
 

 

 

 

 

 شیوه نامه جانمایی 

 مراکزخدمات بهزیستی) مثبت زندگی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89اسفند   



 مقدمه 

در راستای تشکیل مراکز خدمات بهزیستی ) مثبت زندگی ( منطبق بر دستور العمل اجرایی ابالغی 

دستورالعمل مذکور، شیوه  9ماده  9جزء الف بند و مطابق با  6/62/39مورخ 603921/39/322به شماره 

به شرح ذیل  تدوین تسهیل در دسترسی خدمت گیرندگان ، با هدف  جانمایی مراکز موصوف ،نامه 

 می گردد.

 ضوابط و فرآیند جانمایی :

منازل  GISنقاط  ، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی کشورمرکز فناوری اطالعات -6ماده 

انتخاب مراکز مثبت زندگی بر اساس پیشنهاد مددجویان را در اختیار استانها قرار می دهد و 

 انجام می گیرد. GISنقاط 

مطابق با جدول )تحت پوشش  خدمت گیرندگانتعداد مراکز مثبت زندگی براساس  -0ماده 

 گیرد. قرار می ( در اختیار شهرستان پیوست

با جانمایی مطابق رامحل پیشنهادي متقاضی براي تاسیس مركز وظف است بهزیستی شهرستان م -9ماده 

انجام شده  و تراكم جمعیتی محل زندگی مددجویان ، بررسی و قبل از موافقت اصولی ، نتیجه بررسی 

 را به متقاضی اعالم می دارد

 محدودهدرصد پرونده ها در  02باید به گونه ای باشد که حداقل  مرکز جانماییاولویت  -4ماده 

کارگروه عملیاتی ، با تشخیص خدمت گیرندگانبا نزدیکترین فاصله به محل زندگی و  مرکز

 .صورت پذیرد ،استان

محل زندگی  کزامربه نزدیکترین  ن، پرونده های آبه هردلیلی در صورت تعطیلی مرکز -5ماده 

 .گرددمی قل منتتا زمان تاسیس مرکز جدید، مددجویان، 

ماه، نسبت به تعیین تکلیف  9ظرف مدت حداکثر بهزیستی شهرستان موظف است  :6 تبصره

 ، اقدام نماید.(تعطیل شدهمرکز )جایگزین مرکز 



خدمات  مراکزمتقاضیان موظف است صدور مجوز استان  01سیون ماده ی: کم0 تبصره

 را در اولویت قراردهد. بهزیستی)مثبت زندگی(

می بایست در اسرع وقت، اطالعات و مدارك  سکونت در صورت تغییر محلمددجو  -1ماده 

 مربوط به محل زندگی خود را به مرکز مثبت زندگی اعالم نماید.

 

تبصره توسط کارگروه تخصصی تدوین و در جلسه مورخ  0ماده و  0این شیوه نامه در  - 0ماده 

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

 االجرا می باشد


