ایام هفته از ساعت 8 صبح لغایت 14 به جز ایام تعطیل که 
این مرکز تنها در شهرستان بندرعباس دایر می باشد؛

3. تماس با صدای مشاور )خط 1480( از ساعت 8 صبح تا 24 هر روز هفته حتی ایام تعطیل؛
4. ثبت درخواست طالق توافقی توسط متقاضیان طالق)زوجین( از طریق مراجعه به سایت zaman.behzisti.net؛

5. ارائۀ خدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی و ... به متقاضیان طالق های توافقی)از طریق سامانۀ تصمیم(.یکطرفه و وکالتی در مراکز 
طرف قرارداد با دادگستری کل استان و ادارۀ کل بهزیستی ضمن تعلق گرفتن یاری برگ مشاوره به افراد واجد شرایط و تأیید شده توسط 

مددکار مرکز و کارشناس شهرستان؛
6. مراجعه به سامانۀ جامع مشاوره و تکمیل فرم ها جهت حضور در دور های آموزشی، اخذ نوبت در مراکز مشاوره و دریافت یاری برگ  

و تکمیل پرسشنامۀ غربالگری اضطراب، تکمیل  فرم داوطلبی طرح محب و... ؛
7. متقاضیان   تأسیس مرکز مشاوره غیر دولتی درخواست کتبی خویش به همراه مستندات الزم را به ادارۀ بهزیستی شهرستان خود ارائه 
می نمایند و در آنجا توسط کارشناس رابط دفتر مشاوره تأیید شده و در صورت دارا بودن شرایط الزم مطابق با دستورالعمل جامع کشوری، 
تمام مستندات و تائیدیۀ شهرستان طی نامه به بهزیستی استان ارسال می گردد، بعد آن، متقاضی در زمان تعیین شده جهت انجام ارزیابی 
تخصصی توسط تیم ارزیاب و اساتید مربوطه به بهزیستی استان مراجعه می نماید. ضمن اینکه فرد متقاضی از قبل می بایست در سازمان نظام 

روانشناسی هم جهت دریافت مجوز اقدام نموده باشد. 
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3. دفتر پیشگیری از معلولیت ها
هدف این دفترپیشگیري ازبروزمعلولیت ها وکاهش بارجسمي. رواني واجتماعي ناشي ازآن درجهت ارتقاي سطح سالمت مي باشد.

برنامه هاي اجرایي این دفتر شامل موارد ذیل می باشد: 
1. پیشگیری ازتنبلی چشم وسایراختالالت بینایی درکودکان 6.3 ساله؛

2. غربالگری، تشخیص ومداخله به هنگام شنوایی درنوزادان وشیرخوران؛ 
3. غربالگری تشخیص و مداخلۀ به هنگام شنوایی در کودکان 3 تا 6 سال پیش دبستان؛ 

4.پیشگیری ازمعلولیت های ناشی از اختالالت ژنتیک؛
5.طرح آگاه سازی پیشگیری ازمعلولیت های ویژۀ زنان سرپرست خانوار، دوران سالمندی و مدارس؛ 

6. تهیۀ محتواي آموزشي شامل برشور، پمفلت،کتاب،کتابچه و پوستر.

4. دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی
اجرای طرح ها و برنامه های این دفتر از طریق جمعیت همیاران سالمت اجتماعی، پایگاه ها و گروه های همیار قابل اجرا می باشد.

فعالیت و طرح های دفتر: طرح رصد آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری از خودکشی، طرح آگاه سازی دختران وزنان با تأکید برخود 
مراقبتی، طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان )مانا(، طرح توانمندسازی خانواده محور . همیار مادر وکودک، طرح مشارکت اجتماعی زنان 

حمایت از پایگاه ها و گروه های همیار و نظارت بر فعالیت های جمعیت همیاران سالمت اجتماعی.
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خدمات
ارائۀ خدمات مشاوره روان شناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و ... به آحاد مردم

شناسۀ خدمت: 19071053112

. /http://moshaver.behzisti.ir خدمت الکترونیکی:  لینک دسترسی به خدمت

مدارک الزم برای دریافت خدمات:
1.  ارایۀ کارت مددجویی در صورت تحت پوشش بودن؛ 

2.  ارائۀ مدارک شناسایی برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از یارانۀ مشاوره.

مدت زمان انجام خدمت: بستگی به نوع مشکل مراجع، عمق و گستردگی و تعدد اختالالت در مراجع دارد.

تعداد مرتبۀ مراجعۀ حضوری:  قابل اندازه گیری نیست )بستگی به نوع مشکل مراجع(. 

هزینه ها وپرداخت ها 
تعرفۀ ارائۀ خدمات مشاوره که از سوی دفتر مشاورۀ سازمان بهزیستی است.
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فرایند ارائۀ خدمت: 
• سامانۀ جامع مشاوره )ثبت درخواست شرکت در دوره های آموزشی(، شرکت در دورۀ آموزشی آنالین یا مراجعه به مراکز برگزار کننده

• سامانۀ جامع مشاوره،)ثبت درخواست یاری برگ(.
• مراجعه به مرکز مشاوره 

• مراجعه به مراکز مشاوره )درخواست یاری برگ(. 
• مراجعه به ادارۀ بهزیستی شهرستان و دریافت معرفی نامه جهت یاری برگ)ثبت درخواست یاری برگ( مرکز مشاوره 

• ثبت درخواست طالق در سامانۀ زمان )مراجعه به دفاتر پیشخوان قضایی)ارجاع به مراکز مشاوره مورد تأیید( ارجاع به مراکز غربالگر 
)ارجاع به مراکز مشاوره طالق مورد تأیید( دریافت خدمات)دفاتر پیشخوان قضایی( دادگستری.

• سامانۀ جامع مشاوره)تکمیل پرسش نامۀ طرح اضطراب(
• سامانۀ جامع مشاوره )اخذ نوبت مراکز مشاوره(

• سامانۀ جامع مشاوره)تکمیل  فرم داوطلبی طرح محب(
 

ارائۀ حمایت های روانی اجتماعی در بحران)محب(/۶4
هدف غایی این طرح حفظ، توسعه و ارتقاء سطح سالمت روان فرد و اجتماع، تاب آوری و پیشگیری از عوارض روان شناختی پس از 
بالیای طبیعی و انسان ساخت می باشد و برای این منظور به توانمندسازی فرد و اجتماعات)شغلی،آموزشی، زندگی( از طریق آموزش همگانی، 
سازمان یابی و جلب همکاری گروه های فعال در زمینۀ حمایت های روانی. اجتماعی در بحران، آموزش گروه های فوریتی روان شناختی 

می پردازد.
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عناوین فرایندهای خدمت
1. فراخوان جهت جذب در تخصص های )روان شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی و روان پزشکی( در سطح کشور؛

2. ثبت نام داوطلبان، معاینه وضعیت روانی آنان، متعاقباً انتخاب افراد ذی صالح و ایجاد بانک اطالعات داوطلبان در سطح کشور؛
3. برگزاری دوره های آموزشی مرتبط در زمینۀ بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی و بالیای طبیعی؛

4. شناسایی محیط های)شغلی، زندگی و آموزشی( توسط داوطلبان با نظارت کارشناس مسئول طرح در استان؛
5. ورود به محیط های مذکور توسط داوطلبان جهت آموزش همگانی با هدف توانمند سازی افراد و اجتماعات.
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ارائۀ خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

هدف: کاهش بروز و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور و عوارض مرتبط با اعتیاد در جامعه. 
افزایش و ارتقاء عوامل محافظتی، پیشگیری در سطح 2 و پیشگیری ومداخله و درمان با توجه به دگر دیسی اعتیاد، کاهش عوامل خطر در 

برابر اعتیاد، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش آسیب درحوزۀ اعتیاد.

مدارک الزم برای دریافت خدمات: دارای کارت مددجویی از سازمان بهریستی.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده: تحت پوشش بهزیستی.

مدت زمان انجام خدمت: در طول سال.

تعداد مرتبۀ مراجعه حضوری: مستمر.

هزینه ها وپرداخت ها: تعرفۀ دولتی همراه با یارانه های درمان.    

دورۀ عملکرد: ساالنه.
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عناوین فرایندهای خدمت 
1. مراجعه به مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد؛

2. تشکیل پرونده و ارجاع به پزشک مرکز؛ 
3. ویزیت توسط پزشک و تکمیل پرونده؛ 

4. تحویل دارو به بیمار؛ 
5. ارائۀ خدمات غیردارویی توسط روانشناس مرکز؛ 

6. تنظیم وقت جلسات درمان بعدی.
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ارائۀ خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری

مدارک الزم برای دریافت خدمات: صرف مراجعه و درخواست درمان اعتیاد که منجر به استفاده از خدمت می شود. 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:هیچ گونه مدرکی نیاز نیست.

مدت زمان انجام خدمت: درطول سال خدمات ارائه می شود.

تعداد مرتبۀ مراجعۀ حضوری: به دلخواه.

هزینه ها وپرداخت ها : رایگان.    

دورۀ عملکرد: یک ساله.

عناوین فرایندهای خدمت:
1. مراجعه به مرکز گذری؛

2. پذیرش و ارزیابی بیمار توسط مسئول مرکز؛
 3. تکمیل پرونده؛

 4. دریافت خدمت.
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ارائۀ خدمات اقامتی بهبود و باز توانی افراد با اختالل مصرف مواد

مدارک الزم برای دریافت خدمات: مدارک شخصی و هویتی.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده.: مدارک شخصی.

مدت زمان انجام خدمت: در طول سال.

تعداد مرتبۀ مراجعۀ حضوری: به دلخواه.

هزینه ها وپرداخت ها: مطابق با تعرفه های ابالغی سازمان.

دورۀ عملکرد:یک ساله.

عناوین فرایندهای خدمت: 
1. مراجعه به سازمان بهزیستی یا مرکز اقامتی؛

2. ارزیابی وضعیت توسط پزشک یا کارشناس؛
3. تکمیل پرونده ها و پذیرش؛
4. دریافت خدمت و پیگیری.
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)TC( ارائۀ خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد

مرکزی شبانه روزی است با زمان اقامت 4 تا 6 ماه برای درمان و بازتوانی بیماران وابسته به مواد که روابط بین فردی و کارکرد اجتماعی 
آنها به شدت افت کرده، اجتماع درمان مدار با تأکید بر تغییرات رفتاری و شناختی، شامل برنامه های ساختار یافتۀ فردی و اجتماعی نظیر: 
خدمات روا نپزشکی، روان شناختی، مشاوره، آموزش خانواده،گروه درمانی، تشکیل گروه های خودیار خدمات مددکاری و پیگیری است.

هدف: کاهش بروز و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور و عوارض مرتبط با اعتیاد در جامعه، افزایش و ارتقاء سطح مهارت های زندگی، 
اجتماعی، کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد.

ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش آسیب درحوزۀ اعتیاد.

مدارک الزم برای دریافت خدمات: مدارک هویتی.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده: اسناد هویتی.

مدت زمان انجام خدمت: درطول سال خدمات ارائه می شود.

تعداد مرتبۀ مراجعۀ حضوری: به دلخواه.
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هزینه ها وپرداخت ها: تعرفه های درمانی.    

دورۀ عملکرد: یک ساله.

عناوین فرایندهای خدمت:
1.  مراجعه به سازمان بهزیستی یا مرکز اجتماع درمان مدار؛ 

2. ارزیابی وضعیت توسط تیم درمان؛
3. تکمیل پرونده و پذیرش؛

 4. دریافت خدمت و پیگیری.
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ارائۀ خدمات سرپناه شبانۀ بهزیستی به معتادین

مدارک الزم برای دریافت خدمات: مدارک شخصی و هویتی.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده: مدارک شخصی.

مدت زمان انجام خدمت: در طول سال.

تعداد مرتبۀ مراجعۀ حضوری: به دلخواه.

هزینه ها وپرداخت ها : مطابق با تعرفه های ابالغی سازمان.

دورۀ عملکرد: یک ساله.

عناوین فرایندهای خدمت:
 1. مراجعه به مرکز سرپناه شبانه؛

 2. پذیرش و ارزیابی بیمار توسط مسئول مرکز
 3. تکمیل پرونده؛

 4. دریافت خدمت.
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برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد

عناوین فرایندهای خدمت
1. ارزیابی اولیه؛

2. تدوین برنامۀ کارزار؛
3. تولید محصوالت رسانه ای؛

4. اجرای کارزار رسانه ای؛
5. ارزیابی نهایی.

غربالگری اضطراب کودکان .5 ۶ سال 

شناسه خدمت: 16041056102

هدف 
هدف غایی و نهایی، ارتقای سطح سالمت روان با انجام غربالگری و تشخیص زودهنگام اختالالت و کاهش بار بیماری ها و پیشگیری از 

معضالت و آسیب های احتمالی در آینده می باشد.
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مدارک الزم برای دریافت خدمات 
ارائۀ مدارک شناسایی برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از یارانۀ مشاوره برای کودکان مشکوک ارجاع شده به مراکزمشاوره.

مدت زمان انجام خدمت: نیمه دوم سال.

تعداد مرتبه مراجعه حضوری: یک جلسه جهت تکمیل تست غربالگری توسط والدین کودکان. 

هزینه ها وپرداخت ها 
تعرفۀ ارائۀ خدمات غربالگری اضطراب مبلغ 30/000 ریال می باشد که از والدین کودکان مورد غربال دریافت می شود. 

عناوین فرایندهای خدمت: 
1. شناسایی گروه هدف)کودکان 6.5 ساله( و تکمیل پرسش نامه؛

2. بررسی نتایج و مشخص نمودن افراد مشکوک به اضطراب؛
3. ارجاع کودکان مشکوک به اضطراب به مراکز مشاوره؛

4. مصاحبه روان شناختی و تشخیص قطعی؛
5. ادامۀ روان درمانی برای گروه های نیازمند به درمان)ارجاع به روانپزشک در صورت نیاز(؛

6. جمع آوری اطالعات و تجزیۀ تحلیل نهایی؛
7. تهیۀ گزارش از اجرای طرح.
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غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی

شناسۀ خدمت: 16021056103
برنامۀ غربالگری و تشخیص زود هنگام آمبلیوپی و سایر اختالالت بینائی در کودکان 3.6 ساله با هدف کاهش و بروز آمبلیوپی و سایر 
اختالالت بینائی از طریق تشخیص و درمان به موقع بیماری در سنین طالئی یعنی زیر 5 سالگی می باشد. این برنامه در 3 سطح اجرا می گردد 
سطح اول مربی که از طریق چارت E یا دستگاه غربالگر بینایی مورد معاینه بینائی قرار می گیرند در صورت عدم همکاری یا مشکوک بودن 
به سطح دوم اپتومتریست ارجاع می شود و بعد از مشخص شدن وضعیت کودک پس از معاینه در صورت لزوم جهت معاینات تخصصی تر 
به سطح سوم پزشک معرفی می گردد. کودکانی که در طول طرح تنبلی چشم سنجش بینائی می شوند درصورت نیاز به کمک هزینۀ عینک 
وجراحی چشم ازطرف سازمان بهزیستی موردحمایت قرارمی گیرند. این طرح به مدت دوماه درسال از ابتدای آبان درپایگاه های معرفی شده 
ازسوی سازمان بهزیستی اجرامی گردد و در طول سال نیز پایگاه های دائمی سنجش بیناییی با هدف معاینه کودکان جا مانده از طرح فعال می باشد.

هدف
شناسایی کودکان مشکوک به آمبلیوپی و سایر اختالالت چشمی و مداخله تا سطح درمان ویا کنترل بیماری، آگاه سازی عمومی در 

خصوص ایجاد حس مسئولیت افراد جهت پیگیری در مراجعه به پایگاه های سنجش بینایی.
برگزاری جلسات توجیهی کارشناسان شهرستان ها، انتخاب مؤسسات و انعقاد تفاهم نامه، آموزش مربیان، اجرای طرح در سطح استان، 

پیگیری کودکان مشکوک تا سطح بینایی سنج، ورود اطالعات.
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مدارک الزم برای دریافت خدمت :
1. شناسنامه یا دفترچه بیمه کودکان 3.6 سال جهت معاینه سطح اول؛

2.کارت سنجش و برگۀ ارجاع جهت معاینه کودکان مشکوک در سطح دوم.

مدت زمان انجام خدمت: ساالنه.

تعداد مراجعۀ حضوری: یک بار.

هزینه ها و پرداخت ها: مبلغ 2000 تومان که از سوی سازمان بهزیستی تعیین گردیده است.

عناوین فرایندهای خدمت:
1. پذیرش فرد؛

2. انجام غربال و مشاوره؛
3. مراجعه به اپتومتریست در صورت احتمال وجود مشکل؛

4 . مراجعه به پزشک در صورت نیاز به معاینات تخصصی تر.
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غربالگری، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان
برنامۀ غربالگری تشخیص و مداخله به هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران با هدف کشف نقایص شنیداری و انجام مداخلۀ زود هنگام 
طراحی شده و مشتمل بر سه بخش غربال . تشخیص و مداخله می باشد که مرحلۀ غربال آن زیر یک ماهگی، تشخیص زیر 3 ماهگی و مداخلۀ 

ودرمان زیر 6 ماهگی صورت می پذیرد.

هدف
1. تشخیص زودرس بیماري، پیش از بروز عالیم یا عوارض بیماري در کمتر از یک ماه، تشخیص تا سه ماهگی و انجام توان بخشی تا 

حداکثر 6 ماهگی؛ 
2.کاهش تصدي گري و کوچک سازي دولت و بهبود ارائۀ خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی؛

3. ارتقاء سطح سالمت جامعه و کاهش شیوع و بروز اختالالت شنوایی.

روند ارائۀ خدمات 
شناسایی اختالالت شنوایی نوزادان وشیر خوران قبل از 3 ماهگی و شروع مداخالت طبی و توان بخشی قبل از 6 ماهگی در این طرح 
نوزادان متولد شده در زایشگاه ها ویا با ارجاع به مراکز سنجش شنوایی همکار سازمان در اجراي طرح با استفاده از دستگاه هاي سنجش شنوایی 

مورد غربالگري شنوایی قرار می گیرند ودر صورت مشکوک بودن وارد مراحل تشخیص و مداخله می گردند. 
 OAE و نیز تأمین یک دستگاه OAE غربالگري شیرخوران توسط یک نفر ادیولوژیست و یک نفر مجري غربالگري : OAE مرحلۀ اول
در محل یا محل هاي تعیین شده )حتی االمکان در بیمارستان/ زایشگاه و یا مکان دردسترس دیگر( 48 ساعت اول پس از تولد و در صورت 

انجام غربالگري در مرکزي دردسترس و خارج از بیمارستان یا زایشگاه حداکثر تا پایان یک ماهگی نوبت اول OAE انجام می شود. 
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مرحلۀ دوم OAE : نوزادانی که نتیجۀ OAE اول آنها ارجاع بوده است، می بایست ظرف مدت یک هفته حداکثر تا یک ماهگی 
شیرخوار مورد آزمون OAE دوم قرار گیرند. 

براساس نتایج حاصل از OAE دوم به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

مرحلۀ اول: در صورت ارجاع )Refer( در یک یا دو گوش، نوزاد یا شیرخوار جهت بررسی جامع شنوایی به مرکز شنوایی شناسی 
معرفی می گردد و نتایج به والدین و نیزمسئول پیگیري و هماهنگی اعالم می شود.

مرحلۀ دوم: ارزیابی و تشخیص این مرحله می بایست با کمک ابزارهاي ادیولوژیک توسط ادیولوژیست در مرکز شنوایی شناسی به 
منظور تعیین وضعیت شنوایی تا پیش از 3 ماهگی صورت پذیرد. و در گروهی که کم شنوایی به تأیید رسیده، اقدامات زیر به انجام می رسد: 

1. ارجاع به کلینیک شنوایی جهت مداخلۀ زودهنگام ادیولوژیک با فرم ارجاع(؛
2. ارجاع به پزشک متخصص اطفال و گوش و حلق و بینی جهت بررسی هاي تشخیصی پزشکی مشتمل بر شرح حال، معاینه، اقدامات 

آزمایشگاهی و ارجاعات تخصصی چشم پزشکی، ژنتیک و...( و نیز در صورت لزوم درمان هاي طبی مناسب بر طبق پروتکل طرح؛
3 . ارائۀ جزوه به والدین حاوي مطالبی در مورد اهمیت پیگیري و نیز گزینه هاي ارتباطی در کم شنوایی و نیز انواع مداخالت توان بخشی 
)سمعک، کاشت حلزون و...( و همچنین سایر امکانات موجود در استان نظیر خدمات ارائه شده توسط سازمان آموزش هاي استثنایی، مراکز 

خصوصی خانواده، کودک، ناشنوا و کم شنوا.
مرحلۀ سوم: مداخله این مرحله که مشتمل بر مداخالت زودهنگام می باشد، مبتنی بر اصول و فعالیت هاي زیر می باشد:

1. تعیین شدت اجراي مداخله )تعداد ویزیت هاي در منزل و یا جلسات خانوادۀ شیرخوار در مرکز ادیولوژي بصورت هفتگی(؛
2.  بررسی سیر مورد انتظار تکامل زبانی، کالمی و شنوایی شیرخوار با توجه به شاخص هاي مربوطه؛
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3. آموزش مستقیم؛
 4 . مناسب سازي محیط با همکاري والدین. 

مداخالت طبی و جراحی: پزشکان همکار )متخصص اطفال و ENT( ضمن انجام اقدامات تشخیصی طبی مسیر 
اقدامات درمانی را تعیین خواهد نمود. اقدامات درمانی شامل اقداماتی ساده نظیر برداشتن سرومن از گوش و یا درمان عفونت 

گوش میانی تا اعمال جراحی گوش یا کاندیدنمودن براي کاشت حلزون می باشد.

هزینۀ خرید خدمات 
مبناي هزینه خرید خدمات در بخش غیردولتی مطابق با تعرفه هاي ابالغی از سازمان بهزیستی کشور می باشد و خدمات با 

استفاده از دستگاه غربالگري شنوایی در دو بخش به شرح ذیل می باشد.

در صورتیکه بخش غیردولتی براي خرید دستگاه کمک بالعوض دریافت نکرده باشد:
الف( در مناطق شهري: تعرفه دریافتی غربالگري برابر تعرفۀ خصوصی ابالغی از سازمان بهزیستی کشور می باشد که 

توسط مراجعین پرداخت می گردد. 
ب( در مناطق محروم یا روستایی: تعرفۀ دریافتی غربالگري برابر همان تعرفۀ خصوصی ابالغی از سازمان می باشد 

که طی قرارداد از سوي بهزیستی استان پرداخت می گردد، بنابراین از مراجعین وجهی دریافت نخواهد شد. )رایگان(.
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در صورتیکه بخش غیردولتی جهت خرید دستگاه کمک بالعوض دریافت کرده باشد:
الف( در مناطق شهري تعرفۀ دریافتی غربالگري، برابر تعرفۀ دولتی ابالغی از سازمان می باشد که توسط مراجعین پرداخت 

می گردد و بخش غیردولتی تا 5 سال ملزم به رعایت تعرفه می باشد.
ب( در مناطق محروم یا روستایی تعرفه دریافتی غربالگري برابر تعرفۀ دولتی می باشد که طی قرارداد از سوي بهزیستی 

استان پرداخت می گردد. بنابراین از مراجعین وجهی دریافت نخواهد شد. )رایگان(. 
بدیهی است هزینۀ ایاب و ذهاب بخش غیردولتی جداگانه در نظر گرفته شود و در قرارداد منظور گردد.

پیشگیري ازاختالالت ژنتیک 
ارائۀ خدمات مشاوره اي وتشخیصي به زوج هایی که قصد ازدواج دارند، خانواده هایي که قصد بارداري دارند، خانواده هایي 

که درآن ها معلولیت و ازدواج فامیلي دارند.

آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها 
در این خدمت به گروه هدف سازمان در خصوص عوامل خطر ایجاد کنندۀ معلولیت ها )مادرزادی اکتسابی( و روش های 

پیشگیری از این معلولیت ها آموزش داده می شود.
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ارائۀ آموزش های پیش از ازدواج، خانواده، مهارت های زندگی 
شناسۀ خدمت: 19071059103

هدف
 پیشگیری از آسیب های اجتماعی نهاد خانواده، ارتقای سالمت اجتماعی اعضای خانواده، ارتقای احساس رضایت از زندگی خانوادگی،  
ارتقای دانش افراد درموردخانواده، ارتقای توانمندی افراد در انتخاب همسر مناسب، ارتقای مهارت هایی که در جهت تقویت و ثبات خانواده 

نقش دارند، آشنایی با مشکالت سال اول ازدواج برای کمک به انطباق بهتر همسران.     

شیوه برگزاری آموزش 

طرح پیش از ازدواج: جهت دختران و پسران مجرد در سطح دبیرستان ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و محیط های مختلف در طول 
سال در حال اجرا می باشد. 

طرح آموزش زندگی خانواده: جهت روابط بین همسران، زوجین، روابط والد کودک در طول سال در محیط های آموزشی، ادارات، 
شرکت ها و غیره در سطح استان اجرا می گردد.

مدت زمان انجام خدمت: زمان هر کارگاه مطابق دستورالعمل 16 ساعت می باشد که در طول سال اجرا می گردد.

هزینه ها وپرداخت ها  
هزینۀ اعتبار برگزاری کارگاه ها متناسب با سرانۀ هر نفر تعیین می شود.
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ارائه خدمات اجتماعی محور و مددکار جامعه ای در سکونت گاه های غیر رسمی

 و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع

شناسۀ خدمت: 19071053115
پایگاه خدمات اجتماعی: با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سکونت گاه ها و مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز نسبت به 
توانمند سازی ساکنین این مناطق با روش مددکاری جامعه ای و خدمات اجتماع محور با مشارکت ساکنین، به ارائۀ خدمات تخصصی توسط 

مددکاران اجتماعی و روانشناسان می پردازد.

نحوۀ آغاز خدمت: تقاضای گیرندۀ خدمت.

مدارک الزم دریافت خدمت:  مدارک شناسایی فرد خدمت گیرنده.

عناوین فرایندهای خدمت 
1. مراجعۀ فرد یا خانوادۀ وی به مراکز پایگاه های خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی و ارائۀ درخواست؛

2. تشکیل پرونده برای متقاضیان دریافت خدمت؛
3. معرفی افراد دارای مشکالت حاد به مراکز مداخله در بحران شهرستان جهت دریافت خدمات تکمیلی.
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امور اجتماعی
تشکیالت 
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امور خانه ها و زندگی مستقل 

شرایط دریافت خدمات
1. پذیرش کودکان به علت فوت سرپرستان یا تنها؛ 

2. پذیرش کودک به دلیل زندانی بودن سرپرستان یا تنها سرپرست؛ 
3. مفقوداالثر شدن سرپرستان یا تنها سرپرست؛ 

4.کودک مجهول الهویه؛
5. عدم صالحیت سرپرستان  با حکم مقام قضایی و به دلیل وجود شرایط خاص آسیب پذیری برای کودک در خانواده از قبیل سوء رفتار 

شدید )جسمانی، عاطفی، روحی، جنسی، بی توجهی و غفلت یا ترکیبی از همه موارد(؛ 
6. بیماری های واگیر صعب العالج و بیماری های روانی سرپرستان یا تنها سرپرست که به سالمت جسمی، روانی، رشد و تعالی همه جانبه 

کودک آسیب می رساند؛
7. اعتیاد سرپرستان یا تنها سرپرست در صورت تائید مورد مخاطره قرار گرفتن سالمت جسمی، روانی، رشد و تعالی کودک.

مدارک موردنیاز برای پذیرش
اخذ مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده کودک و طرح در کمیته های مربوطه ضروری است:

1. معرفی نامه یا دستور قضایی مبنی بر پذیرش کودک توسط سازمان بهزیستی؛   

 دفتر امور کودکان و نوجوانان
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2. نامۀ پزشکی قانونی برای بررسی  سابقۀ آزار جنسی و جسمی بر حسب تشخیص ضرورت توسط کارشناس سازمان و یا دستور قضایی؛
3. گزارش نیروی انتظامی بنابر ضرورت؛

4. تصویر یا اصل اوراق هویتی کودک در صورت وجود؛
5. اوراق هویتی )کپی شناسنامه، کارت ملی و...( والدین، بستگان یا افراد تحویل دهنده کودک؛ 

6. کارت مراقبت)واکسیناسیون( کودک؛ 
7. دفترچه بیمه کودک؛

8. مدارک تحصیلی کودک؛
9. گواهی والدت و شرح حال کامل مادر و کودک برای نوزادان ارجاعی از بیمارستان؛

10. مدارک پزشکی کودک برای کودکان ارجاعی از بیمارستان و سایر کودکان در صورت وجود؛
11.گواهی پزشکی قانونی و روان پزشک برای سرپرستان مبتال به بیماری روانی؛

12. مدارک دال بر اعتیاد برای سرپرستان مصرف کننده مواد؛
13. گزارش کامل مددکاری اجتماعی در صورت ارجاع کودک از طریق بیمارستان، نیروی انتظامی، شهرداری ها، کمیته امداد یا 

اجتماعی؛ اورژانس 
14. تهیه عکس تمام قد از کودک.

مراکز ارائۀ خدمات
ادارات بهزیستی شهرستان ها، شیر خوارگاه ، خانه های کودکان ونوجوانان.
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گروه مراقبت در خانواده

1. برنامۀ مراقبت در خانواده: مجموعه اقداماتی است همه جانبه و مدون با هدف توانمندسازي فردي، اجتماعي و رفع نیازهای 
کودکان که از بدو پذیرش آنان؛ با رعایت ضوابط کار تیمی تدوین، مرور و مورد بازنگری الزم قرار می گیرد. این برنامه محور مجموعه 

فعالیت های تربیتی و پرورشی مرتبط با هر کودک است.
۲. امداد ماهیانه: مبلغی است که به منظور تأمین بخشی از هزینه های نگهداری از کودک بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده زیستی 
یا جایگزین یا به فرزند سازمان بهزیستی کشور مشغول به تحصیل در دانشگاه یا مشغول انجام خدمت نظام وظیفه، توسط سازمان بهزیستی 

کشور پرداخت می شود.

شرایط دریافت خدمات
1. پذیرش کودکان به علت فوت سرپرستان یا تنها؛ 

2. پذیرش کودک به دلیل زندانی بودن سرپرستان یا تنها سرپرست؛ 
3. مفقوداالثر شدن سرپرستان یا تنها سرپرست؛ 

4. کودک مجهول الهویه؛
5. عدم صالحیت سرپرستان  با حکم مقام قضایی و به دلیل وجود شرایط خاص آسیب پذیری برای کودک در خانواده، از قبیل سوء رفتار 

شدید )جسمانی، عاطفی. روحی، جنسی، بی توجهی و غفلت یا ترکیبی از همه موارد(؛ 
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6. بیماری های واگیر صعب العالج و بیماری های روانی سرپرستان یا تنها سرپرست که به سالمت جسمی، روانی، رشد و تعالی همه جانبه 
کودک آسیب می رساند؛

7. اعتیاد سرپرستان یا تنها سرپرست در صورت تائید مورد مخاطره قرار گرفتن سالمت جسمی، روانی، رشد و تعالی کودک.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش
1. معرفی نامۀ مرجع قضایی؛ 

2. تصویر کلیۀ صفحات شناسنامه و کارت ملی فرزند؛
3. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی هر دو یا تنها سرپرست؛ 

4. تصویر حکم سرپرستی کودک  )قیمومت، حضانت، امین موقت و...(؛
5.گواهی فوت هر دو یا تنها سرپرست؛

6. مدرک معتبر مبنی بر  مجهول المکان بودن هر دو یا تنها سرپرست؛
7. مدرک معتبر مبنی بر زندانی بودن هر دو یا تنها سرپرست که به صورت سالیانه با ذکر مدت زمان محکومیت باقی مانده توسط اداره 

زندان ها صادر و در پرونده ضبط می شود؛ 
8. تأییدیه پزشک معتمد سازمان بهزیستی یا پزشکی قانونی بیماری صعب العالج جسمی یا اعصاب و روان؛

9. تأییدیه کمیسیون پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت بهزیستی شهرستان؛
10. نامه استعالم از سایر ارگان های حمایتی  )کمیته امداد، تأمین اجتماعی و...( مبنی بر عدم تحت پوشش بودن فرزند؛

11. گزارش بازدید منزل مددکاری اجتماعی از آخرین وضعیت فرزند؛
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12. صورتجلسه ورود به زندگی مستقل کمیته شبه خانواده استان؛ 
13. صورتجلسه کمیته شبه خانواده شهرستان و استان جهت برقراری امداد ماهیانه طبق فرم شماره یک  این دستورالعمل؛

14. صورتجلسه تحویل کودک یا نوجوان به خانواده  زیستی، جایگزین)خویشاوند یا غیرخویشاوند( برابر فرم ها مندرج در دستورالعمل 
سال 1397؛

15. تصویر کارنامۀ فرزندان دانش آموز دانشجو؛
16. مستندات فرزندان سربازی؛ 

17. گزارش فصلی مددکاری اجتماعی مبنی بر ضرورت تداوم امداد ماهیانه.

مراکز ارائۀ خدمات 
ادارات بهزیستی شهرستان ها، مراکز مثبت زندگی
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ارگان نامه   .10 سایر  از  حمایتیاستعالم  و...(  های  اجتماعی  تامین  امداد،  عدم    )کمیته  بر  مبنی 
 پوشش بودن فرزند تحت

 از آخرین وضعیت فرزند  اجتماعی مددکاری منزل   گزارش بازدید  .11
 خانواده استان ورود به زندگی مستقل کمیته شبه جلسه تصور .12
شبه  .13 کمیته  استاصورتجلسه  و  شهرستان  فرم  خانواده  طبق  ماهیانه  امداد  برقراری  جهت  ن 

 این دستورالعمل یک  شماره
زیستی، جایگزین)خویشاوند یا غیرخویشاوند( صورتجلسه تحویل کودک یا نوجوان به خانواده    .14

   1397ها مندرج در دستورالعمل سال برابر فرم 
 آموز دانشجو تصویر کارنامه فرزندان دانش  .15
 مستندات فرزندان سربازی   .16
 فصلی مددکاری اجتماعی مبنی بر ضرورت تداوم امداد ماهیانه گزارش  .17

 
 : مراکز ارائه خدمات

 مراکز مثبت زندگی –ادارات بهزیستی شهرستان ها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موافقت به انتقال به 
 خانواده

 بدون امداد ماهیانه 

 جایگزین -فرایند پرداخت امداد ماهیانه به فرزندان در خانواده زیستی 

1
ارزیابی و بررسی مدارک•

یتوسط مرکز مثبت زندگ

2
مصاحبه با فرد همراه •

کودک 

3
تهیه گزارش مددکاری •

4
پذیرش کودک جهت •

بررسی در کمیته 
شبه خانواده شهرستان

5
نگهداری  در خانواده •

امداد زیستی یا جایگزین با

6
ارسال مدارک به کمیته •

شبه خانواده استان

7
ده تایید کمیته شبه خانوا•

استان 

8
ثبت در سامانه کشوری •

تان پس از تایید کمیته اس
توسط شهرستان

9
بازدیدهای مددکاری•

10
پایان•

فرایند پرداخت امداد ماهیانه به فرزندان در خانواده زیستی-جایگزین
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 ( موقت امین فرزندخواندگی،) خانواده به انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی 
 19041054114خدمت:شناسه 

  ،ندگياخو ند زفر   (ادهخانو به نمازسا سرپرستي تحت  ان ند زفر ل نتقااندگي)اخو ند زفر  :خدمت انعنو 
  يها اده خانو فرهنگي  زيسا بستر،پذير ند زفر ي ها ادهخانو بهاي  ورهمشا تخدما ئه )،اراموقت  مينا

 ند( زفر  متقاضي
او   لدينوا قانونا  ليو  نيستند او  يك ژبيولو لدينوا  كه بالغ  شخص چند   يا يك  يسواز  دككو  ند زفر

  بي ن كادكو از   حمايت ريجا نقانو س ساا  بر  ما. ا شوند  مي پذيرفتهاي  ادهخانودر   شوند  مي دهشمر
  يا هشد   شناخته  ليو ون بد  ن كادكو از  قبتامرو    سرپرستي انتو ميرا  ندگي اخو ند زفر سرپرست

  هاي متقاضي اده خانو به نمازسا ينا طريقو از    هستند  بهزيستي نمازكه تحت سرپرستي سا نستدا
 شوند. مي  ده سپر،  باشند  سرپرست بي  ن كادكواز   حمايت  ري جا ن قانو يط اشر جد وا كه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   فرایند پرداخت امداد ماهیانه به فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل

1 بررسی و تأییدیه کمیته شهرستان•

2 ارسال تأییدیه شهرستان به کمیته استان•

3 تأییدیه کمیته استانی و ثبت در سامانه•

4 بازدید های مددکار•

5 پایان•

فرایند پرداخت امداد ماهیانه به فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل 
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انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده )فرزندخواندگی، امین موقت(

شناسۀ خدمت: 19041054114

خدمات  موقت)ارائۀ  امین  خواندگي،  فرزند  خانواده(  به  سازمان  سرپرستي  تحت  فرزندان  خواندگي)انتقال  فرزند  خدمت:  عنوان 
فرزند(. متقاضي  خانواده هاي  فرهنگي  بستر سازي  فرزند پذیر،  خانواده هاي  به  مشاوره ای 

فرزند کودک از سوي یک یا چند شخص بالغ که والدین بیولوژیک او نیستند ولي قانوناً والدین او شمرده مي شوند در خانواده اي پذیرفته 
مي شوند. اما بر اساس قانون جاري حمایت  از کودکان بي سرپرست فرزند خواندگي را مي توان سرپرستي و مراقبت از کودکان بدون ولي 
شناخته شده اي دانست که تحت سرپرستی سازمان بهزیستي هستند و از طریق این سازمان به خانواده های متقاضي که واجد شرایط قانون 

جاري حمایت  از کودکان بي سرپرست باشند، سپرده مي شوند.
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دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

برنامه ها و فعالیت ها

1. خدمات حمایتي مستمر براي خانواده هاي زن سرپرست و نیازمند در قالب ارائۀ مستمري ماهیانه؛   
2. اجراي مداخالت توانمندسازانه براي خانواده هاي تحت پوشش منجربه خروج ازچرخۀ حمایت مستمر ماهیانه؛  

3. ظرفیت سازي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و پشت نوبت از طریق اجراي برنامۀ گروه هاي همیار زنان سرپرست 
خانوار؛

 4. خدمات بیمه اي به عنوان چتر محافظتي براي گروه هاي هدف، در قالب: الف( بیمۀ اجتماعي زنان و دختران روستایي و عشایري
ب( بیمۀ تأمین اجتماعي زنان شهري؛  

5. تشکیل و توسعۀ گروه هاي اجتماع  محور به منظور کاستن از مشکالت مبتال به اجتماع محلي با تکیه بر خرد جمعي و قابلیت هاي 
بازساختي اجتماع محلي و تحقق هدف کاهش فقر قابلیتي؛  

6. تأمین ودیعۀ مسکن زنان سرپرست خانوار نیازمند جهت دسترسي به سرپناه و اسکان موقت؛  
7. فعالیت بهبود وضعیت تحصیلي دانش آموزان عضو خانواد ه هاي نیازمندبا هدف ارتقاء سطح سواد، دانش و آگاهي فرزندان عضو 
خانواده هاي تحت پوشش و نیز کاهش افت تحصیلي و ترک تحصیل و در نتیجۀ آسیب هاي اجتماعي در اعضاء خانواده هاي تحت پوشش؛ 
8. پرداخت کمک هزینۀ شهریۀ دانشجویان به منظور ایجاد فرصت هاي برابر براي افراد واعضاي خانواده هاي نیازمند تحت پوشش شاغل 

به تحصیل در دانشگاه ها ؛
9. خرید خدمات تخصصي و برون سپاري خدمات در قالب واگذاري پرونده هاي خانواده هاي تحت پوشش به مراکز غیردولتي در 

راستاي ایفاي مسئولیت اجتماعي و کوچک سازي بخش دولتي؛  
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10.کمک هزینۀ ارائه خدمات اجتماعي به خانواده هاي داراي فرزند چندقلو در راستاي محافظت و حفظ کیفیت زندگي و مراقبت از 
نیازهاي ویژۀ خانواده هاي داراي فرزندان چندقلو؛  

11. تسهیل دسترسي به مداخالت مددکاري اجتماعي در مراقبت از خانواده در طالق با رویکرد مدیریت مورد و برگزاري دوره هاي 
دانش افزایي ویژۀ مددکاران کلینیک هاي مددکاري اجتماعي؛ 

12. آموزش مهارت هاي زندگي با همکاري مرکز پیشگیري سازمان به منظور فراهم آوردن زمینه هاي توانمندسازي پایدار و ارتقاء سطح 
بهداشت روان و پیشگیري از آسیب هاي رواني . اجتماعي جامعه هدف به ویژه زنان سرپرست خانوار و اعضاي خانواده ایشان؛  

13.کمک به تغذیۀ مادران باردار و شیرده به منظور برخورداري و دسترسي به غذاي سالم و مناسب دربرخي از استان هاي محروم؛ 
14. طرح غربالگري جسمي زنان سرپرست خانوار به منظور ارتقاء سطح سالمت زنان خانواده هاي تحت پوشش.

ارائۀ آموزش مهارت های زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای 

خانوادۀ آنها و گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

گروه های همیار عبارت است از جمعی که دارای کنش دو سویه و متقابل و افقی باشند و معموال دارای توانایی های کم و بیش یکسانی 
هستند. عضویت در این گروه ها از طرفی موجبات رشد فکری و افزایش اعتماد به نفس و حس مشارکت و همکاری در زنان سرپرست 
خانوار را فراهم می نماید و از سوی دیگر فعالیت های اقتصادی که اعضاء گروه دارند باعث کسب درآمد و بهبود نسبی سطح رفاه در این 

خانواده ها می گردد.
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مخاطبین: زنان سرپرست خانوار، دختران خود سرپرست و فرزندان دختر زنان سرپرست خانوار

مدارک الزم برای انجام خدمت 
 1. تحت پوشش بودن خدمت گیرنده؛

2. ارائۀ درخواست از سوی خدمت گیرنده؛
3. انجام بررسی های مددکاری؛

4. داشتن شرایط الزم به منظور دریافت خدمات؛
5. عالقمندی خدمت گیرنده به عضویت در گروه.

عناوین فرایندهای خدمت
1. آگاه سازی و توجیه خدمت گیرندگان؛

2. ارائۀ آموزش های الزم و انتخاب نوع فعالیت گروه؛
3. شروع فعالیت اقتصادی، اجتماعی گروه؛

4. بازاریابی و توسعۀ فعالیت؛
5. توانمند سازی و خروج از چرخۀ حمایت های مستقیم؛

6. پایش و ارزشیابی.
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پرداخت حق بیمۀ تأمین اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری

شناسۀ خدمت: 19011060105
سازمان بهزیستی کشور به جهت اجرای عدالت اجتماعی، جلوگیری از افزایش روزافزون مستمری بگیران در بخش حمایتی، حفظ 
کرامت انسانی و ایجاد رفاه و آسایش نسبی برای همه مردم ، طرح بیمۀ اجتماعی زنان سرپرست خانوار در راستای اجرای بند ب مادۀ 7 قانون 
هدفمندسازی یارانه ها و مادۀ 42  قانون برنامۀ پنجم توسط معاونت امور اجتماعی، دفترتوانمندسازی خانواده و زنان از سال 1390 و با همکاری 
سازمان هدفمندی یارانه ها پی گیری می شود. ازجمع کل حق بیمه 18 درصدی به میزان 8 درصد را سازمان بهزیستی و 10 درصدآن را سازمان 

هدفمندسازی یارانه متقبل شده است. 

مدارک الزم برای انجام خدمت: 
1. درخواست خدمت گیرنده؛

2. تحت پوشش بودن یا واجد الشرایط بودن وی؛
3. نداشتن سابقۀ بیمه پس از سال 87. داشتن سن بین 18 تا 50 سال.

متوسط مدت زمان ارائۀ خدمت: 30 سال.

تعداد بار مراجعه حضوری: 2 بار.
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عناوین فرایندهای خدمت 
1. تشخیص واجد شرایط بودن ازجمله در زمینۀ تحت پوشش بودن، داشتن سن بین 18 تا 50 سال، نداشتن سابقۀ بیمه پس از سال 87 ؛

2. معرفی زنان تحت پوشش واجدالشرایط توسط سازمان بهزیستی به سازمان تأمین اجتماعی؛
3. تکمیل مدارک درسازمان تأمین اجتماعی؛

4. انجام آزمایش های الزم؛
5. دریافت قرارداد وفیش پرداختی به صورت گروهی یافردی؛ 

6. واریز وجه حق السهم بیمۀ مددجو )واریز وجه به تأمین اجتماعی( توسط بهزیستی. 

دفتر امور آسیب دیگان اجتماعی

ساماندهی کودکان کار و خیابانی

هدف
1. کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعي ناشي از کار و زندگي کودکان در خیابان؛

2. حمایت از حقوق کودکان خیاباني؛
3. کاهش آسیب هاي اجتماعي وارد بر کودکان خیاباني؛ 

4. ارتقاء کیفیت زندگي کودکان خیاباني و خانواده هاي آنان؛
5. سالم سازي محیط زندگي در شهرها.
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گروه هدف
 کودک: بر اساس مادۀ یک پیمان نامه حقوق کودک و سازمان یونیسف )کودک( به افرادي اطالق مي شود که کمتر 

از 18 سال سن دارند.
کودکان خیاباني : به افراد زیر 18 سال ) اعم از دختر و پسر( اطالق مي گردد که در شهرهاي بزرگ براي ادامۀ بقاء خود 

مجبور به کار یا زندگي در خیابان هستند.

معرفی مرکز
مرکز کودکان خیاباني سطح دو) اقامت کوتاه مدت( : به محلي اطالق مي گردد که طبق وظایف قانوني محولۀ کودکان 
خیاباني را پذیرش و نگهداري موقت آنان را حد اکثر تا 20 روزه بر عهده خواهد داشت. این مرکز از طریق ارائۀ خدماتي 
نظیر مددکاري اجتماعی،  معاینات بالیني، روانپزشکي و روانشناسي و حمایت هاي اجتماعي از کودک یا نوجوان و خانواده، 
نسبت به فراهم آوردن هر چه سریع تر زمینه هاي جایگزیني و توانمند سازي آنان اقدام مي نمایند و فرایند توانمند سازي کودک 
خیاباني و خانوادۀ وي را از طریق ارائۀ خدمات تخصصي و حمایتي به انجام مي رساند و از این پس در این دستورالعمل مرکز 

توانمند سازي کودکان خیاباني)مرکز( نامیده خواهد شد.

اقدامات اجرایي ) روند اجرا(

اقدامات اجرایي این فعالیت شامل موارد زیر است 
1. مراجعه و پذیرش؛

2. ارزیابي و ارائه خدمات؛
3. ترخیص؛

4. پیگیري پس از ترخیص.
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نکته
کودکان خیاباني اتباع بیگانه خود معرف در صورت مراجعه پذیرش گردیده و در صورت ارائۀ کارت اقامت دائم و یا اجازه نامۀ اقامت 
داراي مدت معتبر نسبت به ارائۀ خدمات به آنها اقدام مي گردد. در غیر این صورت در اسرع وقت )24 ساعت( به اداره اتباع بیگانه ارجاع 

مي گردند.

دستگاه های همکار در اجرای فعالیت 
استانداری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و مراکز درمانی، سازمان 
بیمۀ سالمت ایران، مراجع قضایی استان، پزشکی قانونی،کمیتۀ امداد امام خمینی، وزارت آموزش و پرورش، ادارۀ ثبت احوال، ادارۀ تعاون 
کار و رفاه اجتماعی، شهرداری، نیروی انتظامی، ادارۀ اتباع و امور مهاجرین خارجی، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد، شهرداری، صدا و سیما، 

سازمان های غیردولتی و مؤسسات حمایت از کودکان کار و خیابان و... .

دختران خانۀ سالمت

اهداف
 جلوگیري از ابتالء دختران در معرض آسیب به آسیب هاي اجتماعي.

 حمایت و نگهداري از دختران در معرض آسیب اجتماعي نیازمند حمایت اجتماعي.
فراهم نمودن زمینه هاي تحصیل، اشتغال، خودکفایي و استقالل این افراد.

شناخت استعدادها و توانمندي هاي دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوي استفاده از این توانمندي ها.
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گروه هدف
دخترانی که به دالیلي چون فقدان حمایت خانوادگي مؤثر یا وجود سوء رفتار در محیط خانوادگي بطور موقت آمادگي و عملکرد 
اجتماعي و رواني الزم را از دست داده و به دلیل عدم توان اجتماعي و اقتصادي الزم براي زندگي مستقل در معرض خطر آسیب هاي 

اجتماعي قرار دارند.

معرفی مرکز خانه سالمت 
خانه سالمت به مراکزي اطالق مي شود که طبق وظایف قانوني محولۀ دختران در معرض آسیب اجتماعي و فاقد حمایت هاي خانوادگي 
و اجتماعي را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائۀ خدمات زمینه هاي کسب استقالل اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورده و آنها را در تأمین 

حداقل نیازهاي اقتصادي و جلوگیري از ابتالء به آسیب هاي اجتماعي یاري مي نماید و در دستورالعمل )خانه( نامیده مي شود.

اقدامات اجرایي این فعالیت شامل موارد زیر است:
1. مراجعه و پذیرش؛

2. ارزیابي و ارائه خدمات؛
3. ترخیص؛

4. پیگیري پس از ترخیص.

 خانۀ تالش



103

اهداف
1. حمایت و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیدۀ اجتماعی در سطوح فرد، خانواده و جامعه در راستای کنترل و کاهش آسیب های 

اجتماعی؛
2. ایجاد بازپیوند اجتماعی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی؛

3. ارتقاء برنامۀ حمایت گرانه در راستای پیشگیری از عود مجدد آسیب اجتماعی.

گروه هدف
زنان و دختران آسیب دیدۀ اجتماعی 

معرفی مرکز خانۀ تالش
به مکانی اطالق می گردد که توسط سازمان بهزیستی به منظور ارائۀ خدمات توانمندسازانه و کاهش آسیب به زنان و دختران آسیب دیدۀ 

اجتماعی به منظور بازگشت به زندگی به هنجار و متعارف و به صورت شبانه روزی ارائه خدمات می گردد.

اقدامات اجرایی
1. پذیرش؛
2. ارزیابی؛

3. تشخیص؛
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 4. تدوین برنامه توانمندسازی؛
 5. اجرای برنامۀ توانمندسازی و ارائۀ خدمات تخصصی؛

 6. ارزیابی برنامۀ توانمندسازی؛
 7. تدوین برنامۀ ترخیص؛
 8. اجرای برنامۀ ترخیص؛

9. ترخیص؛
10. پیگیری پس از ترخیص؛

11. سایر اقدامات.

معرفی مرکز خانۀ امن

اهداف
1.  حمایت و توانمند سازی زنان و دخترانی است که مورد خشونت واقع گردیده اند و ارتقاء توانمندی های آنان جهت مقابله با مسائل 

فردی و اجتماعی در شرایط بحرانی؛
2. کاهش خشونت علیه زنان مراجعه کننده به مرکز؛

3. کاهش احتمال خشونت علیه زنان در معرض خشونت؛
4.کاهش اثرات ناشی از خشونت اعمال شده علیه زنان مزاجعه کننده به مرکز.
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گروه هدف
کلیۀ زنان و دختران باالی 18 سال که خشونت خانگی دیده اند.

 معرفی مرکز
خانه امن پناهگاهی برای اسکان زنان و کودکان همراه آنان است که به دلیل مورد خشونت قرار گرفتن یا احتمال بروز خشونت نیاز به 
اسکان در محل امن دارند. در این خانه، مداخالت بصورت کوتاه مدت برای پاسخگویی به نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، سرپناه و 
امنیت همچنین مداخالت بلند مدت مانند اقدامات تخصصی به منظور حمایت و توانمندسازی مراجعین انجام می شود و به صورت شبانه روزی 

در دسترس است.

اقدامات اجرایی
1. ارزیابی اولیه و پذیرش؛

 2. برنامه ریزی برای مداخالت؛
 3. مداخله به منظور پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

 4. مستندسازی، پایش و پیگیری.

مرکز حمایتی.آموزشی کودک و خانواده

اهداف
هدف اصلي از اجراي این فعالیت کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعي ناشي از حضور وکارکودکان در خیابان بر کودک، خانواده و 

جامعه مي باشد.
1. ارتقاء سالمت اجتماعي، کیفیت زندگي و رفاه اجتماعي کودکان خیابانی؛
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2. توانمندسازی کودکان  خیاباني و خانواده های آنان؛ 
3. ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از رویکردهای نوین، خانواده محور، پیشگیرانه و مشارکت طلب؛

4. حمایت از حقوق کودکان خیاباني وحفظ منافع عالیه؛ 
5. هماهنگ سازی خدمات ارائه شده با نیازها و شرایط خدمت گیرندگان ) تسهیل امکان دریافت خدمات تخصصی توسط کودک و 

خانواده بدون نیاز به اقامت شبانه روزی کودک در مرکز(.

گروه هدف
کودکان کار و خیابانی زیر 18 سال.

معرفی مرکز
 به مرکزی گفته می شود که بر اساس مجوز سازمان بهزیستی   تأسیس و با نظارت آن سازمان فعالیت می نماید و کلیۀ خدمات مربوط به 
توانمند سازی کودک خیابانی و خانوادۀ وی را به استثنای نگهداری شبانه روزی از کودک خیابانی با رویکرد خانواده محور به انجام می رساند. 

 اقدامات اجرایی
1. مراجعه و پذیرش؛

2. ارزیابي و ارائه خدمات؛
3. ترخیص؛

4. پیگیري پس از ترخیص.
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معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

تشکیالت
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خدمات 
پرداخت حق بیمۀ درمانی خانواده های تحت پوشش

 بیمۀ سالمت سایر اقشار
تمام مددجویان سازمان بهزیستی، دانشجویان، طلبه های حوزه های علمیه و خانوادۀ شهدا و جانبازان تحت پوشش بیمه، سایر اقشار قرار 

می گیرند.

مدارک الزم برای دریافت خدمات
1. تکمیل فرم بیمه نامه )ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است(؛

2. اصل شناسنامۀ سرپرست، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامۀ سرپرست و همسر در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از 
صفحۀ توضیحات الزامی است؛

3. تصویر صفحۀ اول شناسنامۀ فرزندان در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است؛
4. تصویر کارت ملی همۀ افراد متقاضی؛ 

5. فیش پرداخت حق بیمه )در صورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار، ارائۀ فیش حق بیمه از سوی بیمه شده الزامی نمی باشد(؛
6. هزینۀ صدور دفترچه؛

7. یک قطعه عکس جدید)4×3( برای سنین باالی 2 سال.
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مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه
1. ارائه دفترچه قبلی؛ 

2. فیش هزینۀ صدور دفترچه ) طبق شرایط قرارداد(؛
3. یک قطعه عکس جدید )4×3( برای سنین باالی 2 سال سن )در صورت نیاز(؛

4. رؤیت اصل شناسنامه فرزندان باالی 18 سال الزامیست.

تعداد مرتبه مراجعه حضوری: 1 مرتبه. 
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یت های سازمان بهزیستی مأمور

• حمایت و توان بخشی نابینایان؛
• حمایت و توان بخشی ناشنوایان؛

• حمایت و توا ن بخشی معلوالن ذهنی؛
•حمایت و توان بخشی معلوالن جسمی حرکتی و ضایعۀ نخاعی؛

• حمایت و توان بخشی سالمندان؛
•حمایت و توان بخشی بیماران روانی مزمن؛

•حمایت و توان بخشی کودکان عادی؛
• حمایت و توان بخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار؛

•حمایت و توان بخشی ایتام و کودکان بی سرپرست؛
•حمایت و توان بخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست؛

•حمایت و توان بخشی دختران پناه جو )فراری(؛
• حمایت و توان بخشی زنان پناه جو؛

•حمایت و توان بخشی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی؛
•حمایت و توان بخشی معتادان؛
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• حمایت و توان بخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی )زنان متقاضی طالق، کودکان در معرض کودک آزاری، خانواده های 
نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و ...(؛

• تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان؛
•کمک به تأمین جهیزیۀ مورد نیاز ایتام، معلوالن و آسیب دیدگان نیازمند؛

• حمایت و نگهداری از معلوالن غیرقابل توان بخشی؛
• قراردادن نیازمندان تحت پوشش بیمۀ خدمات درمانی؛

• ساخت اندام های مصنوعی وکفش طبی مورد نیاز معلوالن از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان؛
• تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی توان بخشی و نظارت برحسن اجرای آن ها؛
• پیشگیری از معلولیت های مختلف از طریق اجرای برنام ها و طرح های مختلف در کشور؛

• پیشگیری از آسیب های اجتماعی)کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طالق و ...( از طریق اورژانس های خدمات اجتماعی و 
مراکز پیشگیری از طالق و کلینیک های مددکاری و خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 148؛

• خدمات مشاورۀ ژنتیک؛
• پیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محالت شهری و روستائی، واحدهای اداری، کارگری و آموزشی؛

• اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی، اجتماعی، اعتیاد و پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در کشور از طریق آموزش 
معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کننده، راه اندازی مراکز گذری کاهش آسیب و کلینیک های متادون ؛

• آموزش مهارت های زندگی )فردی و اجتماعی( در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و زوجین به منظور مقاوم سازی افراد در 
برابر تهدیدات آسیب های اجتماعی؛
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• تهیه و تدوین تعرفه های خدمات مشاور ه ای و پیشگیرانه و نظارت برحسن اجرای آنها در مراکز؛
• تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه های توان بخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی از طریق دانشگاه علوم بهزیستی 

و توان بخشی سازمان؛
• آموزش ویژۀ معلوالن نظیر ناشنوایان، معلوالن ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان؛

• آموزش مهارت های زندگی ویژۀ معلوالن؛
• ارزیابی و راهنمایی شغل معلوالن جهت آموزش و اشتغال مناسب؛

• برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب مشارکت های مردمی)نقدی و غیرنقدی(؛
• برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب خدمات داوطلبانه؛

• گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازی آن ها )صدور موافقت اصولی، روانۀ فعالیت و نظارت(؛
• برنامه های فرهنگی و فوق برنامۀ معلولین و افراد تحت پوشش.

لینک دریافت فرم های مورد نیاز

http://hormozganbeh.ir/index.php/2019-01-10-13-25-18/2019-01-10-13-21-16

لیست مراکز ارائه خدمت

https://shafaf.behzisti.ir/map
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 ردیف  نام سامانه  آدرس
https://lifeplus.behzisti.net/  1 مثبت زندگی 

http://shafaf.behzisti.ir/ 2 شفافیت 
https://ticketing.behzisti.gov.ir/  3 تیکتینگ 

https://moshavereh.behzisti.ir/ 
های ارتقایی و خدمات  جامع فعالیت ۀسامان

(1480) شناختین روا  
4 

https://offers.behzisti.gov.ir/Login.aspx 5 نظام پیشنهادات 
http://laws.behzisti.ir/  6 قوانین و مقررات بهزیستی 

http://adoption.behzisti.net/  7 فرزندخواندگی 
http://ui.behzisti.net/#/login 8 ارمغان 
http://moshaver.behzisti.ir/  9 مشاوره در فضای مجازی 
https://zaman.behzisti.net/  )10 تصمیم ) نوبت دهی طالق 

http://mosharekat.behzisti.ir/ های مردمی جلب مشارکت  11 
https://g4b.ir/ 

https://center.behzisti.net/ 
صدور مجوز ۀسامان  12 

http://corona.behzisti.net/ شناختی در بحران کرونا خودارزیابی روان  13 
https://autism.behzisti.net/ 14 غربالگری طیف اتیسم 
http://student.behzisti.net/  15 دانشجویی 

https://didehban.behzisti.gov.ir/?AspxAutoDetectCooki
eSupport=1 

 16 دیده بان 

http://ambiliopy.behzisti.net/?AspxAutoDetectCookieSu
pport=1 

آوری اطالعات طرح آمبلیوبیجمع   17 

https://sam.behzisti.net/Account/Login?ReturnUrl=%2F 
 

خوان مجازی پیش  18 
http://123.behzisti.ir/ 

 
 19 اورژانس اجتماعی

 

لیست سامانه ها
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 مشخصات مدیران 

  اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 ردیف عنوان دفتر فاکس کد  آدرس
 

 

اهلل غفاری ظلع غربی سپاه امام  بندرعباس خیابان آیت
 سجاد )ع( اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

076 33313066 33313041 
33313042 

 1 مدیر کل 

بندرعباس خیابان آیت اهلل غفاری ظلع غربی سپاه امام  
 سجاد )ع( اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

معاون پشتیبانی و منابع   33313052 33313052 076
 انسانی

2 

اهلل غفاری ظلع غربی سپاه امام  بندرعباس خیابان آیت
 سجاد )ع( اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 3 معاون امور اجتماعی  33313051 33313051 076

غفاری ظلع غربی سپاه امام  اهلل آیتبندرعباس خیابان 
بهزیستی استان هرمزگان سجاد )ع( اداره کل   

 4 معاون تو سعه پیشگیری  33313039 33313039 076

غفاری ظلع غربی سپاه امام  اهلل آیتبندرعباس خیابان 
 سجاد )ع( اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

معاون مشارکتهای مردمی   33313068 33313068 076
 اشتغال و موسسات خیریه 

5 

غفاری ظلع غربی سپاه امام  اهلل آیتبندرعباس خیابان 
 سجاد )ع( اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 6 معاون امور توانبخشی  33313037 33313037 076

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 7 مدیر امور فرهنگی  - - 076

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 8 مدیر امور مالی  33313057 33313057 076

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 9 مدیر حراست 33313049 33313049 076
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 مشخصات مدیران 

  اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 ردیف عنوان دفتر فاکس کد  آدرس
 

 

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

ارزیابی عملکرد و   33313062 33313062 076
 پاسخگویی به شکایات

10 

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 11 روابط عمومی  33313045 33313045 076

، ظلع غربی سپاه امام  غفاری اهللآیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 12 مدیر اورژانس اجتماعی - - 076

غفاری ، ظلع غربی سپاه  اهلل آیتبندرعباس، خیابان 
هرمزگان امام سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان   

076 33313066 33313041 
33313042 

 13 مسئول دفتر حوزه مدیریت 

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 رییس اداره نیروی انسانی - 33313060 076
 

14 

امام  ، ظلع غربی سپاه غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

076 

33313056 - 
رییس اداره فناوری  

 اطالعات و تحول اداری 
 

15 

، ظلع غربی سپاه امام  غفاریاهلل آیتبندرعباس، خیابان 
 سجاد )ع( ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

رییس اداره پذیرش و   - 33313046 076
 هماهنگی 

16 

مجتمع اداری بعد از   –بلوار شهدا  –شهرستان رودان 
 دادگستری 

 7991914363:کد پستی

076 
42885266 42885266 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان رودان 

17 
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 مشخصات مدیران 

  اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 ردیف عنوان دفتر فاکس کد  آدرس
 

 

  –  7کوچه لقمان    –بلوار آزادگان  –شهرستان قشم 
 محله سجادیه 

 7951676338: کد پستی

076 
35٢٢7550 35٢٢0٤87 

بهزیستی  رییس اداره 
 شهرستان قشم

18 

خیابان شهید مطهری جنب   –شهرستان بندر خمیر 
 اداره آموزش و پرورش 

 7931833111: کد پستی

076 
33٢٢7٢٤6 33٢٢7٢51 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان بندرخمیر

19 

خیابان ایت اهلل مدنی جنب پست   -شهرستان بندرلنگه
 قدیم

 7971683338: کد پستی

076 
٤٤٢٤57٤٤٢٤ ٤٤57٤٤ 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان بندرلنگه

٢0 

 جنب پارک شهدا -میدان شهدا   –شهرستان هرمز 
 79351156٤7: کد پستی

مسئول نمایندگی بهزیستی   353٢33٢٤ 353٢33٢٤ 076
 جزیره هرمز 

٢1 

کوچه    –خیابان ایت اله غفاری  –شهرستان بندرعباس 
 جنب بیمارستان شریعتی پشتاداره آب و فاضالب 

 791٤96٤589: کد پستی

076 
33339900 333٤1٢00 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان بندرعباس

٢٢ 

خیابان امام جنب فرمانداری و   –شهرستان جاسک 
 آموزش و پرورش 

 79791398٤5: کد پستی

076 
٤٢5٢039٤٢ ٤5٢039٤ 

بهزیستی  رییس اداره 
 شهرستان جاسک 

٢3 
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 مشخصات مدیران 

  اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 

 ردیف عنوان دفتر فاکس کد  آدرس
 

 

خیابان معلم جنب مدرسه   –شهرستان پارسیان 
 هاجری حیدری 

     7977164155:کد پستی

076 
446۲6۳0۳ 446۲577۲ 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان پارسیان 

۲4 

رییس اداره بهزیستی   ۳54۲۳19۲ ۳54۲۳19۲ 076 بلوار دانشگاه–شهرستان حاجی آباد 
 شهرستان حاجی آباد

۲5 

09179659۳5 - 076 ی ستی. پشت بانک ملت. اداره بهزکیریشهرستان س 
6 

رییس اداره بهزیستی  
سیریکشهرستان   

۲6 

خیابان امام حسین جنب ناحیه   – شهرستان ابوموسی 
 – انتظامی ابوموسی 

 795915۳۳09کد پستی: 

076 
۳56۲۳۲۲۳ ۳56۲۳765 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان ابوموسی

۲7 

 شهرک شهید عباس پور–شهرستان میناب 
 798198۳155:کد پستی

رییس اداره بهزیستی   4۲۲۲7690 4۲۲۲8675 076
 شهرستان میناب

۲8 

 سردشت –شهرستان بشاگرد 
 79881691۳5: کد پستی

رییس اداره بهزیستی   4۲5۲1۳۳7 4۲5۲1۳۳8 076
 شهرستان بشاگرد

۲9 

جنب کمیته   –میدان پاسداران  –شهرستان بستک 
 امداد

 796199۳۳4۳: کد پستی

076 
4۲۳۲15۳6 4۲۳۲15۳5 

رییس اداره بهزیستی  
 شهرستان بستک

۳0 
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یادداشت
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بهزیستی استان هرمزگان: بندرعباس خیابان آیت اهلل غفاری،

 ضلع غربی سپاه امام سجاد )ع(، روبروی فروشگاه غدیر.

تلفـــن: 
)076(     33313031
)076(    33313032
)076(    33313033

سازمان بهزیستی کشور
ادارۀ کل بهزیستی استان هرمزگان

فکـــس:
)076(    33313066


