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 مقدمه 

غی به در راستای تشکیل مراکز خدمات بهزیستی ) مثبت زندگی ( منطبق بر دستور العمل اجرایی ابال

دستورالعمل مذکور، شیوه نامه  3ذیل ماده  0و مطابق با تبصره  6/62/39مورخ 603921/39/322شماره 

هدف یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه با  خدمات و فعالیت های مراکز موصوفنظارت 

 تدوین می گردد. خدمت، به شرح ذیل 

 

 

 

 ارائه خدمتشرايط و فرآيند  -

 

 دريافت خدمت و اختصاصي عموميايط شر  -1 ماده

  شرايط عمومي: -الف

 ی تابعیت ایران داشتن 

: اتباع خارجی دارای مجوز رسمی اقامت معتبر یا گواهی نامه معتبر از مراجع ذیصالح 6تبصره  

خدمات این مراکز بهره مند قانونی )اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور(، می توانند از 

 شوند.

 بالمانع است.ی که نیاز به احراز هویت متقاضی ندارند، خدماتارائه :  0تبصره

  جانمایی مرکز شیوه نامه مثبت زندگی مطابق با  محدوده مرکزسکونت در 

 

 شرايط اختصاصي: -ب  

اساس موارد قید به منظور دریافت خدمات از مراکز مثبت زندگی، الزم است متقاضیان شرایط مرتبط با خدمات مورد تقاضا را بر

 د.ندارا باش را 0 شده در لیست پیوست

 

 : و تشکیل پرونده فرآيند پذيرش -2ماده 

، ها متناسب با درخواستقرار دارد. همچنین  6در پیوست شماره  با آنفرم های مرتبط  و فرایند نمودار

دد. )طبق مدارک قابل اسکن، استعالمات، شرایط احراز، بصورت سیستمی و هوشمند کنترل می گر

 ( 0 پیوست 
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 پذيرش و تشکیل پرونده فرآيند  -الف

 (MS6-6)فرم  (کاربر پذیرش مرکز)توسط و اسکن آن  توسط متقاضی تکمیل فرم درخواستـ 6

 (کاربر پذیرش مرکز)توسط  ثبت سیستمی درخواست، اطالعات متقاضی و دریافت و اسکن مدارک -0

 (M6-6)فرم 

اولیه همان زمان با ثبت درخواست انجام گردد. در صورت عدم امکان : تعیین زمان مصاحبه 6تبصره

ساعت نسبت به انجام  89مصاحبه همزمان، مرکز موظف است طبق نوبت دهی، حداکثر ظرف مدت 

 مصاحبه اولیه متقاضی اقدام نماید.

 لیه(: ارسال پیامك تایید ثبت درخواست و کدرهگیری به متقاضی)و زمان مراجعه مصاحبه او0تبصره

)توسط سامانه در  فرم اولیه مددکاری تکمیلثبت و ، متقاضیبررسی وضعیت  مصاحبه اولیه وـ 9

 (M6-6)فرم  مددکار(

  در مرکز ارائه می گردد. ، 0فهرست خدمات پیوستخدمات قابل ارائه در مرکز، با توجه به  (9-6

ایند احراز شرایط، ارجاع نیازمند بررسی در کمیته شهرستان است به ادامه فرخدماتی که ( 9-0

 (8)گام داده می شود. 

( سایر خدمات مورد نیاز که در مرکز قابل ارائه نیست و در مراکز دیگر سازمان، یا دیگر 9-9

 دستگاه ها ارائه می شود از طریق ارجاع مکتوب به متقاضی ارائه می گردد. 

، استعالمات الزم انجام می گردد، متناسب با خدماتدر صورت نیاز به استعالم از دیگر مراجع ) -8

حسب درخواست متقاضی، استعالم سیستمی و غیرسیستمی (  0 پیوست خدمات مطابق با لیست

 انجام می شود.

از واحدهای  دماتخنباشد، و به مراجع دیگر و یا دریافت دیگر ی که نیاز به استعالم در صورت -ب 

 ، ارجاع می گردد.ائه در مرکز مثبت زندگیو یا انجام خدمات قابل ار دیگر سازمان بهزیستی

، (0جدول پیوست  )متناسب با خدماتبازدید منزل شرایط برای دریافت خدمات،احراز  درصورت -5

  )توسط مددکار( .انجام می گردد

در صورتیکه نیاز به بازدید از منزل باشد، مددکار به منزل متقاضی مراجعه و فرم گزارش  -الف

 (M6-0)فرم  تکمیل و در سیستم ثبت می شود.ت ادامه فرایند پذیرش، جه بازدید از منزل

  ادامه فرایند پذیرش، انجام می شود.در صورتیکه نیاز به بازدید از منزل نداشته باشد،  -ب

 و نهایی مطابق با بررسی های انجام شده، برنامه اقدام با تعیین اولویت، تنظیم و در سیستم ثبت -1

 ( دکار)توسط مدمی گردد. 
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تبصره: در صورتیکه خدمات پیشنهادی، جزو وظایف مرکز قرارداده شده باشد. مرکز نسبت به ارائه 

خدمت به متقاضی اقدام می نماید. )مانند غربالگری بینایی، آموزش مهارت های زندگی، برنامه های 

 اجتماعی محور و...(

 تایید )توسط مسئول مرکز(و ثبت  بررسی نظر مددکاری،  -7

بصره: سایر خدمات مورد نیاز که در مرکز قابل ارائه نیست و در مراکز دیگر سازمان، یا دیگر دستگاه ت

)از جمله ارجاع به سایر ، متقاضی ارجاع داده می شود.  به مراکز ها ارائه می شود، از طریق معرفی

 مراکز مثبت زندگی (

پزشکی  سیونیبه بررسی در کمنیاز در صورتیکه خدمات پیشنهادی و یا مورد درخواست،  -9

تعیین نوع و  -6سیون ارجاع داده می شود. خدماتی که نیاز به؛ یبه کم توانبخشی شهرستان داشت

  ارجاع داده می شوند. کمیسیونارد، به این تعیین و میزان ازکارافتادگی د -0شدت معلولیت 

بررسی و نتیجه بررسی در ، در کمسیون داشته باشد در صورت نیاز به بررسی در کمیسیون -الف

 (کمیسیونرییس  )توسط سیون در سیستم ثبت می شود.یکم

وع نسیون بررسی گردد و خدمات پیشنهادی مورد تایید واقع گردد، یدر صورتیکه در کم -6-الف         

و به کارشناس تخصصی استان جهت تایید  گردد تعیین میازکارافتادگی  همچنین وشدت معلولیت و 

 اده می شود.ارجاع د

 سیون، بررسی توسط کارشناس تخصصی استان انجام می شود.یپس از تایید در کم -0-الف         

پس از تایید توسط کارشناس تخصصی استان، می بایست به تایید معاونت تخصصی  -9-الف         

 (از کارافتادگی: ارجاع به اجتماعی )معلولیت: ارجاع به توانبخشی؛ استان برسد.

 ارجاع دادهبه کمیته بهزیستی شهرستان  ، نتیجه،معاونت تخصصی استان پس از تایید -8-الف        

 اقدام گردد. ،خدمات نوعتا نسبت به تعیین نیاز به خدمات و  می شود

در سیستم ثبت و تشکیل پرونده تحت  پس از بررسی کمیته بهزیستی شهرستان -5 -الف       

دد و برای دریافت خدمات تایید شده به فرآیند مربوطه ارجاع داده می پوشش ثبت و نهایی می گر

 شود.

 

)تمام پرونده های تایید شده و نشده در کمیسیون و کمیته بهزیستی شهرستان  ارجاع به -ب

 همچنین پرونده هایی که نیاز به کمسیون پزشکی نداشته اند(

ت و ازکارافتادگی تایید نگردیده معلولیو  شده باشدسیون بررسی یدر صورتیکه در کم -6-ب

در کمیته ون نداشته باشد، مورد یباشد/ و یا بررسی خدمات، نیاز به بررسی در کمیس

 بررسی می گردد. درخواست هابهزیستی شهرستان جهت رسیدگی 

درکمیته بهزیستی شهرستان نسبت به تعیین نیاز به خدمات و تایید خدمات اقدام  -0-ب

 گردد.می 
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می  سیستم ثبت  خدمات تاییدشده، درشهرستان، بهزیستی ه ترت تایید کمیدر صو -9-ب

و تشکیل پرونده تحت پوشش ثبت و نهایی می گردد و برای دریافت خدمات تایید شده گردد 

 ارجاع داده می شود. (M20ارائه خدمت)به فرآیند 

 نتیجه تایید و تشکیل پرونده به متقاضی اعالم می گردد. -8-ب

شهرستان، نتیجه به متقاضی اعالم می گردد و بهزیستی رت عدم تایید کمیته در صو -5-ب

می شود و دوباره پرونده به مددکاری مرکز پرونده اقدام یا نسبت به بررسی مجدد اقدام 

 و یا در همین وضعیت، به مراجع دیگر ارجاع داده می شود. ارجاع داده می شود.

استان بهزیستی به تصمیم گیری با ارجاع از کمیته شهرستان،  از نیازمند تبصره: موارد دارای ابهام یا 

 می گردد. استعالم

ارجاع داده می ( M20فرآیند ارائه خدمت)پس از تشکیل پرونده، پرونده جهت دریافت خدمت به  -62

 شود.

 

 فرآيند  تحقق خدمت -3ماده 

  می باشد .( پیوست M20ارائه خدمت) دیاگرام فرایند 

، نوع خدمت در سیستم ل پرونده و تایید خدمات قابل واگذاری به مددجو )متقاضی(پس از تشکی-6

 بررسی می شود. 

نوع خدمت مستمر و غیر مستمر می باشد که هریك از خدمات مستمر، نقدی و غیر نقدی می باشد 

سیستم بصورت اتوماتیك  که سیستم براساس هریك از موارد فرآیند مربوطه را دنبال می کند.

 سی اعتبار نقدی و موجودی غیر نقدی را بررسی و فرایند را دنبال می کند.برر

نوع  رديف

 خدمت

نوع 

 خدمت

اعتبار/ 

 موجودي

 در فرايند اصلي بعدي گام فرايند اجراي تخصیص

)در صورت نداشتن  افتتاح حساب مددجو -1 وجود اعتبار نقدي مستمر 6

 حساب(

 ارائه خدمت نقدي و واريز -2

 ثبت در سیستم -3

و بازديد در بازه زماني  پايش

 مشخص

 تايید پايش: ادامه واريز 

 عدم تايید پايش: قطع واريز 

اضافه شدن در لیست پشت نوبت و تعیین  -1 عدم وجود اعتبار نقدي مستمر 0

 اولويت نوبت و ثبت سیستم

 کنترل سیستم براي زمان تايین اعتبار -2

 در صورت تامین اعتبار، انجام مراحل فوق -3

ر بازه زماني پايش و بازديد د

 مشخص

 تايید پايش: ادامه واريز 

 عدم تايید پايش: قطع واريز 

 ارائه خدمت غیرنقدي و تحويل به مددجو -1 وجود موجودي غیرنقدي مستمر 9

 ثبت در سیستم -2

پايش و بازديد در بازه زماني 

 مشخص

 تايید پايش: ادامه واريز 

 عدم تايید پايش: قطع واريز
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عدم وجود  غیرنقدي مستمر 8

 وجوديم

اضافه شدن در لیست پشت نوبت و تعیین  -1

 اولويت نوبت و ثبت سیستم

 کنترل سیستم براي زمان تايین موجودي -2

در صورت تامین موجودي، انجام مراحل  -3

 فوق

پايش و بازديد در بازه زماني 

 مشخص

 تايید پايش: ادامه واريز 

 عدم تايید پايش: قطع واريز

 حساب مددجو افتتاح -1 وجود اعتبار نقدي غیرمستمر 5

 ارائه خدمت نقدي و واريز -2

 ثبت در سیستم -3

 خاتمه

اضافه شدن در لیست پشت نوبت و تعیین  -1 عدم وجود اعتبار نقدي غیرمستمر 1

 اولويت نوبت و ثبت سیستم

 کنترل سیستم براي زمان تايین اعتبار -2

 در صورت تامین اعتبار، انجام مراحل فوق -3

 خاتمه

 ارائه خدمت غیرنقدي و تحويل به مددجو -1 يوجود موجود غیرنقدي غیرمستمر 7

 ثبت در سیستم -2

 خاتمه

عدم وجود  غیرنقدي غیرمستمر 9

 موجودي

اضافه شدن در لیست پشت نوبت و تعیین  -1

 اولويت نوبت و ثبت سیستم

 کنترل سیستم براي زمان تايین موجودي -2

در صورت تامین موجودي، انجام مراحل  -3

 فوق

 خاتمه

      

 

و بصورت  ، شرایط احراز در تواتر زمانی مشخص می بایست توسط مددکاردر خدمات مستمر-0

 .می شودبررسی و پایش،  سیستمی

 می باشد.، 6جدول براساس و شرایط احراز : کلیه خدمات  6تبصره

: قبل از ارائه هر پرداخت، مجددا استعالم وضعیت حیات، متقاضی بصورت سیستمی انجام می 0تبصره

 گردد.

 

 يط انتقال پرونده: شرا - 4ماده 

ا تایید کمیته ب، )در محدوده شهرستان(به دلیل تغییر محل سکونتانتقال پرونده خدمت گیرندگان 

مربوطه  مقرراتشهرستان خواهد بود و در صورت نیاز به انتقال، به خارج از شهرستان، مطابق با 

 خواهد بود.

 صورت می پذیرد.ورت سیستمی فرآیند انتقال پرونده، پس از تایید کمیته شهرستان به ص
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 فرآيند اعتراض متقاضي- 5ماده 
 

اعتراض  به تصمیمات هر سطح، که توسط متقاضی ارائه شود، جهت بررسی اعتراض، به سطح  .6

 باالتر ارجاع داده می شود. 

اعتراض به تصمیمات مرکز، به شهرستان ارجاع داده می شود. اعتراض به تصمیمات  .0

سازمان بهزیستی جاع داده می شود و اعتراض به تصمیمات استان، درشهرستان، به استان ار

 بررسی می گردد. کشور

پس از بررسی در هرسطح، در صورتیکه اعتراض مورد تایید قرار گیرد، به سطح قبلی جهت  .9

 اصالح تصمیم ارجاع داده می شود و به متقاضی اعالم می شود. 

 نتیجه ثبت و به متقاضی اعالم می شود. در صورتیکه اعتراض مورد تایید قرار نگیرد،  .8
 

 موارد قطع خدمات مستمر و غیرمستمر: -6ماده 

در موارد زیر پرداخت کمك هزینه ماهیانه به خدمت گیرندگان مجاز نبوده و مددکار می بایست پس از 

 تنظیم گزارش و تکمیل فرمهای مربوطه ، پیشنهاد قطع مستمری را مطرح نمایند: 

 ( حداقل حقوق و دستمزد بیشتر باشد. %12اده از  )سقف درآمد خانو 

  .ازدواج و یا تحت تکفل قرار گرفتن خدمت گیرندگان 

   ــه ای و عــدم خــودداری اعیــای خــانوار از شــرکت در دوره هــای آموزشــی، تحصــیلی، حرف

 همکاری در اشتغال، بدون عذر موجه و عدم دسترسی به خدمت گیرنده به مدت سه ماه 

 ر افتادگی سرپرست خانوارعدم تأیید از کا 

توسل به دروغ یا عناوین تقلبی یا ارائه اسناد وگواهی های خالف یا مکتوم داشتن اشتغال، ازدواج یا 

 اخذ حمایت از دیگر موسسات حمایتی، پس از پذیرش و برخورداری از خدمات سازمان.

  ..... بازگشت سرپرست خانواده از زندان یا مراکز بازپروری و 

به منظور حمایت و توانمندسازی خانواده هـای مـذکور،  ادامـه خـدمات حـداکثر تـا شـش         تبصره :

 ماه پس از بازگشت سرپرست خانواده از زندان یا .... بالمانع است.

 معافیت از خدمت سربازی یکی از فرزندان ذکور خانواده های تحت پوشش 

عی توسط سایر واحدها  ممنوع  : هرگونه قطع مستمری پرونده های تحت پوشش اموراجتما6تبصره 

 می باشد.

: صرفاً دریافت تسهیالت مسکن یا اشتغال دلیلی بر توانمندی و قطع مستمری خدمت گیرنده  0تبصره 

 نخواهد بود و می بایست موضوع در کمیته شهرستان مطرح و به تصویب برسد.
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ايهت ههاي   خدمات قابل ارائهه بهه خهدمت گیرنهدگان پهخ از خهرور از مرخهه حم       -7ماده 

 مستمر:

به منظور تحقق توانمندسازی پایـدار و اهمیـت پیگیـری هـای پـس از آن، ضـروری اسـت اقـدامات         

 اثربخش و کارآمد به شرح ذیل اجرا گردد :

         مددکار  موظف است وضـعیت اقتصـادی، اجتمـاعی و روانـی فـرد توانمندشـده را در سـال اول

 ر مورد بررسی و ارزیابی قراردهد.به صورت سه ماه یکبار و سال دوم هر شش ماه یکبا

           ،ارائه خدمات سـطح یـك از قبیـل : مـداخالت مـددکاری اجتمـاعی، مشـاوره هـای تخصصـی

کمك های موردی، بیمـه هـای اجتمـاعی، کمـك هزینـه دانشـجویی تـا پایـان همـان مقطـع،           

 تسهیالت اشتغال  به خانواده های توانمندشده بالمانع است.

  مالی برای سـازمان نـدارد از قبیـل : معرفـی نامـه، معرفـی بـه خیـر و         ارائه کلیه خدماتی که بار

 ... بالمانع می باشد. 

 

 اجتماع محور فرآيند-9ماده

این فرایند در سه فـاز انجـام مـی شـود:  فـاز اول؛ شناسـایی،  فـاز دوم؛ تـیم سـازی و تسـهیل           

نـوان فرآینـد    بـه ع  6در پیوسـت شـماره    گرسازی، فاز سوم؛ اقدام که به شـرح ذیـل مـی باشـد.    

29Sc-   .معرفی گردیده است 

کارشناس آموزش دیده مرکز)تسـهیل گـر(، نسـبت بـه بررسـی و شناسـایی ظرفیـت هـای          .6

 محلی و تهیه نقشه اولیه اجتماعی محله اقدام می نماید.

ــدی،     .0 ــراد کلی ــت اف ــب حمای ــه، جل ــدی محل ــراد کلی ــه شناســایی اف کارشــناس، نســبت ب

 افراد و مذاکره و گفتگو با مردم اقدام می نماید آگاهسازی افراد محله، جلب حمایت

 پس بررسی محله، بررسی می شود که آیا در محله تیم های مرتبط وجود دارد. .9

در صورتیکه تـیم هـایی در محلـه وجـود داشـته باشـد، تـیم هـا ارزیـابی مـی شـوند، و در             .8

ام مـی  صورت نیاز به به تقویت، ثبـت تـیم انجـام مـی شـود و نسـبت بـه تقویـت تـیم اقـد          

گردد. در صـورتیکه در ارزیـابی تـیم مشـخص شـد، کـه تـیم حاضـر بـه همکـاری نیسـت،            

مجددا فرآینـد شناسـایی افـراد کلیـدی و جلـب حمایـت افـراد و افـراد کلیـد و همچنـین           

 مذاکره انجام می شود.
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در صورتیکه تیم در محله وجود نداشته باشـد، نسـبت بـه تشـکیل تـیم محلـی بـا حمایـت          .5

اد کلیـدی اقـدام مـی گـردد و پرونـده  محلـه، بـا بررسـی وضـعیت محلـه و           داوطلبان و افر

 تکمیل نقشه محلی با کمك افراد تشکیل می شود )سام(

با توجه به وضـعیت محلـه، کارشـناس، پیشـنهاد پـرویه جدیـد و یـا اسـتمرار پـرویه هـای            .1

 قبلی و تعیین اولویت های آنها انجام می شود. 

زمان یـابی داوطلبـان محقـق مـی گـردد و آمـوزش هـای        برای پرویه های تعیین نشـده، سـا   .7

 تسهیل گری به داوطلبان محلی ارائه می گردد. 

براساس آموزش ها و افراد، سازماندهی تـیم هـا، بروزرسـانی مـی شـود و بـرای پـرویه هـای          .9

 مرتبط نسبت به جلب حمایت خیرین اقدام می گردد. 

آیـا نیـاز بـه جلـب حمایـت       پس از تشـکیل و بـروز رسـانی تـیم، بررسـی مـی گـردد کـه         .3

 دبیرخانه اقدام جامع وجود دارد. 

در صورتیکه نیاز به حمایت دبیرخانه اقدام جـامع، وجـود داشـته باشـد، مـذاکره انجـام مـی         .62

گردد و نسبت به جلب حمایت آنان اقدام می گـردد. پیگیـری هـای الزم انجـام مـی گـردد و       

رت پـذیرد. در صـورت عـدم موفقیـت     در صورت حصول نتیجه، اقدام برای انجـام پـرویه صـو   

 در جلب حمایت از دبیرخانه اقدام جامع، نیاز به بازنگری پرویه دارد.

در صورتیکه پرویه نیاز به حمایت نداشته باشـد. بـرای پـرویه مـذکور، تـالش بـرای حمایـت         .66

داوطلبان، خیرین و مرکز مثبت زندگی مـی گـردد. در صـورت داشـتن منـابع مـالی و تـامین        

قدام پرویه توسط تیم اجرایـی مـی گـردد و در صـورتیکه منـابع مـالی بـرای پـرویه         منابع، ا

 مذکور وجود نداشته باشد، به بازنگری پرویه و تغییر اولویت صورت می گیرد. 

اطـالع   ، کـز  مرو گـزارش   گـردد میانجـام  ، ارزیـابی توسـط تسـهیل گـر     پس از انجام پرویه .60

 .گرددرسانی 

 

 مرکز  ع رسانيضوابط و مقررات اطال -8ماده 

سـانتی   622در 022نصب تابلوی سـردرب ورودی مرکـز مثبـت زنـدگی بـه انـدازه حـد اکثـر          -

 متر مربع)قابل تغییر به نسبت اعالم شده 

در نظر گرفتن فیایی بـرای نصـب پوسـتر و اعالمیـه هـای اطـالع رسـانی بصـورت تـابلوی           -

 سانتی متر مربع به صورت عمودی  72در 622اعالنات به ابعا 
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ر نظر گرفتن فیایی برای ارائه بروشورها و تراکـت هـای اطـالع رسـانی از خـدمت بصـورت       د -

 سانتی متر مربع بصورت عمودی  52در 602کانتر کارتن پالست در ابعاد 

سـانتی متـر مربـع از     32در 022در نظر گرفتن فیـایی بـرای نصـب بنـر اسـتندی در ابعـاد         -

 خدمات مرکز  

ائـه پیشـنهادات و انتقـادات نسـبت بـه خـدمات مراکـز در        در نظر گرفتن صندوقی بـرای ار   -

 سانتی متر مربع  92در  92ابعاد 

ایـن  جهـت پخـش تبلیغـات و      80پیشنهاد برای نصب تـابلوی روان یـا تلویزیـون حـداقل       -

 خدمات سازمان

 

 هاي مردميمشارکت  جلب و جذبفرآيند -11ماده 

 

مه جلب مشارکت های مردمی توسط مراکز جلب و جذب مشارکت خیرین مطابق با شیوه نافرآیند 

 خدمات بهزیستی ) مثبت زندگی ( انجام می گردد . 

شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی توسط دفتر مشارکتهای مردمی ظرف مدت حداکثر  –تبصره 

 یکماه پس از ابالغ این شیوه نامه تهیه و ابالغ می گردد . 

 

 ضمائم : -11ماده

، تعرفه ، پرونده محله بازدید منزل  ،فرم ها ی مصاحبه  ی ارائه خدمت ،دها فرآینمرتبط با دیاگرام  

 می باشد.پیوست ضمائم الینفك این شیوه نامه به عنوان خدمات  
 

تبصره توسط کارگروه تخصصی تدوین و در جلسه مورخ  60ماده و  66این شیوه نامه در  -12ماده

د که پس از ابالغ توسط ریاست سازمان، الزم شورای معاونین  )ستاد( به تصویب رسی 1/60/39

 االجرا می باشد.
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

 
 سامانه مثبت زندگی

 M-11  فرایند 396609-28نسخه :  فرآيند  پذيرش و تشکیل پرونده
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

 

 سامانه مثبت زندگی

 M6-6فرم   396609-25نسخه :  فرم اطالعات اولیه و مصاحبه مددکاری

 

 کد پرونده:........................

 تاریخ مراجعه: ..........................

 نام استان: ...........................

 نام شهرستان : ....................... 

 ............... نام مرکز / مجتمع/ مؤسسه/ کلینیك : ... 

 علت مراجعه و درخواست اصلی متقاضی: 

 تاریخ معرفی نامه: .............................   شماره معرفی نامه:  ......................................   با معرفی نامه   نحوه مراجعه: بدون معرفی نامه

 بندی شود(درخواست:  )آیتم بندی شود( معرفی نامه از: )آیتم 

 

 (اطالعات هویتی : 6

 دو جنسیتی  مونث نام و نام خانوادگی :  ................................نام پدر : ............................جنسیت : مذکر

 .... محل صدور شناسنامه :...........................شماره سری و سریال شناسنامه :................................شماره شناسنامه :..........................

 :.............................................تاریخ صدور شناسنامه :...................................... کد ملی ) کد خانوار (:................................... محل تولد

 )شیعه مذهب: اسالم کشور: ..................کدفراگیر:................................ دین و    غیرایرانی ...... ملیت : ایرانیتاریخ تولد :....................

 فقط برای کسانی که خدمات مستمر دریافت می کنند زرتشتی کلیمی ( مسیحیسایر سنی

  وضعیت حیات

 ( آدرس محل سکونت :  66

......... ه( خیابان .............................ب( شهرستان ...................... ج( شهر/ روستا....................... د( محله/ منطقه/ کوی .....الف( استان ..

( طبقه ...............  ی( واحد ............ ک( شماره ..................... و ( کوچه ................... ز( مجتمع.............................ح( بلوک ............. ط

رقمی ........................................م ( شماره تلفن منزل .................................... ن( شماره تلفن همراه  62پالک..................ل( کدپستی 

 ( یکی از نزدیکان یا همسایگان ........................)نام و نام خانوادگی...................... و نسبت ......................... :.............................. س( شماره تلفن

 لوکیشن آدرس/ نشانی جغرافیایی:

 (وضعیت تحصیلی :0

  زیر سن تحصیل  -6

 بی سواد  -0

هـ (            د( کاردانی           ج( متوسطه دوم    ادآموزی ب( متوسطه اول :  الف( دوره ابتدایی یا نهیت سودر حال تحصیل  -9

 ط( سایر با ذکر نام ...................................  ح( تحصیالت حوزوی           ز( دکترا و باالتر         ارشد و( کارشناسی          کارشناسی

   متوسطه دوم  - متوسطه اول  -  ب(دیپلم    پایان دوره نهیت سواد آموزی الف(سیکل   یی آخرین مدرک تحصیلی:  ابتدا -8

  .................:ح( سایر با ذکر نام  ز( تحصیالت حوزوی     و( دکترا و باالتر     ارشد هـ( کارشناسی    د(کارشناسی     ج( کاردانی 

 علوم نظامی  علوم فنی      علوم پزشکی   علوم اجتماعی  علوم انسانی تحصیلی(   رشته تحصیلی)براساس آخرین مدرک-5

      علوم پایه     تربیت بدنی علوم سیاسی  علوم اقتصادی

                                                                                                                                                                                                                                                                                  :                                                                                          :                                                                                                      (وضعیت تأهل 9

 هرگز ازدواج نکرده )مجرد(  -6

عدم زندگی   درحال زندگی مشترک با همسر به صورت ازدواج موقت    ازدواج کرده:  درحال زندگی مشترک با همسر عقد دائم  -0

   عدم زندگی مشترک با همسر به صورت عقد موقت     مشترک با همسر به صورت عقد دائم 

از کارافتادگی   خشونت زندانی بودن همسر علت طالق: ....)آیتم بندی(  اعتیاد همسر : ق طالطالق گرفته دروضعیت پس از -9

................. تاریخ ثبت طالق : ................... سن زوجه وزوج در زمان طالق: ......... سال     مدت و سایر   انحرافات اجتماعی در خانوادههمسر 

..ماه .... سال     میزان مهریه جهت ازدواج:....آیتم بندی......  میزان مهریه دریافتی: ..... آیتم بندی... میزان نفقه تعیین زمان زندگی مشترک: .....

 شده ماهیانه:..... آیتم بندی.....

)نام بیماری(: )آیتم   ی ب( مرگ در اثر بیمار  :   تاریخ فوت همسر: ............... علت فوت همسر: الف( مرگ طبیعیهمسر فوت شده  -8

 د( سایر ..................    بندی(  ج( مرگ در اثر سوانح یا تصادفات 
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میزان دیه دریافتی:  ..... )آیتم بندی( تومان....         چنانچه مرگ در اثر سوانح یاتصادفات رانندگی باشد:  الف( دیه دریافت شده است: بلی -

 یه دریافتی:....... )آیتم بندی( چگونگی هزینه کرد و مصرف د

 ب( دیه دریافت نشده است: علت عدم دریافت دیه: )آیتم بندی(..... سایر موارد:.................

     آخرین شغل همسر در زمان قبل از مرگ منجر به کسب درآمد: ...................... ماترک همسر )متوفی(: الف( ساختمان و ملك مسکونی -

و( سایر : ..................... ارزش تقریبی   هـ( سپرده بانکی   د( مستمر و حقوق ماهیانه    ج( زمین زراعی و یا باغ کشاورزی درو ب( خو

 ماترک ) به تومان (: ................... )حذف شود؟(

 )حذف شود؟( : علت متارکه:  )آیتم بندی(..... وضعیت فعلی همسر: )آیتم بندی(.....متارکه -8

د(    ج( نگهداری، حمل یا فروش مواد مخدر روانگردان     ب( سرقت     : علت زندانی شدن همسر: الف( قتل همسر زندانی شده  -5

آیا سایر........ مدتی که از زندانی شدن همسر می گذرد....... آیا منظور طول دوره زندانی بودن است؟   کالهبرداری  خشونت  بدهکاری 

... ماه    در بازداشت هم در نظر گرفته می شود؟تاریخ زندانی شدن ثبت شود.........ماه       مدتی که می بایست در زندان باشد: تاریخ خاتمه........

 سایر موارد:...................صورت بدهکار بودن: الف( مبلغ بدهکاری: ..... )آیتم بندی(.........تومان  ب( علت بدهکاری: .... )آیتم بندی(.......... 

          همسر از کارافتاده  -1

 با ذکر نام :...............  سایر -7

  (وضعیت خدمت وظیفه ) برای مردان ( : 8

 - 6و( دارای )کارت( معافیت: )  ه( دارای کارت پایان خدمت    ج( مشمول غایب    د( در حال خدمت    الف( زیر سن خدمت -6

 ذکر نام :..........................    سایر -     8تحصیلی -       9پزشکی -      0کفالت

 

 ( وضعیت خانوار5

 )آیتمهای موارد این فرم در جدول ذیل نیز درج خواه دشد(زندان : جدول ثبت مشخصات والدین، برادران و خواهران، همسر و فر

 : ....................................سرپرست عملی .......: ...................سرپرست قانونی

ف
ردی

 

 نام و

 نام خانوادگی 

وضعیت 

 سرپرستی

وضعیت نظام  تاریخ تولد نسبت

وظیقه برای 

 فرزندان

 تحصیالت

 

 شغل

 

 وضعیت تأهل وضعیت حیات

 

وضعیت 

 سالمتی

 معلولیت

 

 تلفن تماس

         پدر   6

         مادر   0

         رهمس   9

         برادر /خواهر   8

         فرزند   

         مادر بزرگ   

         پدربزرگ   

 بعدخانوار  ..............تعدا افراد تحت تکفل و سرپرستی:  ................

 ( وضعیت سالمتی :1

     دارای سالمت جسمی -6

 ... سال  از .... تامدت ابتال به بیماری:   - 0آیتم بندی......  عنوان بیماری: ... –   6به یك بیماریابتال 

 دارای سالمت روانی  -0

   ابتال به یك یا چند معلولیت -9از .... تا... سال  مدت ابتال به بیماری :   - 0عنوان بیماری: .......آیتم بندی.....   –   6ابتال به یك بیماری 

        رشدی -هوشی       آسیب شنوایی       آسیب بینایی     حرکتی -نوع معلولیت: جسمی        ندارد     وضعیت معلولیت: دارد 

 اختالل روانپزشکی طوالنی مدت با افت عملکرد فردی و اجتماعی   روانی مزمن 

 ( وضعیت بیمه درمانی :     7

 ج( نام سازمان بیمه کننده : .............................    مه درمانی ندارد ب( دفترچه بی         دفترچه بیمه درمانی دارد  -6

 نام بیمه کننده :..................................             ه( بیمه تکمیلی دارد      بیمه تکمیلی درمانی ندارد  -0

 ار تکمیل گردد (( وضعیت شغلی ) برای افراد زیر سن کار، اطالعات سرپرست خانو 9

بیمه  بیمه شغلی ندارد  : از .....تا .......ذکر عنوان شغل.............    مدت اشتغال آزاد کارگر   عنوان شغل : کارمند -  6شاغل  -6

      تومان  آیتم بندی.....  متوسط درآمد ماهیانه حاصل از شغل)ماهیانه(     از.... تا ......مدت بیمه :  شغلی دارد 

 ........کد شهرستانآدرس محل کار: ................................... تلفن محل کار:  .....................

 -5 مدت قبلی:.... از تاریخ....... تا تاریخ.................. -8عنوان شغل قبلی:  ..................  -      9ندارد -    0دارد  -6سابقه شغلی قبلی :  

 علت ترک شغل قبلی : .................آیتم بندی  موارد.....
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 سال: .......... تاریخ............مدت سابقه بیمه کار قبلی -          9دارد -        0ندارد - 6سابقه بیمه کار : 

  سرمایه کار ندارد       مهارت حرفه ای ندارد            علت بیکاری:  دنبال کار نبوده است        بیکار -0

 سایر با ذکر علت :.......................................... -       5کار مناسبی پیدا نکرده است  -9

       فاقد درامد -8

 درامد فصلی-5

کمك به                    بانکی  سپرده گذاری    سهام شرکت یا اوراق مشارکت      : اجاره ملك و ساختمان دارای درآمد بدون کار -1

 سایر با ذکر عنوان : ........................... میزان درآمد ماهیانه : ............................ تومان         بستگان و یا افراد خیر

    مستمری از کارافتادگی  -      0مستمری بازنشستگی  -  6درامد شخصی :  حقوق دولتی دریافت مستمری یا حقوق ماهیانه  -7

دستمزد از دستگاه های -    1والدین یا همسر مستمری بازنشستگی  -     5بیمه بیکاری   -    8مستمری ارگانهای حمایتی  - 9

فردی به  درآمد حاصل از فعالیت های دستمزد به عنوان کارمند/ کارگر از بخش خصوصی یا غیر دولتی   حکومتی به صورت مستقیم

 درآمد حاصل از فعالیت های فردی حاصل از مدیریت منابع شخصی  سایر با ذکر عنوان : ................  صورت کارمزدی

 عنوان مهارت:............................ -            9دارد  -        0ندارد - 6وضعیت حرفه آموزی : الف( مهارت حرفه ای:   -9

 عنوان مهارت: ................... نام سازمان صادر کننده مدرک: .......................   ندارد  -  0دارد  - 6وزی:  مدرک حرفه آم

       بلی   -       0خیر  - 6آیا تاکنون وام بانکی دریافت داشته اید؟  -3

تاریخ  مبلغ کل وام نام بانک

 دریافت وام

 مبلغ قسط  عنوان وام دریافتی 

 ماهیانه 

اقساط باقی 

 لوازم مانده 

 یضرور

 منزل

 دیخر ییاشتغالزا مسکن ازدواج

 خودرو

 با ریسا

 ذکرنام
 سال  تعداد

            

            

 

                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                       ( وضعیت مسکن و دارائی                                                                                    3

ملکی بدون مشارکت بهزیستی تهیه نموده    )ملکی به مشارکت بهزیستی تهیه نموده است   ملکی  – 6واحد مسکونی: نوع مالکیت  -6

سازمانی -  9شخصی-   7فاقد منزل-  1سکونت رایگان  –    5وقفی  –     8منزل پدری –      9استیجاری  –          )0است

 3-چادرنشین  62-مسکن بالعوض  66-منزل بستگان  60-منزل دوستان  69-منزل ورثه ای  68-امانی ،65- خوابگاه یا

  سایر با ذکر نام .............  خوابگاه دانشجویی- ،61پانسیون

          تومان..................مبلغ اجاره ماهیانه: ..    مبلغ رهن .....................تومان 

 

 پرونده دانشجویی

/ رشته :.........../ گروه تحصیلی :............./ واحد دانشگاهی:............./ نوع دانشگاه :............./ مقطع:......./ شهرستان:...........استان محل تحصیل

 :............../ کارت دانشجویی:........./ شماره دانشجویی:.........../ شماره حساب در بانك رفاه.....:.........../ سال شروع تحصیلی:................تحصیلی

 

 پرونده مسکن 

 / عشایرحاشیه / روستا/هزار نفر 05/ شهر پایین هزار نفر 05موقعیت محل: شهر باالی 

 / خارج از بافت فرسودهموقعیت جغرافیایی: در بافت فرسوده

 / فرسوده و غیرمقاوم ت سالمت ملك: مناسب و مقاوموضعی

 ندارددارد     توان مشارکت خانوار در تایم سهم آورده مسکن چه مبلغی می باشد؟

 ............... تومان توان مشارکت خانوار در پرداخت اقساط ماهانه تسهیالت مسکن چه مبلغی می باشد؟
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 ات و تحول اداریمرکز فناوری اطالعات، ارتباط

 

 سامانه مثبت زندگی

 M6-0فرم   396609-28نسخه :  فرم گزارش بازدید منزل

 نام و نام خانوادگی بازدید کننده: ................................

 تاریخ بازدید: ..............................  ساعت بازدید: ..................... 

 نام و نام خانوادگی: ................. کدپرونده:.............  ونده:اطالعات هویتی بازدید ش (6

 اطالعات مربوط به محل سکونت و منزل مسکونی (0

 نام محله:................................ منطقه: .........................

  نوساز بودن              سال قدمت(  02: قدیمی)بیش از وضعیت ساختمان-

 چادر      زیرزمین مسکونی    ویالیی        وضعیت مسکن: آپارتمانی - 

       فقیرنشین      متوسط نشین   : مرفه نشینوضعیت عمومی منطقه سبراسا موقعیت منطقه جغرافیایی محل زندگی-

 .سایر...................  روستانشین     حاشیه نشین        سکونت گاه های غیررسمی

 قدمت بنا ..............سال   – 9زیر بنا ................متر          – 0مساحت کل زمین................متر             - 6مترای ساختمان:  -

 -      1حیاط - 5تعداد اتاق ....     –     8اتاق -       9آشپزخانه  -      0هال و پذیرایی  - 6تسهیالت واحد مسکونی: -

 سایر با ذکر نام : ...............              -     66تلفن ثابت  -     62گاز شهری  -       3آب و برق  -     9پارکینگ -     7حمام  

   5اجاق گاز  -   8رادیو ضبط و تلویزیون  -   9پنکه و کولر -     0یخچال و فریزر - 6وسایل و امکانات اساسی منزل :  -

      62گلدوزی  –چرخ خیاطی  -     3کامپیوتر  -        9فرش  -       7بخاری و آبگرمکن  -     1ماشین لباسشویی  -

 با ذکر نام : ............................      سایر  -     60کابینت آشپزخانه  -   66مبلمان  -

 کند:  افرادی که فرد درحال حاضر با آنها زندگی می-

 تنها     با دوستان     سایر بستگان    با والدین     فقط با فرزندان      فقط با همسر    با همسر و فرزندان

 وضعیت پایداری نداشته است 

 (انجام نشده  ) انجام شده  ، نیاز داردسازی منزل: نیاز نداردوضعیت مناسب-

 وسایل زندگی،  سطح رفاه و زندگی فرد بر اساس کمیت-

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         خیلی مناسب

 سطح رفاه و زندگی فرد بر اساس کیفیت وسایل زندگی،-

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          خوب          خیلی خوب 

 )رعایت قواعد و مقررات( منزل، نظم و انیباط موجود در-

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         خیلی مناسب

 میزان رعایت بهداشت عمومی در منزل،  -

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         خیلی مناسب

 

 )برای هریك از اعیا دارای ناهنجاری بود( سوابق فرد و یا خانواده اطالعات مربوط به (9

 ندارد دارد سابقه دستگیری-

 ندارد دارد سابقه محکومیت کیفری -

 ندارد دارد سابقه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن-

 ندارد سابقه ترک مواد دارد-

، ، ترک تحصیل، فرار از منزلاعتیاد ا دارای ناهنجاری بود(:  )برای هریك از اعیناهنجاریهای اجتماعی فرد و خانواده -

 سایر:......................  درآمدهای غیرقانونی  خشونت خانگی

 

 خانوادهاطالعات مربوط به وضع ظاهری  (8

 ، خانوادهبهداشت فردی و نظافت ظاهری -
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 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         خیلی مناسب

 ، خانوادهوضعیت و کیفیت پوشاک و لباس  -

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         خیلی مناسب
 

 اطالعات مربوط به وضعیت روانشناختی و خلق و خوی اعیاء خانواده،  (5

، استرس  ، مودب در گفتار و رفتار ، صمیمی و ساده پرخاشگر عصبی و ،   غمگین،   با نشاط؛ چگونگی برخورد اولیه-

 ،  ........................................نگرانیو 

 جو عاطفی حاکم بر خانواده-

  نامطلوب کامال           نامطلوب          متوسط         مطلوب         کامال مطلوب

     

 )برای هریك از اعیا خانواده که وجود دارد(  اختصاصیهای انمندی ها و عالقه ها مهارتاطالعات مربوط به تو (1

 ..........، سایر، تألیف کتاب، سابقه تدریس، دارای اکتشاف، دارای اختراع، فنی، رایانه، قرآنی، هنریورزشی

، ، آسیایی، المپیاد، کشوریستانی، اای، منطقه: شهرستانی، هنری، ورزشیهای کسب شده )فرهنگیمقام

 (، پارالمپیكجهانی

تمام وقت      :نوع عیویت /( ، نداردهای خودیار: داردهای مردم نهاد، گروههای غیردولتی، سازمانعیویت در تشکل

و سابقۀ عیویتپاره وقت ........ 

6-... 

0-... 

 .................................مهارتهای شغلی و حرفه ای: ......................-

 مهارتهای هنری و ورزشی: .........................................................  -

 مهارت های اجتماعی و ...: ..........................................................-
 

 واده به تفکیك اعیای خان اطالعات مربوط به سبك و شیوه زندگی (7

 کارهای خانه     شاغل     تحصیل   بیکاری   اوقات شبانه روز: فعالیت اصلی در-

عیویت در         رسانه های اجتماعی      تلویزیون      گردش    سفر     مطالعه: و تفریحات و سرگرمی اوقات فراغت -

 سایر.......  ورزش       بازی   گروه ها

 (شب خواب      (     )روزخواب کم خواب   یداری: )بیخوابسبك خواب و ب -

 خیلی نامناسب       نامناسب        متوسط        مناسب         خیلی مناسب: وضعیت تغذیه-

 عادات فردی و خانوادگی،-

6-................................................ 

0-............................................... 

 اطالعات مربوط به روابط اجتماعی و فامیلی، (9

     طردشده     حمایتگر معنوی     حمایتگر مادی: جایگاه فرد در خانواده-

 :وضعیت ارتباط خانواده و افرادی که با خانواده رفت و آمد دارند -

با دوستان           با افراد محدودی از خانواده ارتباط دارند          دبا اقوام دور ارتباط دارن         با اقوام نزدیك ارتباط دارند

 ارتباط با:.......................       اصال ارتباط ندارند            خانوادگی ارتباط دارند

 

 اطالعات مربوط به حمایت خانواده و بستگان:  (3

  وضعیت اقتصادی و میزان دارائی والدین،

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         بخیلی مناس

 وضعیت اقتصادی خواهر و برادر و سایر بستگان، 

 خیلی نامناسب            نامناسب          متوسط          مناسب         خیلی مناسب
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 نوع حمایت مالی و غیر مالی به تفکیك حمایت کنندگان (62

نام حمایت 

 کننده

 نوع حمایت  نسبت

 مالی/غیرمالی

 عنوان حمایت تواتر زمانی

     

 

 ندارد سابقه دریافت کمك مالی ) برای افراد نیازمند مدیریت مورد( دارد-62-6

    از:نهادهای خیریه تاریخ دریافت کمك

    ازسازمان بهزیستی

از   ازکمیته حیرت امام 

 سایر نهادها

 توضیحات یزانم نوع کمك 

     

     

 

 مشکالت فرد و خانواده و تاریخچه آنها  (66

 فرد/ اعیای خانواده ردیف

 در صورت وجود

 عنوان مشکل

 ..-6 خود فرد 

0-.. 

 ..-6 اعیای خانواده 

0-.. 

 

 خانواده توسط مددکار: برایتجزیه و تحلیل وضعیت  (60

 عنوان تحلیل ردیف

 ..-1 نقاط قوت 

2-.. 

 ..-1 نقاط ضعف 

2-.. 

 

 برای خانواده: برنامه اقدام پیشنهادی مددکار با تعیین اولویت، (69

 برنامه اقدام تعیین اولویت ردیف
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

 

 سامانه مثبت زندگی

 M-12  فرایند 396609-28نسخه :  ارائه خدمتفرآيند  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری مرکز

 

 سامانه مثبت زندگی

 M-12  فرایند 396609-28نسخه :  اعتراضفرآيند  
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

 

 سامانه مثبت زندگی

 SC-30 –فرایند   396609-28نسخه :  فرآيند اجتماع محور
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 ز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداریمرک

 

 سامانه مثبت زندگی

 SC6-29فرم   396609-25نسخه :  پرونده محلهفرم 

 

در فعالیت های مراکز مثبت زندگی، در دو مرحله اطالعات مربوط به محله بدست می آید. پرسش هـای زیـر وضـعیت      

اسـت. در ایـن مرحلـه      community mobilizationراینـد  ایده آل از اطالعات مورد نیاز در تصمیم گیری بـرای ف 

بـه کـار    "در صورت امکان "اطالعات به دو دسته تقسیم شده است،  جمع آوری گروهی از اطالعات که  برای آنها قید 

 نرفته است، الزامی است.

امل بـا آنـان، اطالعـات بـه     پس از شناسایی اولیه و آشنایی با افراد کلیدی و روش های جلب حمایت آنان و مردم  و تع 

صورت دقیق تر بدست خواهد آمد. این دسته از اطالعات را تسهیل گر با کمك مردم و نیز داده هـایس ثانویـه موجـود    

 بدست می آورد. فعالیتهایی که به  ارزیابی وضعیت محله و نیاز سنجی و داشته سنجی معروف است.

معرفی مرکز مثبت زندگی و در صورت لزوم بهزیسـتی شهرسـتان بـا     برای تکمیل این داده ها الزم است تسهیل گر با

نیروی انتظامی منطقه هماهنگی نماید) موافقت آنان را به صورت مکتوب جلب کند(، ثانیا به هـی  وجـه بـه داده هـای     

آورد. ثانویه موجود اتکا نکند و خود شخصاً با حیور در محله در ساعات مختلف شـبانه روز ایـن اطالعـات را بدسـت     

اطالعات باید به صورت فوری یادداشت شده و به صورت روزانه ثبت قابل دسترس بشود. محل نگهداری ایـن اطالعـات   

در مرکز مثبت زندگی بوده و محرمانه تلقی می شود. تا پس از پایان انجام مطالعه به صورت مناسب در اختیار ذی نفعان 

ه حتما باید نظر سوپروایزر سازمان اخذ شود) در جلسه ای که مستندات قرار بگیرد. برای انتشار اطالعات در سطح محل

آن قابل مشاهده باشد( . قاعده اصلی این است که تا حد ممکن اطالعات در اختیار مردم محله قـرار بگیـرد و تـا حـد     

 امکان از انتشار آن در سایر محالت جلوگیری شود.

 برای تبدیل به فرمت های ورود داده  به رایانه صورت بندی شود.  بسیاری از این پرسش ها می تواند به شکل مناسب
 

 ويژگي هاي جغرافیايي (1

 محل قرار گرفتن از نظر جغرافیایی   .6

   ............................. :استان .0

 : .............................  شهرستان .9

   :  .............................  محله .8

 .... کیلومتر  :استان/ مرکز شهرستانتا مرکز  محله فاصله .5

 .... کیلومترمربع :مساحت تقریبی محله .1

 .... نفر      : جمعیت )تقریبی(تعداد  .7

 به چه صورت می باشد؟ محلهبه سایر قسمت های  دسترسی .9

                                  بن بست است .محل رفت و آمد به سایر قسمتهای منطقه وجود دارد 

  :جغرافیایی و طبیعی عوارض .3

    رودخانه    تپه جنگل     دریاچه     سایر: ........................دره 

  Gis: محل مشخص نمودن مکان نما در نقشه  .62

 )محدوده محله و نشان دادن خیابان ها  و میدان های اصلی و بخش های منفك شده از بافت اصلی ( 

  جانمایی مکان های مهم روی نقشه: .66

 بیمارستان ومراکز درمانی    مراکزانتظامی      مراکز اصلی خرید      مراکزتجمع شامل مسـجد  ،مراکزتفریحـی

مراکز دولتـی سـازمان بهزیسـتی        مراکز آسیب اجتماعی    مراکزاصلی مسکونی       ورزشی وگذران اوقات فراغت

     مراکز غیر دولتی مرتبط با سازمان بهزیستیاکز آموزشی  مرسایر موارد 
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 ؟چگونه است وضعیت تفکیك سکونت بر اساس وضعیت برخورداری  .60

 ودگی ساختمان ها،.....(هری، وضعیت نمای ساختمان ها، فرس)براساس تراکم جمعیت، امکانات ش 

                      منطقه برخوردار منطقه  غیر برخوردار 

محل سکونت یا اشتغال گروه های خاص جمعیتی یا قومی به چـه صـورت مـی    ؛ بخش های مختلفتفکیك پذیری محله به  .69

  باشد؟

بیش از سه بخش   نام ببرید: ......... -سه بخش       بله –دوبخش     بله  -بله               تفکیك ناپذیر 

 

 تاريخچه محله (2

  تاریخ شکل گیری محله:  ........ سال .6

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، شهری، حوادث طبیعی )منظور از تغییرات: فاق افتاده است. مهمترین تغییراتی که در محله ات .0

 (، و........و انسان ساخت

 اطالعاتی بعامن محله نوع تغییر تاریخ ردیف

    

 

پیش بینی سناریوهای پیش رو برای وضعیت آینده) قسمت پیش بینی برای وضعیت آینده پس از تکمیل داده هـای دیگـر    .9

 ته می شود( نوش

 اطالعاتی بعامن برنامه های آینده محلهعنوان  تاریخ ردیف

    

    

 

 

 ويژگي هاي اجتماعي (3

 گروه های کنار گذاشته شدهنیز باورها و ویژگی های رفتاری و آداب و سنن غالب و معرفی گروه هایی با  .6

 ویژگی عنوان گروه  ردیف

   

   

 

 )در صورت امکان( ؟تچگونه اس رفت و آمد در محله وضعیت .0

شلوغ         معمول نسبت به شرایط شهرستان      خلوت        

 از )زمان(  ..............          تا )زمان( ......................  )در صورت امکان( چگونه است؟ ساعات اوج رفت و آمد .9

 وسیله رفت و آمد در محله چگونه است؟ .8

            پیادهو موتور سیکلت               دوچرخه                وسیله نقلیه عمومیوسیله نقلیه شخصی 

 ؟است نفرچند  مثبت زندگیمراکز  افراد نیازمند به خدمات برآورد کمی )تعداد( .5

 )در صورت امکان(روابط قابل مشاهده در خیابان ها و کوچه های اصلی چگونه است؟   .1

                  افراد آشنا           افراد غریبه 

 )در صورت امکان(روابط قابل مشاهده در کوچه های فرعی و بن بست چگونه است؟   .7

                             افراد آشناافراد غریبه 

 نحوه جلب حمایت آنان به چه صورتی بوده است؟ شناسایی شده اند؟ محله،آیا افراد مرجع و نیز افراد مطلع  .9

      بله                   خیر 

6- 

0- 
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 )در صورت امکان( آیا افراد و گروه هایی که از نظر عموم مردم نامطلوب محسوب می شوند شناسایی شده اند؟  .3

                               بلهخیر 

 برآورد نوع و میزان مشارکت در موضوعات مربوط به محله ) محیط( )در صورت امکان( .62

 میزان مشارکت موضوع مشارکت

خیلی زیاد زیاد  متوسط کمخیلی کم 

 نوع مشارکت

 (   محیطهمسایگان )افراد() 

   

   

   

برآورد نسبت کودکان، نوجوانان، جوانان وسالمندان محلی که با یکدیگر وقت می گذراند) داخل یا خارج از محلـه( ) در   .66

 خیلی زیاد زیاد      وسط     متکم        بسیار کم           صورت امکان( 

 خیربله         همکاری  داوطلبانه دارند؟ آمادکی آیا مردم برای فعالیت های اجتماعی  .60

داشـته  انگیزه بیشتر برای فعالیت و همکـاری داوطلبانـه   نسبت به جمعیت عمومی  روه هایی در محله هستند که آیا گ .69

 خیربله         ؟ باشند

 خیلیکم    متوسط    زیاد   زیاد    خیلی ؟چقدر است محله نان در داخلاشتغال ز برآورد .68

 )در صورت امکان( 

 چقدر است؟ )در صورت امکان( برآورد بعد خانوار و وجود خانواده گسترده در محله .65

          دو نفره         زتك نفره     سه نفره           چهار نفره         پن  نفره ز پن  نفرهبیش ا 

 شب در محله) از نظر ویژگی های قابل حصول دموگرافیك( به چه میزان است؟ برآورد تفاوت جمعیت روز و .61

 .......نفر جمعیت روز  

 ........نفر   جمعیت شب

 ........نفر   تفاوت جمعیت

عـین در بیشـتر روزهـای    )منظور از شغل فعالیتی است که منجر به درآمد م ساکنین محله چگونه است؟ اشتغالبرآورد  .67

 (. زنان خانه دار، دانشجویان و دانش آموزان غیرشاغل در این گروه قرار نمی گیرندفصل می شود

   بسیار زیاد    زیاد      متوسط        کم  بیکار(بسیار کم(      

 برآورد میانگین درآمد خانوار چگونه است؟) درماه( .69

کمتر از یك میلیون      ه میلیون  یك تا س        سه تا ده میلیون باالی ده میلیون 

 برآورد مشاغل اصلی ساکنان محله چگونه است؟ .63

    کارگر غیرماهر   کارگر ماهر     کارمند      راننـده       مغـازه دار و باغبـانی    کشـاورز  و  دامپـروری

     سایر:     غل خانگیمشا          تجارت  درآمد بدون شغل مولد          دامداری

 سطح متوسط سواد محله چیست؟ .02

       بی سواد و ابتدایی   

 

 ويژگي هاي محیطي (4

( مشـاهده  ، شهرداری)از جمله بهزیستیمحله رفع نیاز برای به تفکیك مسؤل حاکمیتی  چه نیازها و مشکالت محیطی .6

 .........................-9.................... -0...................  -6 شده است؟

 .........................-9.................... -0...................  -6 :امکانات محیطی قابل مشاهده .0

 .........................-9.................... -0...................  -6 :مشکالت اجتماعی قابل مشاهده .9

 .........................-9.................... -0...................  -6 :امکانات اجتماعی قابل مشاهده .8

 وضعیت استحکام ساختمان ها .5

               % ....   )مستحکم )مقاوم در برابر زلزله                             % ....    استاندارد                % ....غیر ایمن 
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 وضعیت تراکم ساختمان ها   .1

تراکم باال( متراکم(          % .... تراکم متوسط                پایین تراکم                                         % .... 

 )از نظر آسیب پذیری بافت محله(برآورد خطر هنگام بحران .7

   بسیار زیاد    زیاد      متوسط        کم  بسیار کم      

 

  له به ساکنین ارائه می شود.ی که در محخدمات .9

 :سازمان ارائه دهنده خدمت نوع خدمت

اجتماع محور 

  متخصص محور 

دولتیییییییی  

غییییردول

 تی

اعتماد  براورد نتایج منابع گستردگی مخاطب طول زمان

 عمومی

)در صیییورت 

 امکان(

         

 

ی، منجر به دور شدن مردم یا  افراد ذی ا توسط مرکز مثبت زندگهشناسایی دستگاه ها و سازمان هایی که همکاری با آن .3

 )در صورت امکان( )به تفکیك( می شود. نفوذ

 

داشته های محلی ، نظیر امکانات جذب درآمد، ویژگی های اخالقـی خیـر خواهانـه، داشـتن مـوقعیتی کـه بـه دلیـل          (5

 نام ببرید:       ك در محله( منابع یا حمایت خاصی دریافت می کند) مثال وجود ساختمان های دیپلماتیبرخورداری از آن، 

 )در صورت امکان( متوسط به سال    ........طول مدت سکونت:  

 )در صورت امکان(محله:  از میزان مهاجرت 

   بسیار زیاد    زیاد      متوسط        کم         بسیار کم 

 وضعیت نامناسب شهری   تنزل وضع اقتصادی           بهبود وضع اقتصادی       علت مهاجرت:  

                           وضعیت مطلوب شهری   وضعیت نامناسب اجتماعیوضعیت مطلوب اجتماعی 

 

 )در صورت امکان( :میزان مهاجرت به محله

   بسیار زیاد    زیاد      متوسط        کم         بسیار کم 

 وضعیت نامناسب شهری نزل وضع اقتصادی             تبهبود وضع اقتصادی       علت مهاجرت: 

                           وضعیت مطلوب شهری   وضعیت نامناسب اجتماعیوضعیت مطلوب اجتماعی 

 

 (نیاز به تعریف)شبکه:  محله: ی اجتماعیتعداد شبکه ها

   بسیار زیاد    زیاد      متوسط        کم      بسیار کم 

 سایر:.....................   مهاجرت  گروهیمهاجرت خانواده     مهاجرت جوانان    مهاجرت غالب:   نوع

 

 :  گزارش انشایی از وضعیت محله (6
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

 

 سامانه مثبت زندگی

 BF-13  فرم 396609-25نسخه :  فرآيند  مشارکت خیرين و داوطلبان
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  ( تومان به مبالغ)  آزاد مراجعین برای(  زندگی مثبت)  بهزیستی خدمات مراکز در خدمات ارائه تعرفه
 

 

 

 02و حداکثر  7حداقل  با توجه به ظرفیت اتاق مربوط به کارگروهی مرکز ،  تعداد نفرات برای آموزش های تخصصی*

 می باشد  نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبالغ تعرفه خدمت ردیف

1 
مصاحبه های تخصصی ) ثبت درخواست / تشکیل پرونده  و پاسخگویی به مراجعین، 

 و انجام استعالمات و پیگیری های مربوطه (مصاحبه اولیه ، اخذ و بررسی مدارک  
 تومان 02222

2 
بازدید منزل و تحلیل و تشخیص و تعیین اولویت های نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه 

 کمکی 
 تومان 52222

3 
آموزش های تخصصی )آموزش های تشکیل و تحکیم خانواده ،  آموزش های  مهارتهای 

 اجتماعی  و معلولیت ها زندگی و پیشگیری از آسیب های

تومان  62222

 *برای هر نفر


