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بیماران  عنوان خدمت شناسه خدمت ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلوالن، سالمندان،

 روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم درمراکز توانبخشی روزانه سازمان بهزیستی

 

 

 

 . در مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی به چه کسانی خدمات ارائه می شود؟1

 

معلولیت ذهنی، جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی، کم شنوا و ناشنوا، کم بینا و نابینا، به افراد دارای 

سالمندان، بیماران روانی مزمن، افراد دارای اختالل طیف اتیسم، افراد مبتال به اختالالت دهان و 

 بلع و یا افراد چندمعلولیتی

 

 . در مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی چه خدماتی ارائه می شود؟2

 

در این مراکز توسط تیم متخصصان توانبخشی، با همکاری فرد دارای معلولیت و خانواده وی، 

برنامه ای آموزشی وتوانبخشی متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد تنظیم وتوسط متخصصان 

مذکور و مربیان آموزش دیده در بازه زمانی مشخص ارائه می گردد. بر اساس نتایج اجرای برنامه، 

امه روند اقدامات مرکز مشخص می شود. در این مراکز عموما وسایل و تجهیزات توانبخشی نحوه اد

موجود بوده و خدمات در قالب یک بسته دربرگیرنده تمام نیازهای توانبخشی فرد ارائه می شود. 

 بخشی از هزینه خدمات این

 800حدود )توسط دولت به مراکز پرداخت  (یارانه)مراکز به صورت ماهیانه، در قالب کمک هزینه 

، به عهده خانواده ها (هزارتومان 200حدود )و تامین بخشی اندک از هزینه فوق  (هزارتومان

 گذارده می شود.

 

 . روند پذیرش افراد در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی چگونه است؟3

 

و ارائه درخواست برخورداری مراجعه به مراکز پیشخوان خدمات دولت، مراکز مثبت زندگی  1-

 خدمات مراکز روزانه از

 تشکیل پرونده در بهزیستی شهرستان و یا استان محل سکونت 2-
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طرح پرونده متقاضی در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت استان یا  3-

 شهرستان

 یکی از مراکز روزانهدریافت معرفی نامه از سوی بهزیستی استان یا شهرستان، جهت پذیرش در  4-

 آموزش و توانبخشی متناسب

 

 . چه کسانی می توانند متقاضی تاسیس مراکز روزانه آموزشی توانبخشی باشند؟4 

 

شرایط متقاضیان تاسیس مراکز روزانه آموزشی توانبخشی متناسب با نوع مرکز در دستورالعمل های 

درج گردیده است. اما به طور کلی  (موجود در سایت سازمان)مراکز روزانه آموزشی توانبخشی 

این افراد باید دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های توانبخشی، روان شناسی، 

مدیریت و مشاوره توانبخشی و یا سایر رشته های مرتبط با فعالیت با مراکز و نیز حداقل دو سال 

ست بوده و از استطاعت کافی به منظور سابقه کار در زمینه های مرتبط با فعالیت مرکز مورد درخوا

تامین فضا و بکارگیری پرسنل تخصصی و عمومی برخوردار باشند. عالوه بر داشتن شرایط عمومی، 

تایید کفایت علمی و تجربی این متقاضیان در وهله نخست توسط بهزیستی استان متبوع و سپس در 

 الزامی است.دفتر امورتوانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور، 

 

بهزیستی در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی  (یارانه). روند برخورداری افراد از کمک هزینه 5

 چگونه است؟

 

مراجعه به مراکز پیشخوان خدمات دولت، مراکز مثبت زندگی و ارائه درخواست برخورداری  1-

 از

 خدمات مراکز روزانه

 تشکیل پرونده در بهزیستی شهرستان و یا استان محل سکونت 2- 

طرح پرونده متقاضی در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت استان یا  3-

 شهرستان

 طرح پرونده در کمیته توانبخشی استان و یا شهرستان و بررسی وضعیت خانوار از نظر وسع 4-

 یستی استان یا شهرستان، جهت پذیرش در یکی از مراکز روزانهدریافت معرفی نامه از سوی بهز 5-

 آموزش و توانبخشی متناسب با شمول کمک هزینه )یارانه(
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 سواالت متداول ارائه خدمات توانبخشی به معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل

 

 . خدمات توانبخشی در منزل شامل چه خدماتی می شود؟1

 

 پرستاری و پزشکی می شود اپی ، کاردرمانی، گفتار درمانی، روانشناسی ،شامل فیزیوتر

 

 گیرد؟ .آیا همه خدمات به معلول، سالمند و بیمار روانی تعلق می2

 

به میزان افت عملکرد خود دارد برای  با توجه به ارزیابی اولیه و دوره ای خدماتی که فرد با توجه

در منزل به فرد ارائه  کارشناسان مربوطه طبق برنامه خدمت راریزی می شود و  وی تعیین و برنامه

 می نمایند.

 

 .چه افرادی واجد شرایط دریافت خدمت در منزل هستند؟3

 

ارزیابی کمیسیون پزشکی و توانبخشی  افرادی که افت عملکرد شدید و خیلی شدید با توجه به

 برخوردار می شوند. دارند از این خدمت

 

 خدمت چه باید گرد؟.برای درخواست 4

 

پرونده داد پس از طی مراحل کمیسیون  باید ابتدا در سازمان بهزیستی استان محل زندگی تشکیل

 در خواست خدمت در منزل داده شود. و کمیته توانبخشی

 

 .هزینه ارایه خدمات چه میزان می باشد؟5

 

بهزیستی کشور می باشد و حد سی  هزینه بر اساس یارانه مصوب هیات وزیران و تعرفه اعالمی از

 هزار تومان می باشد. 276اکثر آن ماهانه 
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سواالت متداول ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن و 

 افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی

 

 سالمندان و بیماران روانی مزمن در چه مراکز ی ارائه . خدمات مراقبتی شبانه روزی به معلوالن و1

 می گردد؟

 

بصورت تخصصی براساس دستورالعملهای  خدمات توانبخشی و مراقبتی در مراکز شبانه روزی

انسانی متخصص، متناسب با نیازهای  بهره گیری از تجهیزات و فضاهای مورد نیاز و نیروی مربوطه با

توانبخشی معلوالن،  واقع تامین نیازهای مراقبتی، بهداشتی ودر  .میگردد  گروه هدف ارائه

مراکز شبانه  در قالب مراکز شبانه روزی ارائه می شود. خدمات سالمندان و بیماران روانی مزمن

توانبخشی  مختلف توانبخشی آموزشی، توانبخشی پزشکی، روزی توانبخشی مراقبتی در زمینه های

 ریزی شده است امهاجتماعی و توانبخشی حرفه ای برن

 

 مراقبتی هستند؟ .چه گروه هایی واجد شرایط مراکز توانبخشی و2

 

بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید و  افراد دارای اختالل هوشی رشدی ، جسمی حرکتی،

 سالمندان

 

 .گروه سنی مورد پذیرش کدام است؟3

 

 سال14سال و باالی  14افراد دارای اختالل هوشی زیر  1-

 سال 15افراد دارای بیماری روانی مزمن باالی  2-

 سال 14افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی باالی  3-

 سال 60سالمندان باالی  1-

 

 .برای درخواست خدمت چه باید گرد؟4 

 

تشکیل پرونده داد پس از طی مراحل کمیسیون  باید ابتدا در سازمان بهزیستی استان محل زندگی

 و
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 داده شود. در خواست خدمت شبانه روزیکمیته توانبخشی 

 

 .هزینه ارایه خدمات چه میزان می باشد؟5

 

اعالمی از سی بهزیستی کشور می باشد . که با  هزینه بر اساس یارانه مصوب هیات وزیران و تعرفه

 به بهزیستی محل سکونت قابل دستیابی می باشد مراجعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبت در منزل به معلولین، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد سواالت متداول ارائه خدمات 

 دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانه

 

 مرکز مراقبت در منزل چگونه مرکزی است؟ 1-

 

 حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی به مرکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا

و  دستورالعملهای این سازمان، ارائه خدمات توانبخشی مطابقکشورتأسیس شده و تحت نظارت و 
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نظر کارشناس تخصصی علوم توانبخشی و  مراقبتی در منزل توسط مراقبان آموزشدیده و زیر

 میگیرد شرایط ،صورت به گروه هدف واجد (خانواده)مشارکت اعضای خانوار  مراقبت و با

 

 کروه هدف ارائه می نمایند؟ مراکز مراقبت در منزل جه خدماتی را به 2-

 

زندگی  در خصوص انجام صحیح فعالیت های روزمره خدمات مراقبتی شامل کمک به جامعه هدف

رفتن ،آراستگی  پوشیدن ودرآوردن ،جابجایی ،راه رفتن ،توالت غذا خوردن ،حمام کردن ،لباس)

در خصوص خانواده وی  وهمجنین آموزش فرد خدمت گیرنده و (ظاهر واصالح سروصورت 

فضای  کمکتوانبخشی، مناسبسازی، تطابقات بهداشتی، استفاده صحیح از وسایل درخصوص مسائل

ارائه  خدمات مختلف مراقبتهای بهداشتی و خدمات توانبخشی ومراقبتی شامل - فیزیکی و وسایل

توانبخشی و مراقبت، آموزش  تدوینشده توسط کارشناسان علوم خدمات توانبخشی براساس برنامه

مزمن و  رشدی، بیماران روانی -اختالالت هوشی حرکتی، افراد با -معلولیت جسمی به افراد با

 سالمندان و خانواده آنها

 

 چه کسانی هستند؟ افراد واحد شرایط دریافت خدمت از این مراکز 3- 

 

یا اختالالت طیف اتیسم که معلولیت  معلوالن ، سالمندان ، بیماران روانی مزمن و افراد دارای

رسیده باشد و به تشخیص کمیته  تایید کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیت استان ناتوانی ایشان به

 در منزل باشند . نیازمند خدمات مراقبتی توانبخشی (شهرستان/استان) توانبخشی

 

 .برای درخواست خدمت چه باید گرد؟4

 

داد پس از طی مراحل کمیسیون  تشکیل پرونده باید ابتدا در سازمان بهزیستی استان محل زندگی

 شود. کمیته توانبخشی در خواست خدمت در منزل داده و

 

 .هزینه ارایه خدمات چه میزان می باشد؟5

 

 اعالمی از سوی بهزیستی کشور می باشد هزینه بر اساس یارانه مصوب هیات وزیران و تعرفه
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 افراد دارای معلولیتسواالت متداول برگزاری جشنواره های هنری ملی 

 

 

 هایی می باشد ؟ جشنواره های هنری شامل چه جشنواره 1.

 

 هنرهای تجسمی –موسیقی  –تئاتر 

 

 چگونه از برگزاری جشنواره ها مطلع شویم ؟ 2.
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بهزیستی و معاونت رسانی سازمان  ازطریق رسانه های جمعی ، اجتماعی ، سامانه اطالع

 ادارات کل بهزیستی استان ها امورتوانبخشی در

 

 چگونه می توان درجشنواره شرکت کرد ؟ 3.

 

  مطالعه فراخوان و شرایط شرکت ، تکمیل فرم ثبت نام

 

 فرآیند انتخاب آثار چگونه است ؟ 4.

 

هنرو متشکل از سه نفر متخصص درحوزه  آثارهنری شرکت کنندگان توسط هیات انتخاب

 توانبخشی

 برجسته انتخاب می شود. مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته وازبین آنها آثارهنری

 

 درجشنواره شرکت کنند؟ کدام گروه از معلولیت ها می توانند 5.

 

اختالالت بینایی ، شنوایی ، ذهنی  –اتیسم  اختالالت طیف –افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی 

 و اعصاب

 وروان

 

 اعضای گروه می بایستی دارای معلولیت همه (تئاترو موسیقی )درتولیدات گروهی آیا 6.

 باشند ؟

 

 معلولیت تشکیل شده باشد. خیر، دو سوم ازاعضای گروه می بایستی ازافراد دارای

 

 شود؟ آیا جشنواره ها به صورت رقابتی برگزار می 7.

 

 ازمعلولیت در همان گروه مورد بررسی و ارزیابیبله ، جشنواره ها به صورت رقابتی بوده و هرگروه 

یکدیگرو افراد دارای  به عنوان مثال آثارهنری افراد دارای اختالل بینایی با قرارخواهد گرفت.

 نظیرخود داوری خواهند شد. اختالل شنوایی با گروههای
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دارای معلولیت دانشگاه  دانشجویانپرداخت کمک هزینه تشویقی به  عنوان خدمت شناسه خدمت

 های دولتی

 

 

 چه باید کرد؟ . برای استفاده از کمک هزینه تشویقی دانشجویان معلول1

 

بهزیستی شهرستان و یا مراکز مثبت زندگی  متقاضی برای دریافت خدمت باید درخواست خود را به

 ارائه نماید

 

 نماید؟ ارائه. فرد متقاضی برای دریافت خدمت، چه مدارکی باید 2
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 معلولیت فرد مدارک احراز هویت فرد و مدارک پزشکی نشان دهنده

 

 . برای بررسی مدارک، فرد متقاضی چه باید انجام دهد؟3

 

 پزشکی بهزیستی استان مراجعه نماید فرد متقاضی برای تعین نوع و شدت معلولیت به کمیسیون

 

 ید ؟. سازمان بهزیستی چه خدماتی به فرد ارائه می نما4

 

 خدمات سازمان ،مشاوره و هدایت تحصیلی پرداخت کمک هزینه تشویقی ، بهره مندی از سایر

 

هزینه تشویقی، فرد متقاضی چه باید انجام  . در صورت تأیید صالحیت فرد برای استفاده از کمک5

 دهد؟

 

 حساب نمایدبانک اعالم شده، افتتاح  فرد متقاضی باید برای استفاده از کمک هزینه تشویقی، در

 

 

 

 سواالت متداول تایید صالحیت افراد تحت پوشش  جهت دریافت پالک ویژه خودرو معلولین

 

امتیاز پالک ویژه خودرو معلوالن می  کدام گروه از افراد دارای معلولیت مشمول دریافت 1-

 باشد؟

 

  معلوالن جسمی حرکتی

 

 صورت است؟به چه  روند تخصیص پالک ویژه افراد دارای معلولیت 2-

 

واحد های مددکاری شهرستان ها، در  پس از ارائه درخواست کتبی از سوی معلوالن متقاضی به

مطابق با  نوع و شدت معلولیت)از شرایط اولیه دریافت پالک ویژه  صورت برخورداری

و در صورت تایید نهایی توسط مدیر شهرستان به  موارد به کمیته توانبخشی ارجاع (دستورالعمل
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جمع آوری تقاضاهای شهرستان  بهزیستی استان ها پس از .مربوطه ارجاع داده می شود  استان

 های تابعه آنها را در قالب

 لیست واحدی به بهزیستی کل کشور اعالم می نمایند .

کشور مشخصات تمامی معلوالن واجد شرایط  در نهایت دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی

محترم فنی مهندسی و خدمات  لوح فشرده به صورت محرمانه و مهر شده به معاونتیک  را در قالب

اطالعات بر  ارسال می نماید . که پس از طی مراحل اداری ، بارگذاری ترافیک پلیس راهور ناجا

معلوالن می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی  روی سایت راهور ناجا صورت می پذیرد و

 پالک خود را تعویض نمایند . تان به واحدهای تعویض پالک مراجعه ومعرفی نامه اس و

 

نگهداری شود، مشمول دریافت پالک می  آیا در صورتی که فرد دارای معلولیت در مراکز 3-

 باشد؟

 

نگهداری شود مشمول دریافت پالک ویژه  چنانچه فرد دارای معلولیت در مرکز یا محل دیگری

 نمیشود.

 

 تواند برای پالک اقدام کند؟فرد چگونه می  4-

 

زندگی یا بهزیستی شهرستان مثبت یکی مراکز  در صورتی که فردی واجد شرایط باشد می تواند به

 محل

  .تا مورد رسیدگی قرار گیرد  سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ارائه می کند
 

 چگونه است؟دارای معلولیت  روند رسیدگی به درخواست پالک ویژه خودرو افراد 5-

شرایط، مستندات مربوطه به بهزیستی استان  زندگی یا بهزیستی شهرستان و در صورت احرازمثبت 

نیاز وی بررسی خواهد شد و در صورت  شده و در کمیته توانبخشی بهزیستی معلولیت فرد و ارسال

 .بهزیستی استان معرفی می شود  تایید به
 

 شدتی از معلولیت باشند؟ باید دارای چهافراد متقاضی دریافت پالک ویژه  6-

 

 معلوالن جسمی حرکتی شدید و خیلی شدید -

 حرکتی متوسط تنها در صورتی واجد شرایط معلولین جسمی)معلوالن جسمی حرکتی متوسط  -
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الزم به ذکر است ( اندام تحتانی متقاضی باشد . دریافت پالک ویژه شناخته می شوند که آسیب در

خودرو باید )تمک معلوالن واجد شرایط تعلق می گیرد  خودروهای شخصی تحتپالک ویژه به 

 (خودراننده باشد. نام فرد معلول باشد و شخص دارای معلولیت می بایست به

 

 پالک می شود؟ خودرو فرد دارای معلولیت در چه صورت فک 7-

 

 گیرد.تخلفی از سوی وی صورت  چنانچه فرد معلول دارای پالک فوت نموده یا

 

 پالک ویژه می باشد؟ آیا معلول جسمی حرکتی اندام فوقانی مشمول دریافت 8-

 

 خیر   -

 

 

 

 سواالت متداول تایید صالحیت افراد تحت پوشش  جهت معافیت سربازی

معافیت سربازی بهره  حقوق معلوالن برای قانون حمایت از 26ماده  چه کسانی می توانند از- 1

 شوند؟ مند

 

معلولیت شدید یا  فرزندان پدر ومادری که دارای معلولیت باشند یعنی پدر یا مادر داراییکی از 

سال  70اگر سن پدر و مادر باالی  خیلی شدید باشند می تواند از معافیت سربازی استفاده کند ولی

شده و شامل این بند نمی شوند و نیروی انتظامی  باشد، ناتوانی آنها ناشی از کهولت سن محسوب

تصمیم گیری می کند. عالوه بر این یکی از فرزندان خانواده هایی  طبق مقررات کفالت برای آنها

 معلول شدید یا خیلی شدید دارند یا فردی که همسر دارای معلولیت شدید یا خیلی که دو فرزند

 معاف باشد. شدید دارد تا وقتی که همسر خود را سرپرستی می کند می تواند از خدمت سربازی

 

  کند؟ از معافیت از سربازی استفاده کدام فرزند خانواده می تواند 2-

 

یعنی پدر و  .انتخاب فرزندی که از معافیت از سربازی استفاده می کند بر عهده پدر و مادر است 

 مادر تصمیم می گیرند کدام فرزند از این امتیاز استفاده کند.
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 برای معافیت از سربازی استفاده وظیفه عمومیقانون نظام  44چه کسانی می توانند از ماده 3-

 کنند؟

 

که پدر یا مادر،  تک پسر خانواده ای که حداقل سه فرزند دختر داشته باشد و تک پسر خانواده ای

سربازی استفاده کند و همچنین  مددجوی بهزیستی باشند می تواند از این ماده برای معافیت از

پوشش سازمان بهزیستی است می تواند از انجام  که تحت یکی از فرزندان پسر مادر فاقد همسری

همچنین فردی که حداقل یک فرزند دارای معلولیت شدید یا خیلی  خدمت سربازی معاف شود.

  .باشد، می تواند از معافیت از سربازی استفاده کند  شدید داشته

 

 مشمول به واسطه وی نشود، فرد معلولیت در خانواده نگهداری آیا در صورتی که فرد دارای 4-

 استفاده کند؟ می تواند از معافیت از سربازی

 

شود باید در  اعضای دارای معلولیت خانواده که به واسطه آنها فرد، مشمول معافیت سربازی می

شوند معافیت سربازی  خانواده نگهداری شوند و در صورتی که در مرکز یا محلی دیگر نگهداری

 شامل حال مشمول نمی شود 

 

 معافیت اقدام کند؟ فرد چگونه می تواند برای 5-

 

 زندگی یا بهزیستیمثبت در صورتی که فردی واجد شرایط باشد می تواند به یکی مراکز 

قرار  شهرستان محل سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ارائه می کند تا مورد رسیدگی

 .گیرد 

 

 چگونه است؟معافیت از سربازی  روند رسیدگی به درخواست 6-

 

زندگی مثبت  پس از ارائه درخواست معافیت از سربازی از سوی فرد واجد شرایط به یکی مراکز

استان ارسال شده و  یا بهزیستی شهرستان و در صورت احراز شرایط، مستندات مربوطه به بهزیستی

بررسی خواهد شد و در صورت تایید  در شورای معافیت بهزیستی معلولیت فرد و نیاز وی به مراقبت

 .به اداره وظیفه عمومی استان معرفی می شود 
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 باشد؟ تقاضای معافیت باید چه اندازه معلولیت برای رسیدگی به شدت معلولیت فرد دارای 7-

 

دارای  در مورد اعضای دارای معلولیت خانواده که معلولیت ذهنی داشته باشند پرونده فرد 

معلولیت های  متوسط هم مورد بررسی برای معافیت قرار می گیرد ولی در موردمعلولیت ذهنی 

 دیگر حتما باید شدت معلولیت شدید وخیلی شدید باشد.  

 

 

 

 

 

 سواالت متداول کمک هزینه معیشت توانبخشی

 عبارتند از؟ انواع پرداخت کمک هزینه معیشت توانبخشی .1

 

  (مستمری )پرداخت کمک هزینه معیشت 

  حمایت از افراد دارای معلولیت قانون 27پرداخت کمک هزینه معیشت ماده 

 

 چه کسانی هستند؟ افراد واجد شرایط دریافت کمک هزینه معیشت .2

 

 سالمندان ، بیماران روانی مزمن افراد دارای معلولیت ذهنی ، جسمی حرکتی و حسی ،

 

 شرایط پذیرش افراد واجد شرایط چیست ؟- .3

 

  داشتن شماره ملیتابعیت ایرانی و 

 کمیته  سازمان بهزیستی به تشخیص مددکار و تایید نیاز به بهره مندی از حمایت و خدمات

 بهزیستی

  (خدمات محل ارائه )سکونت در منطقه چتر حمایتی 

 دستگاههای حمایتی عدم دریافت مستمری از سایر ارگانها و 

 معلولیت نوع و شدتتوانبخشی پزشکی تعیین  تایید معلولیت به تشخیص کمیسیون 
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 در سالجاری چه مقدار می باشد؟ 27 . میزان مبلغ مستمری و کمک هزینه معیشت ماده4

 

هزار  479هزار تومان تا حداکثر  125مبلغ  در حال حاضر مبلغ مستمری با توجه به بعد خانوار از

قانون بودجه اعتبار مصوب  آن دسته از گروه هدف دارای معلولیت که از محل باشد تومان می

تومان تا  73000حداقل  دریافت می نمایند با توجه به بعد خانوار از مبلغ جاری سازمان مستمری

 هزار 138000حداکثر 

هزارتومان با پرداخت سه ماهه  160ماهیانه  27و مبلغ کمک هزینه معیشت ماده  تومان می باشد.

 باشد . هزارتومان می 480

 

 شامل چه افرادی می گردد. 27پرداخت کمک هزینه معیشت ماده   5.

 

حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با توجه  قانون 27در حال حاضرکمک هزینه معیشت ماده 

دارای معلولیت خیلی شدید و شدید فاقد شغل  میزان اعتبار تعیین شده به ترتیب اولویت، افراد به

اطالعات اقتصادی اجتماعی خانوار وزارت تعاون  آمدی بانک جامعدرامد در سه دهک پایین در و

 پوشش کمک هزینه معیشت گردیده اند مشمول (آزمون وسع )کار و رفاه اجتماعی ،
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 سواالت متداول ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

 .پروانه تاسیس چیست؟1

 

، برای متقاضیان به منظور  26دردستورالعمل ماده  مراحل پیشبینیمجوزی است که پس از طی 

 ساله صادر میشود.5تداوم فعالیت مؤسسه غیردولتی با اعتبار  شروع و

 

 .شخصیت حقوقی چیست؟2

 

و مطابق ضوابط یا  (غیرانتفاعی انتفاعی یا )مجموعهای از اشخاص که برای تحقق هدفی معین

 جب قانون تشکیل می شوندبه مو تشریفات خاص شکل گرفته ،

 

 .ثبت اولیه درخواست چگونه خواهد بود؟3

 

 http://centers.behzisti.netورود به سامانه 
 

 .شرایط اولیه متقاضیان چه می باشد؟4

 

دارا بودن کارت پایان - (سال تمام  18) دارا بودن سن قانونی-تابعیت جمهوری اسالمی ایران  1-

حداقل تعداد -اولیه موسسه  توانایی تامین دارایی -معافیت از آن برای افراد ذکور  خدمت یا 

 اعضای هیات امنای

 دارا بودن حداقل -تعداد اعضای هیات مدیره باید فرد باشد . نفر و تعداد آنها فرد باشد . 11موسسه 

 مدرک تحصیلی لیسانس برای مدیرعامل

 

 .مدت زمان اخذ پروانه تاسیس چقدر می باشد؟5

 

 ماه 3به طور میانگین 

http://centers.behzisti.net/
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سواالت متداول پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش، مشاوره، وسائل کمک توانبخشی 

 برای افراد تحت پوشش بهزیستی

 

 .وسایل کمک توانبخشی چیست1

 

توانند عملکرد اندام ها و یا حواس می  وسایل و تجهیزاتی که به کمک آنها افراد دارای معلولیت

 بخشند. نظیر ویلچر، عصا، سمعک، درشت نما و... خود را بهبود

 

 چه طریق باید اقدام کنند .چه افرادی می توانند از این خدمت بهره مند شوند و از2

 

ادارات توانبخشی هستند و با مراجعه به  افراد دارای معلولیت که در سازمان بهزیستی دارای پرونده

 مراکز مثبت زندگی می توانند درخواست خود را ارائه دهند شهرستانی یا

 

 گیرد . هر چند سال ویلچر به افراد دارای معلولیت تعلق می3

 

سال  5الی  3توانبخشی استان، معلولین هر  در صورت خرابی غیر قابل تعمیر ویلچر و تایید کمیته

 ویلچر جدید دریافت نمایند. می توانند

 

 معک با چه شرایطی و هر چند سال تعلق می گیردس .4

 

از سمعک برخوردار شوند و نوبت  افراد دارای کم شنوایی با تجویز شنوایی شناس می توانند

 باشد. بجز کودکان در سن رشد با تایید کارشناس مسئول سال می 5دریافت آن هر 

 

 ویلچر برقی به چه افرادی تعلق می گیرد .5

 

تعیین نوع و شدت معلولیت از توانایی راه  جسمی حرکتی که به تایید کمیسیونافراد با معلولیت 

 باشند نیستند و در استفاده از اندام فوقانی دچار مشکل می رفتن برخوردار
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 سواالت متداول صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی

 .پروانه فعالیت چیست؟1

 

 وم فعالیت مرکز و بهرهمجوزی است که برای شروع و تدا

 برداری از آن ، پس از تجهیز و تأمین و معرفی نیروی انسانی

 ساله صادر میشود 5مورد نیاز با اعتبار 

 

 .مدارک اولیه اخذ پروانه فعالیت چه مدارکی می باشند؟2

 

دو قطعه عکس  -اصولی معتبر  دارا بودن موافقت-فرم درخوا ست تکمیل شده پروانه فعالیت 

معاونت  تاییدیه - سازی بی و مناستی ، فنی و مهندسنظر بهداش تاییدیه مکان مرکز از-پرسنلی 

سایر مدارک دستورالعمل  ـآموزشی  گواهینامه –تخصصی مربوطه در خصوص ظرفیت مرکز 

 تخصصی

 

 .ثبت اولیه درخواست چگونه خواهد بود؟3

 

 http://centers.behzisti.netورود به سامانه 
 

 .شرایط اولیه متقاضیان چه می باشد؟4

 

داشتن  -  صیخصمندرج در دستورالعمل ت سنی طدارا بودن شرای -می ایران التابعیت جمهوری اس

 -ورشیکی از ادیان رسمی ک اعتقاد داشتن به-خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور  پایان تکار

 مطابق با دستورالعمل تخصصی دارا بودن مدرک تحصیلی

 

 .مدت زمان اخذ پروانه تاسیس چقدر می باشد؟5

 

 ماه 3به طور میانگین 

 

http://centers.behzisti.net/
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 سواالت متداول صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

 مسئول فنی چه شخصی است؟ 1.

 

به بهزیستی استان  (حقیقی یا حقوقی) رایطی است که از طرف صاحب امتیازشخص حقیقی واجد ش

 فنی صادر میشود از تأیید کمیسیون صدور مجوز استان، برای وی پروانه مسئول معرفی میشود و پس

 

 .مدارک اولیه اخذ پروانه مسئول چه مدارکی می باشند؟2

 

 فعالیت پروانه تصویر-فردی مشخصات فرم تکمیل- فنی مسئول درخواست تکمیل شده  پروانه فرم

– ملی کارت هشد لصا برابر صویر ت- سنامه شنا صفحات تمامیه شد اصل برابر تصویر - مرکز

 برابر تصویر - دائم معافیت یا خدمت پایان کارت هشد لاص برابر تصویر پرسنلی علس قطعه دو

 عدم گواهی- کیفری پیشینه ءسو عدم گواهی تحصیلی تاییدیه -تحصیلی مدرک هشد لاص

 تخصصی لدستورالعم در نیاز مورد مدارک– روان سالمت بررسی– اعتیاد

 

 .ثبت اولیه درخواست چگونه خواهد بود؟3

 

 http://centers.behzisti.netورود به سامانه 
 

 .وظیفه مسئول فنی چیست؟4

 

 فنی می باشد. ی مسئول هبا مرکز بر عهدتمامی وظایف قانونی مرتبط 

 

 .مدت زمان اخذ پروانه مسئول فنی چقدر می باشد؟5

 

 ماه 3به طور میانگین 

 

 سواالت متداول صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

  

 .موافقت اصولی چیست؟1

http://centers.behzisti.net/
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، توسط کمیسیون صدور  26مجوزی است که پس از طی مراحل پیشبینی شده دردستورالعمل ماده 

 ماهه برای متقاضیان صادر میشود 18اعتبار  ستان باامجوز 

 

 . به چه کسی شخص حقیقی میگویند؟2

 

دریافت مجوز فعالیت در قالب یکی از  به شخصی گفته میشود که به صورت انفرادی، خواهان

 باشد 26ماده  12تا 1بندهای 

 

 .مراکز غیر دولتی شامل چه مراکزی می باشد؟3

 

به منظور ارائه خدمات در راستای  به واحدی اطالق میشود که توسط شخص حقیقی یا حقوقی

تنظیم بخشی  قانون 26ماده  12تا 1یکی از فعالیتهای مندرج در بندهای  اهداف سازمان، مطابق با

اصولی و پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی ایجاد  از اخذ موافقتاز مقررات مالی دولت، پس 

 میشود.

 

 .نحوه ی درخواست مجوز چگونه است؟4

 

 / http://centers.behzisti.netورود به سامانه 

 

 .آیا اخذ موافقت اصولی به منزله فعالیت می باشد؟5

 

ساختمان، تجهیز و تأمین نیروی انسانی  سازی فرصتی است تا متقاضی نسبت به آمادهخیر . صرفا 

 ای الزم در مدت زمان پیش گفته اقدام نماید.ه تأییدیه مورد نیاز و کسب

 

 

 سواالت متداول غربالگری وتشخیص افراد دارای اختالل طیف اتیسم

  

 چیست؟ سن طالیی غربالگری اختالل طیف اتیسم 1.

 

http://centers.behzisti.net/
http://centers.behzisti.net/
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 سال 5تا  2

 

 چیست؟ سال 5تا  2ضرورت غربالگری کودکان در سن  2.

 

 برای کودک تشخیص به هنگام و انجام اقدامات توانبخشی به هنگام

 

 مورد اختالل اتیسم چه اقدامی می توانند انجام سال در 5تا  2والدین برای غربالگری کودکان  3.

 دهند؟

 

 دارد: ها وجوداز سه طریق مسیر امکان غربالگری توسط خانواده 

و مراجعه به قسمت غربالگری و تشخیص  behzisti .ir.ورود به سایت سازمان بهزیستی به آدرس: 1

 سوالی غربالگری 11اتیسم و تکمیل پرسشنامه  اختالل طیف

سوالی غربالگری و پیگیری  11پرسشنامه  و تکمیل autism. Behzisti. Net. ورود به سایت 2 

 مالحظه می نمایند. تکمیل پرسشنامه در سایت مذکور جهت کودک خوداز  پیام هایی که پس

 

اتیسم که در سایت سازمان بهزیستی  .مراجعه به پایگاه های غربالگری و تشخیص اختالل طیف3

 انجام آزمون عربالگری توسط کارشناس آن پایگاه معرفی شده است و

 

 در کودک خود شدند، اولین کاری اختالل اتیسم در صورتی که والدین متوجه تشخیص قطعی 4.

 که باید انجام دهند چیست؟

 

کودک خود را انکار ننمایند و به  آرامش خود را حفظ کرده و اختالل مورد تشخیص در مورد

 متعدد مراجعه نکنند. دنبال رد تشخیص به مراکز

 

 کودک، چه اقداماتی ضروری است؟ در صورت تشخیص اختالل طیف اتیسم جهت یک 5.

 

بهزیستی و دریافت خدمات آموزشی و  جعه به پایگاه های غربالگری و تشخیص اتیسم سازمانمرا

 توانبخشی

 

 طیف اتیسم چیست؟ نفش خانواده در توانبخشی کودک دارای اختالل 6.
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آموزشی و توانبخشی اختالل طیف  همراهی و هماهنگی با تیم تخصصی توانبخشی مرکز روزانه

 اقدامات ارایه شده توسط ایشان در منزلو  اتیسم و انجام تمرینات

 

 آیا اختالل طیف اتیسم درمان کامل دارد؟ 7.

 

معرفی نشده است ولیکن با مداخالت  تا کنون در هیچ جای دنیا درمان قطعی برای این اختالل

 حاصل می شود. بموقع توسط متخصصان و با همراهی خانواده، بهبودی آموزشی و توانبخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت متداول ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

 سازی به چه معناست؟ دسترس پذیری و مناسب 1-

 

معلول در  اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس، جهت مشارکت افراد

زندگی امکانات  همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از

سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی،  اجتماعی، همانند افراد غیر معلول، انجام میشود. دسترسی شامل:

 منابع مناسب ارتباطی و رسانهای. اطالعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال،

 

 چگونه است؟ مناسب سازی مسکن – 2
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میگیرد تا  افراد معلول صورتمجموعه اقداماتی است که جهت انطباق و دسترس پذیری مسکن 

موجود به نحوه مطلوب  این افراد بتوانند متناسب با قابلیتها و محدودیتهای خویش از امکانات

در انجام فعالیت های روزمره  استفاده نمایند. نتیجه این امر استقالل هر چه بیشتر افراد معلول

 زندگی در محیط مسکونی است

 

 ستادهماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور چیست؟اهداف راهبردی  – 3

 

نهادینه کردن فرهنگ  توسعه، تقویت آگاهسازی و آموزشهای عمومی و تخصصی، تغییر نگرش و 1.

 الزم. سازی و محیطهای بدون مانع با استانداردهای مناسب

 ازی.س مناسب افزایش ارتقاء سطح هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات 2.

 متخصص. بهبود ساختار تشکیالتی مناسبسازی در دستگاهها و بکارگیری نیروهای 3.

ضوابط آییننامهها و  نیل به ضمانتهای اجرای قوانین مرتبط از طریق به روز رسانی قوانین، 4.

 اقدامات دستگاهها. دستورالعملها و اولویت بخشی موضوع مناسبسازی در

 گروههای هدف از طریق رفع موانع و طراحی فراگیر.افزایش توانمند سازی  5.

 افزایش نظارت بر روند اجرای تمامی ضوابط و مقررات مصوب شده. 6.

 تدوین استانداردهای الزم در مناسبسازی. 7.

 ایجاد فرصتهای برابر برای حضور تمامی گروههای هدف در جامعه. 8.

 تقویت مشارکت و حضور گروههای هدف در جامعه. 9.

 فراگیر. افزایش رضایتمندی آحاد جامعه به ویژه گروههای هدف از طریق طراحی 11.

 توسعه کمی و کیفی فضاهای مناسبسازی شده. 11.

 

 پیگیری چه گروه های هستند؟ جامعه هدف ستاد هماهنگی و - 4

 

  ذینفعان مدنی: (1

 . گروههای داوطلبشامل جانبازان، معلوالن، سالمندان، مراکز دولتی و غیردولتی، نیروها و 

 ذینفعان حاکمیتی: (2

اجتماعی،  قوه قضائیه، قوه مقننه، دولت، نهادها و سازمانهای بین المللی، وزارت تعاون،کار و رفاه

تشخیص مصلحت نظام،  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور، مجمع

 شوراهای اسالمی شهر و روستا گران،شورای عالی انقالب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثار
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 ذینفعان سازمانی: کارکنان. (3

 

 است؟ متشکل از چه دستگاههایی ساختار مناسب سازی - 5

 

از حقوق معلوالن با  قانون حمایت 3ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به استناد ماده  -

تحقیقاتی و پژوهشی، فرهنگ سازی،  هدف هماهنگی، سیاستگذاری، نظارت، پیگیری، انجام امور

 گردیده است. آموزشی و پیگیری های حقوقی تشکیل

سازی، ایجاد بانک  به منظور پیگیری اجرای مصوبات و سیاست های ستاد، نظارت بر امر مناسب -

پیگیری تشکیل جلسات ستاد استانی و  اطالعاتی، انجام مطالعات و تحقیقات راهبردی مناسب سازی،

امور دبیرخانهای ستاد، دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری  تهیه گزارشات الزم و انجام شهرستانی،

 نیز به عنوان واحد اجرایی ستاد در سازمان بهزیستی تشکیل گردید. مناسب سازی کشور

استانی، ستادهای  همچنین به منظور پیگیری سیاستهای ستاد و هماهنگی و نظارت در سطح -

کمیتههای مناسب سازی در سطح شهرستانها با  اسب سازی در سطح استانها وهماهنگی و پیگیری من

 گردیده اند. ترکیب مشخص تشکیل

 

 سامانه معبر چیست؟  6-

 

 دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشورسامانه ای به عنوان سامانه معبر با شماره

جانباز و  فعال نموده که این سامانه با هدف برقراری ارتباط دوسویه افراد معلول، 3000012322

معضالت موجود در  سالمند و سایر افراد کم توان با سازمان بهزیستی و برطرف کردن مشکالت و

افراد هست در اختیار عموم قرار  زمینه دسترسی آنها به معابر و اماکن عمومی برای تسهیل تردد این

شده این دبیرخانه اقدامات الزم را برای  ه که پس از دریافت نظرات و بررسی نیازهای اعالمگرفت

   مناسب سازی پیگیری می کند.

 

 

 سواالت متداول مناسب سازی منزل مسکونی و خودرو برای افراد دارای معلولیت

 

 شود؟گروهی از افراد دارای معلولیت می  مناسب سازی مسکن افراد معلول شامل چه 1.
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جسمی حرکتی هستند ولی سایر گروه های  اکثریت بهره مندان این خدمت افراد دارای معلولیت

 منطبق با نیاز می تواند از این خدمت بهر مند شوند. معلولین نیز

 

 می شود؟ مناسب سازی خودرو معلولین شامل کدام افراد 2.

 

 باشند.داشته  معلولین جسمی حرکتی که گواهی نامه رانندگی معتبر

 

 چه وسایلی هستند؟ وسایل و تجهیرات فعالیت های روزمرده زندگی 3.

 

وظایف روزمره زندگی را منطبق با نوع  وسایل کمکی هستند که فرد را قادر می سازند بتواند

 آشامیدن و لباس پوشیدن مستقالنه انجام دهد. نظیر نظافت شخصی، خوردن و ناتوانی به طور

 

 مسکن چقدر است؟ ینه مناسب سازیسقف پرداخت کمک هز 4.

 

 میلیون ریال می باشد. 100افراد معلولین  سقف پرداخت کمک هزینه مناسب سازی برای مسکن

 

 می توان مراجعه کرد؟ برای مناسب سازی خودرو معلولین به چه مراکز 5.

 

 داشته باشند. صرفا مراکزی که مجوز این اقدام را از پلیس راهور ناجا

 

 معلولین چقدر است؟ پرداخت کمک هزینه مناسب سازی خودروسقف  6.

 

 میلیون ریال می باشد. 50افراد معلولین  سقف پرداخت کمک هزینه مناسب سازی برای مسکن

 

 مسکن و خودرو الزم است؟ چه اقداماتی برای دریافت خدمات مناسب سازی 7.

 

 درخواست مراجعه به مراکز ارایه خدمات بهزیستی و ارایه -

 مددکار بررسی اولیه محیط منزل افراد معلول توسط -

 تایید کارشناس - ارجاع به کارشناس مناسب سازی -

 مناسب سازی توسط کارشناس مناسب سازی اقدام به مناسب سازی توسط موسسات مرتبط با -
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 هزینه های انجام شده توسط متقاضی پرداخت کمک هزینه مناسب سازی بر اساس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سامانه تصمیم)الت ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی سو

 

 شکلی می باشد؟ فرایند سامانه تصمیم برای متقاضیان طالق به چه 1.

 

 اولیهمراجعه کرده و اطالعات  / http://zaman.behzisti.netشخص متقاضی طالق به سایت

را ثبت می نماید ، سپس  (طرفین نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره موبایل هر کدام از)خویش 

 مراجعه، اسم مرکز غربالگری و کد پیگیری دریافت مینماید. بعد از از سامانه پیامی را حاوی تاریخ

مربوطه مراجعه کرده و  (غربالگری)–دریافت پیام، زوج و زوجه به مرکز ارزیابی روانی اجتماعی 

 به آنها که حاوی فرمهای مخصوصی است، توسط کارشناس تکمیل پس از پذیرش، اطالعات مربوط

مشاوره ارجاع داده می شوند.  می شود. بعد از تکمیل فرمها، زوجین از طریق واحد ارجاع به مرکز

 مراکز مشاوره بعد از تشکیل جلسات

مربوطه اعالم می کنند و مرکز  (غربالگری)ی روانی اجتماعی مشاوره پاسخ خود را به مرکز ارزیاب

 پیشخوان قضائی ارسال می کند. ارزیابی با تنظیم نامه ای آن را به

 

 خدماتی ارائه می گردد؟ درخصوص آموزش برای افراد در معرض طالق چه 2.

http://zaman.behzisti.net/
http://zaman.behzisti.net/
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پروسه ای را در پرونده آنان،  افرادی که متقاضی طالق توافقی می باشند، قبل از حقوقی شدن

 جلسه آموزشی و مداخالت تخصصی روانشناختی 5تا  3اساس آن،  سامانه تصمیم طی می کنند که بر

بهتری برای کاهش مشکالت و  و مددکاری اجتماعی ارائه می شود تازوجین بتوانند تصمیمات

 آسیب های مربوطه اتخاذ فرمایند.

 

 می باشد؟-ر هزینه جلسات ارزیابی روانی اجتماعی چه مقدا 3.

 

 توافقی رایگان می باشد. هزینه جلسات غربالگری برای عموم مردم و مراجعان طالق های

 

 میباشد.؟ پروسه زمانی پاسخ و اعالم نظر مراکز چند روز 4.

 

همچنین انتخاب مرکز ارزیابی  روز گذشته باشد. 45از موقع ارجاع تا پاسخ مرکز مشاوره باید 

زوجین موقع ثبت نام بوده و هر مرکز ارزیابی روانی اجتماعی  -اختیارات خود روانی اجتماعی با 

 دارای ظرفیت پذیرش مشخصی می باشد. -

 

 سامانه تصمیم در چه استانهایی وجود دارد؟ 5.

 

هزار نفر جمعیت  50شهرستانهای باالی  هم اکنون سامانه تصمیم در تمامی مراکز استانها و تمامی

 فعال می باشد.

 

 

 سواالت متداول ارائه آموزشهای پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی

 

 پردازد؟ . آموزش پیش از ازدواج چیست؟ و به چه مباحثی می1

 

خانواده را مد نظر  آموزش های پیش از ازدواج آماده سازی افراد برای ازدواج و تشکیل

جوانان برای ازدواج ارایه می شود و در  دارند.آموزش پیش از ازدواج با هدف آماده سازی
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 همسر موثر است. این آموزش ها به مباحثی همچون، انتخاب همسر، انتخاب مناسب و صادقانه تر

 خواستگاری و آشنایی،عشق و صمیمیت، .... می پردازد.

 

 آموزشی پیش از ازدواج شرکت کنند؟ . افراد با چه ویژگی هایی می توانند در دوره های2

 

برگزار می گردد.  (سال 15-30 )دوره های آموزشی برای کلیه افراد مجرد در سنین ازدواج -51

برگزاری دوره ها نسبت به ثبت نام در دوره موردنظر  افراد می توانند با کسب اطالع در مورد زمان

 خود اقدام

 نمایند.

 

 پردازد؟ . آموزش زندگی خانواده چیست؟ و به چه مباحثی می3

 

بر بهبود پرورش روابط خانوادگی مثبت و آموزش زندگی خانواده آموزشی پیشگیرانه است که 

ارتباط با همسر و فرزندانشان  . هدف این است که همسران توانمندی خود را درپایدار تاکید دارد

 با افزایش رضایتمندی و مسئولیت پذیری از بروز مشکالت بعدی در یک رابطه صمیمانه غنا بخشند و

مهارت های ارتباطی همسران،  پیشگیری نمایند. این آموزش ها به مباحثی همچون صمیمیت،

 خانواده، فرزندپروری و .... می پردازند. مهارت حل مسئله، مدیریت منابع

 

 چیست؟ و به چه مباحثی (توانمندسازی خانواده مدیریت رفتاری نوجوان و ). بلوغ و نوجوانی4

 می پردازد؟

 

است. آموزش بلوغ و  حوزههای دهگانه آموزش زندگی خانواده، فرزندپرورییکی از این 

به آموزش والدین دارای فرزند  (خانواده مدیریت رفتاری نوجوان و توانمندسازی)نوجوانی

درست  آموزش والدین و توانمندسازی خانواده، به معنای آموزش شیوه نوجوان اختصاص دارد.

کمک مسائل به حل می تواند  بطور قابل توجهیو ارتباط با نوجوان به پدر و مادر است که  برخورد

والدین می آموزند با برقراری ارتباط عاطفی بیشتر  . در آموزش مدیریت رفتاری در نوجوانی،کند

نوجوان، فرزندان خود  استفاده از روش های تنبیهی و تشویقی درست و متناسب با سن با نوجوان و

 .و کشمکش دائمی پرهیز نمایند  کنند و از دعوا، درگیری، جنگ قدرت مدیریترا 
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به )چه خدماتی  (توانمندسازی خانواده مدیریت رفتاری نوجوان و ). برنامه بلوغ و نوجوانی5

 ارائه میدهد؟ (به روانشناسان-مردم عموم

 

طرح بلوغ  مربیگریبازآموزی  روانشناسان و مشاوران با شرکت در دورههای آموزشی و دورههای

ها را در سطح مراکز مشاوره، سرای محله، آموزش  آموخته و نوجوانی و کسب مهارت میتوانند این

ادارات، کارخانجات و  -به خصوص انجمن اولیا و مربیان، سازمانهای مردم نهاد، مراکز و پرورش،

مسائل مربوط به بلوغ و نوجوانی عموم مردم در  ..... ارائه دهند و سبب بهبود و افزایش آگاهی

 گردند.

 

مدیریت رفتاری )آموزشی بلوغ و نوجوانی  . افراد با چه ویژگی هایی می توانند در دوره های6

 شرکت کنند؟ (و توانمندسازی خانواده نوجوان

 

برگزار می گردد. افراد می سال  12-16دوره های آموزشی برای والدین دارای فرزند نوجوان 

زمان برگزاری دوره ها از کارشناس پیشگیری اداره  کسب اطالع در مورد عناوین و توانند با

و یا با مراجعه به شهرستان نسبت به ثبت نام در دوره موردنظر خود اقدام نمایند. بهزیستی استان/

و انجام ثبت نام با کلیک   moshavereh.behzisti.irسامانه جامع خدمات مشاوره به آدرس 

 ره های آموزشی از زمان و مکان برگزاری دوره های مختلف آموزشی مطلع شوند.بر گزینه دو

 

 آموزشی زندگی خانواده شرکت کنند؟ . افراد با چه ویژگی هایی می توانند در دوره های7

 

با کسب اطالع در مورد  دوره های آموزشی برای افراد متاهل برگزار می گردد. افراد می توانند

 ثبت نام در دوره موردنظر خود اقدام نمایند. برگزاری دوره ها نسبت بهعناوین و زمان 

 

 خانواده را چطور بدست بیاوریم ؟ . آدرس و زمان برگزاری دوره های آموزشی ازدواج و8

 

پیشگیری اداره بهزیستی  آدرس و زمان برگزاری دوره های اموزشی را می توانید از کارشناس

و یا با مراجعه به سامانه جامع خدمات مشاوره به آدرس  شهرستان خود دریافت کنید.

moshavereh.behzisti.ir   و انجام ثبت نام با کلیک بر گزینه دوره های آموزشی از زمان و

 مکان برگزاری دوره های مختلف آموزشی مطلع شوند.
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 کردن برنامه هایتوانند در راستای عملیاتی  . روانشناسان و مشاوران چه کمک و اقداماتی می 9

 بلوغ و نوجوانی ارائه دهند؟ آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی خانواده و

 

بازآموزی آموزش پیش از  روانشناسان و مشاوران با شرکت در دورههای آموزشی و دورههای

ها را  نوجوانی و کسب مهارت میتوانند این آموخته ازدواج و آموزش زندگی خانواده و بلوغ و

آگاهی  مشاوره، سرای محله، مدارس، و ..... ارائه دهند و سبب بهبود و افزایش مراکز در سطح

گردند و همچنین باعث افزایش  عموم مردم در مسائل مربوط به ازدواج و تشکیل زندگی موفق

 دانش والدین در حیطه بلوغ جنسی،

لم بین والدین و فرزندان سا جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان، مهارتهای ارتباطی و ایجاد روابط

رسانی و آگاهسازی مردم گامی در جهت کاهش و پیشگیری  -نوجوان، گردند. ضمن اینکه با اطالع

سبب ارتقای سالمت روان  آسیبهای فردی و اجتماعی ناشی از انتخاب نادرست برمیدارند و از

 خانوادهها میگردند. فردی و اجتماعی نوجوانان، جوانان و

 

 

 

 

 مهارت های زندگی چیست؟برنامه 

 

به پیشگیری از آسیب های  برنامه مهارت های زندگی، آموزش های روانشناختی است که منجر

مخاطب می شود. این برنامه از ده مهارت اصلی تشکیل شده  اجتماعی و ارتقا سالمت روان-روانی

 است

ریت خشم، مدیریت مدی که عبارتند از: خودآگاهی، همدلی، مهارت های ارتباطی، جرئتمندی،

و تصمیم گیری، تفکر خالق و تفکر نقاد.محل اصلی ارائه  استرس، پیشگیری از افسردگی، حل مسئله

 این برنامه،

محتواهای بومی خاص هر استان  مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده که با استفاده از

آموزشگران دوره دیده ارائه می شود. از استان ها و توسط  مبتنی بر سه آسیب رایج در هریک

 گروه هدف

  این برنامه چهار گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال است.
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 سنینی اجرا می شود؟ . هدف برنامه غربالگری اضطراب چییست و برای چه 10

 

دوران کودکی، اجرای  -1 نظر به اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای انواع مداخالت زود هنگام

در دفتر مشاوره و امور روانشناختی  1371ساله از سال  5-6برنامه غربالگری اضطراب در کودکان 

با هدف شناسایی  در این برنامهو پس از اجرای پایلوت ، در سطح کشور اجرا گردید .  آغاز گردید

غربال می شوند و موارد اضطراب اسپنس  زود هنگام اضطراب کودکی، کودکان با پرسشنامه

صورت  از مصاحبه بالینی توسط روانشناس ، مورد ارزیابی قرار گرفته و در مشکوک به اضطراب پس

مشاوره و خدمات روانشناختی ارجاع می  تشخیص اضطراب جهت مداخالت روانشناختی به مراکز

 یکی از شایع ترینشوند. 

اوقات عالیم این اختالل با  د که بسیاریاختالالت دوران کودکی اختالالت اضطرابی می باشن

 .شده و مانع از تشخیص و مداخالت به موقع می گردد  فرآیند رشد طبیعی کودک اشتباه گرفته

 این اختالالت

مواد مخدر، موتیسم انتخابی و  می توانند ؛ عاملی برای شروع بیماری هایی نظیر افسردگی، مصرف

تشخیص و مداخله بموقع ، در بزرگسالی منجر به عدم عدم  بیماری های جسمی باشندو در صورت

 انجام

افسردگی و سوء مصرف مواد شود.  مناسب فعالیت های درسی ، رفتار های اجتنابی، ترس مرضی،

 افسردگی می شود.   اختالل اضطرابی ، گاهی اوقات با

 سواالت متداول ارائه آموزشهای پیشگیری از اعتیاد و ایدز

 ایدز چه مراکزی هستند؟مراکز پیشگیری از  .1

 

آموزشی به مبتالیان اچ  مراکز پیشگیری از ایدز به صورت باشگاه های غیردولتی هستند که خدمات

اجتماعی، آموزشی ارائه  -حمایتهای روانی آی وی و ایدز ارائه می نمایند. همچنین این باشگاهها

نوع حمایت های اجتماعی/اقتصادی می کنند. به طورکلی این  نموده و افراد را به به درمان ترغیب

زندگی  تواند بستر مناسبی برای ورود گروه مخاطب به جامعه در جهت بهره مندی از و شغلی می

 شرح خدمات باشگاه های مثبت عبارتند از: سالم نیز فراهم کند.

 به اچ آی وی، حمایت روانی اجماعی مبتالیان (1 

 حمایت دارویی از بیماران، (2 

 کمک به اشتغال افراد مبتال، (3 

 آموزش افراد مبتال و خانواده هایشان (4 
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 مثبت استفاده نمایند؟ . چه افرادی می توانند از خدمات باشگاه های2

 

 نمایند. افراد مبتال به اچ آی وی و ایدز می توانند از خدمات باشگاه های مثبت استفاده

 

 دسترسی پیدا کنند؟ مثبت. افراد چگونه می توانند به باشگاههای 3

 

خدمات باشگاه های مثبت اقدام  افراد با مراجعه به بهزیستی استان می توانند در خصوص استفاده از

 نمایند.

 

 . ساعات کار باشگاه های مثبت چگونه است؟ باشگاه های مثبت در ساعات صبح فعال می باشند.4

 

 

 

 

 و... به آحاد مردمسواالت متداول ارائه خدمات مشاوره روانشناختی 

 

 چه خدماتی را ارائه می نماید. ( 1480خط ) مشاوره تلفنی یا صدای مشاورسازمان بهزیستی .1

 

های کودک و نوجوان، تحصیلی  یا صدای مشاور خدمات مشاوره و روانشناسی درحیطه 1480خط 

افسردگی و اضطراب روانشناسی بالینی شامل اختالالتی مانند  و تربیتی ، شغلی، ازدواج و خانواده،

 را به

 آحاد مردم جامعه ارائه می نمایند

 

 رایگان می باشد ؟ 1480. آیا خدمات خط 2

 

تماس شهری را پرداخت می  رایگان بوده و مردم صرفا هرینه 1480بله خدمات مشاوره در خط 

 نمایند .
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یا مشاوره مجازی  در مشاوره تلفنی .آیا امکان ضبط یا شنود و انتشار اطالعات و صحبت های ما3

 وجود دارد ؟

 

محرمانه می باشد و امکان شنود صرفاٌ  خیر. کلیه اطالعات تماس گیرندگان و محتوای مشاوره کامال

 باشد . سازمان بهزیستی و با اطالع تماس گیرندگان مجاز می (سوپروایزر) برای ناظرین علمی

 

 1480بهزیستی استفاده کنیم؟ ساعت فعالیت  . چگونه می توانیم از خدمات مشاوره تلفنی سازمان4

 چگونه است ؟

 

روستاها و شهرستانها می توانید با  بدون پیش شماره یا کد شهرستان از همه 1480از طریق شماره 

 تماس گرفته و خدمات مشاوره رایگان سازمان بهزیستی را دریافت مرکز استان خود 1480خط 

روزهای هفته حتی روزهای تعطیل  شب و در تمام 12صبح تا  8از  1480نمایید. ساعت فعالیت خط 

 .می باشد 
 

 ؟ آیا مشاوره مجازی هزینه دارد ؟ . چگونه می توانیم از خدمات مشاوره مجازی استفاده نماییم5

 

مشاوران مجازی ، امکان  و ارتباط با http://moshaver.behzisti.irبا مراجعه به سامانه 

خدمات مشاوره مجاز ی سازمان بهزیستی رایگان می  دریافت خدمت مشاوره فراهم می باشد .

 باشد.

 

مراجعه کنیم یا سایر سازمانها و نهادهای  . برای دریافت مجوز مرکز مشاوره به سازمان بهزیستی باید6

 دولتی و غیردولتی؟

 

بند  8مقررات مالی دولت و جزء  قانون تنظیم بخشی از 26 صدور مجوز مراکز مشاوره مطابق ماده

 توسعه کشور به عهده سازمان بهزیستی است. احکام دائمی برنامه 57پ ماده 

 

 کنیم؟ جهت دریافت مجوز مرکز مشاوره حضوری ، چطور اقدام 7.

 

بهزیستی در سایت سازمان  جهت دریافت مجوز می توانید از طریق سامانه ثبت و صدور مجوز

 نمایید. کشور به صورت الکترونیکی اقدام

http://moshaver.behzisti.ir/
http://moshaver.behzisti.ir/
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 . بهزیستی چند نوع مجوز مرکز مشاوره صادر می کند؟8

 

مراکز –مرکز مشاوره عمومی)سطح  مجوز های مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بهزیستی در دو

 می باشند. (مشاوره تخصصی

 

 نیاز است؟ موردبرای دریافت مجوز مرکز مشاوره چه مدرک تحصیلی  9.

 

یا روان شناسی برای دریافت  دارا بودن دکتری یا حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مشاوره

ذکر است مرتبط بودن رشته های دو مقطع تحصیلی الزامی  مجوز مرکز مشاوره ضروریست ؛ شایان

 است.

 

تری در رشته های صرفا در مقطع دک . آیا امکان دریافت مجوز با دارا بودن مدرک تحصیلی 11

 وجود دارد؟ مشاوره یا روان شناسی

 

 خیر . دارا بودن دو مقطع تحصیلی مرتبط ضروری است.

 

می تواند بافاصله باشد (مثال کارشناسی  . آیا دو مقطع مرتبط باید حتما باید پشت سر هم باشد یا 11

 و دکتری)؟

 

 تواند بافاصله باشد. میدارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط در دو مقطع ضرورت دارد ولی 

 

خدمات روان شناختی حمایت می  . آیا سازمان بهزیستی از مراجعین نیازمند جهت دریافت 12

 کند؟

 

بهزیستی یارانه مشاوره پرداخت  بله. سازمان بهزیستی به افراد نیازمند با اولویت مددجویان سازمان

 می کند.

 

باید از کجا شروع کنیم؟ به سازمان  انشناختی. برای دریافت مجوز مرکز مشاوره و خدمات رو 13

 سازمان بهزیستی ؟ نظام مراجعه کنیم یا به



35 
 

 

دستورالعمل های تخصصی سازمان واجد  ابتدا به سازمان بهزیستی مراجعه کنید در صورتی که طبق

پروانه  به سازمان نظام ارجاع و پس از اخذ (صالحیت علمی)پروانه اشتغال  شرایط باشید جهت اخذ

مشاوره و خدمات روانشناختی اقدام  و ارائه آن به سازمان بهزیستی ، در خصوص صدور مجوز مرکز

 می شود.

 

 راه اندازی کنیم ؟ . آیا با داشتن پروانه سازمان نظام، می توانیم مرکز مشاوره 14

 

س صدور پروانه فعالیت و تاسی قانون احکام دائمی ، سازمان بهزیستی مرجع 57خیر، طبق ماده 

 است. مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی

 

 چیست؟ . تفاوت پروانه فعالیت سازمان نظام و سازمان بهزیستی 15

 

روانشناس یا مشاور و اجازه اشتغال  پروانه فعالیت سازمان نظام، به منزله تایید صالحیت حرفه ای

و  مجوز تاسیس مرکز مشاورهفعالیت سازمان بهزیستی به منزله صدور  ایشان می باشد؛ ولی پروانه

 خدمات روانشناختی است.

 

 طریق اقدام کنیم؟ . در صورت داشتن شکایت از عملکرد مرکز مشاوره، از چه 16

 

 1482توانید از طریق سامانه  در صورتی که مرکز دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزستی است می

 26درخواست کتبی ارائه دهید. سازمان با توجه به قوانین ماده  اقدام نمایید یا به سازمان مراجعه و

 این خصوص رسیدگی و اقدام می نماید. در
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 بهزیستی(TC)سواالت متداول ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد

 

 مراکزی هستند؟ . مراکز اقامتی اجتماع درمان مدار چه نوع1

 

 برنامه ساختاریافته که به صورت رویکرد اجتماع محورمدار مرکزی است بامراکز اجتماع درمان 

رفتاری و شناختی شامل: برنامه  خدمات ارائه میدهد. رویکرد مرکز بر تغییر (اقامتی)شبانه روزی 

، خدمات مددکاری اجتماعی درمانی خانواده، گروه  های خدمات روان شناختی، مشاوره، آموزش

پذیرش  ترخیص است. در این الگو، فرد پس از درمان وابستگی جسمی در مرکزاز  و پیگیری پس

اقامت سه تا شش ماه، مهارت  در دوره (پزشک، روان شناس و مددکار)میشود تا با کمک تیم درمان 

 و توانمند شونداجتماعی وی تقویت گردند -های روانی

 

 مراجعه نمایند؟درمان مدار  . چه افرادی می توانند به مراکز اجتماع2

 

منظور افزایش  تمامی افراد در حال درمان اعتیاد که برای ارتقاء مهارت های روانی و اجتماعی به

 مدار مراجعه کنند. به این مراکز اجتماع درمان (اعتیاد)مانایی در درمان بیماری خویش 

 

 جنسیت می باشند؟ . آیا مراکز اجتماع درمان مدار به تفکیک3

  

 اقامتی مردان و زنان به صورت جداگانه خدمات ارائه می نمایند.بله. مراکز 
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 چگونه باید اقدام نمود؟ برای دسترسی به مراکز اجتماع درمان 4

 

 مراکز را دریافت نمود. با مراجعه به میز خدمت یا سازمان بهزیستی استان می توان نشانی و تلفن

 

 ینه دارد؟مدار هز . آیا خدمات درمان اقامتی اجتماع درمان5

 

دریافت خدمات، هزینه می  بله، مراکز اجتماع درمان مدار خصوصی می باشند و مراجعان در قبال

می گردد و میزان تعرفه را می توان از مراکز  پردازند. تعرفه مراکز ساالنه توسط دولت تعیین

 مربوطه سوال نمود.

 

 مدار چگونه است؟ . ساعات کار مراکز اقامتی اجتماع درمان6

 

در طول مدت درمان  مراکز اجتماع درمان مدار، به صورت اقامتی شبانه روزی می باشند و افراد

 در این مراکز اقامت دارند.

 

 همه استان ها موجود است؟ . آیا مراکز اقامتی اجتماع درمان مدار در7

 

اسان رضوی، خر استان های آذربایجان شرقی، اربیل، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خیر .

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان،  خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان،

 مرکز اجتماع درمان مدار دارند. گیالن، لرستان، مازندران و یزد
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 سواالت متداول ارائه خدمات اقامتی بهبود و باز توانی بهزیستی به افراد با اختالل مصرف مواد

 

 مواد چه نوع مراکزی هستند؟ . مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف1

 

مواد مراکز شبانه روزی هستند که به  مراکز درمان اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف

 درمانهایپرهیز مدار بوده و داوطلبانه خدمات ارائه می کنند. در این مراکز  صورت اقامتی و

کنندگان مواد مخدر و روان گردان  غیردارویی با مشارکت گروه های همتا و خودیار برای مصرف

 ارائه می شود. طول مدت

 اقامت بین یک تا سه ماه می باشد.

 

 افراد با اختالل مصرف مواد مراجعه نمایند؟ . چه افرادی می توانند مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی2

 

که مایل به ترک اعتیاد می باشند، می  سال مواد 18مصرف کننده باالی  (مرد و زن)تمامی افراد 

 نمایند. اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد مراجعه توانند به مراکز

 

 مواد به تفکیک جنسیت می باشند؟ . آیا مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف3

 

 ارائه می نمایند. اقامتی مردان و زنان به صورت جداگانه خدماتبله. مراکز 

 

اختالل مصرف مواد چگونه باید اقدام  برای دسترسی به مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با 4

 کرد؟

 

 نشانی و تلفن مراکز را دریافت نمود. با مراجعه به میز خدمت یا سازمان بهزیستی استان می توان

 

 اختالل مصرف مواد هزینه دارد؟ خدمات درمان اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با. آیا 5
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خدمات هزینه پرداخت می کنند. تعرفه  بله، این مراکز خصوصی هستند و مراجعان برای دریافت

 مربوطه سئوال کرد. دولت تعیین می گردد و میزان تعرفه را می توان از مرکز مراکز ساالنه توسط

 

 مصرف مواد چگونه است؟ کار مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل. ساعات 6

 

شبانه روزی می باشند و افراد تحت  مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد

 اقامت دارند. درمان در این مراکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به مواد در مراکز روزانه بهزیستیسواالت متداول ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی 

 

 . مراکز درمان سرپایی وابستگی چه نوع مراکزی هستند؟1
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دارویی اعتیاد و خدمات درمان  مراکز درمان سرپایی وابستگی به مواد به صورت روزانه، خدمات

 مصرف مواد مخدر یا روانگردان ارائه می دهند. غیردارویی را به افراد با اختالل

 

 به مواد مراجعه نمایند؟ افرادی می توانند به مراکز درمان سرپایی وابستگی. چه 2

 

اعتیاد می باشند، می توانند به  سال که مایل به ترک 18تمامی افراد مصرف کننده مواد باالی 

 مواد مراجعه نمایند. مراکز درمان سرپایی وابستگی به

 

 چگونه اقدام کنیم؟ یاد. برای دسترسی به مراکز درمان سرپایی وابستگی اعت3

 

 نشانی و تلفن مراکز را دریافت نمایید. ستان می توانیداداره بهزیستی شهربا مراجعه به میز خدمت یا 

 

 . آیا خدمات درمان سرپایی هزینه دارد؟ 4

 

 بله، مراکز درمان سرپایی اعتیاد خصوصی و دارای هزینه می

 باشند.

 

 است؟ وابستگی چگونه. ساعات فعالیت مراکز درمان سرپایی 5

 

فعال می باشند ولی برای اطالعات  بیشتر مراکز در شیفت های صبح یا بعدازظهر یا هر دو شیفت

 می توانید با مرکز تماس حاصل فرمایید. دقیق تر در مورد ساعات کار

 

 

 سواالت متداول ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی

 نوع مراکزی هستند؟ کاهش آسیب اعتیاد چه . مراکز سرپناه شبانه1

 

پرخطر خدماتی شامل اسکان  سرپناه شبانه، مراکزی هستند که به معتادان بی خانمان با رفتارهای

 شبانه معتادان بی سرپناه، تغذیه،استحمام و سیار خدمات کاهش آسیب را ارائه می نمایند.
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 استفاده نمایند؟ . چه افرادی می توانند از مراکز سرپناه شبانه2

 

از خدمات سرپناه شبانه استفاده  تمامی معتادان پرخطر و تزریقی بی خانمان و فاقد سرپناه می توانند

 نمایند.

 

 جنسیت می باشند؟ . آیا مراکز سرپناه شبانه اعتیاد به تفکیک3

 

 می نمایند. بله. مراکز سرپناه شبانه مردان و زنان به صورت جداگانه خدمات ارائه

 

 دسترسی پیدا کنند؟ . افراد چگونه می توانند به مراکز سرپناه شبانه4

 

مستقر می باشند. با مراجعه به میز  مراکز سرپناه شبانه کاهش آسیب در مناطق حاشیه ای و پرخطر

 می توانند نشانی مراکز را دریافت نمایند. خدمت یا سازمان بهزیستی استان

 

 هزینه دارد؟ کاهش آسیب. آیا خدمات مراکز سرپناه شبانه 5

 

 خیر، خدمات مراکز سرپناه شبانه رایگان می باشد.

 

 ساعاتی فعالیت دارند؟ . مراکز سرپناه شبانه کاهش آسیب در چه6

 

 باشند. صبح فعال می 7بعد از ظهر تا  7مراکز سرپناه شبانه از ساعت 

 

 موجود است؟ . آیا مراکز سرپناه شبانه در همه استان ها7

 

 باشند. مراکز سرپناه شبانه کاهش آسیب در همه استان ها موجود میبله. 

 

 سواالت متداول برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی

  

 . کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد چیست؟1
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اجرا  جامعه در زمینه پیشگیری از اعتیاد کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد جهت آگاهسازی مردم

 طریق اطالعاتی در اختیار مردم گذاشته می شود. گردیده و از این

 

 بهره مند شوند؟ . مردم چگونه می توانند از اطالعات کارزار رسانه ای2
 

رسانه ای در سطح شهر و استان  در طی مدت برگزاری کارزار، آگاهسازی از طریق ابزارهای

می شود اطالع  اطالعات موجود استفاده نمایند. سعیمردم می توانند از  صورت می گیرد و لذا

 تعداد بیشتری از مردم به اطالعات دسترسی یابند. رسانی در مکان های پرتردد صورت گیرد که

 

 مردم برگزار می شود؟ . کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد برای چه گروهی از3
 

 می باشد. د جامعهکارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد برای تمامی افرا

 

 از سال اجرا می گردد؟ . کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد در چه زمان هایی4
 

تعیین می شود و در زمان تعیین شده  زمان برگزاری کارزار رسانه ای توسط سازمان بهزیستی

 مردم قرار می گیرد اطالعات در اختیار

 

 می شود؟ کشور برگزار. آیا کارزار رسانه ای در تمامی استان های 5
 

شود و به این ترتیب ممکن است لزوما  کارزار رسانه ای به ترتیب در تمامی استان ها برگزار می

 تمامی استان ها اجرا نگردد. در طی یک سال در

 

 . طول مدت اجرای یک کارزار رسانه ای چقدر است؟6
 

روز است و می تواند  3حداقل  زمان اجرای کارزارهای رسانه ای متفاوت است ولی زمان آن

 (روز 15 مثال)طوالنی تر هم باشد 

 

 سال 5 – 6سواالت متداول غربالگری اضطراب کودکان 

 . منظور از طرح غربالگری اضطراب چیست؟1
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اضطرابی هستند به منظور ارائه  جهت شناسایی کودکانی که دارای اختالالت 92این طرح از سال 

 نیاز خدمات روانپزشکی به آنان وخانواده ها اجرا می شود. خدمات مشاوره ای و در صورت

 

 . آیا این طرح همه کودکان را در برمی گیرد؟ 2
 

ساله که از خدمات آموزشی مهدهای کودک بهره مند هستند تحت پوشش این  5-6کودکان 

 طرح قرار می گیرند.

 

 . کودکان چگونه غربالگری می شوند ؟ 3
 

که در بحران .بهنجار شده است  اسپنس که با توجه به فرهنگ ایران ،پرسشنامه اضطراب کودکان 

 کرونا بصورت آنالین و با استفاده از لینک سامانه جامع مشاوره خانواده می توانندبه آن پاسخ دهند

 

 چکار بایدکرد؟ . اگر درمورد کودکی ، تشخیص اختالل اضطراب داده شود4
 

کودکان دارای اختالل اضطرابی به روانشناس و سامانه جامع مشاوره ـ لینک غربالگری اضطراب 

 نیاز به روانپزشک ارجاع داده می شوند. مشاوره و در صورت

 

دارند چقدر است و سازمان کمکی در  . هزینه خدمات مشاوره کودکانی که تشخیص اضطراب5

 این زمینه میکند ؟

والدین پرداخت  بخشی از هزینه مشاوره توسطرسشنامه را تکمیل می کند در غربالگری خانواده پ

مشاوره تامین می  برگبرای خانواده های نیازمند می شود و در صورت نیاز مابقی از طریق یاری 

 شود.

 

با افزایش سن و بدون نیاز به مشاوره  . اگر کودکی که تشخیص اضطراب گرفته ولی درمان نشود 6

 شود ؟ ، مشکلش رفع می
 

نشدن اضطراب در دوره کودکی  خیر اکثر مشکالت و اختالالت رفتاری بزرگساالن مربوط به درمان

 است.

 

 این طرح باشند ؟ . کودکانی که در مهدهای کودک نیستند نمی توانند در 7
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 می توانند در این طرح شرکت کنند غربالگری می باشد که همهجامع مشاوره سامانه  با شرکت در 

 کودکان فراهم می شود.

 

 دارند؟ . همه کودکان غربال شده ، نیاز به خدمات مشاوره ای 8
 

اضطراب هستند توسط  خیر ، با توجه به نتیجه پرسشنامه، کودکانی که مشکوک به اختالل

تشخیص اختالل، جهت دریافت خدمات مشاوره به مراکز  روانشناسان مصاحبه شده و در صورت

 شوند.ارجاع می  مشاوره

 

 اند چه کاری باید بکنند؟ . خانواده هایی کودکانشان که تشخیص اضطراب گرفته 9
 

کودکان و پیگیری جلسات  مراجعه به روانشناس و استفاده از خدمات مشاوره روانشناختی برای

 مشاوره

 

 درمان کودک الزم باشد؟ . ممکن است بجز مشاوره کودک ، اقدام دیگری برای 10
 

روانپزشک می باشد و در غالب موارد ،  تشخیص روانشناس، درمواردی نیاز به مراجعه بهبله، طبق 

 اعضا خانواده برای تاثیر بیشتر جلسات مشاوره ضروریست. مشارکت و همکاری همه

 

 

 

 سواالت متداول غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی

بر  را درچه گروه سنی (آمبلیوپ)تنبلی چشم از یگیرپیش  ری . جمعیت گروه هدف برنامه کشو 1

 د؟ردا

 

است  یها به گونه ا ییزرسال می باشند. برنامه  6تا3گروه هدف این برنامه د سطح کشو کودکان 

تالش  یفته است و نشان دهنده رپیش  یمناطق شهر اتزوستایی به موارمناطق  رکه پوشش د

 می باشد . روصعب العبومحروم  وستایی،رائه خدمت به مناطق را رمستمر د
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 چیست؟ یرگمون غربالز. آ2

 

حساسیت و ویژگی تعریف شده  یاردا شده که مون سریع و قابل پذیرش توسط فرد غربالزآ

 مطلوب جهت

 ا باشد.ردا ارسالم  (احتماالً)گروه از ا ر ناربیما (احتماالً)تمایز گروه 

 

 وشی می باشد؟ر ، انجام غربال با چه رمناطق محروم و صعب العبو ر.د3

 

و کودکانی که به دالیل مختلف نمی توان  ساله 3غربال کودکان  یونه مناطق و به ویژه براگاین رد

می باشد  ری ر عیوب انکساگغربال اهگدست زبرایشان استفاده کرد، اولویت با استفاده ا ت اییرچا زا

مانی کوتاه میتوان رر، دگغربال د و حذف تاثیر عاملرفراهم بودن شرایط استانداز که با اطمینان ا

 مناطق فوق الذکر مهم هستند. راهها دگاین نظر دست زا و ا غربال نمودرکودک 

 رمان بهزیستی تهیه و دزتها توسط سارچا و انواع یرگغربال یاههاگم به ذکر است اغلب دست زال

شی و با زهاپ آموه رطی دوز یرند و ایشان موظفند پس اگمی  ردهندگان خدمت قرا ایهرا راختیا

 گواهی اقدام به غربال نمایند . معین و کسب زیآمو

 

 کدام مکانهاانجام می گردد؟ رد ر. برنامه مذکو4

 

 ات بهزیستی شهرستانهارادا زبعضی ا رد  بینایی یرگمستقل غربال یواحدها مانی رد-مراکز بهداشتی 

 

 ونه تعیین می شود؟گ.هزینه غربال چ5

 

این برنامه  رغربال د یتعرفه خصوصی برا کلی دو نوع تعرفه به تفکیک تعرفه دولتی و ربه طو

ت راه و چاگخصوص خرید دستر بهزیستی کمک بالعوض د زاست .واحدهایی که ا تعریف شده

هزینه خود تهیه کرده اند  ا بار رتعرفه دولتی و سایر واحد ها که امکانات مذکو یافت کرده اند ،رد

ابالغی اعالم می گردد  ضریب تعیین شده یمی کنند.مبلغ تعرفه برمبنا یافترغیر دولتی د، تعرفه 

.  

 

 است؟ افراد کم بضاعت چه شرایطی پیش بینی شده یبرا.6
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ان غربال می شود.هزینه معاینه گایرت ربه صو ا نداشته باشدرتوانایی پرداخت تعرفه  یچنانچه فرد

 یتعرفه برمبنا زصد کمی ارد ت بوده است کهرسطوح تخصصی به اینصو رجاعی درا کودکان

این ر میباشد .د مانزافراد پرداخت شده و پرداخت مابقی برعهده سا توانایی خانواده ، توسط

 باشد. ان و تامین هزینه برعهده سا مان میگایرت ربه صو افراد کم بضاعت معاینه یسطوح نیز برا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متداول ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعیسواالت 

 اجتماعی چه کسانی هستند؟ دختران و زنان در معرض آسیب وآسیب دیده 1.

 

شدید اجتماعی و روانی ناشی از مشکالت  به افرادی اطالق می گردد که رفتارشان به دلیل فشارهای

بکارگیری شیوه های مقابله ای  زندگی ، ضعف در اجتماعی ، نقص یا فقدان مهارتهای اقتصادی و

اجتماعی از  دچار مشکل شده و احتمال بروز رفتار برخالف هنجارهای و ... سازگاری آنها با جامعه

 مناسب خارج شوند و یا خارج شده اند آنها می رود و ممکن است از مسیر زندگی

 

 .چه خدماتی در مراکز مربوطه ارائه میشود؟2

 

می باشد و اقدامات اجرایی ذیل  ت در خانه سالمت به صورت شبانه روزی و رایگانکلیه خدما

 انجام می گردد:

 توسط مددکار اجتماعی و روان شناس مرکز بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی 1.
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 هنری و کامپیوتر و ... براساس عالقه آنها استفاده از برنامه های آموزشی مانند کالسهای 2.

 بازگشت به آغوش گرم خانواده و جامعه و ایجاد کمک به فرد پذیرش شده در مرکز در جهت 3.

 استقالل در وی

 توجه به بهداشت جسمی و روانی افراد. 4.

 جهت حرفه آموزی و ایجاد اشتغال . ایجاد زمینه های فراگیری آموزش های مورد نیاز 5.

 دسته جمعی و بازدید از اماکن دیدنی یبرنامه ریزی جهت گذران اوقات فراغت ، اردو ها 6.

 افراد. برنامه ریزی جهت اوقات و تامین نیازهای ضروری 7.

 روانی و فردی و اجتماعی دختران و زنان انجام مداخالت تخصصی در راستای توانمندسازی 8.

 

آسیب اجتماعی و مراکز بازپروری  .نحوه مراجعه دختران به خانه سالمت دختران در معرض3

 دیده اجتماعی چگونه است؟ دختران و زنان آسیب

 

 مهم است ، این مراکز به صورت مستقیم پذیرش از آنجائیکه امنیت دختران در خانه سالمت بسیار

اورژانس اجتماعی )مراکز مداخله در بحران  ندارند ولیکن ایشان می توانند از طریق مراجعه به

 تلفن اورژانس اجتماعی می باشد تماس حاصل خط که 123مورد پذیرش قرار گرفته و یا با خط (

 نمایند .

 

 . دختران تا چه زمانی می توانند در این مراکز بمانند4

 

 ماه است که با توجه به فرایند توانمند سازی6مدت اقامت خدمت گیرندگان در خانه سالمت 

 قابل تمدید است. (ماه دیگر 6یعنی  )دیگر  ایشان و تصمیم تیم تخصصی مرکز تا یک دوره

 

چه کسانی  (ندای مهر)و خانواده  اجتماعی دختران -.گروه هدف روزانه حمایت های روانی 5

 هستند؟

 

دختران والد  )سال.  12اجتماعی باالی  گروه هدف این ف عالیت دختران در معرض آسیب های

که تعرض و تجاوز دخترانی  معتاد، دختران در معرض تعرض و تجاوز قرار گرفته، و یا سرپرست

انجام خودک  است، دختران با تفکر انجام فرار از منزل، دختران با تفکر نسبت به آنها صورت گرفته

 است.(خانگی  شی، دختران در معرض و یا تحت خشونت های

 



48 
 

 .چه خدماتی در مرکز ندای مهر ارائه می شود6

 

و اقدامات اجرایی ذیل انجام  باشد کلیه خدمات در خانه سالمت به صورت روزانه و رایگان می

 می گردد:

 توسط مددکار اجتماعی و روان شناس مرکز بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی 1.

  خدمت گیرنده و خانواده با توجه به نیاز خانواده. ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به 2. 

 خانواده با توجه به نیاز خانواده.گیرنده و  ارائه خدمات تخصصی روان شناسی به خدمت 3.

لزوم به خدمت گیرنده و خانواده با توجه به  ارائه خدمات پزشکی و روان پزشکی در صورت 4.

 خانواده. نیاز

 گیرنده. ارائه خدمات حقوقی در صورت لزوم به خدمت 5.

 روانی و فردی و اجتماعی دختران. انجام مداخالت تخصصی در راستای توانمندسازی 6.

 جهت حرفه آموزی و ایجاد اشتغال . ایجاد زمینه های فراگیری آموزش های مورد نیاز 7.

 خانواده توجه و ارتقای سطح بهداشت روانی دختران و 8.

 

 .نحوه مراجعه دختران به مرکز ندای مهر چگونه است؟7

 

 مراجعه به مراکز ندای مهر به صورت های مختلفی همچون

 خود معرف 1.

 مرکز مداخله در بحرانارجاع از  2.

 سازمانها و ارگان ها 3.

 آموزش و پرورش 4.

 بخش های درون سازمانی. 5.

 

 مهر بهره مند گردند؟ . دختران تا چه زمانی می توانند از خدمات مرکز ندای8

 

ماه در صورت  6اخذ خدمات  خدمات این مرکز به صورت روزانه و رایگان می باشد. و مدت

 دیگر قابل تمدید می باشد. اهم 6تشخیص تیم تخصصی 

 

 . آیا این مراکز غیردولتی است؟9
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بهزیستی مرکز استان می توان موافقت نامه  بله. از طریق مراجعه به قسمت مشارکت های مردمی

 بودن دریافت نمود. در صورت واجد شرایط 26فعالیت مرکز را طبق مجوز ماده  اصولی وپروانه

 

چه کسانی  (راه نوین )دیده اجتماعی  توانمندسازی دختران و زنان آسیب. گروه هدف روزانه  11

 هستند؟

 

 سال وخانواده های آنها 60سن  سال وحداکثر 13زنان آسیب دیدۀ اجتماعی با حداقل سن 

 

 . چه خدماتی در مرکز راه نو ین ارائه می شود 11

 

 تشخیص و پذیرش 1.

 ارزیابی وتدوین برنامۀ کمکی 2.

 خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روان شناسی،ارائۀ  3.

 حقوقی، پزشکی

 توانمندسازی 4.

 پیگیری 5.

 

 نوین چگونه است؟ . نحوه مراجعه زنان آسیب دیده اجتماعی به مرکز راه 12

 

 خودمعرف

ومداخله دربحرانهای فردی  (اقامتی ) ارجاع از مراکزبازپروری زنان آسیب دیدۀ اجتماعی

 ،خانوادگی واجتماعی

 

 نوین بهره مند گردند؟ . دختران تا چه زمانی می توانند از خدمات مرکز راه 13

 

ماه در صورت  6خدمات  خدمات این مرکز به صورت روزانه و رایگان می باشد. و مدت اخذ

 تمدید می باشد. ماه دیگر قابل 6تشخیص تیم تخصصی 

 

 . آیا این مراکز غیردولتی است؟ 14
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بهزیستی مرکز استان می توان موافقت نامه  ه قسمت مشارکت های مردمیبله. از طریق مراجعه ب

 بودن دریافت نمود. در صورت واجد شرایط 26فعالیت مرکز را طبق مجوز ماده  اصولی وپروانه

 

 چه کسانی هستند؟ . گروه هدف مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده 15

 

در شهرهای بزرگ برای ادامه بقاء  اطالق می گردد که (اعم از دختر و پسر )سال  18افراد زیر 

 در خیابان هستند . خود مجبور به کار یا زندگی

 

 خانواده ارائه می شود . چه خدماتی در مرکز حمایتی آموزشی کودک و 16

 

صورت روزانه و رایگان می باشد و  کلیه خدمات در مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده به

 می گردد: ذیل انجام اقدامات اجرایی

 توسط مددکار اجتماعی و روان شناس مرکز بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی 1.

 خدمت گیرنده و خانواده با توجه به نیاز خانواده. ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به 2.

 خانواده. گیرنده و خانواده با توجه به نیاز ارائه خدمات تخصصی روان شناسی به خدمت 3.

لزوم به خدمت گیرنده و خانواده با توجه به  ارائه خدمات پزشکی و روان پزشکی در صورت 4.

 نیازخانواده.

 حرفه آموزی کودکان کار 5.

 آموزش کودکان کار 6.

 

آموزشی کودک و خانواده چگونه  . نحوه مراجعه کودکان کار و خیابانی به مرکز حمایتی 17

 است؟

 

 خود معرف 1.

 شناسایی و جذب 2.

 ارجاع از سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی 3.

 

 مرکز راه نوین بهره مند گردند؟ . کودکان کار و خیابان تا چه زمانی می توانند از خدمات 18

 

 تا زمان توانمند شدن کودک کار و خانواده وی
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 . آیا این مراکز غیردولتی است؟ 19

 

بهزیستی مرکز استان می توان موافقت نامه  های مردمی بله. از طریق مراجعه به قسمت مشارکت

 بودن دریافت نمود.   در صورت واجد شرایط 26فعالیت مرکز را طبق مجوز ماده  اصولی وپروانه

 

 

 

 

 

 

 سواالت متداول ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

 تحت خشونت خانگی چه می باشد ؟ از زنان. اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص حمایت 1

 

از زنان و کودکان از خشونت های  حمایت"مراکز خانه امن با هدف پاسخگوئی به نیاز اجتماعی 

جسمی و جنسی )آزار و انواع"خشونت های خانگی و تبعات ناشی از آن  خانگی، کنترل و کاهش

 روانی آنها را به خطر می اندازد بلکهعقل، تعادل عاطفی و  که نه تنها تندرستی، سالمت(و روانی

فعالیت، حمایت و توانمند سازی زنانی  جامعه را نیز متضرر می سازد. به عبارتی هدف کلی این

تخصصی گوناگونی  خشونت خانگی واقع گردیده اند . در این مراکز خدمات است که در مورد

 ود .همراه ایشان ارائه می ش به زنان تحت خشونت خانگی و فرزندان

 

 . گروه هدف خانه امن چه کسانی هستند ؟2

 

بدون محدودیت جنسی و پسران تا  دختران)زنان تحت خشونت خانگی و فرزندان همراه ایشان 

 (سال  12

 

 ارائه می شود ، توضیح بدهید. . ممکن است در مورد خدماتی که در خانه های امن3

 

 شود :در این مراکز در چند قالب خدمات تخصصی عرضه می 
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 خدمات روزانه:

خشونت ناچار است به همان منزلی برگردد که در  در شرایطی که زن خشونت دیده یا در معرض 

که با کمک خود  خشونت میباشد، مددکار اجتماعی در قالب ارائه یک طرح ایمنی آن در معرض

میشه احتمال تکرار ایمنی وی ارائه می کند. زیرا ه مراجعه کننده تهیه می نماید ، مواردی را برای

 خشونت

توجه به شرایط فرهنگی، سن قربانی،  وجود دارد. طرح ایمنی برای هر فرد به صورت اختصاصی با

 سن فرزندان، نوع خشونتو منابع حمایتی قربانی طراحی می گردد.

 خدمات نگهداری: 

ن بازگشت خشونت در خطر امنیت جانی بوده و امکا در شرایطی که زن خشونت دیده یا در معرض

صورت موقت در خانه  زندگی و یا محلی که در آن خشونت می دیده است ، نباشد. به به محل

 با اخذ حکم قاضی (محدودیت سنی و پسر تا باالی سن بلوغ دختر بدون )امن همراه با فرزند خود 

 شناسی ، حقوقی و پزشکی است. نگهداری می شوند. این خدمات شامل مددکاری اجتماعی، روان

زنان خشونت دیده و یا )گروه هدف  مداخالت تخصصی الزم با مرتکبین خشونت: پس از پذیرش

های خانگی و  برای دستیابی به هدف کنترل و کاهش خشونت (فرزندانشان در معرض خشونت و

خصوص مرتکبین صورت بگیرد. برنامه هایی بر  جلوگیری از تکرار آن می بایست اقداماتی نیز در

 تغییر رفتار

 مرتکبین تاکید داشته و محیط را برای قربانیان امن تر می سازد.

کارشناسان در خانه های امن قرار  این نوع مداخالت نیز به عنوان قسمتی از مداخالت تخصصی

 پروتکل تدوین شده در همین خصوص انجام می پذیرد. گرفته است که بر اساس

 

 به خانه های امن مراجعه کنند توانند. زنانی که خشونت می بینند از چه طریقی می 4

 

صورت مستقیم پذیرش ندارند ولیکن  از آنجائیکه امنیت خانه امن بسیار مهم است ، این مراکز به

 (اجتماعی  اورژانس )توانند از طریق مراجعه به مراکز مداخله در بحران  زنان خشونت دیده می

اورژانس اجتماعی می باشد تماس حاصل  تلفن که خط 123مورد پذیرش قرار گرفته و یا با خط 

 نمایند .

 

 .این زنان تا چه زمانی می توانند در این مراکز بمانند5
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توانمند سازی برنامه ریزی می شود  برای هر یک از خدمت گیرندگان یک طرح کمکی با هدف

با که  ماه است 4اجرایی مدت اقامت خدمت گیرندگان در خانه امن  که بر اساس دستورالعمل

ماه  4یعنی  )تخصصی مرکز تا یک دوره دیگر  توجه به فرایند توانمند سازی ایشان و تصمیم تیم

ماه قابل تمدید  8بیشتر از  تمدید است. البته در صورت تشخیص تیم تخصصی این دوره قابل (دیگر 

 است .

 

 

 

 

های غیر رسمی و سواالت متداول ارائه خدمات اجتماعی محور و مددکار جامعه ای در سکونتگاه 

 مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع

 

 .کودک آزاری چیست؟1

 

جسمی , جنسی ,  )بهزیستی کودک  آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و

 .مسئول هستند  به دست والدین یا افرادی که نسبت به او (مسامحه و غفلت  عاطفی و روانی ,
 

 روانی است؟ –. چه آزارهایی کودک آزاری عاطفی  2

 

در آن والدین یا مراقبین محیط عاطفی  الگوی نادرستی از شیوه مراقبت و پرورش کودک است که

کردن بیش از  و تکامل کودک فراهم نمی آورند. رفتارهایی از قبیل محدود مناسبی را برای رشد

دن، سرزنش کردن، طرد کردن، سپر بال تحقیر کر حد فعالیت های کودک، دست کم گرفتن،

بین فرزندان، آزارهای  تهدید کردن، ایجاد رعب و وحشت کردن، تبعیض قائل شدن نمودن،

 کالمی شدید و تمسخر کردن از جانب

خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک  مراقبان ، محرومیت عاطفی، ، انتظارات نامناسب، اعمال

  .عاطفی به حساب میآید -آزاری روانیمصادیق کودک  و ... ازجمله
 

 . چه رفتارهایی غفلت محسوب می گردد؟ 3
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وروانی، عدم توجه به امنیت، نظارت و  مصادیق آزار غفلت شامل عدم توجه به سالمت جسمی

کودک، اعتیاد  توجه به تحصیل کودک، غفلت نسبت به تغذیه، استثمار سرپرستی ناکافی، عدم

الزم،  قصور در فراهم کردن درمانهای پزشکی ازدواج کودک میباشد.کودک یا مصرف مواد و 

مصرف مواد یا فحشا،  مانند: محل اسکان در خانه تیمی، پاتوق)مسکن مناسب  عدم توجه به

 استثمار (مانند: ترک تحصیل یا منع از تحصیل)به تحصیل،  ،عدم توجه(کارتنخوابی کودک و غیره

 گری کودک، زباله کودک، تکدی مواردی مانند: فروش کودک، پخش مواد توسط )کودک

  (گردی کودک، کار کودک 
 

 .چه رفتارهایی آزار جنسی محسوب می شود؟4

 

برای تحریک جنسی بزرگساالن،  کودک آزاری جنسی شامل موارد همچون استفاده از کودک

فعالیت  مطالب پورنوگرافی از کودکان، انجامی  فعالیت جنسی، تهیه اغوا یا اجبار کودک به انجام

نشان دادن تصاویر پورن به کودکان، لذتجویی  ،(…مثال: پاتوق فحشا و)جنسی در حضور کودکان 

رابطه جنسی دهانی میباشد  همراه با دخول، لمس آلت تناسلی بدون دخول، تفخیذ و از کودکان
. 

 

 گردند؟چه رفتارهایی آزار جسمی یا فیزیکی محسوب می  .5

 

سوزاندن بدن، کتک زدن، فلفل ریختن،  کودک آزاری جسمی شامل مواردی چون داغ کردن و

زدن، نیشگون  سیلی …گاز گرفتن، استفاده از کمربند یا چاقو برای تنبیه و  خفه کردن، لگد زدن،

 کردن وسایل به سمت کودک و  گرفتن، مشت زدن، چنگ زدن، هل دادن، پرت

 

 چه کسانی هستند؟ خدمات از مرکز اورژانس احتماعی افراد مشمول دریافت .6

 

 دیده اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب 

 خودکشی کرده اند. افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به 

 کودکان خیابانی 

 همسران آزار دیده 

 کودکان آزار دیده 

 معلوالن و سالمندان آزار دیده 
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  مبتالیان به اختالل هویت جنسی(T.S. ) 

 دختران و پسران فراری از منزل 

 

 . آیا اطالعات فرد گزارش دهنده محرمانه است ؟7

 

 مشخصات افرادی که موارد کودک آزاری ، همسر آزاری -بله 

 و ... را به اورژانس اجتماعی گزارش می نمایند محرمانه است

 بر ارایه اطالعات و تنها درصورتی که دستور قضایی مبنی

 تماس گیرنده صادر شود ، اطالعات فقط به مقام قضایی ارایه

 می گردد.

 

 . نحوه پذیرش در مرکز اورژانس اجتماعی چگونه است؟8

  

 خود معرف

 وغیر دولتی معرفی یا ارجاع از سایر نهادها و سازمانها وارگانهای دولتی

 

 چگونه است ؟نحوه دریافت خدمات از اورژانس اجتماعی . 9

 

 مراجعه 121از طریق تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعی 

 حضوری به مراکز اورژانس اجتماعی

 

 اورژانس اجتماعی در چه ساعاتی ارایه خدمت می دهد؟. 10

 

 خدمات اورژانس اجتماعی به صورت شبانه روزی می باشد .

 

 هزینه خدمات اورژانس اجتماعی چقدر است ؟. 11

 

 اورژانس اجتماعی رایگان می باشد .خدمات 
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 دفتر مشارکت های مردمی 

 

 جامعه هدف بهزیستی چه کسانی هستند؟  -1

ـــروه ـــراد و گ ـــه اف ـــده داده و از کلی ـــکیل پرون ـــتی تش ـــازمان بهزیس ـــه در س ـــایی ک ه

 گردند. مند میخدمات سازمان بهره

 مسئولیت اجتماعی چیست؟ -2

ــئولیت  ــدات و مس ــارت از تعه ــاییعب ــت  ه ــان اس ــه انس ــرکتک ــا، ش ــازمانه ــا و س ــاه  ه

ـــل آدر فر ـــاعی و تعام ــــی اجتم ـــد زندگـ ـــا ین ـــیب ـــت آن م ـــاگزیر از رعای ـــران ن -دیگ

 .دنباش

 مشارکت چیست؟  -3

ـــا  ـــی ی ـــخاص حقیق ـــط اش ـــه توس ـــت ک ـــه اس ـــه و داوطلبان ـــالیتی آگاهان ـــارکت فع مش

ــا  ــابق ب ــوی مط ــادای و معن ــدمات م ــه خ ــدی و ارائ ــر نق ــدی، غی ــورت نق ــه ص ــوقی ب حق

 پذیرد.های سازمان صورت میداف و برنامهاه

 مشارکت کننده )خیر(کیست؟ -4

ــا خــاص   ــا نیــت عــام ی ــه ب ــه و داوطلبان ــه صــورت آگاهان ــا حقــوقی کــه ب شــخص حقیقــی ی

ــن ســازمان  ــه ای ــا خــدماتی ب ــا غیرنقــدی ی ــه صــورت نقــدی ی ــا اهــداف ســازمان ب مطــابق ب

 نماید.کمک می

 نیت خاص چیست؟  -5

موضــوع مصــرف مشــارکت خــود را مشــخص نمایــد، نیــت چنانچــه مشــارکت کننــده، 

 شود. مثال اهداء اقالم معیشتی فقط به ایتاموی خاص نامیده می
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 نیت عام چیست؟ -6

ــت   ــد، نی ــخص ننمای ــود را مش ــارکت خ ــرف مش ــوع مص ــده، موض ــارکت کنن ــه مش چنانچ

 شود.وی عام نامیده می

ــوی  -7 ــان رض ــتی خراس ــه بهزیس ــی ب ــدی مردم ــای نق ــک ه ــز کم ــای واری ــدام روش ه ک

 است؟

ـــف ـــوی -ال ـــان رض ـــتی خراس ـــل بهزیس ـــی اداره ک ـــارکتهای مردم ـــاب مش ـــماره حس ش

4160034571653887  

ـــــز    ـــــه واری ـــــا شناس ـــــزی و  374034560131560020000000000000ب ـــــک مرک بان

ــــــوی   ــــــان رض ــــــتی خراس ــــــی بهزیس ــــــارکتهای مردم ــــــبا مش ــــــماره ش ش

380100004160034571653887IR 

  6367957087617846شماره کارت  -د

 گزینه نیکوکاری بادصبا-ذ

 مقابلQRاز طریق گزینه تله پرداز اپلیکیشن آپ و اسکن -ر

 چگونه کمک های غیر نقدی خود را به بهزیستی اهدا نماییم؟  -8

متعلـــق بـــه دفتـــر  09151101143و  32232605از طریـــق تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن هـــای

ــه  ــهد ب ــتی مش ــه بهزیس ــه ب ــا مراجع ــوی ی ــان رض ــتی خراس ــی بهزیس ــای مردم ــارکت ه مش

 آدرس میدان امام خمینی 

 کمک غیرنقدی شامل چه مواردی میباشد؟  -9

ـــال ـــه، اق ـــتی، جهیزی ـــانی، بهداش ـــرم(، درم ـــذای گ ـــک و غ ـــالم معیشتی)خش ـــه اق م کلی

ضــــروری زنــــدگی،تجهیزات پزشــــکی، لــــوازم کمــــک تحصیلی)گوشــــی و تبلــــت( و 

 مصالح ساختمانی و ....

 طرح حامی بهزیستی چیست؟ -10

ــددجو و  ــک م ــامی ی ــه ح ــورت داوطلبان ــد بص ــر میتوان ــر خی ــه ه ــوی ک ــت معن ــی اس طرح

یـــا یـــک خـــانواده محـــروم جهـــت پرداخـــت هزینـــه هـــای تحصـــیلی، اجـــاره مســـکن، 

ــ ــای معیش ــه ه ــکن، هزین ــن مس ــر ره ــترگردد و از خی ــا بیش ــال ی ــدت یکس ــه م تی و....... ب

 آن بهره مند گردد.
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 طرح شکرانه توانایی چیست؟ -11

ـــد   ـــا میتوانن ـــازمان ه ـــرکتها، ادارات و س ـــدان ش ـــان وکارمن ـــه کارکن ـــت ک ـــی اس طرح

بصــورت داوطلبانــه، مبلغــی از فــیش حقــوق خــود را هــر ماهــه، بــه شــکرانه ســالمتی 

ی مـــددجویان بهزیســـتی، بـــه شـــماره حســـاب خـــود و خـــانواده، جهـــت تـــامین نیازهـــا

 مشارکتهای مردمی بهزیستی واریز می نمایند.

 آیا فطریه به مددجویان بهزیستی تعلق میگیرد؟ -12

ـــا   ـــاره )ی ـــه و کف ـــات اســـتان، فطری ـــد و شـــورای زک ـــاوی مراجـــع تقلی ـــر اســـاس فت ب

ـــق  ـــتی تعل ـــددجویان بهزیس ـــه م ـــتم خمس(ب ـــک هش ـــر ی ـــرعیه نظی ـــوه ش ـــه وج هرگون

 میگیرد.

 ت خدماتی چگونه صورت میگیرد؟ مشارک -13

ــا  ــابق ب ــوقی مط ــا حق ــی ی ــخص حقیق ــط ش ــه توس ــه ک ــه و داوطلبان ــت آگاهان ــالیتی اس فع

ــه ــداف و برنام ــن اه ــه ای ــارت ب ــص و مه ــش، تخص ــه دان ــورت ارائ ــه ص ــازمان ب ــای س ه

ـــارکت ـــات مش ـــذب وتبلیغ ـــوز ج ـــات دارای مج ـــازمان و موسس ـــده و س ـــام ش ـــا، انج ه

باشـــد. نظیـــر وکـــال، دندانپزشـــکان، افـــراد مـــاهر و ارزش ریـــالی آن قابـــل محاســـبه مـــی

 فنی در تاسیسات، معلمان، پزشکان و.....

  وقف چیست؟ -14

ـــد و  ـــل از آن در راه خداون ـــافع حاص ـــبس و من ـــال ح ـــین م ـــه ع ـــت از اینک ـــارت اس عب

امـــور خیریـــه و اجتمـــاعی واگـــذار گـــردد. زیـــرا مقصـــود از وقـــف، انتفـــاع همیشـــگی 

ــرای آن ــف ب ــت کــه وق ــرادی اس ــا اناف ــین ه ــه هم ــت کــه ب ــه اس ــال موقوف ــده از م ــام ش ج

 قانون مدنی( 55 اند. )مادهدلیل نیز آن را وقف نامیده

 هبه چیست؟  -15

ــری  ــخص دیگ ــه ش ــان ب ــه رایگ ــالی را ب ــر، م ــک نف ــب آن ی ــه موج ــه ب ــت ک ــدی اس عق

ــی ــت دیگــری تملیــک م ــه ملکی ــه طــور مجــانی ب ــال خــود را ب ــر او م ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب کن

 نون مدنی(.قا 795آورد. )ماده در می

 صلح چیست ؟   -16
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ــی ــرف م ــه دارای دو ط ــت ک ــدی اس ــلح عق ــی ص ــالح کس ــالح، مص ــالح و متص ــد، مص باش

ــی ــذار م ــری واگ ــه دیگ ــری را ب ــا ام ــالی ی ــه م ــت ک ــه اس ــت ک ــی اس ــالح کس ــد. متص نمای

ــی ــول م ــیآن را قب ــالح م ــه متص ــالح ب ــه مص ــزی را ک ــد. چی ــالنمای ــد م ــیده ــلح م -الص

 قانون مدنی( 752گویند. )ماده 

 فرد داوطلب کیست؟  -17

ــاس  ــادی، براس ــت م ــدون چشمداش ــار ب ــا اراده و اختی ــه ب ــوقی ک ــا حق ــی ی ــخص حقیق ش

ــدی ــر توانمن ــه ب ــا تکی ــی، ب ــات سیاس ــدون مالحظ ــتانه، ب ــان دوس ــداف انس ــود، اه ــای خ ه

ــور  ــه ط ــازمان ب ــررات س ــوانین و مق ــق ق ــر طب ــی و ب ــر تخصص ــا غی ــی ی ــورت تخصص ــه ص ب

 نماید.اری میمستمر یا غیر مستمر با این سازمان همک

 مشارکت درساخت چیست؟ -18

هـــای فعـــالیتی کـــه در آن شـــخص حقیقـــی یـــا حقـــوقی مطـــابق بـــا اهـــداف و برنامـــه 

ـــی و  ـــز دولت ـــاختمان مراک ـــامین س ـــاخت و ت ـــه س ـــی از هزین ـــا بخش ـــام ی ـــازمان تم س

 شود.موسسات غیردولتی و مسکن جامعه هدف را متقبل می

 موسسه خیریه:  -19

ــه ــا موسس ــه ب ــی ک ــت غیردولت ــامای اس ــورت ع ــه ص ــاری ب ــر تج ــی وغی ــدف غیرسیاس -ه

ـــوی  ـــه تاســـیس از س ـــت پروان ـــس از دریاف ـــتی پ ـــه خـــدمات بهزیس ـــرای ارائ ـــه ب المنفع

ـــت ســـازمان بهزیســـتی تشـــکیل مـــی ـــت از اداره ثب ـــت شـــماره ثب ـــداز دریاف شـــود و بع

ــرکت ــیش ــت م ــه فعالی ــروع ب ــاری ش ــات غیرتج ــا و موسس ــن ه ــکیل ای ــدف از تش ــد. ه کن

ـــافع  موسســـات ، شناســـایی و جـــذب ـــابع و من ـــالی( اســـت کـــه من ـــالی و غیرم ـــابع )م من

  .حاصل از آن ، قابل تقسیم بین اعضای موسسه نیست

 نحوه مصرف کمک های مشارکتی در موسسات خیریه چگونه است؟  -20

هـــای مردمـــی را صـــرفا جهـــت موسســـات خیریـــه مکلفنـــد هرگونـــه دریافـــت مشـــارکت

بــه گــروه هــدف هزینــه رســانی پیشــبرد اهــداف موسســه و افــزایش کیفیــت خــدمات

 نمایند.

 آیا درقبال دریافت وجه، یا کاال رسید صادر خواهد شد؟   -21
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ــت هرگونــه وجــه نقــد و یــا  ادارات بهزیســتی و موسســات خیریــه  بایــد در قبــال دریاف

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــار خی ــه در اختی ــک برگ ــد و ی ــدام نماین ــید اق ــدور رس ــه ص ــبت ب ــاال، نس ک

رســـید، کارکنـــان و دریافـــت کننـــدگان در صـــورت خـــودداری فـــرد خیـــر از دریافـــت 

 باشند.کمک، ملزم به صدور رسیدو بایگانی آن می

 چهـــارراه شـــهدا و نیبـــ ،مشـــهد مقـــدسآدرس اداره کـــل بهزیســـتی خراســـان رضـــوی: 

 10و  8ا... بهجت  تیآ نیب ،نهیزر چهار راه

 09151101143- 05132232605تماس: های تلفن

 http://khorasanrazavi.behzisti.ir:وب سایت 

 دفتر اشتغال :

ـــتغال و   -1 ـــوزه اش ـــدمات ح ـــدی از خ ـــره من ـــرای به ـــرد ب ـــودن ف ـــددجو ب ـــالک م م

  ی به چه صورتی است ؟نیکارآفر

ـــددجو ـــال م ـــد فع ـــتن ک ـــای ییداش ـــات در بانکه ـــم یاطالع ـــازمان بهز یرس ـــتیس  یس

 مالک می باشد . 

 رای چه کسانی امکان دارد ؟ رائه خدمات اشتغال با -2

ـــکل ـــرا هی ـــد ش ـــش واج ـــت پوش ـــراد تح ـــ طیاف ـــای تخصص ـــوزه ه ـــتغال درح  یاش

 به شرح ذیل : رییشگیپو ی،توانبخشیاجتماع

فـــرد دارای  میقـــ ایـــسرپرســـت  -زنـــان سرپرســـت خـــانوار - معلـــوالن قابـــل بـــازتوان -

ـــمعلول ـــغ تی ـــازتوان ری ـــل ب ـــدان مســـتقل واجـــد شـــرا - قاب  بیآســـ - اشـــتغال طیفرزن

مشــروط  یحــوزه تخصصــ صیبــه تشــخ بیو افــراد درمعــرض آســ یاجتمــاع دگانیــد

ـــامانه ـــات در س ـــت اطالع ـــه ثب ـــان ب ـــو  ارمغ ـــات ای ـــای اطالع ـــازمان  یبانکه ـــود  -س بهب

 یبانکهــای اطالعــات ایــمشــروط بــه ثبــت اطالعــات در ســامانه ارمغــان  ادیــاعت افتگــانی

 سازمان

ـــرای -3 ـــراد غ ب ـــاف ـــول غ ری ـــا معل ـــرتبط ب ـــت م ـــسرپرس ـــازتوان  ری ـــل ب ـــت قاب پرداخ

 تسهیالت به چه نحوی صورت می گیرد ؟ 

ــ ــه ق ــا ارائ ــنامــه  میب ــا حضــانت ای ــتاک ب ــام دی ــر نگهــداری مســتمرو ت  شــانیهــای ا نــهیهز نیب

 در صـــورت کبـــاریبطـــور همزمـــان بـــرای  یینامـــه از مراجـــع قضـــا یو بـــا ارائـــه معرفـــ

http://khorasanrazavi.behzisti.ir/
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ــتن ــ طیشــرا داش ــتغال بــال مــانع م ــضــمنا باشد. یاش ــدت زمــان اعتبــار ق  ایــنامــه  میم

 نیبراســاس آخــر التیمتناســب بــا مــدت زمــان پرداخــت تســه ســتیبا یحضــانت مــ

 بانک مرکزی باشد. مصوبه

 آیا امکان پرداخت تسهیالت کارفرمایی برای کارفرمایان وجود دارد ؟ -4

ــوبه بانــک مرکــزی بــرای حــداکثر  ییکارفرمــا التیپرداخــت تســهبلــه .   براســاس مص

ـــانون 40 ـــابع ق ـــاد قـــرارداد ت ـــه شـــرط انعق ـــق نفـــر مـــددجو ب ضـــوابط و مقـــررات  طب

تعهـــد  نیوهمچنـــ مـــهیمـــاه حقـــوق ودســتمزد و ب کیـــمربوطــه بـــا پرداخـــت حــداقل 

 التیمـــددجو در طـــول مـــدت بازپرداخـــت تســـه فـــرد رییبـــر بکـــارگ یمحضـــری مبنـــ

ــزی ــک مرک ــوبه بان ــابق مص ــتغال مط ــه اش ــت و ارائ ــدت بازپرداخ ــغ و م ــوص مبل  درخص

ــخه ــذکور بــه بهز نیمــاب یقــرارداد فــ نس ــد نامــه م بــال  یســتیکارفرمــا و کــارگر و تعه

بــه افــراد دارای مجوزهــای  التیپرداخــت تســه. تاکیــد مــی گــردد باشــد یمــانع مــ

 باشد. یمقدور نم یموافقت اصول ایموقت 

اگـــر کارفرمـــا و مـــددجو در حـــین کـــار اقـــدام بـــه لغـــو قـــرارداد نمودنـــد تکلیـــف  -5

 چیست ؟ 

موجــه و برمبنــای  لیــدرصــورت لغــو قــرارداد مــددجو ازســوی کارفرمــا بنــا بــه دال

ـــا ـــه ج ـــف ب ـــا مکل ـــده ، کارفرم ـــرارداد منعق ـــری نیگریق ـــا  عیس ـــازمان ب ـــددجوی س م

ــاهنگ ــتیبهز یهم ــتان م یس ــدیشهرس ــ باش ــدات قبل ــام تعه ــددجوی جد یوتم ــرای م ــب  دی

مجـــاز بـــه اقـــدام  یســـتیبهز ایـــمـــددجو  نصـــورتیا ریـــدر غ پابرجاســـت شـــده یمعرفـــ

 باشد. یاز کارفرما م تیکارفرما و قطع حما هیعل یحقوق

پرداخـــت مشـــوق هـــای بیمـــه ای ) بیمـــه ســـهم کارفرمـــایی ، بیمـــه ســـهم خـــویش  -6

  است ؟ فرمایی و یارانه ارتقاء کارایی به معلولین تا چه زمانی مقدور

برابـــر  نی( بـــه معلـــول ییفرمـــا شیو خـــو ییای)کارفرمـــا مـــهیپرداخـــت مشـــوق هـــای ب

 تی( فاقـــد محـــدود 13)مـــاده  تیـــاز حقـــوق افـــراد دارای معلول تیـــقـــانون حما

معلـــول تحـــت  ریـــســـاله شـــامل افـــراد غ 5 یزمـــان تیمحـــدودســـاله بـــوده و  5 یزمـــان

 . باشد یم پوشش

 پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به چه صورت است؟  -7
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ـــتی  ـــازمان بهزیس ـــدف س ـــه ه ـــاری جامع ـــوص بکارگم ـــه در خص ـــانی ک ـــه کارفرمای کلی

ــه  ــا ارای ــد ب ــوده ان ــت نم ــل پرداخ ــان را کام ــاعی آن ــامین اجتم ــه ت ــوده و بیم ــدام نم اق

ــل  ــام مراح ــس از انج ــه وپ ــکونت مراجع ــل س ــتان مح ــتی شهرس ــه بهزیس ــتندات الزم ب مس

 حق بیمه سهم کارفرمایی به آنان پرداخت می گردد.قانونی 

 حق بیمه خویش فرمایی در چه شرایطی پرداخت می گردد؟  -8

ـــتغال  -9 ـــه خوداش ـــتی ک ـــازمان بهزیس ـــش س ـــت پوش ـــددجویان تح ـــولین وم ـــه معل کلی

ـــه  ـــتندات الزم ب ـــدارک ومس ـــه م ـــا ارای ـــاعی  ب ـــامین اجتم ـــه ت ـــورت بیم ـــتند در ص هس

ــس از  ــه وپ ــکونت مراجع ــل س ــتی مح ــویش بهزیس ــه خ ــق بیم ــانونی ح ــل ق ــام مراح انج

 فرمایی آنان پرداخت می شود.

آیــا بهبــود یافتگــان اعتیــاد هــم مــی تواننــد از تســهیالت خــود اشــتغالی ســازمان  -10

  بهزیستی برخودار گردند؟

کلیـــه بهبـــود یافتگـــان اعتیـــاد کـــه مراحـــل پـــاکی خـــود را در یکـــی از کلینیـــک  -11

طــی کــرده باشــند بــا ارایـــه هــای تــرک اعتیــاد  تحــت نظــارت ســـازمان بهزیســتی 

مــدرک از کلینیــک مربوطــه  وداشــتن شــرایط اشــتغال و طــی مراحــل آمــاده ســازی 

شـــغلی بـــه بهزیســـتی شهرســـتان محـــل ســـکونت مراجعـــه وپـــس از مراحـــل قـــانونی وام 

 خود اشتغالی به آنان پرداخت می گردد.

 دفتر مسکن :

 به چه کسانی خدمات مسکن تعلق می گیرد ؟ -1

 خـــانوار، سرپرســـت بهزیســـتی از قبیـــل معلـــولینهـــای تحـــت پوشـــش تمـــامی گروهبـــه 

 تکفـــل، تحـــت معلـــول عضـــو دو حـــداقل دارای خانوارهـــای خـــانوار، سرپرســـت زنـــان

ـــولین ـــاالی خـــود سرپرســـت پســـر معل ـــان  ســـال، 20 ب ـــران و زن  سرپرســـت خـــود دخت

ــــاالی ــــال، 35 ب ــــدان س ــــرخیص فرزن ــــده ت ــــز از ش ــــبانه مراک ــــتی روزیش و  بهزیس

 بهبودیافتگان

ــود  -2 ــی ش ــددجویان داده م ــه م ــان ب ــورت رایگ ــه ص ــکن ب ــوزه مس ــدماتی در ح ــه خ چ

 ؟
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از پرداخـــت کلیـــه مـــددجویانی کـــه شـــامل حـــال خـــدمات مســـکن بهزیســـتی هســـتند 

از قبیــل عــوارض صــدور  پروانــه ســاختمانی و حــق انشــعبات   عــوارض ســاخت و ســاز

 باشند .می معاف  ) آب و فاضالب ، برق ، گاز ( برای یکبار

 آیا به معلول عضو خانواده هم خدمات مسکن تعلق می گیرد ؟ -3

ــداقل  ــه دارای ح ــایی ک ــانواده ه ــه خ ــا ب ــرد ام ــی گی ــق نم ــانوار تعل ــو خ ــه عض ــو  2ب عض

 معلول در خانواده هستند خدمات مسکن تعلق میگیرد .

ــال  -4 ــکن در س ــده مس ــی ش ــیش بین ــک پ ــدار کم ــی  1400مق ــدر م ــددجویان چق ــه م ب

 باشد ؟

ــای  ــک ه ــای کم ــل ه ــتور العم ــه دس ــه ب ــا توج ــاله ب ــر س ــکن ه ــوزه مس ــوض در ح بالع

ــده در  ــی ش ــیش بین ــالغ پ ــا مب ــد ام ــی باش ــر م ــل تغیی ــور قاب ــتی کش ــال از بهزیس ــد ارس جدی

 فعال به شرح ذیل می باشد : 1400سال 

بـــه مـــددجویان سرپرســـت 1400مقـــدار کمـــک بالعـــوض پـــیش بینـــی شـــده در ســـال -

 میلیون ریال 500خرید( خانوار شهری و روستایی )ساخت و یا 

ـــای - ـــوض خانواره ـــک  بالع ـــدار کم ـــد (  2مق ـــا خری ـــاخت و ی ـــهری ) س ـــول ش معل

 میلیون ریال  400/1

ـــای - ـــوض خانواره ـــک بالع ـــدار کم ـــد (  2مق ـــا خری ـــاخت و ی ـــتایی ) س ـــول روس معل

 میلیون ریال  850

 چه مدارکی جهت دریافت کمک های بالعوض مسکن مورد نیاز می باشد ؟ -5

ـــد د- ـــددجو بای ـــامانه م ـــت در س ـــات آن ثب ـــند و اطالع ـــتی باش ـــده در بهزیس ارای پرون

 ارمغان باشد

ـــکن - ـــدمات مس ـــایتی خ ـــای حم ـــتگاه ه ـــک از دس ـــیچ ی ـــد و از ه ـــکن باش ـــد مس فاق

 دریافت نکرده باشد

ـــه - ـــاختمان دارای پروان ـــد س ـــاخت بای ـــت س ـــوض جه ـــک بالع ـــت کم ـــرای دریاف ب

ــانوا ــت خ ــددجو سرپرس ــخص م ــام ش ــه ن ــاختمانی ) ب ــد س ــداو واح ــانوار اح ــرای خ ر ب

عضــو معلــول ( باشــد و بــرای خریــد  2و یــا بــه نــام قــیم قــانونی خانوارهــای دارای 

 ملک باید دارای سند شش دنگ باشد .
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 : 26دبیرخانه کمیسیون ماده

 صدور موافقت اصولی جهت مراکز غیر دولتی چگونه است ؟  -1

متقاضـــیان بایســـتی جهـــت ثبـــت درخواســـت موافقـــت اصـــولی مراکزغیـــر دولتـــی بـــه 

ــــی  ــــام و   CENTERS.BEHZISTI.NETآدرس اینترنت ــــت ن ــــه ثب ــــبت ب ــــه  و نس مراجع

ـــیلم  ـــاهده  ف ـــت مش ـــد . جه ـــات نماین ـــت اطالع ـــدام وثب ـــز اق ـــاربری و رم ـــت ک دریاف

ـــه لینـــک .......        ـــل کـــاربری ب ـــه پن ـــام و ورود ب ـــه    آموزشـــی و روش ثبـــت ن مراجع

 فرمایید.

 جهت تأسیس موسسه اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی چه اقدامی باید انجام داد؟ -2

ــتورالعمل   ــدرج در دس ــرایط من ــوانین و ش ــه و ق ــت مربوط ــک لیس ــاس چ ــر اس ــتی ب بایس

ـــاده  ـــه م ـــین نام ـــی )آئ ـــر دولت ـــات غی ـــز و موسس ـــالل مراک ـــیس ، اداره و انح (    26تأس

 عات  بیشتربه  لینک.............. مراجعه گردد.اقدام گردد. جهت دریافت اطال

ــه اقــدامی  -3 ــر دولتــی چ ــای مراکــز غی ــویض کلیــه مجوزه ــدور، تمدیــد، تع ــت ص جه

 باید انجام داد؟

ــدرج در   ــرایط من ــوانین و ش ــاس  و ق ــر اس ــه و ب ــای مربوط ــت ه ــک لیس ــق چ ــتی طب بایس

ـــین ـــی )آئ ـــر دولت ـــه  دســـتورالعمل تأســـیس ، اداره و انحـــالل مراکـــز و موسســـات غی نام

ـــاده  ـــب  26م ـــت کس ـــردد .جه ـــدام گ ـــه  اق ـــی مربوط ـــای تخصص ـــتورالعمل ه ( و دس

 اطالع بیشتربه لینک .......... مراجعه گردد.
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