
 

 

 

 

 
 

 مراکز خدمات بهزیستی بر شیوه نامه نظارت

 ) مثبت زندگی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 اسفند



 

1 
 

 مقدمه:

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

دستورالعمل مذکور، شیوه  62ذیل ماده و مطابق با تبصره  6/62/89مورخ 608921/89/822به شماره 

 به شرح ذیل تدوین می گردد. 0با اهداف مندرج در ماده نامه نظارت بر مراکز موصوف 

 تعاریف: - 1ماده 

 ا و ارائه، استانداردهور حصول اطمینان از رعایت قوانین، ضوابطبه منظ نظارت: اقداماتی که

 انجام می گردد. خدمات کمی و کیفی مراکز

در سطح شهرستان ، استان و ستاد سازمان بهزیستی کشور به گروه کارشناسی که تیم نظارت:

 ارائه خدمات شکل می گیرد .کمیت و کیفیت نظارت برمنظور 

 انجام می گردد  در مرکزحضور از طریق  ی است کهنظارت نظارت میدانی:

 از طریق سامانه انجام می گردد به شیوه الکترونیک نظارتی است که  نظارت سیستمی:

 ارزیابی است که توسط مرکز انجام می گرددخود ارزیابی:

: نظر مراجعین از خدمات ارائه شده در مرکز ، به شیوه الکترونیک از طریق سامانه نظرسنجی 

 دریافت و ثبت می گردد 

 

 :اهداف - 2ماده 

 ایجاد وحدت رویه در نظارت  .6

 خدمات  ارائه کیفیتو کمیت  بررسی و ارزیابی .0

 شناخت و اصالح نقاط ضعف   .9

 ارائه پیشنهاد جهت اصالح فرایندها و دستورالعمل ها  .4

 کارآمدی مراکزتعیین  .5

 مرکز عملکرد بهره برداری از بازخوردها در بهبود مستمر .1
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 سطوح نظارت:- 3ماده  

 ( خدمات بهزیستی ) مثبت زندگی  مرکز : خود ارزیابیسطح اول .6

 نظارت مراجعین و خدمت گیرندگان از مراکزسطح دوم :  .0

 نظارت بهزیستی شهرستان سطح سوم: .9

 اداره کل بهزیستی استان نظارتسطح چهارم :  .4

 نظارت ستاد مرکزی :پنجم سطح  .5

. 

 :ف شدهدر سطوح تعری نظارت تیم ترکیب– 4ماده      

ول مرکز ئتوسط مس سامانهخود ارزیابی طراحی شده در  فرماطالعات تکمیل مرکز: 4-6

 . انجام می گردد

: از طریق تکمیل ، جمع بندی و تحلیل فرم های مراجعین و خدمت گیرندگان  4-0

 پیش بینی شده در سامانه انجام می گردد نظرسنجی مراجعین 

 

 : بهزیستی شهرستان  4-9

 :اعضاء  الف ( 

یک نفر نماینده با معرفی رئیس بهزیستی شهرستان و ابالغ مدیر کل استان بعنوان  -6

 تیم  مسئول

 دو نفر کارشناس با ابالغ رئیس اداره بهزیستی شهرستان بعنوان عضو تیم   -0

مثبت سامانه : ابالغ ها و اطالعات اعضاء تیم نظارت شهرستان میبایست در  6تبصره

 زندگی ثبت شوند.

 مدت اعتبار ابالغ اعضاء حداکثر دو سال می باشد:  0تبصره 

 وظایف:ب(    

 کز و نتایج جمع بندی شده نظر سنجی مراجعین ابررسی خود ارزیابی مر -6
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گزارشات  ماه یکبار (و ثبت دوادواری )حداقل هر برنامه ریزی جهت انجام بازدید های  -0

 سامانهمربوطه در 

 و حسب ضرورتبر اساس نتایج نظر سنجی مراجعین  موردیانجام بازدید های  -9

 اداره کل بهزیستی استان : -4-4   

 الف ( اعضاء 

 تیم مسئولیک نفر نماینده مدیرکل به عنوان  -

 نماینده کارگروه عملیاتینفر دو -

 ب( وظایف           

و بازدید میدانی حسب  بازدید های تیم نظارت شهرستان بررسی نتایج و گزارش های  -

 ضرورت

  مربوطه در سامانه یکبار ( و ثبت گزارش های انجام بازدید های ادواری )حداقل درسال-

 نظر سنجی مراجعین مراکز  بررسی نتایج جمع بندی گزارش های -

 به کارگروه عملیاتیارائه نتایج گزارش ها  -

 

  ستاد مرکزی -4-5

 اعضاء-الف 

 ستاد ) شورای معاونین (با مسئولیت دبیر کارگروه تخصصی اعضای 

 وظایف  -ب   

 بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه عملیاتی -

 و بازدید میدانی حسب ضرورت استان نظارتبررسی نتایج و گزارشات  -

 نظارت بر عملکرد صحیح سامانه -

 نظارتی حوزه های ستادی نمی باشد.تبصره: نظارت کارگروه تخصصی نافی وظایف 
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 نظارت  مراحل -5ماده 

عملکرد خود  ارزیابی ،آوربصورت ماهیانه مطابق فهرست یاد ،مسئول مرکز موظف است -5-1

 مربوطه ثبت نماید. را در سامانه

 .انجام می گردد از نحوه ارائه خدمت به صورت سیستمی  اخذ نظر مراجعین -5-0        

و  مسئولین مراکز مثبت زندگیبرای  در سیستم نتایج نظر سنجی مراجعین همشاهد تبصره :

 امکان پذیر می باشد .  تمام سطوح نظارت

 تیجه را مطابق فرم مربوطهو ن نموده بازدیداز مراکز  ادواریصورت  به بهزیستی شهرستان -5-9

 ثبت مینماید.  سامانهدر 

نتایج گزارشات نظارتی مرکز و شهرستان و نتایج جمع  منطبق بااداره کل بهزیستی استان  -5-4

ثبت می بازدید و نتایج در سامانه از مراکز  حسب ضرورتو بندی نظر سنجی مراجعین

 نماید. 

بهزیستی بازدید میدانی  نتایج گزارش های مشاهده ضمنمرکزی ، ستادتخصصی حوزه های  -5-5

و از مراکز و موردی  تصادفیبصورت موظف به انجام بازدید میدانی ، ساالنه شهرستان و استان

 می باشد.نتایج در سامانه ثبت 

نظارت و گزارش های بازدید های  فرآیند سیستمیو بررسی  رصد ضمن ،کارگروه تخصصی -5-1

می ارائه  ) شورای معاونین ( ستاد سازمان بهالزمگزارش های به صورت مستمر انجام شده 

 نماید 

 

 نظارت: وجوه-6ماده 

 و ملزومات ،، تجهیزات فیزیکی شامل شرایط ) و اختصاصی مرکز شرایط عمومینظارت بر  -1-6

 (نیروی انسانی

 بر اساس شیوه نامه های مربوطه و فعالیت های مرکز تاخدمنظارت بر  -1-0
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 بازخورد: -7ماده

از مرکز به و گزارش های دریافتی بازدید میدانی  ،نتایج نظرسنجی از مراجعین و خدمت گیرندگان 

هر یک از سطوح سازمانی نظارت، پیگیری و حسب نیاز مداخالت متناسب توسط صورت ادواری 

 معمول می گردد.

 

 رسیدگی به تخلفات: -8ماده 

نامه در صورت احراز موارد مشمول تخلف ،  در هریک از مراحل و شیوه های نظارت موضوع این شیوه

قانون تنظیم بخشی از مقررات  01سیزده گانه ماده مراتب مطابق با آخرین آیین نامه داخلی بندهای 

 مالی دولت اقدام و رسیدگی می گردد.

 

 ضمائم : -9ماده

اختصاصی و ، فهرست یادآور ارزیابی وضعیت عمومینظارت موضوع این شیوه نامه که شامل  ابزار

 عملکردی مرکز بوده به عنوان ضمائم الینفک این شیوه نامه ضمیمه می باشد.

 

تبصره توسط کارگروه تخصصی تدوین و در جلسه مورخ  4و  ماده 62این شیوه نامه در  -10ماده

، الزم س از ابالغ توسط ریاست سازمانستاد( به تصویب رسید که پ) شورای معاونین  5/60/89

 باشد.االجرا می 
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مرکزوضعیت عمومی ، اختصاصی و عملکردی  ارزیابی فهرست یادآور  

ارزیابی 

بهزیستی 

 شهرستان

خود ارزیابی 

 مرکز
 مرکز مناسب سازی ساختمان –ارزیابی وضعیت عمومی 

 بله خیر بله خیر

 ورودی اصلی مرکز  برای استفاده همگان قابل دسترس  می باشد؟        .6    

 رو است؟  االمکان هم سطح پیادهورودی مرکز حتی .0    

 های ورودی اصلی و فرعی مشخص شده است؟المللی دربعالئم بینورودی مرکز با  .9    

 ورودی مرکز روشنایی کافی دارد؟  .4    

 راهروها برای تردد  افراد دارای معلولیت خصوصا افراد دارای صندلی چرخدار مناسب است؟    .5    

 در مجاورت مسیر پلکانی موجود،  رمپ سراسری یا آسانسور هم وجود دارد؟   .1    

 ها در یک مسیر دارای ارتفاع و عمق یکسانی است؟  تمام پله  .7    

 پله از جنس سخت و غیرلغزنده است؟     .9    

 میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است؟    .8    

 ها و رمپ مسدود یا با موانعی مثل میله بسته شده است؟    فضای زیر رشته پله  .62    

 بینایان تعبیه شده است؟   عالئم حسی در کف، قبل از ورود به پله و در پاگردها برای هشدار به نابینایان وکم  .66    

 های باالیی و پایینی متضاد ) یا رنگ لبه جلویی هر پله متفاوت از رنگ پله بوده(است؟   رنگ بین پاگردها و پله  .60    

 هرگونه اجزای الحاقی غیر هم سطح بر روی کف پله نصب شده است؟     .69    

 دار رعایت شده است؟ سطوح شیب استاندارد .64    

 دار  غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار است؟    کف سطح شیب .65    

 دار با پاگرد آن متضاد است؟        رنگ و روشنایی سطح شیب  .61    

 میله دستگرد در طرفین سطح شیب دار نصب شده است؟         .67    

 ای وجود دارد؟               در امتداد و ابتدا یا انتهای رمپ پله  .69    

 دار، لبه محافظ پیش بینی شده است؟    های عرضی و پاگرد سطح شیبدر کناره  .68    

 دار نصب شده است؟    نشانگرهای لمسی رنگی با بافت متمایز در ابتدا و انتهای سطح شیب  .02    

 بخش پذیرش به وسیله عالئم و نورپردازی کامالً واضح و مشخص شده است؟    .06    

 سانتیمتر باالتر از کف تمام شده رعایت شده است؟  95 تا 72 استاندارد ارتفاع پیشخوان مراجعین ،حداکثر بین .00    

 فضای آزاد برای قرارگیری زانو زیر پیشخوان مراجعین  در نظر گرفته شده است؟    .09    

 امکان نزدیک شدن  فرد با صندلی چرخدار به میز پذیرش می باشد؟         .04    

 تغییرات نورپردازی به منظور کاهش تضاد بین فضای خارج و داخل مرکز انجام شده است؟   .05    

 های پادری، اختالف سطح ایجاد می کند؟   فرش  .01    

 سرویس بهداشتی مخصوص افراد دارای معلولیت در مرکز تعبیه شده است؟     .07    

 دسترسی به سرویس بهداشتی بدون مانع است؟        .09    

 کف فضاهای بهداشتی غیر لغزنده و ایمن است؟          .08    

 در سرویس بهداشتی زنگ خطرویژه افراد دارای معلولیت  نصب شده  است .    .92    

 درب فضاهای بهداشتی به بیرون باز می شود؟  .96    



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی 

بهزیستی 

 شهرستان

ارزیابی  خود

 مرکز
 مرکز مناسب سازی ساختمان –ارزیابی وضعیت عمومی 

 بله خیر بله خیر

 درب فضای بهداشتی از داخل قفل می شود ؟  -99    

  امکان باز شدن درب فضای بهداشتی  در مواقع اضطراری  از خارج  می باشد.  -94    

 امکان گردش صندلی چرخداردر فضای سرویس بهداشتی می باشد؟     -95    

 های دستگرد در طرفین کاسۀ توالت نصب شده است؟     میله  -91    

 بندی شده است؟   های آب گرم و فاضالب زیر روشویی محافظت و عایقلوله  -97    

 های تیز وجود دارد؟    زیر روشویی گوشهدر  -99    

 تمام لوازم توالت در جای ایمن نصب شده است؟      -99    

 دسترسی به کاغذ توالت آسان است؟     -98    

 آسانسور هم سطح ورودی و یا در دسترس بالمانع صندلی چرخدار قرار دارد-42    

 پوشش کف اتاقک آسانسور محکم، ثابت و غیرلغزنده است؟    -46    

    
 00986 باالبر ،استاندارد  باالبرهای عمودی باالبر ، مطابق با استاندارد شمارهدر صورت استفاده از  -40

 .سازمان ملی استاندارد ایران رعایت شده است 

 می باشد     سانتیمتر برای عبور صندلی چرخدار 92عرض مفید هر لنگه درب  حداقل -49    

 ها  به سهولت باز و بسته می شوندکلیه درب -44    

 آب سرد کن نصب شده در مرکز برای افراد دارای معلولیت قابل استفاده است؟   -45    

 های مرکزبه وسیله عالئم بین المللی ویژه افراد دارای معلولیت مشخص شده است؟   تمامی قسمت-41    

 های هشداردهنده شنیداری و دیداری در مراکز نصب شده است؟   سیستم-47    

    
ای ،مشخص شوند  با اختالف رنگ و نیز عالئم حسی المسههایی که به فضاهای خطرناك باز میدرب-49

 شده است؟  
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ارزیابی 

بهزیستی 

 شهرستان

خود ارزیابی 

 مرکز
 فضای اداری و نیروی انسانی مرکز –ارزیابی وضعیت عمومی 

 بله خیر بله خیر

 ؟ ( می باشدمتر  72/52حداقل  با تعداد پروندها )متناسب ضوابط فضای فیزیکی مرکز -6    

 موقعیت جغرافیایی مرکز، منطبق با  جانمایی پرونده های مددجویان سازمان می باشد ؟  -0    

 میز و صندلی اداری به تعداد کارکنان وجود دارد؟  -9    

 صندلی جهت مراجعه کنندگان پیش بینی شده است؟    -4    

 تابلو اعالنات / شیوه ای برای  اطالع رسانی در مرکز پیش بینی شده  است؟   -5    

 دارد ؟     دوربین مدار بست  خط تلفن  ، فاکس ، اسکنرپرینتر رایانه -1    

 شبکه داخلی دارد؟    -7    

 اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه سازمان بهزیستی کشور وجود دارد؟    -9    

 می باشد؟ و تخته وایت برد  ، پرده نمایش سالن آموزش مجهز به ویدیو پروژکتور -8    

 پیش بینی شده است . و اطفاء حریق ، برودتیسیستم حرارتی -62    

 پروانه فعالیت مرکز مثبت  زندگی در معرض دید مراجعان نصب شده است؟    -66    

 ساعت کار مرکز مطابق با ساعات کاری واحدهای خدماتی در شهرستان است؟ -60    

 ارائه خدمات در خارج از ساعت اداری با بهزیستی شهرستان هماهنگ شده است؟       -69     

 صاحب امتیاز مرکز کلیه کارکنان بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی  بیمه کرده است؟ -64     

  ؟ و مقررات قانونی مربوط به بهداشت محیط و رعایت امور ایمنی در مرکز رعایت شده استضوابط -65     

 مرکز مطابق با الگوی اعالم شده از سوی سازمان بهزیستی کشور می باشد؟ برگتابلو و سر -61    

    
تامین استانداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی، نیروی انسانی، تجهیزات الکترونیکی ، اداری، ایمنی و...تاحصول  -67

 نتیجه  پیگیری میگیرد؟    

 حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای صاحب امتیاز رعایت شده است     -69    

 حداقل مدرك تحصیلی برای مسئول مرکز رعایت شده است  -68    

 مسئول مرکز  در مصاحبه تخصصی توسط کارگروه عملیاتی تائید شده است؟      -02    

 گواهی پایان دوره آموزشی دارد؟      مسئول مرکز -06    

   ندارد در شیفت کاری مرکز در سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی اشتغال مسئول مرکز -00    

 حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای مددکار مرکز رعایت شده است    -09    

 حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای کارشناس پاره وقت مرکز رعایت شده است    -04    

 حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای اپراتور مرکز رعایت شده است    -05    

    

 تعداد نیروی انسانی مرکز منطبق با دستورالعمل می باشد  با توجه به تعداد پروندها ، -01
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ارزیابی 

بهزیستی 

 شهرستان

خود ارزیابی 

 مرکز
 مرکز و عملکردی اختصاصیارزیابی وضعیت 

 بله خیر بله خیر

 همکاری همه جانبه با ناظرین و کارشناسان اعزامی از بهزیستی صورت می گیرد؟     -6    

 کلیه مفاد دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات ابالغی از سازمان بهزیستی رعایت می شود؟-0    

 ؟کلیه خدمات ارائه شده و نحوه پاسخگویی منطبق با وظایف محوله می باشد-9    

 در صورت بروز هر گونه تخلف، گزارشات مربوطه  به صاحب امتیاز ارائه می گردد؟    -4    

 شرایط حضور کارشناسان مرکزدردوره های آموزشی پیش بینی شده فراهم شده است؟  -5    

 می گرددبه شکایات مطروحه از سوی مراجعین و نیروی انسانی تحت سرپرستی رسیدگی  -1    

 همکاری در اجرای طرح ها و برنامه های جدید سازمان بهزیستی دارد؟   -7    

 حفظ محرمانگی اطالعات موجود در مرکز رعایت می شود.       -9    

 تعرفه ابالغ شده از سوی سازمان بهزیستی کشور و سایر مراجع قانونی رعایت شده است؟ -8    

 در صورت دریافت درخواست فرزندخواندگی ، فرآیند تشکیل پرونده اولیه بدرستی انجام می گردد؟  -62    

 انجام می گردد؟   مربوطهثبت درخواست / تشکیل پرونده  و پاسخگویی به مراجعین مطابق با فرآیند - 66    

 فیلدهای فرم مصاحبه بدرستی تکمیل می گردد؟   -60    

 فرآیند اخذ و بررسی مدارك مطابق با شرایط پذیرش  انجام می گردد؟   -69    

 بازدید منزل در دوره زمانی پیش بینی شده انجام می گردد؟  -64    

 فیلدهای فرم بازدید به درستی تکمیل  می گردد  -65    

 فرآیند تحلیل ، تشخیص ، اولویت بندی نیاز متقاضیان و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی ، انجام می گردد؟ -61     

 فرآیند ارجاع درخواست  متقاضیان در زمان و مسیر مقرر انجام می گردد؟   -67    

 پیگیری امور مددکاری خانواده انجام می گردد؟  -69    

    
به مراکزسطح باالتر و سایر دستگاهها منطبق با فرآیندپیش  ، معرفی متقاضی در صورت تفویض ارجاع-68

 بینی شده انجام می گردد؟  

 نیازسنجی و داشته سنجی محلی منطبق با فرآیند پیش بینی شده انجام می گردد؟  -02    

 شناسایی داوطلبین ، خیرین و معتمدین محلی و حمایت طلبی انجام می گردد؟ -06    

 شناسایی ، بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی  محله انجام می گردد؟ -00    

 و اقدامات اجتماع محور انجام می گردد؟    CBOتسهیل گری و تشکیل تیم محله  / -09    

 شناسایی فعال جامعه هدف بدرستی انجام می گردد؟  -04    

 انجام می گردد؟توسط مرکز آموزش های تشکیل و تحکیم خانواده  -05    

 می گردد؟   ارائه آموزش های  مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی -01    

 پیشگیری از معلولیت ها منطبق با فرآیند پیش بینی شده انجام می گردد؟   جهتآگاه سازی برنامه های -07    

 غربالگری بینایی ، شنوایی ، اختالالت ژنتیک، و ... (  انجام می گردد   های ارجاع و پیگیری  -09    
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ارزیابی 

بهزیستی 

 شهرستان

خود ارزیابی 

 مرکز
 مرکز و عملکردی اختصاصیارزیابی وضعیت 

 بله خیر بله خیر

    
استعالمات و پیگیری های مورد نیاز جهت صدور و تمدید موافقت اصولی ،پروانه تاسیس ،  پروانه  -08

 فعالیت ، پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیر دولتی منطبق با فرآیند پیش بینی شده انجام می گردد . 

 اقداماتی در راستای اطالع رسانی و معرفی خدمات سازمان  انجام می گردد  -92    

 منطبق با فرآیند و ضوابط پیش بینی شده انجام می گردد؟   مشارکتهای مردمی  جلب و جذب -96    
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مرکزوضعیت عمومی ، اختصاصی و عملکردی  ارزیابی فهرست یادآور  

 

  وضعیت عمومی 

 ساختمان مناسب سازی  -1

 فضاهای عمومی:الف  

 خیربله      ورودی اصلی مرکز  برای استفاده همگان قابل دسترس  می باشد؟         .90

 خیربله      رو است؟  االمکان هم سطح پیادهورودی مرکز حتی .99

 خیربله      های ورودی اصلی و فرعی مشخص شده است؟المللی دربورودی با عالئم بین .94

 خیربله      ورودی روشنایی کافی دارد؟  .95

 خیربله      راهروها برای تردد  افراد دارای معلولیت خصوصا افراد دارای صندلی چرخدار مناسب است؟    .91

 خیربله      در مجاورت مسیر پلکانی موجود  رمپ سراسری و یا آسانسور هم وجود دارد؟   .97

 خیربله      رتفاع و عمق یکسانی است؟   ها در یک مسیر دارای اتمام پله  .99

 خیربله      پله از جنس سخت و غیرلغزنده است؟     .98

 خیربله      میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است؟     .42

 خیربله      ها و رمپ مسدود یا با موانعی مثل میله بسته شده است؟    فضای زیر رشته پله  .46

بینایان تعبیه شده ، قبل از ورود به پله و در پاگردها برای هشدار به نابینایان وکموجود عالئم حسی در کف  .40

 خیربله      است؟   

های باالیی و پایینی متضاد ) یا رنگ لبه برای هشدار به افراد دارای آسیب بینایی ، رنگ بین پاگردها و پله  .49

 خیربله      جلویی هر پله متفاوت از رنگ پله بوده(است؟   

 خیربله      هرگونه اجزای الحاقی غیر هم سطح بر روی کف پله نصب شده است؟      .44

 خیربله      دار رعایت شده است؟ سطوح شیب استاندارد .45

 خیربله      دار  غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار است؟    کف سطح شیب .41

 خیربله      دار با پاگرد آن متضاد است؟        رنگ و روشنایی سطح شیب  .47

 خیربله      میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار نصب شده است؟           .49

 خیربله      ای وجود دارد؟                  در امتداد و ابتدا یا انتهای رمپ پله  .48

لبه محافظ به نحوی که مانع لغزش استفاده کننده گردد پیش بینی  ،دارهای عرضی و پاگرد سطح شیبدر کناره  .52

 خیربله      شده است؟      

 خیربله      دار نصب شده است؟    نشانگرهای لمسی رنگی با بافت متمایز در ابتدا و انتهای سطح شیب  .56

 خیربله      ردازی کامالً واضح و مشخص شده است؟   بخش پذیرش به وسیله عالئم و نورپ .50

شده است؟  رعایتسانتیمتر باالتر از کف تمام شده  95 تا 72 حداکثر بین،ارتفاع پیشخوان مراجعین استاندارد  .59

      بلهخیر 
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 خیربله      در نظر گرفته شده است؟   مراجعین فضای آزاد برای قرارگیری زانو زیر پیشخوان   .54

 خیربله      ؟        می باشدفرد با صندلی چرخدار به میز پذیرش امکان نزدیک شدن   .55

 خیربله      تغییرات نورپردازی به منظور کاهش تضاد بین فضای خارج و داخل مرکز انجام شده است؟    .51

 خیربله      اختالف سطح ایجاد می کند؟     ،های پادریفرش  .57

 خیربله      رویس بهداشتی مخصوص افراد دارای معلولیت در مرکز تعبیه شده است؟    س .59

 خیربله      سرویس بهداشتی بدون مانع است؟       دسترسی به  .58

 خیربله      است؟         و ایمن لغزنده غیر کف فضاهای بهداشتی   .12

 خیربله          است . در سرویس بهداشتی زنگ خطرویژه افراد دارای معلولیت  نصب شده  .16

 رخیبله         ؟می شوددرب فضاهای بهداشتی به بیرون باز  .10

 خیر  بله       درب فضای بهداشتی از داخل قفل می شود ؟ -98

 خیر  بله      باشد.  میاز خارج   امکان باز شدن درب فضای بهداشتی  در مواقع اضطراری  -42

 خیربله      ؟   می باشدگردش صندلی چرخداردر فضای سرویس بهداشتی  امکان  -46

 خیربله      های دستگرد در طرفین کاسۀ توالت نصب شده است؟     میله  -40

 خیربله      بندی شده است؟    و عایق محافظتهای آب گرم و فاضالب زیر روشویی لوله  -49

 خیربله      های تیز وجود دارد؟    زیر روشویی گوشه -44

 خیربله      تمام لوازم توالت در جای ایمن نصب شده است؟      -45

 خیربله      دسترسی به کاغذ توالت آسان است؟       -41

 

 تجهیزات: -ب 

آسانسور هم سطح ورودی و یا در دسترس بالمانع صندلی چرخدار قرار دارد؟ )عبور با صندلی چرخدار به  -47

 خیربله      پذیرد.(    می آسانی صورت 

 خیربله      پوشش کف اتاقک آسانسور محکم، ثابت و غیرلغزنده است؟     -49

سازمان ملی  00986 البر ، مطابق با استاندارد شمارهباباالبرهای عمودی  در صورت استفاده از باالبر ،استاندارد  -48

 خیربله       . شده استرعایت استاندارد ایران 

 

 سایر ملزومات: –ج 

 خیربله      سانتیمتر است؟     92 حداقل عرض مفید هر لنگه درب برای عبور صندلی چرخدار -52

 خیربله      ها  به سهولت باز و بسته می شوند؟    کلیه درب -56

 خیربله      آب سرد کن نصب شده در مرکز برای افراد دارای معلولیت قابل استفاده است؟    -50

بله      های مرکزبه وسیله عالئم بین المللی ویژه افراد دارای معلولیت مشخص شده است؟   تمامی قسمت -59

خیر 

 خیربله      های هشداردهنده شنیداری و دیداری در مراکز نصب شده است؟    سیستم -54

مشخص شده است؟  ،ای شوند  با اختالف رنگ و نیز عالئم حسی المسههایی که به فضاهای خطرناك باز میدرب -55

      بلهخیر 
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 فضای اداری : -0
متر متناسب با تعداد پروندها ( ؟  72/52ضوابط فضای فیزیکی مرکز منطبق با دستورالعمل رعایت شده است ) حداقل -0-6

      بلهخیر 

 خیربله       ؟  پرونده های مددجویان سازمان می باشد جانمایی منطبق با موقعیت جغرافیایی مرکز، -0-0

 

 تجهیزات و ملزومات:  -3
 خیربله      دارد؟  وجود کارکنان  به تعدادمیز و صندلی اداری  (6

 خیربله      ؟    پیش بینی شده استصندلی جهت مراجعه کنندگان  (0

 خیربله      ؟   است پیش بینی شده  در مرکز نات / شیوه ای برای  اطالع رسانیتابلو اعال (9

 ؟    دارد  دوربین مدار بست  خط تلفن  ، فاکس ، اسکنرپرینتر رایانه  (4

 خیربله      شبکه داخلی دارد؟      (5

 خیربله      دارد؟    وجود اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه سازمان بهزیستی کشور  (1

 می باشد؟  تخته وایت برد و پرده نمایش ،  ویدیو پروژکتورسالن آموزش مجهز به  (7

 پیش بینی شده است . و اطفاء حریق ، برودتیسیستم حرارتی  (9

 

 نیروی انسانی : -4
 

 شرایط اختصاصی صاحب امتیاز: -الف

 ندارددارد     حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای صاحب امتیاز رعایت شده است     

       

 شرایط اختصاصی مسئول مرکز: -ب

گفتاردرمانی، کاردرمانی، پزشکی، حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های   -6

 ،فیزیوتراپی ،شنوایی شناسی ،بینایی سنجی،ارتوپدی فنی   ،توانبخشی ،پرستاری

 ،مددکاری اجتماعی ،علوم اجتماعی ،علوم تربیتی ،) روانشناسی ) همه گرایش ها مشاوره و

   سایر رشته های وابسته به علوم بهزیستی برای مسئول مرکز رعایت شده است     داردندارد 

 

 خیربله      ی تائید شده است؟     مسئول مرکز  در مصاحبه تخصصی توسط کارگروه عملیات -0

 خیربله      گواهی پایان دوره آموزشی دارد؟      -9

 خیربله      دارد ؟   بکار در شیفت کاری مرکز در سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی اشتغال -4

 

 شر ایط اختصاصی سایر کارکنان -ج 

 خیربله      حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای مددکار مرکز رعایت شده است    -6
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بله      حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای کارشناس پاره وقت مرکز رعایت شده است    -0

خیر 

 خیربله      حداقل مدرك تحصیلی منطبق با دستورالعمل برای اپراتور مرکز رعایت شده است     -9

 خیربله      تعداد نیروی انسانی پیش بینی شده در مرکز منطبق با دستورالعمل می باشد   -4

 دارد؟     ، گواهی پایان دوره آموزشی  و کاربر کارشناس پاره وقت  مددکار  -5

 

 سایر شرایط -5

 

 خیربله       پروانه فعالیت مرکز مثبت  زندگی در معرض دید مراجعان نصب شده است؟     -5-6

 خیربله       ساعت کار مرکز مطابق با ساعات کاری واحدهای خدماتی در شهرستان است؟   -5-0

 خیربله       ارائه خدمات در خارج از ساعت اداری با بهزیستی شهرستان هماهنگ شده است؟         -5-9       

 خیربله        صاحب امتیاز مرکز کلیه کارکنان بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی  بیمه کرده است؟  -5-4       

 خیربله       ط و رعایت امور ایمنی در مرکز رعایت شده است؟ضوابط و مقررات قانونی مربوط به بهداشت محی-5- 5       

 خیربله     مرکز مطابق با الگوی اعالم شده از سوی سازمان بهزیستی کشور می باشد؟ برگتابلو و سر -5-1       

تامین استانداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی، نیروی انسانی، تجهیزات الکترونیکی ، اداری، ایمنی و...تاحصول  -7- 5      

 خیربله      نتیجه  پیگیری میگیرد؟    

 

 وضعیت اختصاصی و عملکردی -

 

 خیربله      همکاری همه جانبه با ناظرین و کارشناسان اعزامی از بهزیستی صورت می گیرد؟     -6

 خیربله      کلیه مفاد دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات ابالغی از سازمان بهزیستی رعایت می شود؟-0

 خیربله       کلیه خدمات ارائه شده و نحوه پاسخگویی منطبق با وظایف محوله می باشد؟-9

 خیربله      در صورت بروز هر گونه تخلف، گزارشات مربوطه  به صاحب امتیاز ارائه می گردد؟       -4

شرایط حضور کارشناسان مرکزدردوره های آموزشی پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی فراهم شده   -5

 خیربله      است؟

 خیربله      حت سرپرستی رسیدگی شده است؟      به شکایات مطروحه از سوی مراجعین و نیروی انسانی ت -1

 خیربله       همکاری در اجرای طرح ها و برنامه های جدید سازمان بهزیستی دارد؟   -7

 خیربله      حفظ محرمانگی اطالعات موجود در مرکز رعایت می شود.       -9

 خیربله      جع قانونی رعایت شده است؟ تعرفه ابالغ شده از سوی سازمان بهزیستی کشور و سایر مرا-8
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بله    در صورت دریافت درخواست فرزندخواندگی ، فرآیند تشکیل پرونده اولیه بدرستی انجام می گردد؟  -62

  خیر بدون اثر 

ه      بل انجام می گردد؟   مطابق با فرآیند تعریف شده ثبت درخواست / تشکیل پرونده  و پاسخگویی به مراجعین - 66

خیر 

 خیربله       می گردد؟   تکمیلفرم مصاحبه بدرستی فیلدهای  -60

 خیربله       انجام می گردد؟   مطابق با شرایط پذیرش اخذ و بررسی مدارك فرآیند  -69

 خیربله       انجام می گردد؟   در دوره زمانی پیش بینی شده بازدید منزل -64

 خیربله       می گردد    تکمیل بازدید به درستیفرم فیلدهای  -  65 

بله       انجام می گردد؟ ، و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی  متقاضیاننیاز  بندیاولویت  ،تحلیل ، تشخیص فرآیند -61 

خیر 

 خیربله       در زمان و مسیر مقرر انجام می گردد؟  فرآیند ارجاع درخواست  متقاضیان  -67

 خیربله       ری امور مددکاری خانواده انجام می گردد؟  پیگی-69

متقاضی منطبق با فرآیندپیش بینی شده ، معرفی سطح باالتر و سایر دستگاهها مراکز در صورت تفویض ارجاع به-68

 خیربله       انجام می گردد؟  

 خیربله       انجام می گردد؟  منطبق با فرآیند پیش بینی شده نیازسنجی و داشته سنجی محلی  -02

 خیربله       شناسایی داوطلبین ، خیرین و معتمدین محلی و حمایت طلبی انجام می گردد؟  -06

 خیربله       شناسایی ، بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی  محله انجام می گردد؟ -00

 خیربله       ر انجام می گردد؟  و اقدامات اجتماع محو  CBOتسهیل گری و تشکیل تیم محله  / -09

 خیربله       شناسایی فعال جامعه هدف بدرستی انجام می گردد؟  -04

 خیربله       ارائه آموزش های تشکیل و تحکیم خانواده انجام می گردد؟  -05

 خیر  بله     آموزش های  مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام می گردد؟  -01

بله       ؟  منطبق با فرآیند پیش بینی شده انجام می گرددپیشگیری از معلولیت ها  در راستای آگاه سازی -07
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 خیربله       انجام می گردد   منطبق با فرآیند پیش بینی شده ژنتیک، و ... ( 
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