جهت اطالع از جزیئات طرح ،با سازمان بهزیستی
تماس حاصل نمایید.

شماره تماس سازمان بهزیستی کشور:
*4*1940#

*741#

*733#

*720*555#

*4*123#

این برنامه در تلفن همراه با استفاده از برنامه بازار قابل
نصب می باشد.

https://zrm.mcls.gov.ir

http://moshaver.behzisti.ir

http://request.behzisti.net

استعالم از بهزیستی و سایر دستگاههای دولتی

کمک به سازمان بهزیستی کشور

کمک به سازمان بهزیستی کشور

کمک به سازمان بهزیستی کشور

استعالم مستمری | استعالم خدمات | کمیسیون پزشکی
(ویژه معلولین و زنان سرپرست خانوار)

 55خدمت ارائه شده از دستگاههای دولتی

( USSDشماره گیری در تلفن همراه)

( USSDشماره گیری در تلفن همراه)

( USSDشماره گیری در تلفن همراه)

( USSDشماره گیری در تلفن همراه)

(USSDشماره گیری در تلفن همراه)

دولت همراه

سامانه ثبت شکایات

سامانه مشاوره در فضای مجازی

درگاه الکترونیک ثبت درخواست مددجویان

سامانه جستجوی مراکز سازمان بهزیستی کشور
http://search.behzisti.net

)021( 66702001-9

نام خدمت الکترونیکی

توضیحات

لم
ل ݣݣروا ب� ݣ ݣ ݣطع ݣموݣݣمی و اݣموݣ ݣݭݓٮݣݣر ݣ ݭݔى ݣ ݣاݤݤݣنݣ لل
اداݣرݣ ݣݣهکݣ ݣ

خدمات
الکترونیک

5

ت
ت
مرݣ زݣک� ف� ن�اورݣݣی ݣݣاطالع ݑ
ول ݣݤدا ݣ ݣرݣیݤ
ا�ݣ ݣوݤ ݣ�ح ݣ ݣ ݤ ݣا
اݡٮ ،ار� ب�اط ت ݣ

آدرس

• جلب مشارکتهای مردمی

www.behzisti.ir
6

ݢم ی�ز� ݣ خ� ݣ ݣݤدم ݑ
ٮ
*741# )3

1397

بسمهتعالی

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

*733# )2

*4*123# )1

• جلب مشارکتهای مردمی

ویژه زنان سرپرستخانوار
و معلولین

راهنمای دولت همراه

دولت همراه چیست؟
دولت همراه،یک تحول و دگردیسی در سطح کالن است که
با همراهی دستگاههای اجرایی به ارائه خدمات دولتی بر
بستر فناوریاطالعاتو ارتباطی تلفن همراه و جلب مشکارت
شهروندان میپردازد و کلیه خدمات دولت الکترونیک را از
طریق بستر تلفن همراه به شهروندان ارائه میدهد.
نصب اپلیکیشن دولت همراه

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

1

پس از نصب اپلیکیشن و ثبت اطالعات هویتی ،کلیه
شهروندان میتوانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات
دولت الکترونیک که تا کنون راهاندازی شدهاست دسترسی
داشته باشند .به عنوان مثال از جمله خدماتی که میتوان
به آنها اشاره کرد پرداخت قبوض ،خدمات رفاه و تأمین
اجتماعی ،ثبت احوال ،سالمت ،رهگیری مرسوالت پستی و
غیره.

• استعالم مستمری
• استعالم خدمات
• کمیسیون پزشکی
• اصالح خدمات

زیر خدمت سازمان بهزیستی در اپلیکیشن دولت همراه
ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین
• استعالم مستمری
• استعالم خدمات
• کمیسیون پزشکی
• اصالح اطالعات

2

3

4

