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پیشگفتار
سـازمان بهزیسـتی بـه عنـوان اصلی ترین نهـاد دولتی متولـی رفاه و سـامت اجتماعی کشـور طی 
چنـد دهـه فعالیـت مسـتمر و موثـر، منشـأ خدمـات ارزشـمند تخصصـی و حمایتـی بـه گروه های 
مختلـف جامعـه به ویـژه گروه هـای تحت حمایت بوده اسـت و در حـال حاضر با توسـعه ماموریت ها 
و از طرفـی افزایـش نیازهـا، انتظـارات و مطالبات جامعه، نیازمند تقویت و توسـعه خدمات تخصصی 
و حمایتـی بـا بهره منـدی از ظرفیت هـای مردمـی و فنـاوری اطاعـات در قالـب شـبکه ای فعـال از 

واحدهای غیردولتی است. 
به همین منظور طراحی و اجرای الگوی ارائه متمرکز خدمات سازمان بهزیستی بر بستر IT که تسهیل 
دسترسی گروه های هدف و عموم مردم به خدمات سازمان، کاهش ترددهای غیرضروری و در نهایت 

توزیع عادالنه خدمات و افزایش رضایت مندی را موجب شود، در دستور کار قرار گرفت.  
بـر ایـن اسـاس و بـه اسـتناد بنـد 4 مـاده 26 قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت، الگوی 
تاسـیس مراکز غیردولتی تحت عنوان مراکز خدمات بهزیسـتی »+ زندگی« در پهنه بندی مناسـب 
و متناسـب بـا پراکندگـی جغرافیایـی و سـکونت گاه های گروه هـای هـدف تحت پوشـش در سـطح 
کشـور برنامه ریـزی و بـه منظور راهبری فرآیند تأسـیس و اداره مراکز مذکور، دسـتورالعمل و شـیوه 
نامه هـای اجرایـی تدویـن، تصویب، ابـاغ و برای سـهولت رجوع و بهره بـرداری از مفـاد آن، در قالب 

مجموعه حاضر تنظیم و مجلد شده است.   
شایسـته می دانـم از شـورای محتـرم معاونین سـازمان، مرکز فـن آوری اطاعات، ارتباطـات و تحول 
اداری، کارگـروه تخصصـی و سـایر مدیران سـتادی و اسـتانی که در تهیه و تدویـن این محتوا  نقش 

بسزایی داشته اند تشکر و قدردانی نمایم. 
دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
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مقدمه
سازمان بهزیسـتی بـه عنـوان نهـادی تأثیرگـذار در ارتقاء سـامت اجتماعـی در حوزه رفـاه اجتماعی 

کشور، منشأ ارائه خدمات ارزشمند تخصصی به گروه های مختلف جامعه است.  
بـا توجـه بـه ورود بـه گام دوم انقاب و چهل سـالگی این سـازمان و با عنایت به توسـعه مأموریت ها 
و افزایـش انتظـارات جامعـه، ضـرورت توسـعه خدمـات عدالـت محـور و بهره منـدی از ظرفیت های 
مردمـی بـه منظـور سـازماندهی شـبکه ای از واحدهـای غیـر دولتـی فعـال در کشـور را امـری 
اجتناب ناپذیـر نمـوده اسـت. به همیـن منظور طراحـی و اجرای راهـکاری برای ارائـه مجموعه ای از 

خدمات به مراجعین و پاسخگویی به جامعه هدف، بیش از پیش ضروری می نماید. 
بـا عنایـت بـه موارد فوق و با اسـتناد به بنـد »4« ماده »26« قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی 
دولت و در راسـتای تحقق شـاخص های سـامت اجتماعی و رعایت حقوق شـهروندی، دستورالعمل 
نحوه تاسـیس و اداره مراکز خدمات بهزیسـتی »+ زندگی« سازمان بهزیسـتی کشـور به شـرح ذیل 

تدوین شده است.  

ماده 1- تعاریف
مرکز خدمات بهزیستی »+ زندگی«

مرکزی غیردولتی اسـت که براسـاس بند »4« ماده »26« قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالي   -
دولـت، پروانـه فعالیـت دریافـت و مجموعه ای از خدمات سـطح یك سازمان بهزیسـتی در بسـتر 
فنـاوری اطاعـات و در راسـتای بهتر زیسـتن آحاد جامعه ارائـه می نماید،که از ایـن پس در این 

دستورالعمل باختصار »مرکز + زندگی« نامیده می شود. 
 صاحب امتیاز مرکز

شـخصی حقیقـی یـا حقوقـی واجـد شـرایطی اسـت کـه پـس از انجـام مراحـل پیش بینـی   -
شـده در ایـن دسـتورالعمل، موفـق بـه دریافـت موافقـت اصولـی و سـپس پروانـه فعالیـت از 
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سازمان بهزیستی می شود. 
مسئول مرکز

فـردی واجـد شـرایط اسـت کـه از طـرف صاحـب امتیـاز )حقیقـی یا حقوقـی( به بهزیسـتی   -
اسـتان معرفـی تـا پـس از طـی مراحل قانونـی، پروانه مسـئول مرکز را اخـذ و در مرکـز انجام 

وظیفه کند. 
خدمات سطح یك

مجموعـه خدمـات و فعالیت هـای قابل ارائـه در مراکـز »+ زندگی« )22 فعالیت( می باشـد که   -
در ماده 9 این دستورالعمل ذکر شده است. 

ستاد مراکز »+ زندگی«
کارگروهـی متشـکل از اعضـای شـورای معاونیـن سـازمان بـا دبیـری رئیـس مرکـز فنـاوری   -
اطاعـات، ارتباطـات و تحول اداری اسـت که برای تعیین سیاسـت ها، تصویب دسـتورالعمل ها 
و شـیوه نامه های اجرایـی و نظارتـی مراکـز »+ زندگـی«، مطابـق بـا مفـاد مـاده 12 ایـن 
دسـتورالعمل در سـتاد بهزیسـتی کشور تشـکیل می شـود؛ که از این پس در این دستورالعمل 

باختصار »ستاد« نامیده می شود. 
کارگروه تخصصی

کارگروهـی اسـت کـه جهت تدویـن دسـتورالعمل ها و هماهنگی بیـن معاونت های سـازمان و   -
نظـارت بـر تاسـیس و اداره مراکـز »+ زندگـی«، مطابق با مفـاد ماده 13 این دسـتورالعمل، در 

ستاد بهزیستی کشور تشکیل می شود. 
کارگروه عملیاتی استان

ایـن کارگـروه بـه منظـور راه انـدازی و اسـتقرار مراکـز »+ زندگی«، مطابـق با دسـتورالعمل ها و   -
شـیوه نامه های اباغی و منطبق با مفاد ماده 14 این دسـتورالعمل در سـطح بهزیسـتی تشـکیل 

می شود که از این پس در این دستورالعمل باختصار »کارگروه عملیاتی« نامیده می شود. 

ماده 2 – اهداف
افزایش آگاهی عمومی از وظایف، فعالیت ها و خدمات سازمان بهزیستی  -1

تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات سازمان  -2
کاهش ترددهای غیرضروری به مراکز و ادارات بهزیستی  -3

گسترش و فراگیری خدمات سازمان  -4
توزیع عادالنه خدمات  -5
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ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات  -6
ارائه مجموعه ای از خدمات سازمان دریك مرکز   -7

تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور در ارائه خدمات سازمان  -8
گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت فعال  -9

10- مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری
11- افزایش رضایت مندی مردم از خدمات سازمان

12- افزایش ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت
13- ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات سازمان

14- امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی
15- بهبود، اصاح و حذف فرآیندهای موازی 

16- امکان طراحی برنامه های جدید برای رفع نیاز و تقاضا
17- کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات 

18- تسهیل بازخورد از دریافت خدمات
19- تسریع و گسترش برنامه ها و ارائه خدمات استاندارد از طریق شبکه مراکز

ماده 3- شرایط عمومی تاسیس
الف- فضای فیزیکی

حداقـل فضـای مـورد نیاز برای تاسـیس مرکز، بـرای حداکثـر450 پرونده خانوار معرفی شـده   -1
توسـط بهزیسـتی، 70 مترمربـع شـامل فضاهای مدیریـت، پذیرش، سـالن انتظار، کانتـر ارائه 

خدمات الکترونیکی، مددکاری اجتماعی، آبدارخانه و سرویس بهداشتی است. 
تبصـره1: در صـورت وجـود هرگونـه محدودیـت اعـم از منابـع، نیـروی انسـانی و خانوارهای تحت 

پوشش، مرکز به ازای 150 خانوار با حداقل 50 مترمربع فضا قابل ایجاد خواهد بود. 
تبصـره2: حداقـل فضـای فیزیکی بـه منظور ارائـه خدمـات آموزشـی، آگاه سـازی و غربالگری 

50 مترمربع است.که می تواند در مرکز و یا خارج از مرکز تامین شود. 
سـاختمان و فضاهای مرکز باید برای اسـتفاده جامعه هدف به ویژه معلوالن و سـالمندان، برابر   -2
ضوابطـی کـه توسـط معاونت توانبخشـی ظـرف مـدت 15 روز پـس از اباغ این دسـتورالعمل 

تدوین و اباغ می گردد. مناسب سازی و قابل دسترس باشد. 
موقعیـت جغرافیایـی تاسـیس مرکـز براسـاس شـیوه نامه نحـوه جانمایـی و توسـعه مراکـز   -3
مثبت زندگـی، توسـط کارگـروه تخصصـي شهرسـتان مـورد بازدیـد و درصـورت تطابـق فضا با 
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اسـتانداردهای تعیین شـده در شـیوه نامه اباغی، تایید خواهد شـد. الزم به ذکر اسـت شیوه نامه 
مربوطه ظرف مدت یك ماه پس از اباغ این دستورالعمل تدوین و اباغ خواهد شد.  

ب- تجهیزات و ملزومات حداقل
میز و صندلی اداری جهت کارکنان  -

صندلی جهت مراجعه کنندگان به تعداد مورد نیاز  -
تابلو اعانات   -

رایانه  -
پرینتر، اسکنر، فاکس  -

شبکه داخلی   -
اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه سازمان بهزیستی کشور  -

خط تلفن  -
دوربین مدار بسته  -

ویدءو پروژکتور و پرده نمایش درسالن آموزش  -
تخته وایت برد در سالن آموزشی  -

سیستم حرارتی، برودتی و اطفاء حریق  -

ج- نیروی انسانی
صاحب امتیاز با شرایط اعام شده در ماده 4 این دستورالعمل   -1
مسئول مرکز با شرایط اعام شده در ماده 5 این دستورالعمل  -2

مددکار اجتماعی )یك نفر برای 150 پرونده(  -3
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسـی در رشـته های مددکاری اجتماعی )با کلیه گرایش ها( 

و یا علوم اجتماعی -گرایش خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی برای مددکار الزامی است. 
تبصـره: در صـورت عـدم وجـود کارشـناس بـا مـدارک تحصیلـی فوق، بـا تشـخیص کارگروه 
عملیاتـی، بکارگیـری کارشـناس بـا مـدارک تحصیلـی در رشـته های علـوم تربیتـی، علـوم 
اجتماعـی، روانشناسـی، مشـاوره و سـایر رشـته های وابسـته بـه علـوم بهزیسـتی )اباغی طی 

نامه شماره 900/99/24306 مورخ 99/3/12(، بامانع می باشد. 
کارشناس پاره وقت   -4

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های پزشکی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، 
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فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی،توانبخشی، پرستاری، روانشناسی )همه 
گرایش ها(، علوم تربیتی، مشاوره و سایر رشته های مرتبط برای کارشناس الزامی است.  

متصدی امور پذیرش و اداری  -5
دارا بـودن حداقـل مـدرک تحصیلـی دیپلم و داشـتن مهارت کافی بـرای کار با رایانـه با تایید 
رئیـس اداره فنـاوری اطاعـات، ارتباطـات و تحـول اداری اسـتان بـرای تصـدی امـور اداری 

الزامی است. 

ماده 4 – شرایط عمومی، اختصاصی و وظایف صاحب امتیاز
الف- شرایط عمومی

اعتقاد به دین مبین اسام یا یکی از ادیان رسمی کشور  -
تابعیت جمهوری اسامی ایران  -
دارا بودن حداقل 25 سال سن  -

تاییدیه صاحیت فردی از حراست اداره کل بهزیستی استان  -
عدم سوء پیشینه کیفری  -
عدم اعتیاد به مواد مخدر  -

ب- شرایط اختصاصی
دارا بـودن حداقـل مـدرک تحصیلـی لیسـانس در یکـی از رشـته های تحصیلـی مرتبـط بـا 
تشـخیص کارگـروه تخصصی: روانشناسـی )کلیه گرایش هـا(، علوم اجتماعی )کلیـه گرایش ها(، 
آسـیب های اجتماعـی )گرایـش پیشـگیری از اعتیـاد(، علـوم تربیتـی )کلیـه گرایش ها(، رشـد 
و پـرورش کـودکان پیـش دبسـتانی )رشـد و پـرورش کـودکان عـادی- کـودکان بـا نیازهـای 
ویـژه(، مطالعـات خانـواده، مـددکاری اجتماعـی )کلیـه گرایش ها(، آمـوزش و پـروش کودکان 
عقب مانـده ذهنـی، مطالعـات زنـان )گرایش های زنـان و خانـواده، حقوق زن در اسـام و تاریخ 
زنـان(، مشـاوره )گرایـش خانـواده(، برنامه ریـزی رفاه اجتماعـی، تربیـت مربـی )گرایش هـای 
تربیـت مربـی مراکز پیش دبسـتان، تربیت مربی خانه کـودکان و نوجوانـان(، مدیریت خانواده، 
مربـی مهـد کـودک، فیزیوتراپـی، کاردرمانـی )جسـمانی و روانـی(، گفتـار درمانی، کارشـناس 
اعضـای مصنوعـی و وسـایل کمکـی، مدیریـت توانبخشـی، بینایی سـنجی و شنوایی سـنجی، 
تربیـت بدنـی و علوم ورزشـی )حـرکات اصاحی و آسیب شناسـی(، فیزیولوژی ورزش، پزشـك 

عمومی، پرستاری، مدیریت )کلیه گرایش ها( 
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ج- وظایف و اختیارات
تامیـن فضـای فیزیکی مناسـب، تجهیـزات و نیروی انسـانی مطابق با ضوابط این دسـتوالعمل   -1

و اعام به بهزیستی شهرستان  
معرفی مسئول مرکز واجد شرایط برای دریافت پروانه فعالیت   -2

رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات اباغی از سازمان بهزیستی  -3
حفـظ شـرایط اسـتاندارد مرکـز مطابـق با دسـتورالعمل های سـازمان جهـت ارائـه خدمات به   -4

جامعه هدف سازمان 
تامیـن منابـع مالـی بـه منظور برقـراری اسـتانداردهای فنـی مرکز اعـم از سـاختمانی، نیروی   -5

انسانی، تجهیزات الکترونیکی و اداری، ایمنی و... 
نظارت بر عملکرد و انجام وظایف مسئول مرکز، با رعایت حدود اختیارات قانونی و اداری   -6

همکاری همه جانبه و پاسخگویی به سازمان بهزیستی درخصوص امورات مربوطه  -7
انجام مکاتبات رسمی و اداری با بهزیستی شهرستان و سایر دستگاه ها در محدوده اختیارات  -8

تبصره: صاحب امتیاز می تواند انجام مکاتبات رسمی و اداری را به مسئول مرکز تفویض نماید.

ماده 5 – شرایط عمومی، اختصاصی و وظایف مسئول مرکز
الف - شرایط عمومی:

شـرایط عمومـی مسـئول مرکـز همان شـرایط عمومی صاحب امتیاز اسـت کـه در بند الـف ماده 4 
این دستورالعمل ذکر شده است. 

ب- شرایط اختصاصی
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسـی ارشـد در یکی از رشـته های پزشکی، کاردرمانی،   -
گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، شنوایی سـنجی، بینایی سـنجی، ارتوپدی فنی، توانبخشی، پرستاری، 
مـددکاری اجتماعـی، علـوم اجتماعی، علـوم تربیتی، روانشناسـی )همه گرایش ها(، مشـاوره و 

سـایر رشـته های وابسـته به علوم بهزیستی
تبصـره 1: دارنـدگان مـدرک دکتری در یکی از رشـته های مذکور در بند فوق و یـا افراد واجد 

شرایط بومی منطقه محل مرکز، جهت تصدی مسئول مرکز، از اولویت برخوردارند. 
تبصـره 2: در صورت عدم وجود افرادی با تحصیات کارشناسـی ارشـد، بکارگیـری افراد با مدرک 

تحصیلی کارشناسی )در رشته های مرتبط( با تشخیص کارگروه عملیاتی بامانع است. 
تبصـره 3: در صورتـی که صاحب امتیاز شـرایط مسـئول مرکز را دارا بوده و دوره های آموزشـی 
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مربوطـه را طـی نمایـد، می توانـد همزمـان مسـئولیت مسـئول مرکز را نیـز مطابق بـا وظایف 
پیش بینی شده، برعهده گیرد. 

تبصـره 4: بکارگیـری دارنـدگان مـدرک تحصیلـی لیسـانس در یکـی از رشـته های مذکـور به 
عنـوان مسـئول مرکـز، در صـورت داشـتن سـابقه همـکاری مرتبـط حداقل 3 سـال بـا تایید 

کارگروه عملیاتی استان، بامانع است 
تایید در مصاحبه تخصصی توسط کارگروه عملیاتی   -

ارائه گواهی پایان دوره آموزشی   -
تبصـره: شـیوه نامه محتوای آموزشـی توسـط کارگـروه تخصصی ظـرف مـدت 15 روز پس از 

اباغ این دستورالعمل تهیه و اباغ خواهد شد. 
عدم اشتغال همزمان در مرکز و دستگاه های دولتی و غیردولتی  -

ج - وظایف و اختیارات
اداره امور داخلی مرکز  -1

نظارت بر اجرای موازین حقوقی و قانونی و دستورالعمل های سازمانی  -2
پیگیری مسـتمر تامین اسـتانداردهای فنی مرکز اعم از سـاختمانی، نیروی انسـانی، تجهیزات   -3

الکترونیکی، اداری، ایمنی و... تاحصول نتیجه 
حفظ محرمانگی اطاعات موجود در مرکز   -4

رعایت تعرفه اباغ شده از سوی سازمان بهزیستی کشور و سایر مراجع قانونی  -5
همکاری همه جانبه با ناظران و کارشناسان اعزامی از بهزیستی  -6

رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات اباغی از سوی سازمان بهزیستی  -7
نظارت دقیق بر کلیه فعالیت ها و وظایف محوله به مرکز و پاسخگویی در راستای وظایف محوله  -8

ارائه گزارشات الزم در صورت بروز هرگونه تخلف، به صاحب امتیاز  -9
شرکت در جلسات و دوره های آموزشی اعام شده از سوی سازمان بهزیستی  -10

فراهم کردن شـرایط حضور کارشناسـان مرکز در دوره های آموزشـی پیش بینی شـده توسـط   -11
سازمان بهزیستی 

رسیدگی به شکایات مطروحه از سوی مراجعین و نیروی انسانی تحت سرپرستی  -12
نظارت دقیق بر روند کار مرکز و فعالیت ها و وظایف کارکنان تحت سرپرستی  -13

تبصـره 1: مسـئول مرکز موظف اسـت در صورت اسـتفاده از مرخصی، جانشـین واجد شـرایط 
خود را به صورت کتبی به بهزیسـتی شهرسـتان معرفی نماید. جانشـین معرفی شـده در مدت 
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تصـدی دارای اختیـارات، وظایف و مسـئولیت های مسـئول مرکـز بوده و در قبال بهزیسـتی و 
سـایر مراجع ذیصاح پاسـخگو خواهد بود. بدیهی اسـت معرفی جانشـین رافع مسـئولیت های 

مسئول مرکز نمی باشد. 
تبصـره 2: در مـوارد مرخصـی شـش ماه و بیشـتر، صاحب امتیاز موظف اسـت نسـبت به معرفی 
فـردی جدیـد و حائـز شـرایط بـرای جایگزینـی و طـی نمـودن مراحل دریافـت پروانـه فعالیت 

مسـئول مرکز، اقـدام کند.
تبصـره 3: در صـورت بـروز هرگونـه تخلـف، صاحـب امتیـاز و مسـئول مرکـز براسـاس حدود 
اختیـارات و وظایـف محولـه، در قبـال سازمان بهزیسـتی و سـایر مراجـع قانونـی ذیصـاح، 
پاسـخگو خواهنـد بـود و تمامـی مسـئولیت های مدنـی و کیفری موضـوع فعالیت هـای مرکز، 

حسب وظایف و اختیارات، بعهده صاحب امتیاز و مسئول مرکز می باشد. 

ماده 6- مدارک مورد نیاز
اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه  -

اصل و تصویر کارت ملی  -
یك قطعه عکس پرسنلی  -

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی   -
کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور  -

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  -
اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  -

ICDL دارا بودن گواهی معتبر  -
تکمیل فرم پیمان عدم افشای اطاعات توسط کاربران سیستم نرم افزاری مرکز   -

ماده 7- چگونگی صدور، تمدید و ابطال موافقت اصولی و پروانه فعالیت
صـدور، تمدیـد و ابطـال موافقت اصولـی و پروانـه فعالیت، مطابق آخریـن آئین نامـه داخلی موضوع 
بندهـای 1 تـا 12 مـاده 26 قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالی دولـت مصوب شـورای معاونین 

سازمان و با تایید مرکز فناوری اطاعات، ارتباطات و تحول اداري خواهد بود. 
تبصـره: افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از سازمان بهزیسـتی براسـاس بندهای سـیزده گانه 
مـاده 26 قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالی دولـت، می توانند درخواسـت صـدور موافقت 

اصولی و مجوز مرکز خدمات بهزیستی »+ زندگی« داشته باشند. 
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ماده 8- مقررات عمومی
1-  رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده معاونت های مربوطه سازمان از سوی صاحب امتیاز

نصب پروانه فعالیت مرکز »+ زندگی« در معرض دید مراجعان  -2
سـاعت کار مرکز مطابق با سـاعات کاری واحدهای خدماتی در شهرسـتان بوده و با هماهنگی   -3
اداره بهزیسـتی شهرسـتان، می توانـد در خـارج از سـاعت اداری نیـز به فعالیت خـود ادامه دهد.
پروانـه فعالیـت مرکـز غیرقابـل انتقـال و واگـذاری از فـرد به فردی دیگر و از شـهر به شـهری   -4
دیگـر بـوده و انتقـال مجـوز از فـرد حقیقـی بـه حقوقـی و بالعکس ممنـوع اسـت و در صورت 
فـوت، محجوریـت یـا غیبـت بـدون اطـاع بیـش از 3 ماه صاحـب امتیـاز، خانواده یا شـرکای 
قانونـی وی موظفنـد پـس از تعیین تکلیف دارایی هـای فرد مزبور و طی مراحـل قانونی، فردی 

واجد شرایط جهت دریافت مجوز و ادامه فعالیت را به سازمان بهزیستی معرفی نمایند. 
بـرای هـر شـخص حقیقـی فقط مجوز تاسـیس یـك مرکز صـادر می شـود و تعـداد مجوزهای   -5
تاسـیس مرکـز بـرای شـخص حقوقـی بـا نظر سـتاد مراکز بهزیسـتی کشـور مشـخص می شـود.
صاحـب امتیـاز مرکـز بایـد تمامـی کارکنـان را براسـاس قانـون کار و تامیـن اجتماعی تحت   -6
پوشـش بیمـه تأمیـن اجتماعـی قـرار داده و به صـورت فصلـی مسـتندات مربوطـه را بـه 
بهزیسـتی شهرسـتان ارائـه کنـد. سازمان بهزیسـتی هیچ گونـه مسـئولیتی در قبـال پوشـش 
بیمـه ای کارکنـان مرکـز نداشـته و تمامـی مسـئولیت های کیفـری و مدنـی، پاسـخگویی به 

مراجع قانونی و قضایی مربوطه بر عهده صاحب امتیاز مرکز خواهد بود. 
رعایـت ضوابـط و مقـررات جمهوری اسـامی ایران براسـاس قوانین موضوعه و موازین شـرعی   -7

از سوی صاحب امتیاز الزامی است. 
رعایـت ضوابـط و مقـررات قانونـی مربـوط به بهداشـت محیـط و رعایـت امور ایمنـی در مرکز   -8

الزامی است. 
شـرکت در دوره هـای آموزشـی مـورد تایید سـازمان برای کارکنـان مرکز قبل از شـروع به کار   -9

در مرکز، الزامی است. 
10- طراحـی و نصـب تابلـو و طراحـی و چـاپ اوراق اداری مرکـز بایـد مطابـق با الگوی اعام شـده 

در دستورالعمل اباغی از سوی سازمان بهزیستی کشور باشد. 
تعطیلـی موقـت و یـا دائـم مرکز بدون هماهنگی قبلی با بهزیسـتی شهرسـتان، ممنوع اسـت.   -11
صاحـب امتیـاز موظـف اسـت حداقل 3 ماه قبل از تعطیلـی موقت و یا دائم، موضـوع را کتبا به 
اطاع بهزیسـتی شهرسـتان برسـاند. درصورت عدم رعایت مـوارد فوق، دارنـده موافقت اصولی 

و پروانه فعالیت، پاسخگوی موارد تخلف در مراجع ذیصاح می باشد. 
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ماده 9 – خدمات و فعالیت های قابل ارائه در مراکز »+ زندگی«
بهزیسـتي اسـتان موظـف اسـت، فعالیت های زیر را بـدون نیاز به صـدور پروانه فعالیـت، جداگانه به 

مراکز »+ زندگـی« واگذار نماید. 
ثبت درخواست فرزندخواندگی و تشکیل پرونده اولیه  -1

ثبت درخواست / تشکیل پرونده و پاسخگویی به مراجعین  -2
مصاحبه اولیه  -3

اخذ و بررسی مدارک  -4
بازدید منزل  -5

تحلیل، تشخیص و تعیین اولویت های نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی   -6
ارجاع درخواست های جامعه هدف اعم از مالی )مستمر/ غیرمستمر( و معرفی نامه   -7

پیگیری امور مددکاری خانواده   -8
ارجاع به مراکز سطح باالتر و سایر دستگاه ها  -9

نیازسنجی و داشته سنجی محلی   -10
شناسایی داوطلبین، خیرین، معتمدین محلی و حمایت طلبی  -11

شناسایی، بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی محله  -12
تسهیل گری و تشکیل تیم محله / CBO و اقدامات اجتماع محور  -13

شناسایی فعال جامعه هدف   -14
ارائه آموزش های تشکیل و تحکیم خانواده   -15

آموزش های مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی   -16
آگاه سازی برای پیشگیری از معلولیت ها  -17

غربالگـری سـطح یـك پیشـگیری از معلولیت ها، ارجـاع و پیگیری شـامل: غربالگـری بینایی،   -18
شنوایی، اختاالت ژنتیك، اتیسم و....   

انجـام اسـتعامات و پیگیری هـای مـورد نیـاز جهـت: صـدور و تمدیـد موافقت اصولـی، پروانه   -19
تاسـیس، پروانـه فعالیت، پروانه مسـئول فنی مراکز و موسسـات غیردولتی منـدرج در بند های 

سیزده گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
اطاع رسانی و معرفی خدمات سازمان   -20

همکاری در اجرای طرح ها و برنامه های جدید سازمان  -21
جلب مشارکت های مردمی اعم از نقدی و غیرنقدی  -22

تبصره 1: مرکز فناوری اطاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیسـتی کشـور موظف اسـت 
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حداکثـر ظـرف مـدت 2 مـاه پـس از اباغ ایـن دسـتورالعمل، سـامانه »+ زندگی« را تهیـه و در 
اختیـار مراکـز »+ زندگـی« قـرار دهـد. ایـن مراکز بایـد تمامی خدمـات و فعالیت هـای 22 گانه 

فوق را از طریق سامانه »+ زندگی« ارائه نمایند. 
تبصـره 2: شـیوه نامه اجرایـی و میـزان تعرفـه ارائـه فعالیت های این مـاده توسـط معاونت های 
تخصصـی ظـرف مـدت 15 روز پـس از ابـاغ دسـتورالعمل تهیـه و پـس از تاییـد کارگـروه 

تخصصی و تصویب در شورای معاونین اباغ خواهد شد. 

ماده 10- راهبری و نظارت
مسـئولیت راهبـری و نظـارت مراکـز »+ زندگـی« در سـطح شهرسـتان به عهـده رئیس بهزیسـتی 
شهرسـتان، در سـطح اسـتان به عهده مدیرکل بهزیسـتی اسـتان و در سـطح سـتاد مرکزی به عهده 

ریاست سازمان توسط دبیر ستاد می باشد. 
تبصـره: شـیوه نامه نظـارت بـر مراکـز توسـط کارگـروه تخصصـی ظرف مـدت یك مـاه پس از 

اباغ این دستورالعمل تهیه و اباغ می شود. 

ماده 11-ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات
رسـیدگی بـه تخلفـات مرکز »+ زندگـی«، مطابق آخریـن آیین نامه داخلی موضوع بندهـای 1 تا 12 

ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد.  

ماده 12 –اعضاء و وظایف ستاد:
الف- اعضاء

شورای معاونین سازمان به عنوان اعضای ستاد مراکز »+ زندگی« می باشند

ب- وظایف و اختیارات
سیاست گذاری و تصویب برنامه عملیاتی  -

تصویب و اباغ فعالیت های قابل واگذاری   -
تصویب و اباغ دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی- نظارتی  -

تصویب و اباغ تعرفه ارائه خدمات  -
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ماده 13 –اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی
الف- اعضاء

رئیس مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات و تحول اداری )رئیس کارگروه(  -
معاونان مرکز فناوری اطاعات  -

پیشـگیری،  توانبخشـی،  اجتماعـی،  امـور  و  فرهنگـي  معاونت هـای  تام االختیـار  نماینـده   -
مشارکت هاي مردمي و توسعه مدیریت و منابع 

نمایندگان دفاتر حراست، حقوقی و مدیریت عملکرد  -
نمایندگان استان ها   -

نماینـدگان انجمن هـای صنفـی مراکـز یـا صاحب نظـر، بنا بـه ضـرورت و به تشـخیص رئیس   -
کارگروه )به عنوان عضو مشورتی( 

ب- وظایف و اختیارات
طراحی و تدوین نظام استقرار مراکز »+ زندگی«   -

برنامه ریـزی بـه منظـور شناسـایی ظرفیت های موجـود براسـاس آمایش جغرافیایـی و تعیین   -
اولویت ها با لحاظ خدمات موجود و خدمات مورد نیاز 

احصـاء و شناسـایی و روز آمـد نمـودن خدمات قابـل ارائـه در مراکز »+ زندگی« بـا بهره مندی   -
از بستر فناوری اطاعات 

بررسی و اصاح فرآیند ارائه خدمت   -
تهیه و تدوین سرفصل های آموزشی مورد نیاز  -

پیشنهاد منابع اعتباري مورد نیاز  -
تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی و نظارتی  -

راهبری فرآیند استقرار مراکز »+ زندگی«   -
طراحی نظام پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز »+ زندگی« بر بستر فناوري اطاعات  -

نظارت بر تامین امنیت اطاعات  -
نظارت بر گسترش و توسعه مراکز »+ زندگی«  -

تبصـره: اجرایـي شـدن هریـك از وظایـف فـوق الذکـر منـوط بـه تاییـد و تصویب در شـوراي 
معاونین می باشد. 
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ماده 14- اعضاء کارگروه عملیاتی
الف - اعضاء

مدیرکل )رئیس کارگروه(  -
رئیس اداره فناوری اطاعات و تحول اداری )دبیر کارگروه(  -

معاونین امور توانبخشـی، امور اجتماعی، امور توسـعه پیشـگیری، معاون / رئیس اداره هماهنگي   -
موسسات غیر دولتي، مشارکت هاي مردمي و اشتغال، معاون پشتیبانی و منابع انسانی  

رئیس / مسئول حراست  -
مسئول مدیریت عملکرد   -

روسای ادارات بهزیستی شهرستان )گروهی/ حسب مورد(  -
نماینـدگان انجمن هـای صنفـی مراکـز یـا صاحب نظـر بنـا بـه ضـرورت و به تشـخیص رئیس   -

کارگروه )به عنوان عضو مشورتی( 

ب - وظایف و اختیارات
همکاری و مشارکت درمراحل تصمیم سازی، طراحی و برنامه ریزی عملیاتی  -

-  شناسـایی نیازهـا، الزامـات و چالش هـای احتمالی موثـر در فرآیند اجرای دسـتورالعمل و ارائه 
بازخورد به کارگروه تخصصی 

احصاء و شناسایی ظرفیت های موجود و تعیین اولویت ها  -
انجـام اقدامـات الزم جهـت راه انـدازي و فعالیت مراکز »+ زندگی« در سـطح بهزیسـتی اسـتان   -

منطبق با دستورالعمل و شیوه نامه های اباغی 
راهبری مراکز »+ زندگی« و پیگیری رفع موانع و چالش های احتمالی  -

ارزیابی و پایش مراکز »+ زندگی« و ارائه گزارش اقدامات به کارگروه تخصصی  -
بررسی شکایات و تخلفات مراکز »+ زندگی« و ارائه گزارش های مربوطه به کارگروه تخصصی  -

نظـارت مسـتمر بـر فعالیت هـای مراکـز »+ زندگـی« در سـطح اسـتان و ارائـه گزارش هـای   -
مربوطه به کارگروه تخصصی 

مصاحبه تخصصی با مسئول مرکز »+ زندگی«   -

ماده 15- وظایف و اختیارات بهزیستي شهرستان
-  بررسی ضرورت و نیازسنجی جهت تأسیس مرکز »+ زندگی« و اعام آن به بهزیستی استان 

بازدیـد و تاییـد مـکان جغرافیایی مرکز در شـرف تاسـیس، مطابق با شـیوه نامه اباغـی و ارائه   -
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گزارش به بهزیستی استان  
نظارت بر عملکرد مراکز »+ زندگی«  -

نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات اباغی  -
هماهنگی و تایید ساعت کاری مراکز »+ زندگی« خارج از ساعت اداری  -

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان مرکز  -
پیگیری و دریافت فصلی مستندات مربوط به بیمه کارکنان مرکز  -

هماهنگی و تایید تعطیلی موقت یا دائم مرکز »+ زندگی«  -
ارائه گزارش تخلفات مرکز »+ زندگی« به بهزیستی استان  -

برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با مراکز »+ زندگی«   -

ماده 16
این دستورالعمل در 16 ماده و 17 تبصره توسط کارگروه تخصصی، تدوین و در جلسه مورخ 98/9/4 

شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب گردید که از تاریخ اباغ الزم االجرا می باشد.



يي  شیوه نامه اجرا
های لیت  ئه خدمات و فعا را ا

کز خدمات بهزيستی   مرا
)  )+ زندگی
9 اسفند 8
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مقدمه 
در راسـتای تشـکیل مراکـز خدمات بهزیسـتی »+ زندگی« منطبق بـر دسـتورالعمل اجرایی ابالغی 
بـه شـماره 900/98/129306 مـورخ 98/10/1 و مطابـق با تبصره »2« ذیل ماده »9« دسـتورالعمل 
مذکـور، شـیوه نامه اجرایـی ارائـه خدمـات و فعالیت هـای مراکـز موصوف با هـدف یکپارچه سـازی و 

ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمت، به شرح ذیل تدوین می شود. 

شرایط و فرآیند ارائه خدمت
ماده 1- شرایط عمومی و اختصاصي دریافت خدمت

الف- شرایط عمومی
داشتن تابعیت ایراني   -

تبصـره1: اتبـاع خارجـی دارای مجـوز رسـمی اقامـت معتبـر یـا گواهی نامـه معتبـر از مراجـع 
ذیصـالح قانونـی )اداره امـور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشـور(، می تواننـد از خدمات این 

مراکز بهره مند شوند. 
تبصره2: ارائه خدماتي که نیاز به احراز هویت متقاضي ندارند، بالمانع است.
سکونت در محدوده مرکز »+ زندگی« مطابق با شیوه نامه جانمایي مرکز   -

ب- شرایط اختصاصي
بـه منظـور دریافـت خدمـات از مراکـز »+ زندگـی«، الزم اسـت متقاضیـان شـرایط مرتبط با   -

خدمات مورد تقاضا را براساس موارد قید شده در پیوست 2 را دارا باشند. 

ماده 2- فرآیند پذیرش و تشکیل پرونده
نمـودار فرآینـد و فرم هـای مرتبـط بـا آن در پیوسـت شـماره 1 قـرار دارد. همچنیـن متناسـب بـا 



26

دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه های تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی
»+ زندگی«

درخواسـت ها، مـدارک قابـل اسـکن، اسـتعالمات و شـرایط احـراز به صورت سیسـتمی و هوشـمند 
کنترل می شود. )طبق پیوست 2( 

فرآیند پذیرش و تشکیل پرونده
)MS 1-1 تکمیل فرم درخواست توسط متقاضي و اسکن آن توسط کاربر پذیرش مرکز )فرم  -1

ثبت سیسـتمی درخواسـت، اطالعات متقاضی، دریافت و اسـکن مدارک توسـط کاربر پذیرش   -2
 )M 1-1 مرکز )فرم

تبصـره1: تعییـن زمـان مصاحبـه اولیـه همزمـان بـا ثبـت درخواسـت انجـام شـود. در صورت 
عـدم امـکان مصاحبـه همزمـان، مرکـز موظـف اسـت طبـق نوبت دهـي، حداکثر ظـرف مدت 

ساعت نسبت به انجام مصاحبه اولیه متقاضي اقدام نماید.   48
تبصـره2: ارسـال پیامك تایید ثبت درخواسـت و کدرهگیري به متقاضـي و اعالم زمان مراجعه 

اولیه. مصاحبه 
انجـام مصاحبـه اولیـه و بررسـي وضعیـت متقاضـی و ثبـت و تکمیل فـرم اولیه مـددکاری در   -3

 )M 1-1 سامانه توسط مددکار. )فرم
3-1( خدمات قابل ارائه در مرکز با توجه به فهرست خدمات پیوست2، در مرکز ارائه می شود. 

3-2( خدماتـی که نیازمند بررسـي در کمیته شهرسـتان اسـت بـه ادامه فرایند احراز شـرایط، 
ارجاع داده می شود. )گام4(  

3-3( سایر خدمات مورد نیاز که در مرکز قابل ارائه نباشد، خدمات درخواستی در مراکز دیگر 
سازمان و یا دیگر دستگاه ها از طریق ارجاع مکتوب به متقاضي ارائه می شود.  

در صـورت نیـاز بـه اسـتعالم از دیگر مراجع متناسـب بـا خدمـات، اسـتعالم های الزم مطابق با   -4
لیسـت خدمات پیوسـت 2 و بر حسب درخواسـت متقاضی، استعالم سیستمی و غیرسیستمی 

انجام می شود. 
در صورتـی کـه خدمـات درخواسـتی متقاضـی نیاز به اسـتعالم نداشـته باشـد، از طریق   ب- 

دیگر واحدهاي سازمان بهزیستي و یا مرکز »+ زندگی«، ارائه خواهد شد. 
درصـورت احـراز شـرایط بـرای دریافـت خدمـات، بازدید منـزل )متناسـب با خدمـات جدول   -5

پیوست 2(، توسط مددکار صورت می گیرد.  
در صورتی کـه نیـاز بـه بازدیـد از منـزل باشـد، مـددکار بـه منـزل متقاضـی مراجعـه و  الف- 
فـرم گـزارش بازدیـد از منـزل جهـت ادامـه فرآینـد پذیـرش، تکمیل و در سیسـتم ثبت 

 )M 2-1 می شود. )فرم
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ب- در صورتی که نیاز به بازدید از منزل نباشد، ادامه فرآیند پذیرش انجام می شود. 
مطابـق بـا بررسـی های انجام شـده، برنامه اقـدام با تعیین اولویت توسـط مـددکار تنظیم و در   -6

سیستم ثبت و نهایی می شود. 
تبصـره: در صورتي کـه خدمـات پیشـنهادي در حـوزه ارائـه خدمـات و وظایـف مرکـز باشـد، 
مرکـز نسـبت به ارائـه خدمت به متقاضـي اقـدام می نماید. )ماننـد غربالگري بینایـي، آموزش 

مهارت های زندگي، برنامه های اجتماعي محور و...(. 
7- بررسی نظر مددکاری و ثبت تاییدیه توسط مسئول مرکز.

تبصـره: سـایر خدمـات مـورد نیاز کـه در مرکز قابـل ارائه نیسـت و در مراکز دیگر سـازمان، یا 
دیگـر دسـتگاه ها ارائـه می شـود، از طریـق معرفي متقاضـي به مراکـز، ارجاع داده می شـود. )از 

جمله ارجاع به سایر مراکز »+ زندگی«(. 
در صورتی که خدمات پیشـنهادی و یا مورد درخواسـت، نیاز به بررسـی در کمیسـیون پزشکی   -8
توانبخشـی شهرسـتان داشـته باشـد، بـه کمیسـیون ارجـاع خواهد شـد. خدماتی کـه نیاز به 
ارجـاع دارنـد شـامل بدیـن شـرح می باشـند: 1- تعییـن نـوع و شـدت معلولیـت، 2- تعیین و 

میـزان ازکارافتادگی. 
در صورتی که خدمات درخواستی مددجو نیاز به بررسی در کمیسیون داشته باشد، در  الف- 
کمیسیون بررسی و نتیجه بررسی توسط رییس کمیسیون در سیستم ثبت خواهد می شود.
و خدمـات  بررسـی شـود  کمیسـیون  در  مددجـو  درخواسـت  در صورتی کـه  الف-1- 
پیشـنهادی مـورد تاییـد واقـع گـردد، نـوع و شـدت معلولیـت و همچنیـن ازکارافتادگی 

تعیین و به کارشناس تخصصی استان جهت تایید ارجاع داده می شود. 
پس از تایید درخواست مددجو در کمیسیون، بررسی های تکمیلی توسط کارشناس  الف-2- 

تخصصی استان انجام می شود.
پس از تایید درخواست مددجو توسط کارشناس تخصصی استان، پرونده جهت  الف-3- 
از  تأیید به معاونت تخصصی استان ارجاع خواهد شد. )معلولیت: ارجاع به توانبخشي؛ 

کارافتادگي: ارجاع به اجتماعي(.
پـس از تاییـد درخواسـت مددجـو توسـط معاونـت تخصصـی اسـتان، نتیجه به  الف-4- 
کمیتـه بهزیسـتی شهرسـتان ارجاع داده می شـود تا نسـبت بـه تعیین نیاز بـه خدمات و 

نوع ارائه خدمات به متقاضی، مشخص شود. 
در آخـر پـس از بررسـی کمیتـه بهزیسـتی شهرسـتان نتیجـه کمیسـیون در  الف-5- 
سیسـتم ثبـت و تشـکیل پرونده تحت پوشـش ثبت و نهایی خواهد شـد و بـرای دریافت 
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خدمات تایید شده به فرآیند مربوطه ارجاع داده می شود. 
تمـام پرونده هـای تایید شـده و نشـده در کمیسـیون و همچنیـن پرونده هایی کـه نیاز به  ب- 

کمیسیون پزشکي نداشته اند، به کمیته بهزیستی شهرستان ارجاع می شوند. 
و  معلولیـت  و  باشـد  شـده  بررسـی  کمیسـیون  در  پرونـده ای  صورتی کـه  در  ب-1- 
ازکارافتادگی تایید نشـده باشـد و نیاز به بررسـی در کمیسـیون نداشـته باشـد، مورد در 

پرونده در کمیته بهزیستی شهرستان رسیدگی خواهد شد. 
ب-2- تایید و تعیین نیاز متقاضی به خدمات توسـط کمیته بهزیسـتی شهرسـتان انجام 

خواهد شد. 
ب-3- پـس از تاییـد کمیته بهزیسـتي شهرسـتان، خدمات تایید شـده در سیسـتم ثبت 
و مراحـل تشـکیل پرونـده انجـام و بـرای دریافـت خدمـات تایید شـده بـه فرآینـد ارائه 

 )M02 خدمت ارجاع داده می شود. )فرم
ب-4- نتیجه تایید و تشکیل پرونده به متقاضی اعالم می شود.

ب-5- در صـورت عـدم تاییـد کمیتـه بهزیسـتي شهرسـتان، نتیجه به متقاضـی اعالم و 
یـا اقدامـات الزم بـرای بررسـی مجـدد پرونده صـورت خواهد گرفـت و مجـددا پرونده به 

بر حسب موضوع به مددکاری مرکز و یا مراجع دیگر ارجاع داده می شود. 
تبصـره: مـوارد داراي ابهـام یـا نیازمنـد بـه تصمیم گیـري برای اسـتعالم از سـوی کمیته 

شهرستان، به بهزیستي استان ارجاع خواهد شد. 
پـس از تشـکیل پرونـده، پرونـده جهـت دریافـت خدمت بـه فرآیند ارائـه خدمت ارجـاع داده   -9

 )M02( .می شود

ماده 3- فرآیند تحقق خدمت
دیاگرام فرآیند ارائه خدمت )M02( پیوست می باشد. 

1-پـس از تشـکیل پرونـده و تاییـد خدمـات قابـل واگـذاری به مددجـو )متقاضی(، نـوع خدمت در 
سیستم بررسی می شود.  

نـوع خدمـات قابـل ارائـه به دو روش مسـتمر و غیرمسـتمر ) نقدی و غیرنقدی( اسـت که سیسـتم 
براسـاس هریـك از مـوارد، به صورت اتوماتیك بررسـی اعتبـار نقدی و موجودی غیرنقدی را بررسـی 

و فرآیند را دنبال می کند.  
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ف
نوع نوع خدمتردی

خدمت
اعتبار/ 
گام بعدی در فرآیند اصلیفرآیند اجرای تخصیصموجودی

وجودنقدیمستمر1
اعتبار

1- افتتـاح حسـاب مددجـو )در صـورت 
نداشـتن حسـاب(

2- ارائه خدمت نقدی و واریز
3- ثبت در سیستم

پایش و بازدیـد در بازه زمانی 
مشخص

- تایید پایش: ادامه واریز
- عدم تایید پایش: قطع واریز

نقدیمستمر2
عدم
وجود
اعتبار

1- اضافه شـدن در لیسـت پشـت نوبت و 
تعییـن اولویـت نوبت و ثبت سیسـتم

2- کنترل سیستم برای زمان تایین اعتبار
3- در صورت تامین اعتبار، انجام مراحل فوق

پایش و بازدیـد در بازه زمانی 
مشخص

- تایید پایش: ادامه واریز
- عدم تایید پایش: قطع واریز

وجود غیرنقدیمستمر3
موجودی

1- ارائـه خدمـت غیرنقـدی و تحویـل به 
مددجو

2- ثبت در سیستم

پایش و بازدیـد در بازه زمانی 
مشخص

- تایید پایش: ادامه واریز
- عدم تایید پایش: قطع واریز

غیرنقدیمستمر4
عدم

وجود 
موجودی

1- اضافه شـدن در لیسـت پشـت نوبت و 
تعییـن اولویـت نوبت و ثبت سیسـتم

تاییـن  زمـان  بـرای  سیسـتم  کنتـرل   -2
موجـودی

3- در صـورت تامیـن موجـودی، انجـام 
مراحـل فـوق

پایش و بازدیـد در بازه زمانی 
مشخص

- تایید پایش: ادامه واریز
- عـدم تاییـد پایـش: قطـع 

واریـز

وجودنقدیغیرمستمر5
اعتبار

1- افتتاح حساب مددجو
2- ارائه خدمت نقدی و واریز

3- ثبت در سیستم
خاتمه

نقدیغیرمستمر6
عدم
وجود
اعتبار

1- اضافه شـدن در لیسـت پشـت نوبت و 
تعییـن اولویـت نوبت و ثبت سیسـتم

2- کنترل سیستم برای زمان تایین اعتبار
3- در صورت تامین اعتبار، انجام مراحل فوق

خاتمه

وجود غیرنقدیغیرمستمر7
موجودی

1- ارائـه خدمـت غیرنقـدی و تحویـل به 
مددجو

2- ثبت در سیستم
خاتمه

غیرنقدیغیرمستمر8
عدم

وجود 
موجودی

1- اضافه شـدن در لیسـت پشـت نوبت و 
تعییـن اولویـت نوبت و ثبت سیسـتم

2- کنتـرل سیسـتم بـرای زمـان تامیـن 
موجـودی

3- در صـورت تامیـن موجـودی، انجـام 
مراحـل فـوق

خاتمه
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در خدمات مسـتمر، شـرایط احراز در دوره های زمانی مشـخص باید توسـط مددکار و به صورت   -2
سیستمی پایش و بررسی شود. 

تبصره1: تمامی خدمات و شرایط احراز براساس جدول 1 است.
تبصـره2: قبل از ارائه هر پرداخت، مجددا اسـتعالم وضعیت حیات متقاضی به صورت سیسـتمی 

انجام می شود. 

ماده 4- شرایط انتقال پرونده 
انتقـال پرونـده خدمت گیرنـدگان بـه دلیل تغییـر محل سـکونت )در محـدوده شهرسـتان(، با تایید 
کمیتـه شهرسـتان انجـام خواهـد شـد و در صورت نیـاز به انتقـال به خـارج از شهرسـتان، مطابق با 

مقررات مربوطه اقدام می شود. 
فرآیند انتقال پرونده پس از تایید کمیته شهرستان، به صورت سیستمی صورت می پذیرد.

ماده 5 -فرآیند اعتراض متقاضی
اعتـراض بـه تصمیمـات هـر سـطح کـه توسـط متقاضـی ارائه شـود، جهت بررسـی به سـطح   -

باالتر ارجاع داده می شود.  
اعتـراض بـه تصمیمـات مرکـز، بـه شهرسـتان ارجـاع داده می شـود. اعتـراض بـه تصمیمـات   -
شهرسـتان، بـه اسـتان و اعتـراض به تصمیمات اسـتان، درسـازمان بهزیسـتی کشـور بررسـی 

خواهد شد. 
پـس از بررسـی در هرسـطح، در صورتی کـه اعتـراض مـورد تاییـد قـرار گیرد، به سـطح قبلی   -

جهت اصالح تصمیم ارجاع و به متقاضی اعالم می شود.  
در صورتی که اعتراض مورد تایید قرار نگیرد، نتیجه ثبت و به متقاضی اعالم می شود.   -

ماده 6- موارد قطع خدمات مستمر و غیرمستمر
در مـوارد زیـر پرداخـت کمـك هزینه ماهیانه بـه خدمت گیرندگان مجـاز نبوده و مـددکار باید پس 

از تنظیم گزارش و تکمیل فرم هاي مربوطه، پیشنهاد قطع مستمري را مطرح نمایند:  
سقف درآمد خانواده از )60 درصد( حداقل حقوق و دستمزد بیشتر باشد.   -

ازدواج و یا تحت تکفل قرار گرفتن خدمت گیرندگان.   -
خـودداري اعضای خانوار از شـرکت در دوره های آموزشـی، تحصیلي، حرفـه اي و عدم همکاری   -

در اشتغال بدون عذر موجه و عدم دسترسی به خدمت گیرنده به مدت سه ماه.  
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عدم تأیید از کار افتادگی سرپرست خانوار.  -
توسل به دروغ یا عناوین تقلبي، ارائه اسناد وگواهي های خالف، مکتوم داشتن اشتغال، ازدواج،   -

اخذ حمایت از دیگر موسسات حمایتي، پس از پذیرش و برخورداري از خدمات سازمان.
بازگشت سرپرست خانواده از زندان یا مراکز بازپروري و... .  -

تبصـره: بـه منظـور حمایـت و توانمندسـازی خانواده هـای مذکـور، ادامـه خدمـات حداکثر تا 
شش ماه پس از بازگشت سرپرست خانواده از زندان، بالمانع است. 

معافیت از خدمت سربازی یکی از فرزندان ذکور خانواده های تحت پوشش.  -
تبصـره 1: هرگونـه قطـع مسـتمری پرونده هـای تحـت پوشـش امـور اجتماعـی توسـط سـایر 

واحدها ممنوع است. 
تبصـره 2: صرفـاً دریافـت تسـهیالت مسـکن یـا اشـتغال، دلیلـی بـر توانمنـدی و قطـع مسـتمری 

خدمت گیرنده نخواهد بود و می بایست موضوع در کمیته شهرستان مطرح و به تصویب برسد. 

مـاده 7-خدمـات قابـل ارائه بـه خدمت گیرندگان پـس از خـروج از چرخه 
حمایت های مستمر 

بـه منظـور تحقـق توانمندسـازی پایـدار و اهمیت پیگیری هـای پـس از آن، ضروری اسـت اقدامات 
اثربخـش و کارآمـد به شـرح زیر اجـرا گردد: 

مددکار موظف اسـت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی فرد توانمندشـده را در سـال اول به   -
صورت سه ماه یکبار و سال دوم هر شش ماه یکبار مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. 

ارائـه خدمـات سـطح یـك از قبیـل: مداخـالت مـددکاری اجتماعـی، مشـاوره های تخصصی،   -
کمك هـای مـوردی، بیمه هـای اجتماعـی، کمـك هزینـه دانشـجویی تـا پایان همـان مقطع، 

تسهیالت اشتغال به خانواده های توانمندشده، بالمانع است. 
ارائـه تمامـی خدماتـی کـه بار مالی برای سـازمان نـدارد از قبیـل: معرفی نامه، معرفـی به خیر   -

و... بالمانع است.  

ماده8-فرآیند اجتماع محور
فرآیند اجتماع محور در سه فاز انجام می شود:

)Sc 03 فاز اول؛ شناسایی، فاز دوم؛ تیمي سازی و تسهیل گرسازی، فاز سوم؛ اقدام. )فرآیند
بررسـی و شناسـایی ظرفیت های محلی و تهیه نقشـه اولیه اجتماعی محله توسـط کارشـناس   -

آموزش دیده مرکز )تسهیل گر(. 
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اقدامـات الزم درخصـوص شناسـایی و جلـب حمایـت افـراد کلیـدی محلـه، آگاه سـازی افراد   -
محله، جلب حمایت افراد، مذاکره و گفت وگو با مردم توسط کارشناس مرکز.  

بررسی های الزم به منظور آشنایی و ارتباط با گروه های مرتبط در محله.  -
اقدامـات الزم درخصوص شناسـایی، ارزیابـی، مذاکره، تقویت و ثبـت گروه های مرتبط در محله   -
بـه منظـور ارائـه خدمـات هماهنگ به مددجویـان. در صورت عـدم تمایل گرو  ه ها بـه همکاری، 

مذاکرات الزم با افراد کلیدی محله برای جلب حمایت انجام می شود. 
در صورتی کـه گروه هـای محلـی وجود نداشـته باشـند، اقدامات الزم درخصوص تشـکیل گروه   -
بـا حمایـت داوطلبـان و افـراد کلیـدی محلـه انجـام می شـود. همچنیـن اقدامـات الزم بـرای 
تشـکیل پرونـده محلـه، بررسـی وضعیـت محلـه و تکمیل نقشـه محلی بـا کمك افـراد انجام 

می شود. )سام( 
پس از بررسـی و شناسـایی محله توسـط کارشـناس، ارائه پیشـنهاد پروژه جدید و یا اسـتمرار   -

پروژه های قبلی و تعیین اولویت های آنها صورت خواهد گرفت.  
سـازماندهی و آموزش هـای تسـهیل گری الزم بـه داوطلبان محلی به منظور شناسـایی خیرین   -

و جلب حمایت در محله.  
بـه روز رسـانی آموزش هـای الزم بـه گروه هـا و بررسـی های الزم جهت تشـکیل دبیرخانه اقدام   -

جامع برای جلب حمایت خیرین. 
مذاکـره و حمایـت از دبیرخانـه اقـدام جامـع بـه منظور جلـب حمایت خیریـن و پیگیری های   -
الزم جهـت حصـول نتیجـه و انجام پروژه توسـط دبیرخانـه. در صورت عـدم موفقیت دبیرخانه 

اقدام جامع در جلب حمایت، پروژه های در دست اقدام بازنگری خواهند شد. 
در صورتی کـه پروژه هـای در دسـت اقـدام نیـاز بـه حمایت نداشـته باشـد، اقدامـات الزم برای   -
حمایـت داوطلبـان، خیریـن و مرکـز »+ زندگـی« صـورت خواهـد گرفـت. در صـورت تأمین 
منابـع مالـی، امـور مربـوط بـه پروژه توسـط تیـم اجرایی بـه انجام خواهـد رسـید و در صورت 
عـدم وجـود منابـع مالی بـرای ااجرای پـروژه، بازنگـری در روند اجـرای پروژه و تغییـر اولویت 

صورت خواهد گرفت.  
پس از انجام پروژه، ارزیابی توسط تسهیل گر انجام و گزارش مرکز اطالع رسانی می شود.  -

ماده 9- ضوابط و مقررات اطالع رسانی مرکز
نصـب تابلـوي سـردرب ورودي مرکـز »+ زندگی« بـه اندازه حـد اکثر 200 در 100 سـانتیمتر   -

)قابل تغییر به نسبت اعالم شده(. 
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در نظـر گرفتـن فضایـی بـراي نصـب پوسـتر و اعالمیه هـای اطالع رسـانی به صـورت تابلـوي   -
اعالنات در ابعاد 70 در 100 سانتی متر به صورت عمودي.  

در نظـر گرفتـن فضایـی بـراي ارائـه بروشـورها و تراکت هـای اطالع رسـانی از خدمـات مرکـز   -
به صورت کانتر کارتن پالست در ابعاد 50 در 120 سانتی متر به صورت عمودي.  

-  در نظر گرفتن فضایی براي نصب بنر استندي در ابعاد 90 در 200 سانتی متر از خدمات مرکز 
-  نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات در ابعاد 30 در 30 سانتی متر  

-  پیشـنهاد بـراي نصـب تابلـوي روان یـا تلویزیـون حداقـل 42 اینـج جهـت پخـش تبلیغات و 
خدمات سازمان. 

ماده 10-فرآیند جلب و جذب مشارکت های مردمی
فرآینـد جلـب و جـذب مشـارکت خیرین مطابـق با شـیوه نامه جلب مشـارکت های مردمی توسـط 

مراکز خدمات بهزیستی »+ زندگی« انجام می شود.  
تبصـره- شـیوه نامه جلـب مشـارکت های مردمـی توسـط دفتـر مشـارکت های مردمی ظـرف مدت 

حداکثر یك ماه پس از ابالغ این شیوه نامه تهیه و ابالغ می گردد. 

ماده 11- ضمائم
دیاگـرام مرتبـط بـا فرآیندهای ارائـه خدمت، فرم های مصاحبـه، بازدید منزل، پرونـده محله و تعرفه 

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

ماده 12-
ایـن شـیوه نامه در 11 مـاده و 12 تبصـره توسـط کارگـروه تخصصـی تدویـن و در جلسـه مـورخ 
98/12/6 شـورای معاونین )سـتاد( به تصویب رسـید که پس از ابالغ توسـط ریاسـت سـازمان، الزم 

االجرا می باشد. 
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سامانه + زندگیمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

فرآیند  M-01نسخه: 04-981128فرآیند پذیرش و تشکیل پرونده

نیاز به
استعالم؟

شرط احراز؟

نیاز به
بازدید منزل؟

 بررسی
مسئول مرکز؟

نیاز به بررسی
در کمیسیون؟

نتیجه بررسی؟

نتیجه بررسی؟

نتیجه بررسی؟

نیاز به
بررسی مجدد؟

نوع خدمت
مستمر؟

مراجعه و ارائه خدمات 
توسط متقاضی

ثبت اطالعات و درخواست متقاضی 
و دریافت مدرک توسط کاربر مرکز

مصاحبه اولیه توسط مددکار

 انجام بازدید از منزل و تکمیل فرم
و تکمیل اطالعات سیستمی

بررسی در کمیسیون پزشکی توانبخشی 
شهرستان- تعیین نوع و شدت معلولیت 

و ازکار افتادگی

پیشنهاد پروژه جدید- استمرار پروژه 
قبلی و تعیین اولویت پروژه ها

تأیید ثبت و تشکیل پرونده تحت 
پوشش، تأیید درخواست و یا خدمت

بررسی در کمیته بهزیستی شهرستان
تعیین نیاز به خدمات و نوع خدمات

پیشنهاد برنامه اقدام، گزارش 
مددکاری با تعیین اولویت 

سیستمی و بررسی کمیته مرکز

دیگر خدمات مرکز + زندگی، 
ارجاع به دیگر واحدهای سازمان، 

ارجاع به دیگر نهادها

ثبت تأیید و ارجاع توسط مسئول مرکز

اعالم به متقاضی
اعالم به متقاضی

بررسی در کمیته استان

اعالم به 
متقاضی

1- تعیین خدمات مورد نیاز برای 
طرح در کمیسیون

1- دستورالعمل ارجاع
2- لیست مراکز و خدمات

1- لیست خدمات قابل ارائه توسط 
حوزه ها به همراه شرایط احراز آنها

1- فرم بازدید
2- دستورالعمل

1- تعیین شرایط احراز

1- لیست استعالمات مورد نیاز

1- فرم مصاحبه مددکاری

1- فرم ثبت اطالعات
2- لیست مدارک

3- دستورالعمل تکمیل اطالعات

B

C B

ندارد

دارد
دارد

داردفرآیند ثبت خدمت
خیر

خیر- عدم تأیید

نیاز ندارد

بله- تأیید

نیاز دارد

بله

عدم تأیید

تأیید

تأیید

عدم تأیید

عدم تأیید

تأیید نیاز به بررسی در کمیته استان
خیر

ارجاع به دیگر سازمان ها و 
مراکز مرتبط

عدم تأیید
فرآیند شکایت

استعالم های سیستمی

عدم نیاز به بررسی، ثبت نتیجه نهایی
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سامانه + زندگیمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

فرم  M1-1نسخه: 05-981128فرم اطالعات اولیه و مصاحبه مددکاری

کد پرونده: ...................................................................................................

تاریخ مراجعه: .......................................................................................
نام استان: ......................................................................................................
نام شهرستان: .......................................................................................

نام مرکز / مجتمع/ مؤسسه/ کلینیك: .................................................................................................... 
علت مراجعه و درخواست اصلی متقاضی: ...................................................................................................................................................................................................................................................

نحوه مراجعه: بدون معرفی نامه    با معرفی نامه    تاریخ معرفی نامه: .............................. شماره معرفی نامه: ..............................
درخواست: ................. )آیتم بندی شود( معرفی نامه از: ................. )آیتم بندی شود(

1(اطالعات هویتی: 
نام و نام خانوادگی: ................................................................................. نام پدر: ................................................ جنسیت: مذکر  مونث   دو جنسیتی 

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

تاریخ صدور شناسنامه: ....................................................................... کد ملی )کد خانوار(: ............................................... محل تولد: ............................................................................
تاریخ تولد: ................................................... ملیت: ایرانی  غیرایرانی    کشور: ............................................... کدفراگیر: ..............................

( مسیحی  کلیمی  زرتشتی  فقط برای کسانی که  دین و مذهب: اسالم  )شیعه  سنی  سایر 
خدمات مستمر دریافت می کنند 

وضعیت حیات 

2( آدرس محل سکونت: 
الف( استان ......................................... ب( شهرستان ......................................... ج( شهر/ روستا .................................... د( محله/ منطقه/ کوی ....................................

هـ( خیابان .............................. و( کوچه ............................. ز( مجتمع ............................ ح( بلوک ........................... ط( طبقه ............................ ی( واحد ....................... 
ک( شماره پالک ......................................... ل( کدپستی 10 رقمی ................................................................................. م( شماره تلفن منزل .............................................
ن( شماره تلفن همراه: ................................................................................. س( شماره تلفن یکی از نزدیکان یا همسایگان ..............................................................

)نام و نام خانوادگی ...................................................................... و نسبت ...................................................................... (
لوکیشن آدرس/ نشانی جغرافیایی: 
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3(وضعیت تحصیلی: 
1- زیر سن تحصیل  

2- بی سواد 
3- در حال تحصیل    الف( دوره ابتدایی یا نهضت سوادآموزی ب( متوسطه اول    ج( متوسطه دوم     

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

4- آخرین مدرک تحصیلی: ابتدایی     پایان دوره نهضت سواد آموزی: الف( سیکل     ب(دیپلم 
- متوسطه اول     - متوسطه دوم     ج( کاردانی     د( کارشناسی     هـ( کارشناسی ارشد      

 و( دکترا و باالتر     ز( تحصیالت حوزوی   ح( سایر با ذکر نام: .......................................................................................................... 
5-رشته تحصیلی )براساس آخرین مدرک تحصیلی(: علوم انساني     علوم اجتماعي     علوم پزشکي       
علوم فني   علوم نظامي     علوم اقتصادي     علوم سیاسي     تربیت بدني     علوم پایه      

3( وضعیت تأهل:
1- هرگز ازدواج نکرده )مجرد( 

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

صورت عقد موقت   
3- طالق گرفته در وضعیت پس از طالق     علت طالق: .............................. )آیتم بندی(  اعتیاد همسر 

زندانی بودن همسر     خشونت     از کارافتادگی همسر     انحرافات اجتماعی در خانواده 
و سایر.................................................................. تاریخ ثبت طالق: ................................................... سن زوجه و زوج در زمان طالق: ................................................... سال

مدت زمان زندگی مشترک: ....................... ماه ........................ سال     میزان مهریه جهت ازدواج: .............................. آیتم بندی ..............................  
میزان مهریه دریافتی: .............................. آیتم بندی .............................. میزان نفقه تعیین شده ماهیانه: .............................. آیتم بندی..............................
4- همسر فوت شده  : تاریخ فوت همسر: .............................. علت فوت همسر: الف( مرگ طبیعی     ب( مرگ در 
اثر بیماری     )نام بیماری(: .............................. )آیتم بندی(  ج( مرگ در اثر سوانح یا تصادفات    د( سایر .............................. 
-چنانچه مرگ در اثر سوانح یاتصادفات رانندگی باشد: الف( دیه دریافت شده است: بلی     میزان دیه 
دریافتی: .............................. )آیتم بندی( تومان .............................. چگونگی هزینه کرد و مصرف دیه دریافتی: .............................. )آیتم بندی( 

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     ب( خودرو     ج( زمین زراعی و یا باغ کشاورزی     د( مستمر و 
حقوق ماهیانه     هـ( سپرده بانکی     و( سایر: ......................... ارزش تقریبی ماترک )به تومان(: ......................... )حذف شود؟(
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4- متارکه  : علت متارکه: )آیتم بندی(..... وضعیت فعلی همسر: )آیتم بندی(..... )حذف شود؟(
5- همسر زندانی شده     علت زندانی شدن همسر: الف( قتل     ب( سرقت     ج( نگهداری، حمل 
یا فروش مواد مخدر روانگردان     د( بدهکاری     خشونت     کالهبرداری     سایر .............................. مدتی 
که از زندانی شدن همسر می گذرد .............................. آیا منظور طول دوره زندانی بودن است؟ آیا بازداشت هم در نظر 
گرفته می شود؟تاریخ زندانی شدن ثبت شود .............................. ماه       مدتی که می بایست در زندان باشد: تاریخ خاتمه 
.............................. ماه    در صورت بدهکار بودن: الف( مبلغ بدهکاری: .............................. )آیتم بندی( .............................. تومان  ب( علت 

بدهکاری: .... )آیتم بندی( .............................. سایر موارد: ..............................
6- همسر از کارافتاده 

7- سایر  : با ذکر نام: ..............................................................
4( وضعیت خدمت وظیفه )برای مردان(: 

 1-الف( زیر سن خدمت     د( در حال خدمت     ج( مشمول غایب     هـ( دارای کارت پایان خدمت 
و( دارای )کارت( معافیت: 1- کفالت     2- پزشکی     3- تحصیلی     4-     ذکر نام: ..........................................

5( وضعیت خانوار
جدول ثبت مشخصات والدین، برادران و خواهران، همسر و فرزندان: )آیتم های موارد این فرم در جدول ذیل 

نیز درج خواهد شد(
سرپرست قانونی  : .................................................... سرپرست عملی  : ....................................................

ف
نام وردی

 نام خانوادگی
وضعیت 

تاریخنسبتسرپرستی
تولد

وضعیت نظام 
وظیقه برای 

فرزندان
وضعیت شغلتحصیالت

حیات
وضعیت 

تأهل

وضعیت 
سالمتی
معلولیت

تلفن
تماس

پدر1

مادر2

همسر3

برادر/خواهر4

فرزند5

مادر بزرگ6

پدربزرگ7

بعدخانوار: .................................................... تعداد افراد تحت تکفل و سرپرستی: ....................................................
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6( وضعیت سالمتی: 
1- دارای سالمت جسمی     

ابتال به یك بیماری     1- عنوان بیماری: .................. آیتم بندی .................. 2- مدت ابتال به بیماری: از  .................. تا .................. سال
2- دارای سالمت روانی 

 ابتـال بـه یـك بیمـاری     1- عنوان بیمـاری: .................. آیتم بنـدی ..................  2- مدت ابتال به بیمـاری: از .............................. 
تـا .................. سـال  3- ابتـال بـه یـك یا چنـد معلولیت     وضعیت معلولیـت: دارد     ندارد 

نوع معلولیت: جسمی- حرکتی     آسیب بینایی     آسیب شنوایی     هوشی-رشدی 
روانی مزمن     اختالل روانپزشکی طوالنی مدت با افت عملکرد فردی و اجتماعی 

7( وضعیت بیمه درمانی: 
1- دفترچه بیمه درمانی دارد     ب( دفترچه بیمه درمانی ندارد     ج( نام سازمان بیمه کننده: .............................. 

2- بیمه تکمیلی درمانی ندارد     هـ( بیمه تکمیلی دارد     نام بیمه کننده: ..............................
8( وضعیت شغلی )برای افراد زیر سن کار، اطالعات سرپرست خانوار تکمیل گردد(

1- شاغل  1- عنوان شغل: کارمند     کارگر     آزاد     ذکر عنوان شغل ........................................ مدت اشتغال: 
از .............................. تا .............................. بیمه شغلی ندارد     بیمه شغلی دارد     مدت بیمه: از .............................. تا .............................. 

متوسط درآمد ماهیانه حاصل از شغل )ماهیانه( آیتم بندی ....................... تومان       
آدرس محل کار: ............................................................................................................. تلفن محل کار: ..................................................................کد شهرستان .......................................................
 سابقه شغلی قبلی: 1- دارد     2- ندارد     3- عنوان شغل قبلی: .............................. 4- مدت قبلی: ..............................

از تاریخ .............................. تا تاریخ .............................. 5- علت ترک شغل قبلی: .............................. آیتم بندی  موارد ..............................
سابقه بیمه کار: 1- ندارد     2- دارد     3- مدت سابقه بیمه کار قبلی: .............................. تاریخ .................... سال .....................

 2- بیکار     علت بیکاری: دنبال کار نبوده است     مهارت حرفه ای ندارد     سرمایه کار ندارد  
3- کار مناسبی پیدا نکرده است     5- سایر با ذکر علت: ........................................................................................................................................................................................

4- فاقد درآمد       
5- درآمد فصلی 

: اجاره ملك و ساختمان     سهام شرکت یا اوراق مشارکت     6- دارای درآمد بدون کار 
سپرده گذاری بانکی     کمك به بستگان و یا افراد خیر     سایر با ذکر عنوان: .............................. میزان درآمد 

ماهیانه: .............................. تومان
:    حقوق دولتی     درامد شخصی     1- مستمری بازنشستگی  7- دریافت مستمری یا حقوق ماهیانه 

2 - مستمری از کارافتادگی     3- مستمری ارگان های حمایتی     4- بیمه بیکاری 
5- مستمری بازنشستگی والدین یا همسر     6- دستمزد از دستگاه های حکومتی به صورت مستقیم   
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دستمزد به عنوان کارمند/ کارگر از بخش خصوصی یا غیردولتی  درآمد حاصل از فعالیت های فردی به 
صورت کارمزدی     درآمد حاصل از فعالیت های فردی حاصل از مدیریت منابع شخصی
سایر با ذکر عنوان: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

8- وضعیت حرفه آموزی: الف( مهارت حرفه ای: 1- ندارد     2- دارد     3- عنوان مهارت: ...............................................

مدرک حرفه آموزی: 1- دارد     2- ندارد     عنوان مهارت: .......................................................................................................................................................................
نام سازمان صادر کننده مدرک: ......................................................................................................................... 

9- آیا تاکنون وام بانکی دریافت داشته اید؟ 1- خیر     2-  بلی 

مبلغنام بانک
کل وام

تاریخ
دریافت

وام

عنوان وام دریافتی 
مبلغ

قسط 
ماهیانه 

اقساط باقی مانده 

لوازم 
ضروری 

منزل
خرید اشتغالزاییمسکنازدواج

خودرو
سایر با 
سال تعدادذکرنام

9( وضعیت مسکن و دارائی
1- نوع مالکیت واحد مسکونی: 1- ملکی     )ملکی به مشارکت بهزیستی تهیه نموده است    ملکی بدون 
(    2- استیجاری     3- منزل پدری     4- وقفی    5- سکونت  مشارکت بهزیستی تهیه نموده است 
رایگان     6-فاقد منزل     7-شخصی     8-سازمانی     9- چادرنشین     10- مسکن بالعوض     
11-منزل بستگان     12- منزل دوستان     13- منزل ورثه ای     14- امانی     15- خوابگاه یا پانسیون 

    16- خوابگاه دانشجویی     سایر با ذکر نام ................................................................................................................................................................................ 
مبلغ رهن ...................................................... تومان     مبلغ اجاره ماهیانه: .............................................................. تومان         

پرونده دانشجویی
استان محل تحصیل: ......................................... / شهرستان: ......................................... / مقطع: ......................................................... / نوع دانشگاه: ......................................... /
واحد دانشگاهی: ............................................................................. / گروه تحصیلی: .................................................................... / رشته تحصیلی: ............................................................. /
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سال شروع تحصیلی: .......................................................................................................... / شماره حساب در بانك رفاه: ....................................................................................................... /
شماره دانشجویی: .......................................................................................................... / کارت دانشجویی: ..........................................................................................................

پرونده مسکن 
موقعیت محل: شهر باالی 25 هزار نفر  / شهر پایین 25 هزار نفر  / روستا /  حاشیه  / عشایر 

موقعیت جغرافیایی: در بافت فرسوده  / خارج از بافت فرسوده 
وضعیت سالمت ملك: مناسب و مقاوم  / فرسوده و غیرمقاوم 

توان مشارکت خانوار در تایم سهم آورده مسکن چه مبلغی می باشد؟  دارد     ندارد
توان مشارکت خانوار در پرداخت اقساط ماهانه تسهیالت مسکن چه مبلغی می باشد؟ ............................................................ تومان
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سامانه + زندگیمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

فرم M1-2نسخه: 04-981128فرم گزارش بازدید منزل

نام و نام خانوادگی بازدید کننده: ...................................................................................................
تاریخ بازدید: .......................................................................  ساعت بازدید: .......................................................................

1( اطالعات هویتی بازدید شونده:
کدپرونده: ....................................................................... نام و نام خانوادگی: ....................................................................... 

2( اطالعات مربوط به محل سکونت و منزل مسکونی
نام محله: ....................................................................... منطقه: .......................................................................

-وضعیت ساختمان: قدیمی )بیش از 20 سال قدمت(     نوساز بودن  
-وضعیت مسکن: آپارتمانی     ویالیی     زیرزمین مسکونی     چادر 

موقعیت منطقه جغرافیایی محل زندگی براساس وضعیت عمومي منطقه: مرفه نشین     متوسط نشین     
فقیرنشین     سکونت گاه های غیررسمی     حاشیه نشین     روستانشین      سایر..............................

-متراژ ساختمان: 1- مساحت کل زمین .............................. متر   2- زیر بنا .............................. متر    3- قدمت بنا .............................. سال  
-تسهیالت واحد مسکونی: 1- هال و پذیرایی     2- آشپزخانه     3- اتاق     4- تعداد اتاق ............................

5 - حیاط     6- حمام      7- پارکینگ     8- آب و برق     9- گاز شهری     10- تلفن 
ثابت     11-  سایر با ذکر نام: ....................................

 - وسایل و امکانات اساسی منزل: 1- یخچال و فریزر     2- پنکه و کولر     3- رادیو ضبط و تلویزیون     
 4- اجاق گاز     5- ماشین لباسشویی     6- بخاری و آبگرمکن     7- فرش     8- کامپیوتر 

9- چرخ خیاطی- گلدوزی     10- مبلمان     11- کابینت آشپزخانه     12- سایر     با ذکر نام: ..............................
- افرادی که فرد درحال حاضر با آنها زندگی می کند: 

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

- وضعیت پایداری نداشته است 
) - وضعیت مناسب سازی منزل: نیاز ندارد     نیاز دارد     )انجام شده     انجام نشده 

- سطح رفاه و زندگی فرد بر اساس کمیت وسایل زندگی
   خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 
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- سطح رفاه و زندگی فرد بر اساس کیفیت وسایل زندگی
   خیلی خوب     خوب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 

- نظم و انضباط موجود در منزل، )رعایت قواعد و مقررات(
   خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 

- میزان رعایت بهداشت عمومی در منزل، 
   خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 

3( اطالعات مربوط به سوابق فرد و یا خانواده )برای هریک از اعضا دارای ناهنجاری بود(
- سابقه دستگیری دارد     ندارد 

- سابقه محکومیت کیفری دارد     ندارد 
- سابقه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن دارد     ندارد 

- سابقه ترک مواد دارد     ندارد 
- ناهنجاری های اجتماعی فرد و خانواده: )برای هریك از اعضا دارای ناهنجاری بود(

   اعتیاد     فرار از منزل     ترک تحصیل     خشونت خانگي     درآمدهاي غیرقانوني     سایر: ......................

4( اطالعات مربوط به وضع ظاهری خانواده
- بهداشت فردی و نظافت ظاهری خانواده، 

   خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 
- وضعیت و کیفیت پوشاک و لباس خانواده، 

   خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 

5( اطالعات مربوط به وضعیت روانشناختی و خلق و خوی اعضاء خانواده، 
- چگونگی برخورد اولیه؛ با نشاط     غمگین     عصبي و پرخاشگر     صمیمی و ساده 

   مودب در گفتار و رفتار     استرس و نگراني   ..............................
- جو عاطفی حاکم بر خانواده

   کامال مطلوب     مطلوب     متوسط     نامطلوب     کامال نامطلوب 
    

6( اطالعات مربوط به توانمندی ها و عالقه ها مهارت های اختصاصی  )برای هریک از اعضا خانواده که وجود دارد(
 ورزشی     هنری    قرآنی     رایانه     فنی     دارای اختراع     دارای اکتشاف     سابقه تدریس 
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تألیف کتاب     سایر ..............................
:    شهرستانی     منطقه ای     استانی      مقام های کسب شده )فرهنگی     ورزشی     هنری 

) کشوری     المپیاد     آسیایی     جهانی     پارالمپیك 
 عضویت در تشکل های غیردولتی، سازمان های مردم نهاد، گروه های خودیار: دارد     ندارد  ( /

نوع عضویت:     تمام وقت     پاره وقت .............................. و سابقۀ عضویت ..............................
............................................................................................................................................................................................................................................... -1
............................................................................................................................................................................................................................................... -2
- مهارت های شغلی و حرفه ای: .....................................................................................................................................
- مهارت های هنری و ورزشی: ........................................................................................................................................ 
- مهارت های اجتماعی و...: ......................................................................................................................................................

7( اطالعات مربوط به سبک و شیوه زندگی به تفکیک اعضاي خانواده 
- فعالیت اصلي در اوقات شبانه روز: بیکاری     تحصیل     شاغل     کارهای خانه 

- اوقات فراغت و تفریحات و سرگرمي: مطالعه     سفر     گردش     تلویزیون 
   رسانه های اجتماعی     عضویت در گروه ها     بازی     ورزش     سایر.......

) (    )روزخواب     شب خواب  - سبك خواب و بیداری: )بیخواب     کم خواب 
- وضعیت تغذیه: خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب       

- عادات فردی و خانوادگی، 
............................................................................................................................................................................................................................................... -1
............................................................................................................................................................................................................................................... -2

8( اطالعات مربوط به روابط اجتماعی و فامیلی
- جایگاه فرد در خانواده: حمایتگر مادی     حمایتگر معنوی     طردشده    

- وضعیت ارتباط خانواده و افرادی که با خانواده رفت و آمد دارند: 
با اقوام نزدیك ارتباط دارند     با اقوام دور ارتباط دارند     با افراد محدودی از خانواده ارتباط دارند     

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

9( اطالعات مربوط به حمایت خانواده و بستگان
وضعیت اقتصادی و میزان دارائی والدین
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خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 
وضعیت اقتصادی خواهر و برادر و سایر بستگان، 

خیلی مناسب     مناسب     متوسط     نامناسب     خیلی نامناسب 

10( نوع حمایت مالی و غیر مالی به تفکیک حمایت کنندگان

نوع حمایت نسبتنام حمایت کننده
عنوان حمایتتواتر زمانیمالی/غیرمالی

10-1-سابقه دریافت کمك مالی )برای افراد نیازمند مدیریت مورد( دارد       ندارد       

تاریخ دریافت کمک
از: نهادهای خیریه 

ازسازمان بهزیستی     
ازکمیته حضرت امام 

از سایر نهادها
توضیحاتمیزاننوع کمک 

11( مشکالت فرد و خانواده و تاریخچه آنها 

فرد/ اعضای خانوادهردیف
عنوان مشکلدر صورت وجود

خود فرد
........................................................................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................................................................ -2

اعضای خانواده
........................................................................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................................................................ -2
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12( تجزیه و تحلیل وضعیت برای خانواده توسط مددکار

عنوان مشکلتحلیلردیف

1- ........................................................................................................................................................................................................................................نقاط قوت
........................................................................................................................................................................................................................................ -2

نقاط قوت
........................................................................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................................................................ -2

نقاط قوت
........................................................................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................................................................ -2

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

برنامه اقدامتعیین اولویتردیف
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سامانه + زندگیمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

فرم M-02نسخه:  04-981128فرآیند  ارائه خدمت

بررسی عنوان

1- افتتاح حساب خدمت گیرنده 1- ارائه خدمت نقدی و تحویل
2- ثبت اطالعات

1- ارائه خدمت نقدی و تحویل
2- ثبت اطالعات

1- فرم پایش
2- دستورالعمل

پشت نوبت
و ثبت

پشت نوبت
و ثبت

پشت نوبت
و ثبت

پشت نوبت
و ثبت

1- پیگیری و بازدید
 2- ثبت و ویرایش اطالعات

در بازه زمانی مشخص

1- افتتاح حساب خدمت گیرنده
2- ارائه خدمت نقدی و واریز

3- ثبت اطالعات

ثبت دالیل عدم احراز

1- لیست استعالم های مورد نیاز

1- ارائه خدمت غیرنقدی و تحویل
2- ثبت اطالعات

نوع خدمت؟

بررسی موجودی

مستمر؟نوع خدمت

نوع خدمت
غیرمستمر؟

بررسی اعتباربررسی موجودی

استعالماستعالم

استعالم

A

B

نتیجه پیگیری
احراز شرایط؟

بررسی اعتبار

حساب بانکی 
مددجو؟

استعالم

مستمرغیر مستمر

نقدی

نقدی

غیرنقدی

غیرنقدی- موردی

خیر خیر

دارد
بله بله

ندارد

خیرخیر

بله

بله

خیر
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فرم M-02نسخه:  04-981128فرآیند  اعتراض

بررسی
سطح اعتراض

بررسی اعتراض؟

بررسی
 سطح اعتراض؟ یا بازگشت

به سطح قبل

ارجاع به ستادارجاع به شهرستان

بررسی در شهرستان

ثبت عدم تأیید اعتراض

بررسی در ستاد بررسی در استان

ارجاع در استان

اصالح تصمیم و اقدام

بررسی در استان

بررسی در شهرستان

اصالح تصمیم و اقدام

اصالح تصمیم و اقدام

بررسی در مرکز

اعمال دستور اصالح و ثبت

 ثبت تأیید اعتراض
و دستور برای اصالح

اعتراض به مرکز

عدم تأیید اعتراض

اعتراض به استان

تأیید اعتراض

اعتراض به شهرستان

استان مرکز

شهرستان

شروع

پایان

پایان
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سامانه + زندگیمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

فرم M-02نسخه:  04-981128فرآیند اجتماع محور

آگاه سازی افراد شناسایی افراد کلیدی

جلب حمایت افراد جلب حمایت افراد کلیدی
مذاکره / گفت وگو با مردم

تشکیل تیم محلی
داوطلبان و افراد کلیدی

تشکیل پرونده ملی، بررسی وضعیت محله و تکمیل 
نقشه محلی و تشکیل سازمان اجتماعی محور

بررسی و شناسایی ظرفیت های محلی و 
تهیه نقشه اولیه اجتماعی محله توسط 

کارشناس آموزش دیده مرکز

پیشنهاد پروژه جدید- استمرار پروژه 
قبلی و تعیین اولویت پروژه ها

تعیین پروژه با اولویت

اصالح تصمیم و اقدام سازمان یابی داوطلبان

جلب حمایت خیرین تشکیل و بروزرسانی تیم 

1- جلب حمایت از طریق مذاکره
2- مذاکره با دبیرخانه اقدام جامع

حمایت داوطلب، حمایت خیرین
حمایت مرکز مقبت زندگی

اقدام پروژه توسط تیم

ارزیابی توسط کارشناس تسهیل گر

گزارش به سازمان و مسئول مرکز

اطالع رسانی به مردم

تقویت تیم

بازبینی راهبردهای مرکز

نیاز به بازنگری

وجود تیم؟ ارزیابی تیم محلی

نیاز به
جلب حمایت دبیرخانه 

اقدام جامع

تأمین منابع؟ پیگیری به
نتیجه رسید

وم:
ز د

فا
ی و

ساز
یم 

ت
زی

 سا
گر

یل 
سه

ت

ل:
 او

فاز
یی

سا
شنا

وم:
 س

فاز
دام

اق

ارزیابی اهداف، زمان و منابع

اصالح تصمیم و اقدام

عدم همکاری

نیاز نداردنیاز دارد

انجام شد

انجام نشد
موفق

ناموفق

داردنیاز به تقویت

ندارد
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فرم M-03نسخه:  05-981128فرم پرونده محله

فعالیت های مراکز »+ زندگی«، در دو مرحله با جمع آوری اطالعات مربوط به محله بدست می آید. پرسش های 
زیر وضعیت ایده آل از اطالعات مورد نیاز در تصمیم گیری برای فرآیند community mobilization است. در 
این مرحله اطالعات به دو دسته تقسیم شده است، جمع آوری گروهی از اطالعات که برای آنها قید »در صورت 

امکان« به کار نرفته است، الزامی است. 
پـس از شناسـایی اولیـه و آشـنایی بـا افراد کلیـدی و روش های جلب حمایت آنـان و مردم و تعامـل با آنان، 
اطالعـات بـه صـورت دقیق تـر بدسـت خواهـد آمد. ایـن دسـته از اطالعـات را تسـهیل گر با کمك مـردم و 
نیـز داده هـای ثانویـه موجـود بدسـت مـی آورد. فعالیت هایـی که بـه ارزیابی وضعیـت محله و نیازسـنجی و 

داشته سنجی معروف است. 
بـرای تکمیـل ایـن داده هـا الزم اسـت اوالً: تسـهیل گر جهت اعـزام به منطقه یـا محله جهـت تکمیل فرم ها 
و جمـع آوری اطالعـات ضمـن هماهنگـی با نیـروی انتظامی منطقـه )اخذ مجـوز مکتوب(، اقـدام به معرفی 
مرکـز »+ زندگـی« و در صـورت لـزوم بهزیسـتی شهرسـتان کنـد، ثانیـاً: بـه هیچ وجه بـه داده هـای ثانویه 
موجـود اتـکا نکنـد و خود شـخصاً با حضـور در محله در سـاعات مختلف شـبانه روز اطالعـات را جمع آوری 
نمایـد. اطالعـات بایـد یادداشـت و به صـورت روزانه ثبت و قابل دسـترس باشـند. محل نگهـداری اطالعات 
در مرکـز »+ زندگـی« بـوده و محرمانـه تلقـی می شـوند. پـس از پایان جمـع آوری و ثبت اطالعـات، جهت 
مطالعـه در اختیـار ذی نفعـان قـرار گیـرد. برای انتشـار اطالعات در سـطح محله می بایسـت نظر سـوپروایزر 
سـازمان اخذ شـود )در جلسـه ای که مسـتندات آن قابل مشـاهده باشـد(. الزامیسـت که اطالعات در اختیار 

مردم محله قرار گیرد و تا حد امکان از انتشار آن در سایر محالت جلوگیری شود. 
بسـیاری از ایـن پرسـش ها می توانـد بـه شـکل مناسـب بـرای تبدیـل بـا فرمت هـای ورود داده ها بـه رایانه 

صورت بندی شود.  
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1( ویژگی های جغرافیایی
1- محل قرار گرفتن از نظر جغرافیایی  
2- استان: ........................................................................................................  
3- شهرستان: .........................................................................................  

4- محله: ..........................................................................................................    
5- فاصله محله تا مرکز استان/ مرکز شهرستان: .............................. کیلومتر

6- مساحت تقریبی محله: .............................. کیلومترمربع
7- تعداد جمعیت )تقریبی(:  .............................. نفر 

8- دسترسی به سایر قسمت های محله به چه صورت می باشد؟
بن بست است     محل رفت و آمد به سایر قسمتهای منطقه وجود دارد     

9- عوارض جغرافیایی و طبیعی: 
رودخانه     تپه     جنگل     دریاچه      دره     سایر: ..............................

 Gis :10- محل مشخص نمودن مکان نما در نقشه
 )محدوده محله و نشان دادن خیابان ها  و میدان های اصلی و بخش های منفك شده از بافت اصلی( 

11- جانمایی مکان های مهم روی نقشه: 
بیمارستان و مراکز درمانی     مراکزانتظامی     مراکز اصلی خرید     مراکزتجمع شامل مسجد     

مراکزتفریحی، ورزشی وگذران اوقات فراغت     مراکزاصلی مسکونی     مراکز آسیب اجتماعی 
مراکز دولتی سازمان بهزیستی     مراکز غیر دولتی مرتبط با سازمان بهزیستی     مراکز آموزشی    

سایر موارد     
12- وضعیت تفکیك سکونت بر اساس وضعیت برخورداری چگونه است؟

)براساس تراکم جمعیت، امکانات شهري، وضعیت نماي ساختمان ها، فرسودگي ساختمان ها، .....(
منطقه برخوردار     منطقه  غیر برخوردار     

13- تفکیك پذیری محله به بخش های مختلف؛ محل سکونت یا اشتغال گروه های خاص جمعیتی یا قومی به 
چه صورت می باشد؟  

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

2( تاریخچه محله
1- تاریخ شکل گیری محله: .............................. سال 

2- مهمترین تغییراتی که در محله اتفاق افتاده است. )منظور از تغییرات: فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، شهري، 
حوادث طبیعي و انسان ساخت، و....(
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منابع اطالعاتينوع تغییر محلهتاریخردیف

3- پیش بینی سناریوهای پیش رو برای وضعیت آینده )قسمت پیش بینی برای وضعیت آینده پس از تکمیل 
داده های دیگر نوشته می شود( 

منابع اطالعاتيعنوان برنامه های آینده محلهتاریخردیف

3( ویژگی های اجتماعی
1- معرفي گروه هایی با باورها و ویژگی های رفتاری و آداب و سنن غالب و نیز گروه های کنار گذاشته شده

ویژگیعنوان گروه ردیف

2- وضعیت رفت و آمد در محله چگونه است؟ )در صورت امکان(
شلوغ     معمول نسبت به شرایط شهرستان     خلوت       

3- ساعات اوج رفت و آمد چگونه است؟ )در صورت امکان(  از )زمان( .............................. تا )زمان( ..............................
4- وسیله رفت و آمد در محله چگونه است؟

پیاده     دوچرخه و موتورسیکلت     وسیله نقلیه عمومی     وسیله نقلیه شخصی
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5- برآورد کمی     )تعداد( افراد نیازمند به خدمات مراکز »+ زندگی« چند نفر است؟
6- روابط قابل مشاهده در خیابان ها و کوچه های اصلی چگونه است؟ )در صورت امکان(

افراد آشنا     افراد غریبه 
7- روابط قابل مشاهده در کوچه های فرعی و بن بست چگونه است؟ )در صورت امکان(

افراد آشنا     افراد غریبه 
8- آیا افراد مرجع و نیز افراد مطلع محله، شناسایی شده اند؟ نحوه جلب حمایت آنان به چه صورتی بوده است؟

بله     خیر 
.................................................................................................................................................................................................. -1
.................................................................................................................................................................................................. -2

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

بله     خیر 

10- برآورد نوع و میزان مشارکت در موضوعات مربوط به محله )محیط( )در صورت امکان(

موضوع
مشارکت

میزان مشارکت

خیلی زیاد     زیاد     متوسط     کم     خیلی کم     

نوع مشارکت

 )محیط     همسایگان )افراد(( 

11- برآورد نسبت کودکان، نوجوانان، جوانان وسالمندان محلی که با یکدیگر وقت می گذراند )داخل یا خارج 
از محله( )در صورت امکان(   بسیار کم     کم     متوسط     زیاد     خیلي زیاد     

12- آیا مردم برای فعالیت های اجتماعی آمادکي همکاری  داوطلبانه دارند؟ بله     خیر 
13- آیا گروه هایی در محله هستند که  نسبت به جمعیت عمومي انگیزه بیشتر برای فعالیت و همکاری 

داوطلبانه داشته باشند؟ بله     خیر     
14- برآورد اشتغال زنان در داخل محله چقدر است؟ خیلي زیاد   زیاد   متوسط   کم   خیلي      

)در صورت امکان(
15- برآورد بعد خانوار و وجود خانواده گسترده در محله چقدر است؟ )در صورت امکان(
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تك نفره     دو نفره     سه نفره     چهار نفره     پنج نفره     بیش از پنج نفره     
16- برآورد تفاوت جمعیت روز و شب در محله )از نظر ویژگی های قابل حصول دموگرافیك( به چه میزان است؟

جمعیت روز ........................................ نفر 
جمعیت شب .................................... نفر
تفاوت جمعیت .............................. نفر

17- برآورد اشتغال ساکنین محله چگونه است؟ )منظور از شغل فعالیتي است که منجر به درآمد معین در 
بیشتر روزهاي فصل می شود. زنان خانه دار، دانشجویان و دانش آموزان غیرشاغل در این گروه قرار نمي گیرند(

بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیار کم )بیکار(          
18- برآورد میانگین درآمد خانوار چگونه است؟ )درماه(

کمتر از یك میلیون     یك تا سه میلیون     سه تا ده میلیون     باالي ده میلیون 
19- برآورد مشاغل اصلي ساکنان محله چگونه است؟

کارگر غیرماهر     کارگر ماهر     کارمند     راننده     مغازه دار     کشاورز و باغباني     دامپروري 
و دامداري     درآمد بدون شغل مولد     تجارت     مشاغل خانگي     سایر: 

20- سطح متوسط سواد محله چیست؟
بي سواد     ابتدایي 

4( ویژگی های محیطی
1- چه نیازها و مشکالت محیطي به تفکیك مسؤل حاکمیتی براي رفع نیاز محله )از جمله بهزیستی، 

............................. -3 ............................. -2 ............................. -1 شهرداري( مشاهده شده است؟  

............................. -3 ............................. -2 ............................. -1 2- امکانات محیطی قابل مشاهده: 

............................. -3 ............................. -2 ............................. -1 3- مشکالت اجتماعي قابل مشاهده: 

............................. -3 ............................. -2 ............................. -1 4- امکانات اجتماعي قابل مشاهده: 
5- وضعیت استحکام ساختمان ها

 مستحکم )مقاوم در برابر زلزله( ............................. %     استاندارد ............................. %     غیر ایمن ............................. %               
6- وضعیت تراکم ساختمان ها  

 متراکم )تراکم باال( .......................... %     تراکم متوسط.......................... %     تراکم پایین ............................. %                                      
7- برآورد خطر هنگام بحران )از نظر آسیب پذیري بافت محله(

بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیار کم      
8- خدماتي که در محله به ساکنین ارائه می شود. 
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نوع خدمت
سازمان ارائه دهنده 

خدمت: 
اجتماع محور     
متخصص محور     

دولتی/ 
غیردولتی

طول
نتایجمنابعگستردگیمخاطبزمان

براورد
اعتماد عمومی
 )در صورت امکان(

9- شناسایی دستگاه ها و سازمان هایی که همکاری با آنها توسط مرکز »+ زندگی«، منجر به دور شدن مردم یا  
افراد ذی نفوذ )به تفکیك( می شود. )در صورت امکان(

5( داشته های محلی، نظیر امکانات جذب درآمد، ویژگی های اخالقی خیرخواهانه، داشتن 
موقعیتی که به دلیل برخورداری از آن، منابع یا حمایت خاصی دریافت می کند )مثال وجود 

ساختمان های دیپلماتیك در محله(  نام ببرید:   
طول مدت سکونت: ................................................................................................................................. متوسط به سال )در صورت امکان(

میزان مهاجرت از محله: )در صورت امکان(
بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیار کم     

علت مهاجرت: بهبود وضع اقتصادي     تنزل وضع اقتصادي     وضعیت نامناسب شهري 
وضعیت مطلوب شهري     وضعیت نامناسب اجتماعي     وضعیت مطلوب اجتماعي     

میزان مهاجرت به محله: )در صورت امکان(
بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیار کم     

علت مهاجرت: بهبود وضع اقتصادي     تنزل وضع اقتصادي     وضعیت نامناسب شهري 
وضعیت مطلوب شهري     وضعیت نامناسب اجتماعي     وضعیت مطلوب اجتماعي     

تعداد شبکه های اجتماعي محله: )شبکه: نیاز به تعریف(
بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیار کم     

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



دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی

55

6( گزارش انشایی از وضعیت محله: 

سامانه + زندگیمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری

فرم BF-03نسخه:  05-981128فرآیند مشارکت خیرین و داوطلبان

تمایل کمك به سازمان بهزیستی
توسط خیر

ثبت اطالعات خیر
توسط خیر از طریق وب

پرداخت مبلغ کمك نقدی از طریق درگاه 
بانك توسط خیر

1- ارائه رسید الکترونیکی سیستم
POS 2- ارائه رسید دستگاه

به خیر توسط سیستم

مراجعه به مرکز + زندگی
توسط خیر

مشاهده راهنما و هدایت خیر
در خصوص نحوه مشارکت توسط خیر

ثبت اطالعات خیر
توسط کاربر مرکز + زندگی

پرداخت مبلغ کمك نقدی
از طریق دستگاه POS توسط خیر

1- ارائه رسید الکترونیکی
POS 2- ارائه رسید دستگاه

3- ارائه پیامك به خیر
توسط کاربر مرکز

ثبت اطالعات خیر
توسط کاربر

ثبت اطالعات خیر
توسط کاربر

حضوری؟
خیرحضوری؟

نقدی؟
غیرنقدی؟

نقدی؟
غیرنقدی؟

1- فرم های ثبت اطالعات برای کمك نقدی
2- فرم های ثبت اطالعات برای کمك غیرنقدی

حضوریغیرحضوری

نقدینقدی

غیرنقدیغیرنقدی
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تعرفه ارائه خدمات در مراکز خدمات بهزیستی )+ زندگی( برای مراجعین آزاد )مبالغ به تومان(

مبالغ تعرفهشرح مراحل ارائه خدمتردیف

مصاحبه های تخصصی )ثبت درخواسـت / تشـکیل پرونده  و پاسـخگویی به مراجعین، 1
20.000مصاحبه اولیه، اخذ و بررسـی مدارک  و انجام اسـتعالمات و پیگیری های مربوطه(

بازدیـد منـزل و تحلیل و تشـخیص و تعییـن اولویت های نیاز مددجو و ارائه پیشـنهاد 2
کمکی 50.000برنامه 

آموزش های تخصصی )آموزش های تشکیل و تحکیم خانواده،  آموزش های  مهارت های 3
زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  و معلولیت ها

10.000
برای هر نفر*

*تعـداد نفـرات بـرای آموزش هـای تخصصـی  بـا توجـه بـه ظرفیـت اتـاق مربـوط بـه کارگروهـی مرکز، حداقل 7 و 
حداکثر 20 نفر  می باشد 

 



شیوه نامه جانمایی
کز خدمات بهزیستی   مرا
)  )+ زندگی
9 اسفند 8
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مقدمه 
در راسـتای تشـکیل مراکـز خدمـات بهزیسـتی »+ زندگـی« منطبـق بـر دسـتور العمـل اجرایـی 
ابالغـی بـه شـماره 900/98/129306 مـورخ 98/10/1 و مطابق بـا جزء »الف« بنـد »3« ماده »3« 
دسـتورالعمل مذکـور، شـیوه نامه جانمایـی مراکـز موصـوف، با هدف تسـهیل در دسترسـی خدمت 

گیرندگان، به شرح ذیل تدوین می شود. 

ضوابط و فرآیند جانمایی
مرکـز فنـاوری اطالعـات، ارتباطـات و تحـول اداري بهزیسـتی کشـور نقـاط GIS منازل  ماده 1- 
مددجویـان را در اختیـار اسـتان ها قـرار داده و پیشـنهاد انتخـاب مراکـز »+ زندگـی« 

براساس نقاط GIS انجام خواهد شد. 
تعـداد مراکـز »+ زندگـی« براسـاس خدمت گیرنـدگان تحت پوشـش )مطابق بـا جدول  ماده 2- 

پیوست( در اختیار شهرستان قرار می گیرد. 
بهزیسـتی شهرسـتان موظـف اسـت محـل پیشـنهادي متقاضی بـراي تأسـیس مرکز را  ماده 3- 
مطابـق بـا جانمایـی انجـام شـده و تراکم جمعیتـی محل زندگـی مددجویان، بررسـی و 

قبل از موافقت اصولی، نتیجه بررسی را به متقاضی اعالم نماید. 
اولویـت جانمایـي مرکز باید به گونه ای باشـد که حداقل 70 درصـد پرونده ها در محدوده  ماده 4- 
مرکـز و بـا نزدیکتریـن فاصله بـه محل زندگـي خدمت گیرنـدگان، با تشـخیص کارگروه 

عملیاتي استان، صورت پذیرد. 
در صـورت تعطیلـي مرکز به هردلیلـي، پرونده های آن به نزدیکتریـن مراکز محل زندگی  ماده 5- 

مددجویان، تا زمان تأسیس مرکز جدید، منتقل می شود. 
تبصـره 1: بهزیسـتي شهرسـتان موظـف اسـت حداکثـر ظـرف مـدت 3 مـاه، نسـبت به 

تعیین تکلیف مرکز جایگزین )مرکز تعطیل شده(، اقدام نماید. 
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تبصره 2: کمیسـیون ماده 26 اسـتان موظف اسـت صدور مجوز متقاضیان مراکز خدمات 
بهزیستي »+ زندگی« را در اولویت قراردهد. 

مددجـو در صـورت تغییـر محل سـکونت می بایسـت در اسـرع وقت، اطالعـات و مدارك  ماده 6- 
مربوط به محل زندگي خود را به مرکز »+ زندگی« اعالم نماید. 

ایـن شـیوه نامه در 7 مـاده و 2 تبصره توسـط کارگروه تخصصی تدوین و در جلسـه مورخ  ماده 7- 
98/12/6 شـورای معاونیـن )سـتاد( بـه تصویـب رسـید کـه پس از ابالغ توسـط ریاسـت 

سازمان، الزم االجرا است. 



جـرایی شیوه نامه ا
آموزش کارکنان
کز خدمات بهزیستی   مرا
)  )+ زندگی
9 ذر 8 آ
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مقدمه
بـا عنایت به سیاسـت سـازمان بهزیسـتی کشـور در توسـعه خدمـات »عدالت محور« بـا بهره مندی 
از ظرفیت هـای مردمـی  و سـازماندهی شـبکه ای از واحدهـای غیردولتـی فعـال تحت عنـوان مراکز 
خدمـات بهزیسـتی »+ زندگـی«، و نظـر بـه نقـش این مراکـز در ارائـه تجمیعی خدمات سـازمان و 
بـه تبـع آن پاسـخگویی بهینه بـه جامعه هدف، حضــور کارکنـان دارای تخصص، تجربه و دانــش 
الزم و مرتبـط بـا وظایـف و ماموریت هـای سـازمان در ایـن مراکز بیـش از پیش حائز اهمیت اسـت. 
در همیـن راسـتا براسـاس بنـد »9« مـاده »8« و تبصره ذیل ماده 5 دسـتورالعمل اجرایی تاسـیس 
و اداره مراکـز خدمـات بهزیسـتی »+ زندگـی« موضوع شـرایط اختصاصی صاحب امتیاز، مسـئول و 

کارکنان، شیوه نامه آموزش کارکنان مراکز مذکور تدوین گردید.  

ماده 1- تعاریف
مرکز: مرکز »+ زندگی« تعریف شـده در ماده »1« دسـتورالعمل اجرایی تاسـیس و اداره مراکز   -

خدمات بهزیستی »+ زندگی«  
دسـتورالعمل اجرایـی: بـه دسـتورالعمل اجرایـی تاسـیس و اداره مراکـز خدمـات بهزیسـتی   -

زندگی« اطالق می شود.  +«
کارکنان مرکز: شامل صاحب امتیاز، مسئول مرکز، کارشناسان و افراد شاغل.  -

کارگـروه تخصصـی: کارگروهـی اسـت با ترکیـب اعضاء و وظایف مشـخص شـده در مـاده 13   -
دستورالعمل اجرایی که در ستاد بهزیستی کشور تشکیل می شود. 

پودمـان آموزشـی: مجموعـه دوره هـای آموزشـی مـورد نیـاز بـرای صاحـب امتیاز، مسـئول و   -
کارشناسان مرکز. 

آموزش هـای قبل از تأسـیس: دوره های آموزشـی که بـرای هماهنگی و آماده سـازی کارکنان   -
مرکـز ارائـه می شـود تـا شـرایط مـورد انتظـار سـازمان بـرای پذیـرش وظایـف مربوطـه را 
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کسب کنند.  
آموزش هـای تکمیلـی: آن از دسـته آموزش های تکمیل کننده با محتوای آموزشـی مشـخص   -
گفتـه می شـود کـه کارکنـان مرکـز پس از تاسـیس در بـازه زمانـی حداکثر یک سـال ملزم 

به گذراندن آن هستند.  
دوره حضـوری: دوره هـای آموزشـی کـه با حضـور کارکنان مرکـز و مدرس در محیط آموزشـی   -

تعیین شده انجام می پذیرد. ماهیت این دوره ها کاربردی و مهارتی است. 
دوره غیرحضـوری: دوره هـای آموزشـی کـه نیازمند حضـور فیزیکی فراگیر و مدرس نمی باشـد   -
و از طریـق ارائـه جـزوات و بسـته های آموزشـی )الکترونیکـی(، ویدئـو کنفرانـس و آزمـون 

الکترونیکی برگزار می شود.  
محتـوای آموزشـی: براسـاس پیشـنهاد حوزه هـای تخصصـی، سـرفصل ها و هـدف آموزشـی   -

مشخص طراحی و در قالب جزوه فیزیکی و الکترونیکی تدوین و ارائه خواهد شد.  
گواهینامه آموزشـی: تائیدیه ای اسـت که در پایان هر دوره آموزشـی در ازاء کسـب نمره قبولی   -

به هریک از شرکت کنندگان اعطاء می شود. 

ماده 2- اهداف
تعیین فرآیند ارائه آموزش الزم به کارکنان مرکز   -

تعیین پودمان ها و سرفصل های آموزشی کارکنان مرکز  -
ایجاد وحدت رویه در ارائه آموزش های مورد نیاز کارکنان مرکز  -

ماده 3- فرآیند اجرا
معرفـی افـراد واجـد شـرایط از بهزیسـتی شهرسـتان بـه بهزیسـتی اسـتان مطابـق مـاده 15   -

دستورالعمل مربوطه.  
معرفـی کارکنـان مرکـز )صاحـب امتیاز، مسـئول و کارشناسـان( جهت گذرانـدن پودمان های   -

آموزشی مرتبط.  
تبصـره1: معرفـی بـه دوره آموزشـی و دریافـت گواهینامـه صاحـب امتیـاز مرکـز از زمـان اخذ 

موافقت اصولی تا قبل از دریافت پروانه فعالیت است. 
تبصـره 2: معرفـی بـه دوره آموزشـی و دریافـت گواهینامه پس از قبولـی در مصاحبه تخصصی 

خواهد بود. 
تبصـره 3: معرفـی بـه دوره آموزشـی و دریافـت گواهینامـه کارشناسـان مرکـز پـس از معرفی 
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توسط صاحب امتیاز و تایید احراز شرایط از سوی بهزیستی استان انجام خواهد شد.  
-  هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان مرکز توسط بهزیستی استان.

شـرکت مسـتمر کارکنان مرکز در دوره های ثبت نام شـده با رعایت ضوابط و مقررات آموزشـی   -
تعیین شده . 

صدور گواهینامه دوره های آموزشی کارکنان مرکز.   -

ماده4- وظایف سطوح سازمانی در فرآیند آموزش
الف- در سطح کشور

تدویـن، تصویـب و ابـالغ شـیوه نامه اجرایـی آمـوزش مرکـز و پودمان هـای مربوطـه توسـط   -
کارگروه تخصصی. 

برنامه ریزی و اجرای پودمان های آموزشی مورد نیاز )در صورت اجرای متمرکز(.  -
نظارت بر روند برنامه ریزی و اجرای پودمان های آموزشی )در صورت اجرای غیرمتمرکز(.  -

ب- در سطح استان
برنامه ریـزی بـرای معرفـی و حضور کارکنـان مرکز در پودمان های آموزشـی )در هـر دو الگوی   -

متمرکز و غیرمتمرکز(. 
برنامه ریزی و اجرای پودمان های آموزشی مورد نیاز کارکنان مرکز )در الگوی غیرمتمرکز(.  -

ارائه گزارش و مستندات اجرای پودمان های آموزشی به کارگروه تخصصی به صورت دوره ای.  -

ج- در سطح شهرستان
معرفی افراد متقاضی تأسیس مرکز به استان.  -

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان مرکز.  -

ماده 5- پودمان های آموزشی
پودمان هـای آموزشـی متناسـب با وظایف هریـک از کارکنان مرکـز و مطابق با جدول پیوسـت این 

شیوه نامه که به تائید کارگروه تخصصی رسیده است تعیین می گردد.  

ماده 6- الگوی اجرای پودمان های آموزشی
پودمان های آموزشی با توجه به تعداد متقاضیان در دو شکل متمرکز و غیرمتمرکز اجرا می شود: 
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متمرکـز )کشـوری(: در صورتـی که تعـداد واجدین شـرایط آمـوزش در هر اسـتان و منطقه به  الف- 
حدنصـاب الزم جهـت برگزاری دوره های آموزشـی نرسـد و یا به تشـخیص کارگروه تخصصی، 

دوره آموزشی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. 
غیرمتمرکـز )اسـتانی یـا منطقـه ای(: در صورتـی کـه تعـداد واجدیـن شـرایط آمـوزش در هر  ب- 
اسـتان یـا منطقه به حدنصـاب الزم برسـد، برنامه ریزی و اجـرای دوره های آموزشـی به صورت 

غیرمتمرکز )استانی- منطقه ای( توسط ادارات کل بهزیستی قابل انجام است. 

ماده 7- نحوه اجرای پودمان های آموزشی
پودمان هـای آموزشـی در هـر دو الگـوی متمرکـز و غیرمتمرکـز می توانـد بـه 2 شـیوه حضـوری و 
غیرحضـوری )آمـوزش الکترونیکـی، کالس مجازی، مکاتبـه ای، ویدئوکنفرانس، تلفیقی و...( حسـب 

نوع دوره و اهداف آن اجرا شود.  
تبصـره: بـه منظـور افزایـش اثربخشـی آموزش هـا و سـطح مهـارت کارکنـان، کارآمـوزی در 
واحدهـای ارائـه دهنـده خدمـات موجـود بـا ماموریت هـای مشـابه می توانـد بـه آموزش هـای 

مذکور اضافه شود. 

ماده 8- مالحظات آموزشی
احـراز شـرایط شـرکت کنندگان در دوره هـای آموزشـی موضوع این شـیوه نامه مطابـق ماده 3   -

دستورالعمل اجرایی برعهده بهزیستی استان خواهد بود. 
از کارشناسان مجرب و صاحب نظر در انتخاب منابع آموزشی استفاده شود.  -

در تدویـن منابـع آموزشـی، »تناسـب دوره با اهداف و سـرفصل های تعیین شـده« مورد توجه   -
قرار گیرد. 

محتوای آموزشی به روز و کارآمد باشد.   -
پرداخت حق التدریس مدرسان براساس ضوابط موجود.  -

صـدور گواهینامـه آموزشـی منـوط بـه حضـور به موقـع فراگیـر و شـرکت در پیـش آزمون و   -
پس آزمون است. 

غیبت در بیش از 10 درصد ساعات دوره آموزشی موجب حذف شرکت کنندگان از دوره می شود.  -
حداقل امتیاز الزم برابر قبولی 60 از 100 می باشد.  -
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ماده 9- تامین مدرس
بـا توجـه به ماهیت تخصصـی دوره های آموزشـی قبل از تاسـیس مرکز، بهره مندی از اسـاتید   -1

درون سازمانی با رعایت شرایط زیر ضروری است:  
تاکید برتخصص و دانش نظری مدرس در موضوع مورد نظر   -

داشتن سوابق تدریس قابل قبول   -
داشتن شناخت سازمانی کامل  -

تسلط بر عناوین و سرفصل های آموزشی  -
برخورداری از مهارت های ارتباطی  -

توانمندی مدیریت استرس   -
دارا بودن مهارت های کالمی و فن بیان مطلوب   -

در دوره هـای آموزشـی بعـد از تاسـیس مرکز بـا توجه به نـوع دوره می توان از مدرسـین درون   -2
و برون سازمانی استفاده کرد. 

ماده 10- تامین منابع مالی
هزینـه دوره هـای آموزشـی از زمـان ابـالغ این شـیوه نامه به مدت یک سـال توسـط سـازمان و پس 

از آن از طریق مشارکت سازمان و مراکز تامین می شود.  

ماده 11- گواهینامه آموزشی
در پایـان هـر دوره آموزشـی، گواهـی پایـان دوره مطابـق فرمت پیوسـت به شـرکت کنندگان اعطاء 

خواهد شد. 

ماده 12- ضمائم
فرم گواهینامه و جدول پودمان های آموزشی جزء الینفک این شیوه نامه می باشند.

ایـن شـیوه نامه مشـتمل بـر 12 مـاده و 5 تبصـره پـس از تدویـن در کارگـروه تخصصـی، در تاریـخ 
98/10/15 به تصویب شورای محترم معاونین سازمان رسید و از زمان ابالغ الزم االجرا است. 
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پودمان آموزشی قبل از تاسیس مراکز خدمات بهزیستی »+ زندگی«

عنوان دورهردیف
مدت آموزش به ساعت

کارشناسانمسئولصاحب امتیاز

444آشنایی با ذینفعان و خدمات گیرندگان1

81616آشنایی با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها2

88-آشنایی با برنامه ریزی برای اقدام3

88-آشنایی با کار در اجتماعات محلی4

888*آشنایی با سامانه مرکز 5

204444جمع کل

*گذراندن دوره آموزشی ردیف 5 برای صاحب امتیاز مرکز اختیاری است.
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بسمه تعالی

مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری
گواهینامه دروه های آموزشی

گواهی می شود: 

                     آقای/خانم ................................................................................................................. فرزند ..................................................................... دارنده کدملی .......................................................................

 صادره از ......................................................... شـاغل در مرکز خدمات بهزیسـتی »+ زندگی« اسـتان ....................................................................................

شهرسـتان ......................................................... دوره ......................................................................................... را از تاریـخ ......................................................... لغایت ......................................................... 

به مدت ......................................................... ساعت را با نمره ......................................................... به پایان رسانیده است.  

رئیس مرکز/مدیرکل
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مقدمه
در راسـتای خدمت رسـانی بـه جامعه هدف و به منظور مناسب سـازی و دسترسـی به امکانـات به ویژه 
برای افراد دارای معلولیت در مراکز خدمات بهزیستی »+ زندگی« و به استناد بند »2« بخش  »الف« 
ماده »3« دسـتورالعمل اجرایی تاسـیس و اداره مراکز مذکور )ابالغیه شـماره 900/98/129306 مورخ 
98/10/1( »ضوابـط مناسب سـازی مراکز خدمات بهزیسـتی »+ زندگی« براسـاس مجموعه ضوابط و 

مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت تدوین گردید.  

اهداف
فراگیرسازی امکانات مرکز برای افراد دارای معلولیت  -

تسهیل دسترسی و افزایش سطح استقالل عملکردی فرد در مراجعه به این مراکز  -
افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت   -

تعاريف
فرد دارای معلولیت  -

براسـاس مـاده یـک قانون حمایـت از حقوق افراد دارای معلولیت، معلول شـخصی اسـت که با 
تایید کمیسـیون پزشـکی- توانبخشـی تعیین نوع و تعیین شـدت معلولیت سازمان بهزیسـتی 
بـا انـواع معلولیت ها در اثر اختالل و آسـیب جسـمی، حسـی )بینایی، شـنوایی(، ذهنی، روانی 
یـا تـوام، بـا محدودیـت قابـل توجـه و مسـتمر در فعالیت هـای روزمـره زندگـی و مشـارکت 

اجتماعی مواجه می باشد.  

مناسب سازی مرکز  -
بـه مجموعـه اقداماتـی اطـالق می شـود کـه منجـر به رفـع موانـع و ایجـاد تغییـرات محیطی 
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متناسـب بـا نیازهـای فـرد دارای معلولیت می شـود. رفع ایـن موانع با طراحی و یـا اصالح مرکز 
و همچنیـن اسـتفاده از وسـایل و تکنولوژی هـای کمکی امکان پذیر اسـت و به دسـترس پذیری 
محیـط بـرای ایـن افـراد منجـر می شـود. از جمله ایـن مـوارد می توان بـه نصب سـرویس های 

بهداشتی مناسب سازی شده )فرنگی و...(، سطح شیب دار برای ورودی ها و... اشاره نمود.  

تجهیزات مناسب سازی  -
تجهیزاتـی هسـتند کـه با اسـتفاده از آنهـا محیط مرکـز و امکانات مورد اسـتفاده افـراد دارای 
معلولیـت بـا نیازهـای آنهـا منطبـق می گـردد. نظیـر باالبـر، دسـتگیره های کمکـی، نرده ها و 

سایر تجهیزات وابسته. 
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ضوابط مناسب سازی برای ساختمان و فضای مراکز خدمات بهزيستی

الف - فضاهای عمومی
ورودي های مرکز  -1

ورودي اصلی مرکز باید براي استفاده همگان قابل دسترس باشد.  -
ورودي مرکز حتی االمکان هم سطح پیاده رو باشد.  -

ورودي قابـل دسـترس بایـد بـا اسـتفاده از عالئـم بین المللی شـامل معرفی درب هـاي ورودي   -
اصلی و فرعی قابل شناسایی باشد. 

ورودي باید روشنایی کافی داشته باشد.  -

راهروهای مرکز  -2
راهروها باید برای تردد افراد دارای معلولیت، خصوصا افراد دارای صندلی چرخدار، مناسب باشد.  -

پله ها  -3
در مجاورت مسیر پلکانی موجود باید رمپ سراسري و یا آسانسور هم وجود داشته باشد.  -

تمام پله ها در یک مسیر باید داراي ارتفاع و عمق یکسانی باشند.  -
پله باید از جنس سخت و غیرلغزنده باشد.  -

نصب میله دستگرد در طرفین پله الزامی است.  -
فضـاي زیـر پله هـا و رمـپ باید بسـته باشـد یا بـا موانعـی مانند میله محصور شـده باشـد تا از   -

برخورد افراد دارای محدودیت بینایی با آن جلوگیري شود. 
وجـود عالئـم حسـی در کـف، قبـل از ورود بـه پلـه و در پاگردهـا بـراي هشـدار بـه نابینایـان   -

وکم بینایان الزامی است. 
بـراي هشـدار بـه نابینایـان و کم بینایـان، بایـد رنگ بیـن پاگردها و پله هـاي باالیـی و پایینی   -

متضاد باشد و یا رنگ لبه جلویی هر پله باید متفاوت از رنگ پله باشد. 
نصب هرگونه اجزاي الحاقی غیر هم سطح بر روي کف پله ممنوع است.  -

سطح شیب دار  -4
حداقل عرض سطح شیب دار باید 120 سانتیمتر باشد.  -

بـراي سـطوح شـیب دار تـا 3 متر طـول، حداکثر شـیب بایـد 8 درصد بـا عـرض حداقل 120   -
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سانتیمتر باشد. 
در سـطوح شـیب دار بیـش از سـه متـر طـول )تـا حد مجـاز 9 متـر( بـه ازاي هر متـر افزایش   -

طول، 5 سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و 0/5 درصد از شیب آن کاسته شود. 
سطح شیب دار نباید داراي شیب عرضی باشد.   -

کف سطح شیب دار باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار باشد.  -
رنگ و روشنایی سطح شیب دار باید با پاگرد آن متضاد باشد.  -

نصب میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار الزامی است.   -
در امتداد و ابتدا یا انتهاي رمپ نباید پله اي وجود داشته باشد.  -

در کناره هاي عرضی و پاگرد سـطح شـیب دار پیش بینی لبه محافظ، حداقل به ارتفاع 5 سـانتیمتر   -
با رنگ متضاد با محیط، به نحوي که مانع لغزش استفاده کننده شود، الزامی است. 

بـراي هشـدار بـه نابینایان و کم بینایان، باید نشـانگرهاي لمسـی رنگی با بافت متمایـز در ابتدا   -
و انتهاي سطح شیب دار نصب شود. 

فضاي پذيرش مرکز  -5
بخش پذیرش باید به وسیله عالئم و نورپردازي، کاماًل واضح و مشخص باشد.  -

ارتفـاع پیشـخوان مراجعیـن بایـد حداکثر بین 70 تا 85 سـانتیمتر باالتر از کف تمام شـده در   -
نظر گرفته شود. 

فضاي آزاد براي قرارگیري زانو زیر پیشخوان باید حداقل 70 سانتیمتر باشد.  -
تغییرات نورپردازي به منظور کاهش تضاد بین فضاي خارج و داخل مرکز باید انجام شود.  -

فرد با صندلی چرخدار باید امکان نزدیک شدن به میز پذیرش را داشته باشد.  -
فرش هاي پادري نباید اختالف سطح ایجاد کنند.  -

فضاهاي بهداشتی  -6
تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد دارای معلولیت در مرکز الزامی است.  -

سرویس بهداشتی باید داراي دسترسی بدون مانع باشد.  -
کف فضاهاي بهداشتی باید غیرلغزنده باشد.  -

فضاهـاي بهداشـتی قابـل دسـترس باید ایمن باشـند. نصب زنگ خطر در سـرویس بهداشـتی   -
ویژه افراد دارای معلولیت الزامی است. 

درب فضاهـاي بهداشـتی بایـد بـه بیرون باز شـود تا گشـودن آن در مواقع اضطـراري از بیرون   -
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امکان پذیر باشد. 
درب فضـاي بهداشـتی بایـد از داخـل قفـل شـود در عیـن حـال قابـل باز شـدن از خـارج )در   -

مواقع اضطراري( باشد.  
فضاي سرویس بهداشتی به نحوی باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن امکان پذیر باشد.  -

نصب میله هاي دستگرد در طرفین کاسه توالت الزامی است.   -
لوله هـاي آب گـرم و فاضـالب زیـر روشـویی بایـد حفاظـت و عایق بندي شـوند. زیر روشـویی   -

نباید گوشه هاي تیز وجود داشته باشد. 
تمام لوازم توالت باید در جاي ایمن نصب شده و به آسانی قابل استفاده باشد.  -

دسترسی به کاغذ توالت باید آسان باشد.   -

کف سازي  -7
پوشش کف باید در برابر لغزش در شرایط خشک و مرطوب سخت و مقاوم باشد.  -

ب- تجهیزات
آسانسور  -1

در صورت وجود آسانسور در مرکز رعایت استانداردهای ذیل ضروری است:
آسانسـور بایـد هم سـطح ورودي و یـا در دسـترس بالمانع صندلـی چرخدار قرار گیـرد و عبور   -

با صندلی چرخدار به آسانی صورت پذیرد. 
پوشش کف اتاقک آسانسور باید محکم، ثابت و غیرلغزنده باشد.  -

باالبر  -2
اسـتفاده از باالبـر تنهـا در صورتـی مجاز اسـت که نصـب آسانسـور در سـاختمان های موجود   -
امکان پذیـر نباشـد. بـراي اختـالف سـطوح حداکثـر تـا 250 سـانتیمتر می تـوان از باالبرهاي 

عمودي براي جابجایی استفاده کرد. 
ویژگی هاي فنی باالبر باید مطابق با استاندارد شماره 22391 سازمان ملی استاندارد ایران باشد.  -

ج- ساير ملزومات
درب ها و پنجره ها  -1

حداقل عرض مفید هر لنگه درب براي عبور صندلی چرخدار باید 80 سانتیمتر باشد.  -
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کلیه درب ها باید به سهولت باز و بسته شوند.  -

آبخوري و آب سردکن  -2
الزم است تمامی آبخوري های نصب شده در مرکز براي افراد دارای معلولیت قابل استفاده باشد.  -

عالئم و مسیريابی  -3
تمامی قسمت های مرکز باید به وسیله عالئم بین المللی ویژه افراد دارای معلولیت مشخص شوند.  -

اعالم خطر  -4
نصب سیستم هاي هشداردهنده شنیداري و دیداري در تمامی مراکز الزامی است.  -

درب هایـی کـه بـه فضاهـاي خطرنـاك بـراي اشـخاص نیمه بینـا و نابینـا بـاز می شـوند باید با   -
اختالف رنگ و نیز عالئم حسی المسه اي مشخص شوند. 

د- ضوابط ايمنی و حفاظتی
رعایـت مجموعـه ضوابط ایمنـی و حفاظتی مطابق بـا مجموعه ضوابط ایمنی و حفاظتی موسسـات 
و مراکـز غیردولتـی سازمان بهزیسـتی کشـور ابـالغ شـده توسـط ریاسـت وقت سـازمان به شـماره 

900/97/70776 مورخ 1397/5/22 الزامی است.  

ط- الزام رعايت ضوابط
رعایـت تمامـی ضوابـط فوق الذکـر بـرای مراکـزی کـه اولیـن بار نسـبت بـه دریافت مجـوز فعالیت 
اقـدام می نماینـد، الزامـی بـوده و مراکـزی کـه از قبـل مجـوز داشـته اند در فرصت 6 ماهـه ملزم به 

تطبیق با ضوابط اعالم شده هستند.  
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پیوست- عالئم بین المللی دسترس پذيري





شیوه نامه جلب
ی مردمی ها مشارکت 

کز خدمات بهزیستی   مرا
)  )+ زندگی
اردیبهشت 99
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مقدمه
در راسـتاي اجراي بند 22 ماده 9 دسـتورالعمل شـماره 900/98/123930 مورخ 98/10/1 تاسـيس 
و اداره مراکـز خدمـات بهزیسـتی »+ زندگـی« و بـه اسـتناد ابالغيـه شـماره 900/97/98674 مورخ 
97/7/14 بـا عنـوان دسـتورالعمل جامـع جـذب و مصـرف مشـارکت های مردمـی سازمان بهزیسـتی 
کشـور و بـه منظـور ارتقای سـطح مشـارکت مـردم با بهزیسـتی در جامعـه و بهره گيری از مشـارکت 
خـرد و کالن بـرای ارتقـاء سـطح کمـی و کيفـی ارائه خدمـات به جامعه هدف سـازمان و بـا تأکيد بر 
حفـظ کرامـت آنـان و رعایـت نظم و انضبـاط مالی در جمع آوری مشـارکت های مردمی توسـط مراکز 

»+ زندگی« دارای مجوز از سازمان بهزیستی در سراسر کشور، به شرح ذیل تدوین گردید. 

اهداف 
هماهنگی و نظارت بر جذب مشارکت های مردمی در مراکز »+ زندگی«  -
کمک به گسترش فرهنگ مشارکت، خير جمعی و مسئوليت اجتماعی  -

بسترسازی در راستای ارتقاء مشارکت های مردمی نقدی  -

ضوابط جلب، جذب و استفاده از مشارکت مردمي
مراکز »+ زندگی« عامالن جذب مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی هستند.  -

مراکز »+ زندگی« موظف به رعایت ابالغيه شـماره 900/97/98674 مورخ 97/7/14 )پيوسـت(   -
بـا عنـوان دسـتورالعمل جامـع جذب و مصرف مشـارکت های مردمی سازمان بهزیسـتی کشـور 

می باشند. 
دریافـت هرگونـه وجـه صرفـا از طریـق دسـتگاه pos متصـل بـه حسـاب های مشـارکت های   -

مردمی استان مجاز است. 
بهزیستی استان موظف به معرفي مرکز »+ زندگی« به بانک جهت اخذ دستگاه pos می باشد.  -
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مراکـز »+ زندگـی« موظـف بـه ارائـه رسـيد دسـتگاه pos و همچنيـن رسـيد از سـامانه، بـه   -
خيریـن و مراجعيـن می باشـند. به طوري که رسـيد صادره از دسـتگاه pos و سـامانه، اطالعات 
مربوط به سازمان بهزیسـتی را داشـته باشـد. همچنين نمونه رسـيد از دسـتگاه pos و سامانه، 

با اطالع رسانی مناسب، در معرض دید عموم قرار گيرد.  
کدرهگيري ارائه شده از بند فوق، توسط شخص خير قابل استعالم و پيگيري می باشد.  -

دریافت هرگونه وجه نقدي از خيرین به صورت مستقيم، توسط مرکز ممنوع است.   -
تبصره: مراکز »+ زندگی« مجاز به اعالم شـماره حسـابی غير از شـماره حسـاب مشـارکت های 

مردمی اداره کل بهزیستی استان ها نمی باشند. 
جمـع آوری مشـارکت های غيرنقـدی توسـط مراکـز »+ زندگـی« ممنوع اسـت. در مواقـع اضطرار   -
یـا بحـران با اعالم بهزیسـتی اسـتان، جمع آوری کمک هـای غيرنقدی بـرای مدت محـدود و برابر 

ضوابط دستورالعمل جلب و مصرف مشارکت های مردمی قابل انجام خواهد بود. 
در مـوارد مشـارکت های مردمـی بـا نيـت خاص الزم اسـت، فرد مشـارکت کننده فـرم تكميل   -
شـده سيسـتمي مشـخصات مشـارکت خود را از کاربر مرکز دریافت، رویت و نسـبت به تایيد 

)امضاء( و عودت آن به کاربر جهت ثبت سيستمي، اقدام نماید.  
مرکز موظف است، فرم امضا شده توسط فرد مشارکت کننده را اسكن و در سيستم ثبت نماید.  -

معـاون مشـارکت های مردمـي اسـتان به صورت ماهيانه نسـبت بـه هزینه کرد مشـارکت ها با   -
نيت خاص براساس اطالعات سامانه و دستور مدیرکل استان اقدام می نماید. 

جمـع آوری مشـارکت های مردمـی در قالـب فطریـه، نـذورات و طرح های اعالم شـده از سـوی   -
بهزیستی امكان پذیر خواهد بود. 

هزینه کـرد ميـزان مشـارکت ها براسـاس سياسـتگذاری کـه توسـط شـورای مشـارکت های   -
مردمـی بهزیسـتی اسـتان صـورت می پذیرد، انجام می شـود کـه در این مورد اولویـت با محله، 

شهرستان و استان در راستای فعاليت های سازمانی و نيت خيرین می باشد. 
صاحـب امتيـاز مرکـز »+ زندگـی« بـه عنـوان عضـو مدعو در جلسـه شـورای مشـارکت های   -
اسـتان کـه بـه منظـور هزینـه کـرد مشـارکت های مرکـز برگـزار می شـود، شـرکت می نمایـد.

مراکـز »+ زندگـی« بـه منظـور در یافـت حق الزحمـه و تشـویق جلـب مشـارکت ها، بایـد   -
درخواست خود را در سامانه ثبت کنند. 

مراکـز »+ زندگـی« بایـد شـماره حسـاب خـود را جهـت واریـز مبالـغ بـه صـورت رسـمی به   -
سازمان بهزیستی، از طریق سامانه، اعالم نمایند. 
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شیوه تشویق مراکز در جمع آوری مشارکت های مردمی
بـا عنایـت بـه تبصـره 2 بنـد 5 مـاده 7 دسـتورالعمل جامـع جلـب و مصـرف مشـارکت های مردمی 
سازمان بهزیسـتی کشـور و بـه منظـور بهره مندی مرکز از تشـویق و جبـران خدمت جلب مشـارکت، 
پرداخـت حق الزحمـه مراکـز »+ زندگـی« از محـل اعتبـارات سـازمان با اسـتفاده از اطالعات سـامانه 
بـه صـورت 5 درصـد کل مشـارکت های جمـع آوری شـده و حداکثر تا مبلـغ 500 ميليـون ریال قابل 

پرداخت خواهد بود. 





شیوه نامه نظارت بر
کز خدمات بهزیستی   مرا
)  )+ زندگی
9 اسفند 8
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مقدمه
در راسـتای تشـکیل مراکز خدمات بهزیسـتی »+ زندگی« منطبق بر دسـتورالعمل اجرایی ابالغی 
بـه شـماره 900/98/129306 مـورخ 98/10/1 و مطابـق بـا تبصـره ذیل ماده »10« دسـتورالعمل 
مذکـور، شـیوه نامه نظـارت بـر مراکـز موصوف بـا اهداف منـدرج در مـاده »2« به شـرح زیر تدوین 

می شود. 

ماده 1- تعاریف
نظـارت: اقداماتـی کـه بـه منظـور حصول اطمینـان از رعایـت قوانیـن، ضوابـط، اسـتانداردها و ارائه 

خدمات کمی و کیفی مراکز انجام می شود. 
تیم نظارت:گروه کارشناسـی که در سـطح شهرسـتان، اسـتان و سـتاد سـازمان بهزیسـتی کشور به 

منظور نظارت برکمیت و کیفیت ارائه خدمات شکل می گیرد. 
نظارت میدانی: نظارتی است که از طریق حضور در مرکز انجام می شود. 

نظارت سیستمی: نظارتی است که به شیوه الکترونیک از طریق سامانه قابل انجام است. 
خود ارزیابی: روشی است که توسط مرکز انجام می شود.

نظرسـنجی: نظـر مراجعیـن از خدمـات ارائـه شـده در مرکز، بـه شـیوه الکترونیک از طریق سـامانه 
دریافت و ثبت می شود.  

ماده 2- اهداف
ایجاد وحدت رویه در نظارت   -

بررسي و ارزیابي کمیت و کیفیت ارائه خدمات   -
شناخت و اصالح نقاط ضعف   -

ارائه پیشنهاد جهت اصالح فرآیندها و دستورالعمل ها   -
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تعیین کارآمدی مراکز  -
بهره برداری از بازخوردها در بهبود مستمر عملکرد مرکز  -

ماده 3- سطوح نظارت
سطح اول: خودارزیابی مرکز خدمات بهزیستی »+ زندگی«   -

سطح دوم: نظارت مراجعین و خدمت گیرندگان از مراکز  -
سطح سوم: نظارت بهزیستی شهرستان  -

سطح چهارم: نظارت اداره کل بهزیستی استان  -
سطح پنجم: نظارت ستاد مرکزی  -

ماده 4 –ترکیب تیم نظارت در سطوح تعریف شده
مرکز: تکمیل اطالعات فرم خود ارزیابی طراحی شده در سامانه توسط مسئول مرکز انجام می شود.  1-3

مراجعیـن و خدمت گیرنـدگان: از طریق تکمیل، جمع بندی و تحلیل فرم های نظرسـنجی مراجعین   2-3
پیش بینی شده در سامانه انجام می شود.  

بهزیستی شهرستان:   3-3
الف( اعضاء:

یـک نفـر نماینده با معرفی رئیس بهزیسـتی شهرسـتان و ابالغ مدیرکل اسـتان به عنوان   -1
مسئول تیم. 

دو نفر کارشناس با ابالغ رئیس اداره بهزیستی شهرستان به عنوان عضو تیم.   -2
تبصـره1: ابالغ هـا و اطالعـات اعضـاء تیم نظارت شهرسـتان بایـد در سـامانه »+ زندگی« 

ثبت شوند. 
تبصره 2: مدت اعتبار ابالغ اعضاء حداکثر دو سال است.

ب( وظایف:
بررسی خود ارزیابی مراکز و نتایج جمع بندی شده نظرسنجی مراجعین   -1

برنامه ریـزی جهـت انجام بازدید هـای ادواري )حداقل هر دو ماه یکبـار( و ثبت گزارش های   -2
مربوطه در سامانه 

انجام بازدید های موردي براساس نتایج نظرسنجی مراجعین و حسب ضرورت  -3
4-4- اداره کل بهزیستی استان:

الف( اعضاء 
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یک نفر نماینده مدیرکل به عنوان مسئول تیم  -
دو نفرنماینده کارگروه عملیاتي  -

ب( وظایف 
بررسی نتایج و گزارش های بازدید های تیم نظارت شهرستان و بازدید میداني حسب ضرورت  -

انجام بازدید های ادواري )حداقل درسال یکبار( و ثبت گزارش های مربوطه در سامانه   -
بررسی نتایج جمع بندی گزارش های نظرسنجی مراجعین مراکز   -

ارائه نتایج گزارش ها به کارگروه عملیاتي  -

ستاد مرکزي   5-3
الف -اعضاء

اعضای کارگروه تخصصی با مسئولیت دبیر ستاد )شورای معاونین(  -
ب- وظایف 

بررسی و ارزیابي عملکرد کارگروه عملیاتي  -
بررسی نتایج و گزارشات نظارت استان و بازدید میداني حسب ضرورت  -

نظارت بر عملکرد صحیح سامانه  -
تبصره: نظارت کارگروه تخصصی نافی وظایف نظارتی حوزه های ستادی نمی باشد.

ماده 5- مراحل نظارت 
مسـئول مرکـز موظف اسـت، به صـورت ماهاانه مطابق فهرسـت یـادآور، ارزیابـی عملکرد خود   1-5

را در سامانه مربوطه ثبت نماید. 
اخذ نظر مراجعین از نحوه ارائه خدمت به صورت سیستمی انجام می شود.  2-5

تبصره: مشـاهده نتایج نظر سـنجی مراجعین در سیسـتم برای مسـئولین مراکز »+ زندگی« و 
تمام سطوح نظارت امکان پذیر می باشد. 

بهزیسـتی شهرسـتان به صـورت ادواري از مراکز بازدیـد نموده و نتیجـه را مطابق فرم مربوطه   3-4
در سامانه ثبت می نماید.  

اداره کل بهزیستی استان منطبق با نتایج گزارشات نظارتی مرکز و شهرستان و نتایج جمع بندی   4-4
نظرسنجی مراجعین و حسب ضرورت از مراکز بازدید و نتایج را در سامانه ثبت نماید. 

حوزه هـای تخصصـی سـتاد مرکـزی، ضمـن مشـاهده نتایـج گزارش هـای بازدیـد میدانـی   5-4
بهزیسـتی شهرسـتان و اسـتان، سـاالنه موظـف به انجـام بازدید میدانـی به صـورت تصادفي و 



92

دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه های تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی
»+ زندگی«

موردی از مراکز و ثبت نتایج در سامانه هستند. 
کارگروه تخصصی، ضمن رصد و بررسی سیستمی فرآیند نظارت و گزارش های بازدید های انجام   6-4

شده به صورت مستمر، باید گزارش های الزم به ستاد سازمان )شورای معاونین( ارائه نماید.

ماده 6- وجوه نظارت
نظـارت بـر شـرایط عمومی و اختصاصی مرکز )شـامل شـرایط فیزیکی، تجهیـزات، ملزومات و   1-5

نیروي انساني( 
نظارت بر خدمات و فعالیت های مرکز براساس شیوه نامه های مربوطه  2-5

ماده7- بازخورد
نتایـج نظرسـنجی از مراجعیـن و خدمت گیرنـدگان، بازدید میدانـی و گزارش های دریافتـی از مرکز 
بـه صـورت ادواری توسـط هـر یـک از سـطوح سـازمانی نظـارت، پیگیری و حسـب نیـاز مداخالت 

متناسب معمول می شود. 

ماده 8- رسیدگی به تخلفات
در هریـک از مراحـل و شـیوه های نظـارت موضـوع ایـن شـیوه نامه در صـورت احراز موارد مشـمول 
تخلـف، مراتـب مطابـق بـا آخریـن آیین نامـه داخلـی بندهـای سـیزده گانه مـاده 26 قانـون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت اقدام و رسیدگی می گردد. 

ماده9- ضمائم
ابـزار نظارت موضوع این شـیوه نامه که شـامل فهرسـت یـادآور ارزیابی وضعیـت عمومی، اختصاصی 

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

ماده10
این شیوه نامه در 10 ماده و 4 تبصره توسط کارگروه تخصصی تدوین و در جلسه مورخ 98/12/5 شورای 

معاونین )ستاد( به تصویب رسید که پس از ابالغ توسط ریاست سازمان، الزم االجرا می باشد. 
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فهرست یادآور ارزیابی وضعیت عمومی، اختصاصی و عملکردی مرکز

فهرست ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز

ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله

ورودي اصلی مرکز براي استفاده همگان قابل دسترس می باشد؟ 1
ورودي مرکز حتی االمکان هم سطح پیاده رو است؟ 2

ورودي مرکـز بـا عالئـم بین المللـی درب هـاي ورودي اصلـی و فرعـی 
مشـخص شـده است؟ 3

ورودي مرکز روشنایی کافی دارد؟  4
راهروهـا برای تـردد افراد دارای معلولیت خصوصا افـراد دارای صندلی 

چرخدار مناسـب است؟  5

در مجاورت مسیر پلکانی موجود، رمپ سراسري یا آسانسور هم 
وجود دارد؟  6

تمام پله ها در یک مسیر داراي ارتفاع و عمق یکسانی است؟  7
پله از جنس سخت و غیرلغزنده است؟  8

میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است؟  9
فضـاي زیـر رشـته پله ها و رمپ مسـدود یا با موانعی مثل میله بسـته 

است؟  شده  10

عالئـم حسـی در کف، قبـل از ورود به پلـه و در پاگردها براي هشـدار 
بـه نابینایان وکم بینایان تعبیه شـده اسـت؟  11

رنـگ بیـن پاگردهـا و پله هـاي باالیـی و پایینـی متضـاد )یـا رنـگ لبه 
جلویـی هـر پلـه متفـاوت از رنـگ پله بوده(اسـت؟  12

هرگونه اجزاي الحاقی غیر هم سطح بر روي کف پله نصب شده است؟  13
استاندارد سطوح شیب دار رعایت شده است؟  14

کف سطح شیب دار غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار است؟ 15
رنگ و روشنایی سطح شیب دار با پاگرد آن متضاد است؟ 16

میله دستگرد در طرفین سطح شیب دار نصب شده است؟ 17
در امتداد و ابتدا یا انتهاي رمپ پله اي وجود دارد؟ 18

در کناره هـاي عرضی و پاگرد سـطح شـیب دار، لبه محافظ پیش بینی 
شده است؟  19
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ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله

 نشـانگرهاي لمسـی رنگـی بـا بافـت متمایـز در ابتدا و انتهاي سـطح 
شـیب دار نصب شـده اسـت؟ 

20

 بخش پذیـرش به وسـیله عالئـم و نورپـردازي کاماًل واضح و مشـخص
شده است؟ 

21

اسـتاندارد ارتفـاع پیشـخوان مراجعیـن، حداکثـر بیـن 70 تـا 85 
سـانتیمتر باالتـر از کـف تمـام شـده رعایـت شـده اسـت؟ 

22

 فضـاي آزاد بـراي قرارگیـري زانـو زیـر پیشـخوان مراجعیـن در نظـر 
گرفته شـده اسـت؟ 

23

امکان نزدیک شدن فرد با صندلی چرخدار به میز پذیرش می باشد؟   24
تغییـرات نورپـردازي بـه منظـور کاهـش تضـاد بیـن فضاي خـارج و 

داخـل مرکـز انجام شـده اسـت؟ 
25

فرش هاي پادري، اختالف سطح ایجاد می کند؟ 26
 سـرویس بهداشـتی مخصـوص افـراد دارای معلولیـت در مرکز تعبیه

شده است؟ 
27

دسترسی به سرویس بهداشتی بدون مانع است؟ 28
کف فضاهاي بهداشتی غیر لغزنده و ایمن است؟ 29

 در سـرویس بهداشـتی زنـگ خطرویـژه افـراد دارای معلولیـت نصـب
شده است.

30

درب فضاهاي بهداشتی به بیرون باز می شود؟ 31
درب فضاي بهداشتی از داخل قفل می شود؟ 32

امـکان باز شـدن درب فضـاي بهداشـتی در مواقع اضطـراری از خارج 
می باشد. 

33

امکان گردش صندلی چرخداردر فضاي سرویس بهداشتی می باشد؟   34
میله هاي دستگرد در طرفین کاسۀ توالت نصب شده است؟    35

 لوله هـاي آب گـرم و فاضـالب زیـر روشـویی محافظـت و عایق بنـدي
شده است؟  

36

در زیر روشویی گوشه هاي تیز وجود دارد؟   37
تمام لوازم توالت در جاي ایمن نصب شده است؟   38

دسترسی به کاغذ توالت آسان است؟    39
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ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله

 آسانسـور هم سـطح ورودي و یا در دسـترس بالمانع صندلی چرخدار
قرار دارد 40

پوشش کف اتاقک آسانسور محکم، ثابت و غیرلغزنده است؟   41
در صـورت اسـتفاده از باالبـر، اسـتاندارد باالبرهـاي عمـودي باالبـر، 
مطابـق بـا اسـتاندارد شـماره 22391 سـازمان ملـی اسـتاندارد ایران 

رعایت شـده اسـت.
42

عـرض مفیـد هر لنگه درب حداقل 80 سـانتیمتر بـراي عبور صندلی 
چرخدار می باشـد   43

تمامی درب ها به سهولت باز و بسته می شوند 44
 آب سـرد کـن نصب شـده در مرکـز بـراي افـراد دارای معلولیت قابل

استفاده است؟   45

تمامی قسـمت های مرکزبه وسـیله عالئم بین المللی ویژه افـراد دارای 
معلولیت مشـخص شده است؟   46

 سیسـتم هاي هشـداردهنده شـنیداري و دیـداري در مراکـز نصـب
شده است؟   47

درب هایـی کـه به فضاهـاي خطرناك باز می شـوند با اختـالف رنگ و 
نیز عالئم حسـی المسـه اي، مشخص شـده است؟  48



96

دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه های تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی
»+ زندگی«

فهرست ارزیابی وضعیت عمومی- فضای اداری و نیروی انسانی مرکز

ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی فضای اداری و نیروی انسانی مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله
ضوابط فضای فیزیکی مرکز متناسب با تعداد پروندها

)حداقل 50/70 متر( می باشد؟
1

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

2

میز و صندلی اداری به تعداد کارکنان وجود دارد؟  3
صندلی جهت مراجعه کنندگان پیش بینی شده است؟   4

تابلو اعالنات / شیوه ای برای اطالع رسانی در مرکز پیش بینی شده است؟ 5
 خط تلفن      فاکس     اسکنر      پرینتر      رایانه

دوربین مدار بسته  دارد؟    
6

شبکه داخلی دارد؟     7
اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه سازمان بهزیستی کشور وجود دارد؟ 8

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

9

سیستم حرارتی ، برودتی و اطفاء حریق پیش بینی شده است؟ 10

 پروانـه فعالیـت مرکـز »+ زندگـی« در معـرض دیـد مراجعـان نصب
شده است؟

11

سـاعت کار مرکـز مطابـق بـا سـاعات کاری واحدهـای خدماتـی در 
شهرسـتان اسـت؟ 

12

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

13

صاحب امتیاز مرکز تمامی کارکنان بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی  
بیمه کرده است؟

14

امور رعایت  و  محیط  بهداشت  به  مربوط  قانونی  مقررات  و   ضوابط 
ایمنی در مرکز رعایت شده است؟ 

15

سازمان  سوی  از  شده  اعالم  الگوی  با  مطابق  مرکز  سربرگ  و  تابلو 
بهزیستی کشور می باشد؟

16

تامین استانداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی، نیروی انسانی، تجهیزات 
الکترونیکی، اداری، ایمنی و...تاحصول نتیجه پیگیری می گیرد؟

17
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ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی فضای اداری و نیروی انسانی مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله
امتیاز  با دستورالعمل برای صاحب  حداقل مدرك تحصیلی منطبق 

رعایت شده است     
18

حداقل مدرك تحصیلی برای مسئول مرکز رعایت شده است   19
مسئول مرکز در مصاحبه تخصصی توسط کارگروه عملیاتی تائید شده 

است؟   
20

مسئول مرکز گواهی پایان دوره آموزشی دارد؟    21
نهادهای  مسئول مرکز در شیفت کاری مرکز در سایر دستگاهها و 

دولتی و غیردولتی اشتغال ندارد 
22

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

23

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

24

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

25

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

26
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فهرست ارزیابی وضعیت اختصاصی و عملکردی مرکز

ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله

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

1

مددکار اجتماعی مرکز مطابق با دستورالعمل ابالغی، وظایف خود را 
انجام می دهند؟

2

مسئول فنی مرکز مطابق با دستورالعمل ابالغی مرکز وظایف خود را به 
درستی انجام می دهند؟

3

تمامی خدمات ارائه شده و نحوه پاسخگویی توسط مددکار اجتماعی 
مرکز منطبق با وظایف محوله می باشد؟  

4

تمامی خدمات ارائه شده و نحوه پاسخگویی توسط مسئول فنی مرکز 
منطبق با وظایف محوله می باشد

5

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

6

صاحب امتیاز مرکز وظایف خود را بر اساس دستورالعمل ابالغی انجام 
می دهد

7

به شکایات مطروحه از سوی مراجعین و نیروی انسانی تحت سرپرستی 
رسیدگی شده است؟

8

در صورت بروز هر گونه تخلف مسئول فنی، گزارشات مربوطه را به موقع 
به صاحب امتیاز ارائه می گردد؟    

9

همکاری در اجرای طرح ها و برنامه های جدید سازمان بهزیستی دارد؟  10
حفظ محرمانگی اطالعات موجود در مرکز رعایت می شود.    11

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

12

در صورت دریافت درخواست فرزندخواندگی، فرآیند تشکیل پرونده 
اولیه بر اساس شیوه نامه ابالغی انجام می گردد؟ 

13

ثبت درخواست / تشکیل پرونده و پاسخگویی به مراجعین براساس 
شیوه نامه ابالغی انجام می گردد؟ 

14

فیلدهای فرم مصاحبه بدرستی تکمیل می گردد؟  15
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ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله

فرآیند اخذ و بررسی مدارك مطابق با شرایط پذیرش انجام می گردد؟  16
بازدید منزل در دوره زمانی پیش بینی شده انجام می گردد؟  17

فیلدهای فرم بازدید به درستی تکمیل می گردد  18
پیشنهاد برنامه اقدام منطبق با اولویت بندی نیاز خدمت گیرنده انجام 

شده است؟ 
19

فرآیند ارجاع درخواست های ثبت شده در زمان و مسیر تعیین شده در 
سامانه انجام می گیرد؟ 

20

پیگیری امور مددکاری خانواده بر اساس دستورالعمل های تخصصی 
ماده 9 دستورالعمل مرکز انجام می گردد؟ 

21

آیـا دسـتگاه مرجع بر اسـاس ویژگی های فرد و درخواسـت بدرسـتی 
انتخاب می شـود؟ 

22

در صورت نیاز به ارجاع به سایر مراکز، فرآیند معرفی به مراکز سطح 
باالتر و سایر دستگاه ها انجام می گردد؟

23

مستندات مربوط به نیاز سنجی و داشته سنجی محلی و تحلیل وضعیت 
اجتماعی محله در مرکز وجود دارد؟ 

24

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

25

حمایت طلبی بر اساس شناسایی داوطلبین انجام می گردد؟  26
تسهیل گری و تشکیل تیم محله / CBO و اقدامات اجتماع محور انجام 

می گردد؟ 
27

شناسایی فعال جامعه هدف بر اساس شیوه های آموزش داده شده انجام 
می گردد؟ 

28

آموزش های تشکیل و تحکیم خانواده توسط مرکز ارائه می گردد؟ 29
آموزش های مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

ارائه می گردد؟ 
30

با  منطبق  معلولیت ها  از  پیشگیری  جهت  آگاه سازی  برنامه های 
فرآیند پیش بینی شده انجام می گردد؟ 

31

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

32
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ارزیابی بهزیستی 
شهرستان

خود ارزیابی
مرکز ارزیابی وضعیت عمومی- مناسب سازی ساختمان مرکز ف

ردی

خیر بله خیر بله

استعالمات و پیگیری های مورد نیاز، جهت صدور و تمدید موافقت 
اصولی، پروانه تاسیس، پروانه فعالیت، پروانه مسئول فنی مراکز و 

موسسات غیر دولتی برای متقاضیان، انجام می گردد. 
33

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

34

ضوابط  و  فرآیند  با  منطبق  مردمی  مشارکت های  جذب  و  جلب 
پیش بینی شده انجام می گردد؟ 

35
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