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 «بنام خدا»

 

 مقدمه

 1331این دستورالعمل در اجرای آئین نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور مصوب سال  

سازمان بهزیستی کشور براساس  گستره وسیع وظایف و تکالیف محوله بههیات محترم وزیران و با توجه به 

و اصالحات و  1311قوانین مختلف، از جمله ماده واحده قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 

و آئین نامه اجرایی مربوطه، قانون  1331قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب  ،الحاقات به عمل آمده

در جهت سایر قوانین و مقررات نین برنامه توسعه ، قوانین بودجه سالیانه و جامع حمایت از حقوق معلوالن ، قوا

حمایت و ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان و همچنین لزوم روز آمدی خدمات قابل ارائه در بخش حمایتی  

عمل با کشور بدلیل توسعه سریع و روز افزون خدمات از طریق بخش غیردولتی به منظور اصالح رویه های مورد 

گرایش ساده و شفاف سازی مطالب و مراحل انجام حمایت، امکان استفاده راحت و سریع، افزایش رضایتمندی 

 خدمت گیرندگان و کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها، در پنج مادهء زیر تدوین گردیده است:

فرآیندهای  – 1حمایتهای مالی  – 4انونی مستندات ق – 3 شرایط حمایت های مالی– 2تعاریف و مفاهیم  – 1

 انجام حمایت
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 : تعاریف و مفاهیم1ماده 

فرصت ها کمک  رد چند جانبه که به افراد در دستیابی به منابع وفرآیندی است هدفمند با رویک توانمندسازی:

کیفیت زندگی خود را ˏمی نماید تا انتخاب های شخصی خود را معمول داشته و با حفظ کنترل نسبی بر محیط

 ارتقا دهند.

به فردی اطالق می گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی،  معلول:

حسی، روانی و یا توام اختالل مستمر و قابل توجهی در سالمت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، بطوری که 

 اجتماعی و اقتصادی شود.موجب کاهش استقالل فرد در زمینه های 

معلول با نیازهای خاص، به معلولی اطالق می شود که مبتال به یکی از اختالالت ذیل یا  معلول با نیازهای خاص:

 نیازمند داروهای خاص باشد:

 )... مبتال به بیماری عفونی مزمن )ایدز، هپاتیت و 

  دارای اختاللMS 

 دارای اختالل آلزایمر 

 مبتال به ضایعه نخاعی 

 اختالالت پارکینسون 

 A.L.S 

 اختالالت روانشناختی 

به زنان و دخترانی اطالق می شود که بنا به عللی  نان و دختران خود سرپرست، سرپرست خانوار و بد سرپرست:ز

 و دارای بیماری و اختالل روانشناختی مزمن، از قبیل عدم ازدواج، متارکه، طالق یا فوت، مفقود االثر شدن، اعتیاد

ر افتادگی، محکومیت به زندان، اعزام به سربازی و بیماری سرپرست مرد و عوامل دیگر، مسئولیت تامین از کا

 معاش خود یا خانوار را بر عهده داشته باشند.

کودکااان و نااوزادانی هسااتند کااه    :منااا م موااروس،  ساای  زا و روسااتای   کودکااان و نااوزادان  

اجتماااعی در سااطوح پااائین درآماادی قاارار دارنااد و    –خااانواده هااای آنهااا از لحااا  پایگاااه اقتصااادی   
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این کودکااان و نااوزادان  مناااطق محااروم، آساایب زا و روسااتایی ماای باشااند.     جاازء از نظاار آماااری 

 گروههای ذیل می باشند.شامل 

 کلیه کودکان و نوزادان متقاضی استفاده از خدمات مهدکودک خصوصی در مناطق روستایی -

 محروم، آسیب خیز و سکونت گاههای غیررسمیکودکان و نوزادان ساکن در مناطق  -

 سال خانواده های آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی   18کلیه فرزندان تا سن  -

 کلیه کودکان معلول متقاضی دریافت خدمات توانبخشی در مناطق محروم -

 کلیه کودکان متقاضی غربالگری و مداخله و تشخیص شنوایی و بینایی -

 بهداشت جهانی افراد سالمند را بر اساس گروه های زیر طبقه بندی کرده است :سازمان  سالمند :

  سال : سالمند جوان 34تا  61افراد دارای سنین بین 

  سال: سالمند میانسال 81تا  31افراد دارای سنین بین 

  سال : سالمند پیر  11افراد دارای سنین باالی 

پاسخگویی به نیازهای مالی و امنیت اقتصادی و رفاهی حمایت از این افراد شامل تامین سالمند ) 

و سایر  (، مراقبت در منزل ،خدمات داخل خانه،تعمیر خانه و مراکز نگهداری از سالمندانسالمند

 موارد با تشخیص مدیر استان تا سقف دستورالعمل مالی

رادی اطالق به اف :و سالمند سی  پذیر افراد در معرض  سی  اجتماع  و  سی  دیده اجتماع 

و روانی ناشی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی، نقص یا میگردد که به دلیل فشارهای شدید اجتماعی 

فقدان مهارت های زندگی و ضعف در بکارگیری شیوه های مقابله ای، سازگاری آنها با جامعه دچار مشکل 

ممکن است از مسیر زندگی از آنها میرود و  عیشده و احتمال بروز رفتارهای خالف هنجارهای اجتما

به دلیل مشکالت جسمی پنهان و ژنتیکی نیازمند مداخله به منظور تشخیص مناسب خارج شوند و یا 

 رو نیازمند مداخالت و حمایتهای تخصصی و پوشش های بیمه ای می باشند. زود رس باشند از این

نوادگی حاد، زنان و دختران در معرض آسیب از جمله این افراد به زوجین متقاضی طالق و افراد دارای اختالف خا

اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان 

خیابانی و کار، همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده، مبتالیان به اختالل هویت جنسی، دختران و پسران فراری 
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سایر افرادی که در شرایط  به مصرف مواد مخدر، مبتالیان به اچ ای وی مثبت) ایدز( و معتادینو نیز به  از منزل،

 قرار دارند.  بحرانی

مجموعه فعالیت هایی است که طی آن مراقبت و پرورش کودک تحت سرپرستی سازمان مراقبت در خانواده: 

 و مادر و جد پدری( یا خانواده جایگزین بهزیستی از طریق دو روش مراقبت و پرورش نزد خانواده زیستی) پدر

مجموعه فعالیتهایی است که طی آن مراقبت و پرورش کودک تحت سرپرستی سازمان  مراقبت در خانه:

بهزیستی کشور در خانه و با هدف انتقال موفق وی به خانواده یا جامعه صورت می پذیرد. منظور از خانه یکی از 

 کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست است . انواع مراکز نگهداری شبانه روزی 

، خدمات پرداخت سرانه بیمه های غیر نقدیبه کمکی اطالق می گردد که به صورت نقدی،  حمایت های مستمر:

مختلف به خانواده های نیازمند و معلوالن با نظر کارشناسی و طبق ضوابط مربوطه در بازه زمانی مشخص ارائه می 

 شود.

یا خدمات به غیرنقدی به کمکی اطالق می گردد که به صورت نقدی، )کمک موردی(: حمایت های غیرمستمر

 خانوارهای جامعه هدف با نظر کارشناسی و طبق ضوابط مربوطه برحسب ضرورت ارائه می شود.

به خدمات در دسترس و تخصصی اطالق می شود که به افراد در معرض  خدمات اورژانس اجتماع  و بازتوان :

ب دیده اجتماعی بصورت مستمر یا غیرمستمر به منظور کاهش بحران های فردی، خانوادگی و آسیب و آسی

اجتماعی و در راستای قادرسازی و دستیابی به منابع و فرصت ها و جلوگیری از انحراف یا انحراف مجدد آنان ارائه 

 می گردد. 

 : مشاوره و حمایت های روان  اجتماع  در بالیا )مو ( 

پردازد که هم سالمت روانی و هم سالمت اجتماعی به ابعادی از بحران و محیط زیست فرد می  -حمایت های روانی

بخش هاو سازمان ها برای قرار میدهد. تحقق این امر در گرو ترغیب گروه های محلی، اجتماعی او را تحت تاثیر 

سرگیری فعالیت های کاری، اجتماعی و تفریحی فراهم ساختن حمایت های اجتماعی و نیازهای اولیه کمک به از 

 اجتماعی خواهد بود. -در راستای ارتقا سالمت روانی

هر گونه اقدام علیه زمینه ها و عوامل موثر بر بروز و یا پیشرفت مخاطرات جسمی، اجتماعی ، پیشگیری : 

در این زمینه میتوان  می کند. اقتصادی ، طبیعی و پیامدهای آنها که سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی را تهدید
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اختالالت رفتاری، روانی و پیشگیری از اعتیاد اشاره پیشگیری از معلولیتها،به پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 

  کرد.

ترکیبات مختلفی هستند که در صورت مصرف )تدخین، تزریق، خوراکی و انفیه و  :و داروهای اعتیاد  ور مواد

 مغز می شوند. ....( باعث تغییر کارکرد

دارویی که به شیوه سم زدایی و نگهدارنده به منظور دستیابی  –مجموعه مداخالت طبی درمان های داروی : 

روانی و اجتماعی فرد بیمار، شناسایی و  –بیمار به شیوه زندگی عاری از مواد، بهینه سازی عملکرد بهداشتی 

 از عود صورت می پذیرد.و پیشگیری ، روانشناختی درمان اختالالت روانپزشکی 

اجتماعی که موجب حفظ و پایداری بیمار در طول مدت  –مجموعه مداخالت روانی  درمان های غیر داروی :

و به عنوان درمان نگهدارنده و  "پاکی بیمار را باال می برند  "درمان دارویی و بعد از آن می شوند و اصطالحا

 پیشگیری از عود عمل می کنند.

آزمون سریع و قابل پذیرش توسط فرد غربال شده که حساسیت و ویژگی تعریف شده مطلوب جهت  غربالگری:

 تمایز گروه )احتماال( سالم را دارا باشد.

راهنمایی و مشاوره خدماتی هستند که توسط یک فرد متخصص و آموزش دیده به افراد همه گروه های  مشاوره:

لیت های زندگی شان را مدیریت کنند، دیدگاه خود را پرورش دهند و سنی برای کمک به آنها ارائه میشود تا فعا

  افزایش دهند.قدرت تصمیم گیری و تحمل خود را 

 سایر تعاریف مطابق آخرین دستورالعمل های تخصصی مربوطه می باشند.

،سنن و مجموعه فعالیت هایی که به منظور نهادینه کردن ارزش ها، هنجارهاحمایت و توانمند سازی فرهنگ : 

آداب و رسوم یک جامعه و نیز تربیت و تقویت استعدادهای هنری، معنوی، ادبیات، اخالق و دین باوری صورت می 

 پذیرد.

 : شرایط حمایتهای مال 2ماده 

 در ارائه حمایتهای مالی این دستورالعمل به جمعیت هدف، رعایت نکات و موارد ذیل الزامی است:

ایت به شرح زیر و همچنین شرایط اختصاصی براساس آخرین دستورالعملهای دارا بودن شرایط عمومی حم – 1

 تخصصی مربوطه:
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 داشتن تابعیت ایرانی و ارائه کارت ملی –الف  

 نیاز به بهره مندی از حمایت و خدمات سازمان بهزیستی به تشخیص مددکار –ب  

 از این بند می باشد . (شهریه دانشجویان تحت پوشش مستثنی )سکونت در محل ارائه خدمت –ج  

) عدم  عدم بهره مندی از حمایت های مستقیم و غیرمستقیم سایر نهادها و دست گاههای حمایتی –د  

 ی(تبهره مندی از حمایتهای مشابه سایر نهادها و دستگاههای حمای

 داشتن گواهی معلولیت یا از کار افتادگی )با تشخیص کمیسیون پزشکی( -ه 

نجام حمایت ها با رویکرد بازتوانی، قادر سازی و توانمندسازی و خروج از پوشش حمایت های برنامه ریزی ا – 2

 مستقیم

 تالش در جهت استفاده از حداکثر مشارکت جامعه و بخشهای غیردولتی در انجام حمایت – 3

ن معلول نیازمند، نیازمند مستخدم دولت شامل کارمنداو بازنشستگان  کارمندانبالمانع بودن ارائه خدمات به  – 4

کارمندان مبتال به بیماری های خاص و نادر و یا  ˏکارمندان دارای فرزند معلول ˏکارمندان زن سرپرست خانوار

 .ستندهسایر کارمندان نیازمند به تشخیص واحد مددکاری سازمان و براساس مدارک 

سامانه مددجویان و سایر سامانه  ثبت مشخصات مراجعه کننده نیازمند بمنظور دریافت کمک مالی در :1تبصره 

 هایی که قانون تکلیف نموده الزامی می باشد.

( جمعیت هدف مشمول حمایت این 1ماده ) 3و  2ی موضوع بند چنانچه به تشخیص کمیته ها: 2تبصره 

دستورالعمل ناگزیر به تغییر محل سکونت بصورت موقت یا اجباری باشند از رعایت بند)ج( شرایط عمومی فوق 

 .مستثنی می باشد"ج"  ستاد مرکزی سازمان از مفاد مندرج در بند  ستثنی می باشند.م

رعایت بندهای )الف( و )ج( شرایط عمومی فوق در رابطه با افراد مجهول الهویه مشمول حمایت این  :3تبصره 

دستورالعمل، تا زمان تشخیص هویت آنها الزامی ندارد. انجام این تبصره نافی مسئولیت استان مبنی بر پیگیری به 

 منظور مشخص نمودن هویت ذینفع نخواهد بود.

صرفا مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور  21/11/1381مورخ  13813/14شماره  باتوجه به نامه  :4تبصره 

مشمول بند الف شرایط عمومی  ˏاتباع دارای کارت هویت ویژه دارای تاریخ اعتبار معتبر و یا تمدید اعتبار شده

 حمایت دستورالعمل نمی باشند.
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تغییری در ارائه خدمات به افراد ذینفع  ˏه در پاسخچنانچ ˏبدیهی است نظر به استعالم انجام شده از دفتر مذکور

 اعالم گردد متعاقبا ابالغ خواهد شد.

الزم به ذکر است کلیه حمایت های مالی پیش بینی شده جمعیت هدف، براساس این دستورالعمل انجام  :5تبصره 

 .و حمایت های مالی سایر دستورالعمل های ابالغی قبلی ملغی و بالاثر اعالم می گردد

 کلیه سالمندان نیازمند کشور بعنوان جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور محسوب می گردند.:6تبصره 

 1333قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک  2با توجه به ماده  :7تبصره 

ارائه خدمات و حمایتهای مالی به کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ساکن ایران بدون در نظر گرفتن 

 تابعیت انجام خواهد گرفت. 

 : مستندات قانون 3ماده 

دستورالعمل براساس مستندات قانونی )قوانین، آیین نامه ها، مصوبات و ....(از جمله قوانین  حمایتهای مالی این

قوانین بودجه و  –قوانین و آیین نامه و دستورالعمل های اختصاصی سازمان  -قوانین محاسباتی -برنامه توسعه

 ه است.آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ....  تعیین گردید ʿسایر قوانین و مقررات 

 : حمایت های مال 4ماده 

به منظور تسریع در تشخیص و تعیین نوع حمایت و سهولت استفاده از دستوالعمل موجود با توجه به تعدد و تنوع 

 حمایت های مالی قابل ارائه جهت جمعیت هدف دستورالعمل پیوست با شرایط زیر تنظیم گردیده است.

 هایی که از طریق سازمان ارائه می گردد.الف( شفاف سازی و هم سو سازی کلیه حمایت

گروه اصلی به شرح زیر، به طوری که فعالیتهای مشابه و متجانس در یک  1ب( طبقه بندی انواع حمایت ها به

 طبقه قرار گیرند:

 حمایت های بیمه ای و  درمانی-1

 حمایت های توانمندسازی -2

 ها حمایت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت -3

 کمک هزینه های نگهداری-4

 سایر حمایت ها و کمک های موردی-1
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تعریف گردیده است که در سال « واحد»ج( برای امکان روز آمدی مبلغ حمایت برای برخی از فعالیت ها مبنای 

 تعیین می گردد ریال 2222« واحد»ارزش ریالی هر  1316

میباشد که در سالهای آتی و پس از ابالغ توسط ریاست  1316مبنای تعیین ارزش ریالی واحد سال  :1تبصره

به طور  «واحد فعالیت»قابل افزایش خواهد بود. ارزش ریالی هر براساس نرخ تورم و با قیمت تمام شدهسازمان 

 .ساالنه تعیین و ابالغ خواهد شد

سقف تعیین شده در این هزینه های درمانی و توانبخشی خارج از تعهدات صندوق درمان معلولین تا  :2تبصره 

 دستورالعمل قابل پرداخت می باشد.

 د( انواع حمایت های مالی سازمان با توجه به توضیحات پیش گفت به شرح جداول صفحات بعد می باشد

ه( کلیه پرداختهای موضوع این دستورالعمل به استثنای پرداختهای مربوط به حقوق و مزایا و کمک به ایجاد و 

براساس آیین نامه مالی خدماتی سازمان بهزیستی )مراکزغیر دولتی در فصل ششم قابل هزینه  و تجهیز توسعه

 می باشد. (کشور

با توجه به طبقه بندی اعتبار هزینه ای کلیه ی اعتبارات مربوط به کمکهای رفاهی گروههای خاص ازجمله کمک 

کمک  ˏآسیبهای اجتماعی و معلولیتها  به رسیدگی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ، کمک به پیشگیری از

به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن و فرزندان 

مستمری اقشار آسیب پذیر، کمک به معلولین سایر کمکهای رفاهی گرو ههای خاص  وبی سرپرست و بدسرپرست 

 در فصل ششم قابل هزینه می باشد. به اقشار آسیب پذیر و معلولین جسمی و ذهنی، کمک موردی
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 و توانبخشی درمانی ،جدول شماره یک: حمایت های بیمه ای

 

 ردیف
 سقف پرداخت )سالیانه( فعالیت

 نحوه خدمت

 مستمر غیر مستمر

 *  براساس قانون کار  معلولین و نیازمندان() حق بیمه سهم کارفرمایی 1

2 
 *  براساس قانون کار  معلولین و نیازمندان() حق بیمه خویش فرمایی

3 
 *  براساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت حق سرانه بیمه درمان اقشار آسیب پذیر

4 
 روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان و دختران

براساس تعرفه های مصوب و تفاهم نامه های 

 با صندوق روستاییان و عشایر موجود
 * 

1 
 بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش

 با براساس تعرفه های مصوب و تفاهم نامه ها

 سازمان تامین اجتماعی
 * 

6 
 *  بر اساس دستورالعمل معاونت تخصصی (حساب آتیه فرزندان تحت سرپرستیمورد حمایت) پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان

  * واحد  11111تا  تامین وسایل بهداشتی و درمانی و مصرفی 3

  * بر اساس دستورالعمل واحد 31111تا  کمک هزینه تامین و تعمیر وسایل کمک توانبخشی  8

  * بر اساس دستورالعمل واحد 31111تا   مصنوعی( اندام پروتز )کمک هزینه تأمین و ساخت ارتز و  1
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  * بر اساس دستورالعمل واحد 31111تا  کمک هزینه عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی 11

11 
  * واحد  21111تا  خارج از تعهد بیمه پایه سالمت کمک هزینه درمان ناباروری معلولین ضایعه نخاعی 

12 
  * مربوط دستورالعملتعرفه یا بر اساس  و فرانشیز درمان و جراحی مازاد بر بیمه پایه سالمتکمک هزینه درمان 

 )کاردرمانی، فیزیوتراپی، کلینیکهای توانبخشی  در کمک هزینه خدمات تشخیص و درمان 13

  * واحد  11111تا  گفتاردرمانی، بینایی سنجی و شنوایی شناسی(

14 
  * بر اساس دستورالعمل واحد  21111تا  پروتز کاشت حلزونکمک هزینه تعمیر قطعات 

کمک هزینه خدمات دندانپزشکی با بیهوشی یا بدون بیهوشی و درمان اختالالت دهان و بلع معلوالن، سالمندان و  11

 و افراد دارای اختالالت طیف اتیسم بیماران روانی مزمن
  * واحد  11111تا 

16 

درمانی و تامین پروتز های مربوط به بیماران مبتال به اختالل هویت جنسی خارج از کمک هزینه های جراحی و 

 تعهد بیمه پایه سالمت و مازاد بر بیمه پایه سالمت
   واحد  81111تا 
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 توانمند سازیجدول شماره دو: 

 

 سقف پرداخت )سالیانه( فعالیت ردیف

 نحوه خدمت

غیر 

 مستمر
 مستمر

1 
 هزینه حمایتی توانبخشی به معلولینپرداخت کمک 

دستورالعمل و قانون حمایت از براساس 

 و قانون برنامه ششم توسعه معلولین قحقو
 * 

و کمک هزینه حمایتی معتادین در حال  پرداخت کمک هزینه حمایتی به خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار 2

 TCدرمان ،نگهداری شده در کمپ و مراکز 

دستورالعمل و قانون تامین زنان و براساس 

 و قانون برنامه ششم توسعه کودکان
 * 

  *   واحد  14111تا  پرداخت کمک هزینه حمایتی به افراد مبتال به ایدز و خانواده های آنها 3

های دارای فرزند چند )پرداخت کمک هزینه حمایتی به خانواده ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های دارای فرزند چندقلو  4

 قلو نیازمند به ازای هر فرزند(
  * واحد 1111تا 

)خانه سالمت ،مرکز یاجتماع دهید بیو آس بیاز افراد در معرض آس یو معنو یماد یتهایو حما یتوانمند ساز 1

 مارانی،بخانه امن مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق،  مرکز مشاوره خدمات روانشناختی،زنان ، یبازپرور

 و توانمند سازی معتادین بهبود یافته  ( و خانواده آنانیجنس تیمبتال به اختالل هو

و بخشنامه های  دستورالعملبراساس 

 ابالغی از سوی معاونت های تخصصی
*  

  * واحد 141111تا  و توسعه پایگاههای سالمت اجتماعی ایجاد، تقویت و توسعه پایگاههای خدمات اجتماعی 6

3 
 یاقامت ریوغ یو خانواده آنها در مراکز اقامت یابانیکودکان خ یو سامانده یتوانمند ساز

دستورالعمل و بخشنامه های براساس 

 ابالغی از سوی معاونت های تخصصی
*  

  * واحد 4211 تحت پوشش خانواده های رزندانفارتقاء توان علمی و تربیتی  8

1 
  * واحد 1111تا  خانواده های نیازمندسالمت جسمی و روانی زنان 

11 
 ارتقائ توان علمی ، آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  
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11 
 یتیترب یدر خانه ها یورفتار یبه کودکان ونوجوانان بامشکالت عاطف یتیارائه خدمات ترب

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

12 
 یدولت ریبخش غ قیفرزندان تحت مراقبت در خانواده ها از طر یخدمات مددکار دیخر

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

13 
 خدمات به فرزندان تیفیارتقاء ک یدر راستا یدولت ریمراکز غ انیومرب رانیآموزش مد

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

14 
 مانزسا یفرزندان تحت سرپرست یاقتصاد یبیتتر یارتقاء فرهنگ

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

11 
 گروه های همیار فرزندان ترخیصی

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

16 
 کمک به امور مددکاری فرزندان تحت سرپرستی

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

13 
 تامین نیازهای خاص فرزندان تحت مراقبت در خانواده ) درمان و ... (

دستورالعمل ابالغی معاونت  براساس

 تخصصی
*  

18 
  * واحد 2311تا  کمک به تامین شهریه مهد کودک های خانواده های کم درآمد

  * واحد 1211تا  تا قبل از دانشگاه ابتداییپرداخت شهریه در کلیه مقاطع تحصیلی از مقطع کمک به  11

21 
  * واحد 4211تا  شهریه دانشگاههای دولتی و غیردولتیکمک به تامین 

  * واحد 321تا  آنها نیازمندان و بهبودیافتگان و فرزندان معلوالن،کمک هزینه مقطع ابتدایی  21

  * واحد 4211تا  تحصیلی معلوالن و مددجویان پذیرفته شده در دانشگاههای دولتی با شهریه رایگانکمک هزینه  22
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غیر از مقطع ه بهبودیافتگان و فرزندان آنها ب ، نیازمندمعلول و تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان  هزینهکمک  23

 ابتدایی
  * واحد1611تا 

24 
 ) یارانه ارتقاء کارایی معلوالن(شاغل در بخش غیردولتی به کارفرمایانحمایت های جبران کارائی معلولین 

حقوق و دستمزد مصوب شورای   %11تا 

 عالی کار در هر سال
 * 

  * دستورالعملبراساس  طرح های تخصصی توانبخشی با رویکرد توانمند سازی معلولین 21

  * دستورالعملبراساس  ارتقاء خدمات مالی خرد 26

  * واحد111111تا  هزینه ایجاد و گسترش مهدکودک در مناطق روستایی، حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیر رسمیکمک  23

خانوادگی و پوشش مراکز مداخله در بحران فردی، پرداخت کمک هرینه های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت  28

 اجتماعی 
  * دستورالعملبراساس 

  * واحد  1311تا   توانمند سازی نیازمندان و خانواده های آنانبه جهت  به کارکنان مراکز غیر دولتی تامین هزینه های آموزش 21

  * معاونت تخصصی بر اساس دستورالعمل توانمندسازی سالمندان نیازمند و خانواده آنان 31

  رشی و تربیتی کودکان در آدینه مهدکمک هزینه مراقبت های پرو 31

  دستورالعمل معاونت تخصصیبر اساس 
 

* 
 

 

  * واحد 16111تا  کمک به ایجاد مراکز سالمت روانی محلی 32

  * واحد 1311تا  تحت پوشش مددجویانکمک هزینه تشویق بازتوانی  33

34 
 و مناسب سازی مسکن و وسیله نقلیه کمک هزینه تعمیرات ضروری 

   21111تا واحد ) وسیله نقلیه (  11111تا 

 (مسکن )برایواحد 
*  

  * واحد 21111تا  شاگردیجهت اشتغال به شیوه استاد  CBRکمک بالعوض به معلوالن شناسایی شده در برنامه  31

در جهت حمایت از افراد معلول روستایی به ازای هر فرد  CBRکمک به توسعه و تقویت صندوق های روستایی برنامه  36

 معلول عضو صندوق
 *  واحد  8111تا 

  * واحد 133111تا  سرپرست خانوار گروههای همیار زنانتشکیل ، راه اندازی و توسعه حمایت از  33
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  * بر اساس دستورالعمل معاونت تخصصی پردداخت حق الزحمه تشکیل راه اندازی و توسعه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار به بخش غیر دولتی 38

  * بر اساس دستورالعمل مربوطه کمک به توسعه و تجهیز بنیادهای فرزانگان   31

  * بر اساس دستورالعمل و بخشنامه مربوط توانمند سازی معلولین از طریق مراکز پشتیبانی شغلی 41

  * بر اساس دستورالعمل و بخشنامه مربوط کمک به ساماندهی و توانمند سازی معتادین در مراکز اقامتی 41
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 ها از آسیب های اجتماعی و معلولیت جدول شماره سه: حمایت های پیشگیری                                                                

 

 سقف پرداخت )سالیانه( فعالیت ردیف

 نحوه خدمت

غیر 

 مستمر
 مستمر

  * تا سقف تعرفه مربوطه مشاوره ژنتیک و ایدز انجام آزمایشات و کمک هزینه مشاوره روانشناختی و  1

2 

سال شامل ویزیت تخصصی، تجویز عینک،  6کمک هزینه تشخیص و درمان تنبلی چشم و اختالالت شنوایی در کودکان زیر 

 و اقدامات پاراکلینیکی تشخیصیچشم جراحی 

ویزیت تخصصی )مطابق تعرفه وزارت 

واحد( 811بهداشت( تجویز عینک )تا 

واحد(  11111جراحی هر چشم )تا 

 111اقدامات پاراکلینیکی تشخیصی )تا 

 واحد(

*  

3 
  * مربوط دستورالعملتعرفه یا بر اساس  و فرهنگی کمک هزینه جهت انجام فعالیتهای آگاهسازی ، پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی

  * واحد 42111تا  کمک به ایجاد مراکز مشاوره  4

  * واحد 12111تا  کمک به تشکیل و تقویت گروههای محلی محب 1

 و پیشگیری از معلولیتها خشونت خانگیکمک به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و  6

 برنامه آگاهسازی

، سالمت روانی و اجتماعی محله از طریق گروه های همیار سالمت روانارتقاء ، آموزش زندگی خانواده، آموزش پیش از ازدواج

بان عوامل خطر و محافظ در  دهیسامانه د تیریمد،  پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق پایگاه های سالمت اجتماعی

 یها طیو مح  آموزش مهارتهای زندگی ) در محالت، کار(  طیآموزش مهارتهای زندگی ) در محی، اجتماع یها بیآس

،  ارزشیابی طرحهایی مربوط به مشاوره،  تقویت مراکز مشاوره ) تلفنی (ی ،به خط مشاوره تلفن یخدمات قرارداد، (یآموزش

 یآ گاهسازی ،خدمات مشاوره و مداخالت روانشناخت تیوضع لیتحل، طرح شبکه حمایتهای روانی اجتماعی دربحران )محب(

  * مربوط دستورالعملتعرفه یا بر اساس 
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پیشگیری از اختالالت ، و ارتقاء یسوختگ،  آموزش ارتقاء توان ذهنیی ،مجاز یدر فضامشاوره ، و گسترش فرهنگ مشاوره

 بی) مراکز کاهش آس عیسر یابیو ارز دزیاز ا یریشگیآموزش پ، تهایاز معلول یریشگیپ اجتماع محور  یآگاهساز، ژنتیک

و توسعه  لیتحل، دزیآموزشی ا یکارگاه  ها، دزیا یو یمرتبط با اچ آ یمراکز و گروهها یبرا ینظامنامه آموزش یطراح، (دزیا

و  یآگاهساز یبرنامه ها یستاد یها تیفعال، تدوین پروتکل وطرح های جدید، ادیو درمان اعت یریشگیپ نینو یها وهیش

 کمک به تشکل های پیشگیری از اعتیاد

 برنامه مداخله ای

مراکز مشاوره در نقاط  جادیکمک به ا، )باشگاههای مثبت( دزیبه ا انیمبتال،  پیشگیری از معلولیت ها ناشی از انفجار مین

مشاوره در  یدولت ریمراکز غ یتشکل ها جادیکمک به ای، رانیو ا یاسالم کردیمشاوره با رو یکمک به راه انداز، محروم

های پیشگیری از خودکشی و  و کمک به تشکیل تشکل  مراکز مشاوره ژنتیک غیر دولتی  یکمک به راه اندازنها ،استا

 خشونت، کمک به مراکز پیشگیری از معلولیتها ، کمک به غربالگری بینایی و شنوایی 

 برنامه خرید خدمت

ارتقاء کیفیت وفرهنگ ،متقاضیان طالقو ازمندیهدف خاص و ن یبه مراکز مشاوره به گروهها نهیپرداخت یارانه  و کمک هز

 ی،دولت ریغ کیاز مراکز مشاوره ژنت رندهیخدمت گ انیپرداخت یارانه به مددجو،صدای مشاور یراه انداز، ،سازی مشاوره

و پرداخت حق دزیابه  انیبه مبتال یروان تیحما مشاوره جهت ارانهیپرداخت  ، کیژنت شیانجام آزما نهیپرداخت کمک هز

، کمک به تشکیل گروههای داوطلب محلی ) همیاران سالمت اجتماعی (،  الزحمه کمیته ها و کمیسیونهای مرتبط با پیشگیری

 کمک به تاسیس و تجهیز پایگاه سالمت اجتماعی .

 

3 

 

 

 درمانیارانه درمان اعتیاد درمراکز غیردولتی ) درمانهای دارویی و غیر دارویی کمک به پیشگیری و کاهش آسیب معتادان

از  تیحماارائه خدمات روانشناختی جهت معتادان و خانواده آنها ،خرید دارو ) نالترکسون ( جهت بازتوانی معتادان،اعتیاد

برنامه های حساس سازی ، آگاهسازی جامعه و ،پیشگیری اجتماع محور  از اعتیاد، آنان یو خانواده ها افتهیمعتادان بهبود 

کمک و راه ی ،کارگاه آموزشی ،مراکز اجتماع درمان مدار اعتیاد دولت ، مراکز سرپایی دولتی، بیکاهش آساقدامات رسانه ای 

مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری معتادان بهبود  –( مراکز سر پناه شبانه، ادیدرمان اعت نینو یها وهیمراکز به ش یانداز

 کمک به مراکز سیار ارائه خدمات کاهش آسیب، کمک به مراکز گذری ، تاسیس تیم های امداد رسان سیار و یافته

  * مربوط دستورالعملتعرفه یا بر اساس 
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( ساله( مهدهای کودک )شامل تشخیص مشاوره 1 – 6کمک هزینه غربالگری تشخیص و درمان اضطراب کودکان ) 8

 (روانشناختی والدین، کودکان و درمانهای روانشناختی
  * واحد  811تا 

شناسایی، تشخیص و درمان دانش آموزان آسیب دیده و در معرض آسیب در راستای پیشگیری از آسیب های کمک هزینه  1

 اجتماعی
  * مربوط دستورالعملتعرفه یا بر اساس 

  * واحد 221تا  تشخیص و مشاوره اختالالت روانی برای هر جلسه 11
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 کمک هزینه نگهداریجدول شماره چهار: 

 

 ردیف
 

 فعالیت
 سقف پرداخت )سالیانه(

 نحوه خدمت

غیر 

 مستمر
 مستمر

و افراد دارای اختالالت کمک هزینه خدمات مراکز آموزشی، توانبخشی و مراقبتی معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن 1

 ) شبانه روزی، روزانه و حرفه آموزی(طیف اتیسم 
 *  براساس مصوبه هیات وزیران

 *  براساس دستورالعمل مربوطه نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن ترخیصی از مراکز در منزل کمک هزینه 2

 *  مطابق دستورالعمل مربوطه کمک هزینه نگهداری معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل  3

 *  مطابق با دستورالعمل دیده )توانبخشی مبتنی بر خانواده(کمک هزینه مراقبت و توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش  4

 *  براساس دستورالعمل مربوطه کمک هزینه مراقبت و توانبخشی در منزل توسط مراقبین اعضا خانواده 1

 *  سالیانه واحد  361تا  یارانه واگذاری پرونده های معلولین غیرقابل بازتوان به مراکز غیردولتی )توانبخشی( 6

 *  سالیانه واحد 1111تا  یارانه واگذاری پرونده های معلولین قابل بازتوان به مراکز غیردولتی )توانبخشی( 3

و  یدولت ریامن غ ی،آموزش کودک وخانواده ،خانه ها یتی)مراکز حما بهایدر امر کاهش آس یدولت ریبه مراکز غ ارانهیپرداخت  8

 (یسالمت وبازتوان یدولت ریمراکز غ
 *  مربوط دستورالعملتعرفه یا بر اساس 

 *  مصوبه سالیانه هیات وزیرانبراساس  یتیحما یدیتول یکارگاههاکمک هزینه  1

  * دستورالعمل معاونتهای تخصصی کمک هزینه تشویق مراکز و موسسات غیردولتی جهت توانمندسازی خانواده های تحت پوشش سالیانه 11

 *  سالیانه واحد 661تا  غیرقابل بازتوان به مراکز غیردولتی خانواده های )اجتماعی(یارانه واگذاری پرونده  11

 *  سالیانه واحد 1311تا  یارانه واگذاری پرونده ها و خانواده قابل بازتوان به مراکز غیردولتی )اجتماعی( 12

 *  براساس مصوبه هیات وزیران یارانه ارائه خدمات توانبخشی در منزل 13

 *  براساس مصوبه هیات وزیران هپاتیت و    ( –یارانه معلوالن ، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص )ایدز  14
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 *  معاونت تخصصی براساس دستورالعمل کمک به ایجاد خانه های کوچک معلوالن ذهنی خفیف )پناهگاهی( مجهول الهویه بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر 11

 *  معاونت تخصصی براساس دستورالعمل مراکز شبانه روزی نیمه راهی بیماران روانی مزمن 16

 *  معاونت تخصصی براساس دستورالعمل مراکز نگهداری توانبخشی شبانه روزی حفاظت شده قضایی بیماران روانی مزمن 13

 *  معاونت تخصصی براساس دستورالعمل سالمندان ( پرداخت یارانه بنیاد فرزانگان )موسسه مردمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی 18

  * مطابق دستورالعمل مربوطه معلولیت و شورای معافیت معلولین پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیسیون 11

  * واحد 211تا سقف ساالنه  بعد از خروج خانواده های توانمند شده از طریق مراکز غیر دولتی پرداخت حق الزحمه پیگیری 21

  * بر اساس دستورالعمل واحد 61تا  پرداخت حق الزحمه پایش از طریق مطالعه و بازدید منزل 21

  * بر اساس دستورالعمل واحد 363 پرداخت حق الزحمه پایش پرونده های گروههای همیار زنان 22

  * دستورالعملبر اساس  کمک هزینه خدمات غربالگری و تشخیص کودکان دارای اختالالت طیف اتیسم 23

 تنظیممطابق با دستورالعمل تهیه و  کودکان و نوجوانان در خانواده  کمک به نگهداری 24

و دستورالعمل  موافقتنامه های استانی

 معاونت تخصصی

 * 

مطابق با دستورالعمل تهیه و تنظیم  کمک به نگهداری کودکان و نوجوانان در مراکز و موسسات غیر دولتی 21

های استانی و دستورالعمل موافقتنامه 

 معاونت تخصصی

 * 

  * واحد 121 حق الزحمه تشکیل پرونده های خانواده های پشت نوبتپرداخت کمک هزینه  26

  * براساس دستورالعمل معاونت تخصصی پرداخت کمک هزینه پیگیری پرونده های آماده سازی شغلی معتادان بهبود یافته به مراکز غیر دولتی 23

  * واحد بر اساس دستورالعمل 4111 تجهیز اتاق های هنر ) موسیقی درمانی ، نمایش درمانی و هنر درمانی ( در مراکز توانبخشی  28
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 ی موردیو کمکها سایر حمایتهاجدول شماره پنج: 

 

 سقف پرداخت )سالیانه( فعالیت ردیف

 نحوه خدمت

غیر 

 مستمر
 مستمر

  * واحد 2111تا  و تجهیز کتابخانه  آموزشیکمک هزینه تامین وسایل کمک  1

  * واحد 1111تا  خدمت منشی و رابط معلول 2

فراهم آوردن امکان اشتغال و تسهیالت خود اشتغالی و پرداخت اقساط باقی مانده مددجویان فوت شده )پرداخت مانده  3

 تسهیالت اعطایی به افراد فوت شده و آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه(
  *  اساس دستورالعمل بر

  * واحد 1111تا  کمک هزینه شرکت در نمایشگاه به منظور عرضه محصوالت 4

1 
در راستای Ⅱتیپ  و راه اندازی واحدهای شغلی حمایت شدهکمک بالعوض به منظور حمایت از موسسات خیریه کارآفرین 

 اشتغال معلولین و مددجویان
 واحد 111111تا 

 

 

* 

 

 و باشگاه های مثبتکمک بالعوض به موسسات فعال در امر پیشگیری از اعتیاد ، حمایت از ترک اعتیاد و کاهش آسیب  6

بر اساس موافقتنامه های استانی بر اساس 

تشخیص ریاست سازمان و مقام مجاز از 

بر  و  سوی او و از محل اعتبارات ملی

اساس دستورالعمل تهیه و تنظیم 

 موافقتنامه از محل اعتبارات استانی

*  

  * واحد4111تا  حرفه آموزی کمک هزینه  3

  * واحد 13311تا  و ایجاد اشتغال کسب و کار  یو توسعه مهارتها ینیکارآفر یآموزشها 8

  * واحد 2311تا  کمک هزینه آماده سازی شغلی ) آموزش های کار آفرینی و توسعه مهارتهای کسب و کار  1

  * واحد 31111 تا  و مناسب سازی محل کار  کمک هزینه تامین محل کار یا سرمایه کار 11
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  * واحد 1111تا  حمایت از آثار علمی و هنری مددجویان و معلولین 11

  * واحد 1111تا  شغلی و کاریابی معلولین و مددجویان و روانشناختی مراکز مشاوره خرید خدمت از 12

  * واحد2311تا  و بهبود یافتگان آماده سازی شغلی معلوالن و مددجویان 13

14 
  * واحد   2111تا  کمک هزینه شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی، قرآنی و فرهنگی و زیارتی 

11 
  * وبهصپرداخت براساس م سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول الهویه بی سرپرست یا فاقد سرپست موثر مقیم در مراکز شبانه روزی یارانه معلوالن،

16 
  * واحد 1111تا  و هنری کمک هزینه جوایز و هدایا جهت امور علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی

  *  واحد 4111تا  سیایی اآتجلیل از قهرمانان المپیک ، پارالمپیک و پارتجلیل از قهرمانان ورزشی و نخبگان قرآنی  13

ماه و برای یکبار در  6کمک به معاش جامعه هدف غیر مستمری بگیر در طول دوره آموزشی، کارآموزی و کارورزی حداکثر  18

 هر دوره

برابر مستمری ماهیانه )برابر بعد 

 خانوار(
*  

11 
 ضایعه نخاعیحق پرستاری معلولین 

قانون  36ماده  دستورالعمل بر اساس

 (1الحاقی )
 * 

  * واحد 28111تا   کمک هزینه ودیعه مسکن 21

  * واحد  61111تا   کمک هزینه تامین مسکن 21

  * احدو23111تا  مسکن کمک هزینه اجاره بها 22

  * واحد  31111تا   و معلوالن و فرزندان سازمان  نیازمندان کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه * 23

  * واحد 411تا  کمک هزینه خدمات تشخیصی کودکان مبتال به اختالالت نافذ رشد 24

  * براساس دستورالعمل معاونت تخصصی پول توجیبی )مخصوص فرزندان در مراکز دولتی نگهداری و مددجویان مجتمع آسیب دیدگاه اجتماعی( 21

  * واحد 1111تا  هزینه پوشاک )مخصوص فرزندان در مراکز نگهداری و مددجویان مجتمع آسیب دیدگان اجتماعی( کمک 26

  * واحد 31111تا  منزللوازم ضروری  خرید کمک هزینه  23

  * واحد 611تا  کمک هزینه سفر در راه ماندگان 28

  * واحد 11111تا  کمک هزینه کفن  و دفن 21
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  * واحد 3111تا  حق الوکاله یا دادرسی کمک هزینه 31

  * واحد 1111تا  * کمک هزینه خرید موتورسیکلت استاندارد ویژه معلولین 31

   واحد 11111تا  استاندارد ویژه معلولین خودرو کمک هزینه خرید  32

  * واحد 13611تا  ارتقاء توانمندی و ترخیص فرزندان تحت سرپرستی 33

  * مربوط بر اساس دستورالعمل کمک به توسعه و تجهیز مراکز غیردولتیکمک بالعوض و  34

  * مربوط بر اساس دستورالعمل ین و نیازمندانمعلول  ایاب و ذهاب هزینه های 31

  * واحد 1211تا  )مبتال یان با تشخیص فنیل کتونوری در استانها( pkuکمک هزینه حمایت از افراد مبتال به  36

آموزشی مراکز روانه به و افراد دارای اختالالت اتیسم سالمندان و بیماران روانی مزمن  ایاب و ذهاب معلوالن،کمک هزینه  33

 سالیانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاههای تولیدی حمایتی
 *  بر اساس دستورالعمل

  * واحد 61111تا  حمایت از گروههای هنری تئاتر معلوالن و بیماران روانی مزمن 38

  * واحد 211111تا  کمک هزینه شرکت در جشنواره های هنری معلوالن در خارج از کشور 31

  * واحد  811تا   پرداخت کمک هزینه ورزشی به معتادان بهبود یافته و خانواده آنان بمنظور جلوگیری از بروز آسیب اعتیاد 41

 *  براساس دستورالعمل معاونت تخصصی وعده غذای گرم در روستا مهدها( 1) ارائه امنیت غذایی کودکان خردسال در مهدهای کودک 41

 *  براساس دستورالعمل معاونت تخصصی بیمه اجتماعی مدیران و مربیان مهد کودک 42

  * واحد  1111تا   برنامه حمایت و توسعه ورزش همگانی در گروههای معلولیت جهت پیشگیری و توانمندسازی افراد مختلف این گروهها 43

برنامه حمایت و توسعه ورزش همگانی در بین فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست و سایر گروههای امور اجتماعی از جمله  44

 زنان سرپرست خانوار
  * براساس دستورالعمل معاونت تخصصی

  * واحد 3111تا   اتیسمتهیه بسته آموزشی روزانه ویژه کودکان دارای اختالالت طیف آموزش و ارائه کمک هزینه  41

   واحد 2311تا  کمک هزینه پوشاک خانواده های تحت پوشش 46

  * واحد 1111تا  و تهیه بسته های آموزشی هنر ویژه افراد دارای  معلو لیت کمک هزینه آموزش های هنری 43

  * واحد 41111تا  کمک هزینه سرمایه کار و اشتغال بهبود یافتگان  48



 

 
 

24  

 

  * واحد11111تا  هزینه های موردی درمانکمک  41

  * واحد31111تا  کمک هزینه موردی جهت معیشت نیازمندان 11

 *  بر اساس دستورالعمل مربوطه کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان و نوجوانان معلول در مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی  11

  * واحد 1111تا  خانواده های آنهاحمایتهاو کمکهای موردی معتادین بهبود یافته و  12

  * واحد 1211 کمک هزینه تشخیص اختالالت شناختی سالمندان) آلزایمر( 13

  * واحد 2111تا  پرداخت کمک هزینه شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی به جامعه هدف 14

  * معاونت تخصصیبراساس دستورالعمل  کمک هزینه نگهداری فرزندان مقیم در شیرخوارگاه 11

  * واحد 1111کیلومتر  111به ازاء هر  کمک هزینه آمبوالنس 16

  * واحد  1111تا  کمک هزینه ایاب و ذهاب مددجویان به ازاء هر نفر 13

  * واحد 311تا  کمک هزینه خدمات پزشکی قانونی  18

  * واحد 1111تا  کمک هزینه پرداخت هزینه های خوابگاه و ایاب و ذهاب دانشجویان تحت حمایت  11

  * واحد  2311تا  کمک هزینه تشویق مراکز بابت بازتوانی و توانمند سازی مراجعین و خانواده های آنان  61

  * واحد 1818تا  کمک به تامین مسکن موقت معلولین و مددجویان  61
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 و سطح بندی کمیته ها فرآیندهای انجام حمایت :  5 ماده 

 کمیته مجتمع خدمات بهزیستی – 1

 اعضاء این کمیته بترتیب شامل:

 مددکار – 1- 1

مشارکتهای مردمی و اشتغال در صورت ارشناسان تخصصی مجتمع )اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری و ک - 1 – 2

 وجود(

 رئیس مجتمع - 1 – 3

 مصوبات کمیته با رای اکثریت قابل اجرا خواهد بود.

 بهزیستی شهرستان تخصصی اداره کمیته – 2

 اعضاء این کمیته به ترتیب شامل:

 ددکارم - 2 – 1

کارشناسان تخصصی اداره بهزیستی شهرستان )اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری و مشارکتهای مردمی و  – 2 - 2

 اشتغال(

 رئیس اداره شهرستان و یا معاون اداره )در صورت داشتن تفویض مالی( بعنوان نماینده –2 - 3

 مصوبات کمیته با رأی اکثریت قابل اجرا خواهد بود.

 یستی استانبهز تخصصی اداره کل کمیته – 3

 اعضاء این کمیته به ترتیب شامل:

 کارشناسان تخصصی مربوطه - 3 – 1

 معاونین سازمان بهزیستی استان - 3 – 2

 مدیرکل استان و یا معاون پشتیبانی و منابع انسانی بعنوان نماینده ایشان – 3 - 3

 سازمان بهزیستی استانرئیس واحد ارتباطات مردمی اداره پذیرش و هماهنگی گروه هدف  – 3 – 4

،  ، کمیته موضوع این بند در شهرستانهای تهران در راستای تفویض وظایف و رعایت اصل تمرکز زدائی:  1تبصره 

تشکیل می  3-3مربوطه بجای عضو ردیف شماره  ایری و شمیرانات با عضویت مدیریت بهزیستی شهرستانه

 گردد.

 هد بود.مصوبات کمیته با رأی اکثریت قابل اجرا خوا

با رعایت  4بدیهی است پرداخت مصوبات کمیته های مذکور تا سقف پرداخت جداول حمایتهای موضوع ماده 

 مراحل زیر خواهد بود.

دستور العمل در صورت وجود شرایط عمومی و اختصاصی، تأمین منابع  4انجام حمایتهای غیرمستمر موضوع ماده 

 ح و تصویب در کمیته های فوق میسر می باشد:مالی، رعایت اولویت نیاز به حمایت، با طر
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بهزیستی تخصصی اداره کمیته »انجام حمایتهای مستمر این دستورالعمل با رعایت موارد فوق و تصویب  : 2تبصره 

 قابل انجام خواهد بود.« بهزیستی استان تخصصی اداره کمیته »و یا « شهرستان

 

 

 مراحل اجرای پرداخت مبلغ ردیف

 ریال 201110111تا مبلغ  1
تهیه گزارش توسط مددکار مربوطه، تائید کارشناسان تخصصی مربوطه و 

 تائید رئیس مجتمع

 ریال 3101110111ریال تا  201110111از  2
تهیه گزارش توسط مددکار مربوطه، تصویب کمیته مجتمع خدمات 

 بهزیستی و تائید رئیس اداره بهزیستی شهرستان

 ریال 1101110111ریال تا 31011110111از  3
، تصویب کمیته اداره بهزیستی  تهیه گزارش توسط مددکار مربوطه

 شهرستان و تائید معاون تخصصی استان

4 
حداکثر سقف کمک هزینه ریال تا  1101110111

 دستورالعمل مندرج در های

درخواست رئیس اداره بهزیستی شهرستان مربوطه و تصویب کمیته 

 بهزیستی استان اداره کل 

 

و گروه هماهنگی و ارتباطات گروههای هدف ستاد مرکزی استان ه پذیرش و هماهنگی گروه هدف : ادار 1تبصره 

 موظف به اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

تفویض و تایید رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه هدف سازمان : اختیارات ردیف دوم جدول فوق به  2تبصره 

 تائید ادارهء بهزیستی شهرستان خواهد بود.واحد مذکور در حکم 

این  23الی  11پرداخت کمکهای موردی خارج از مفاد شرایط حمایتهای مالی و جداول صفحات :  3تبصره 

مرکز توسعه پیشگیری و قائم مقام  -توانبخشی -دستورالعمل با پیشنهاد معاونتهای تخصصی)امور اجتماعی

هماهنگی و ارتباطات گروههای هدف(با تائید و یا دستور  واحد پذیرشو مشارکتهای مردمی یا  توانمند سازی

 باشد. می ریاست سازمان ویا مقام مجازاز طرف ایشان در ستاد سازمان بهزیستی کشور قابل اجرا
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( قانون 31در اجرای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع مفاد ماده )

( آئین نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور  3و  2محاسبات عمومی کشور و لحا  مفاد ماده ) 

قالب کمک موردی های سازمان در لیه پرداخت ،کبمنظور ارائه خدمات بهینه و تسهیل حمایت های غیر مستمر 

( تعاریف و تفاهیم دستورالعمل جامع حمایتهای مالی سازمان )کمکهای نقدی ، بن ، کاال یا خدمات 2موضوع ماده )

( فرآیندهای انجام حمایت و 1( به مفاد ماده )4به خانوارهای جامعه هدف( با الحاق تبصره ذیل بعنوان تبصره )

 ورالعمل مذکور قابل پرداخت و هزینه می باشد.سطح بندی کمیته ها به دست

 :  4تبصره 

الف( کمکهای موردی غیرنقدی )کاال ، بن کاال ، بن کارت اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و موارد مشابه( از 

محل منابع سازمان و اهدائی به سازمان توسط معاونت های حوزه تخصصی )امور اجتماعی ، توانبخشی ، پیشگیری 

ارتباطات مردمی بهزیستی استانها و ستاد بهزیستی کشور پذیرش و هماهنگی مشارکتهای مردمی( و واحدو 

پرداخت و در صورت تشخیص مقام مجاز نیز از طریق معتودین ذیصالح و توزیع به گروه هدف قابل پرداخت می 

 باشد.

مان و یا مقام مجاز از طرف ایشان ب( پرداخت کمکهای موردی اعم از نقدی و غیرنقدی مستمر توسط ریاست ساز

در ستاد بهزیستی کشور در سفرها ، مراجعه و مالقات حضوری با گروه هدف و خانواده آنان در ستاد بهزیستی 

ریال( در صورت عدم امکان  1111111پنج میلیون ریال  )کشور و بهزیستی استان با لحا  مقررات حداکثر تا میزان 

صورتجلسه و قید نام و نام خانوادگی دریافت کننده کمک و تائید مقام مجاز به منزله دریافت رسید وجه با تنظیم 

 رسید وجه محسوب و منضم به اسناد مربوطه می گردد.

 

 


