بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :حمایت های موردی و مستمر(مالی و غیرمالی)

 -2شناسه خدمت

 -3ارائه دهنده
خدمت

19091062000

نام دستگاه اجرایی :بهزیستی استان مازندران

نام دستگاه مادر :سازمان بهزیستی کشور

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

این فرایند به جامعه هدف جهت رفع نیازهای ایشان ارائه میگردد.
 پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش ارائه سبدغذایی به خانواده های زن سرپرست تعیین سطوح توانمندی سرپرستان خانوار تهیه و توزیع شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف کمک به تغذیه زنان باردار و دارای فرزند شیرخوار پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش خرید خدمات تخصصی از بخش غیردولتی همکار پایش پرونده ها و گروه ها پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش ارائه خدمات اجتماعی به چندقلوها کمک به پرداخت ودیعه مسکن کمک هزینه تهیه جهیزیه و ازدواج-

کمک هزینه تهیه لوازم ضروری زندگی
کمک هزینه حرفه آموزی
کمک هزینه ابن سبیل و درراه ماندگان
کمک هزینه کفن و دفن
تأمین مسکن خانواده های تحت پوشش
کمک هزینه ارتقاء سطح بهداشت محیط زندگی
کمک هزینه امور فرهنگی ،تربیتی و ورزشی
کمک هزینه حق الوکاله و دادرسی
کمک هزینه شهریه مهدکودک به خانواده های تحت پوشش
پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست نزد خانواده جایگزین
کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز غیردولتی
گروه های همیار فرزندان ترخیصی و در شرف ترخیص
پرداخت شهریه فرزندان دانشجوی تحت پوشش
جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان سازمان
اردوهای فرهنگی – تفریحی ویژه کودکان تحت سرپرستی
پرداخت کمک موردی – مناسب سازی مسکن و خودرو
امنیت غذایی افراد مبتال به فنیل کتونوریا )(PKU
پرداخت مستمری حق پرستاری به افراد آسیب نخاعی
پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان معلول
پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویی
پرداخت کمک هزینه تشویقی دانشجویان دانشگاه های دولتی
کمک هزینه نگهداری به معلوالن  ،سالمندان و بیماران روان مزمن در منزل ( مستمری)
ارائه خدمات مددکاری به افراد تحت پوشش ( یارانه واگذاری پرونده های مددجویان به بخش
غیر دولتی )
کاشت حلزون
وسایل کمک توانبخشی
حمایت از افراد مبتال به ایدز

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکمیتی
 روستایی
شهری
منطقه ای
 ملی
 ثبت مالکیت
مالیات کسب و کار تامین اجتماعی
تولد آموزش سالمت
بازنشستگی مدارک و گواهینامهها وفات سایر
تاسیسات شهری  بیمه ازدواج
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

نوع مخاطبین

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نیازمندان واجد شرایط  -مددجویان سازمان

 تصدی گری
استانی

- 1اصل دهم ،اصل بیست و یکم ،اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2 .قانون تشکیل سازمان
بهزیستی کشور -3 .سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور -4 .قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( - 5 .)1394 – 1389قانون ساختار نظام نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
ماده 2و 9آیین نامه اجرایی ماده  192قانون برنامه سوم توسعه
ماده  4آئین نامه اجرایی ماده  10قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
بند ل ماده  97قانون برنامه چهارم توسعه
بند الف ماده  3قانون جامع حقوق معلوالن
بند ب ماده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  ،بند و  ،ه و ک ماده  4همان قانون

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

با توجه به شرایط خدمت گیرنده و با توجه به میزان اعتبار استان
یکبار برای همیشه
با توجه به شرایط
مبلغ(مبالغ)

با توجه به شرایط بار در:
شماره حساب (های) بانکی

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

www.behzisti-mz.ir

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

الکترونیکی

بانک جامع سازمان

نام دستگاه دیگر

کد ملی

نام سامانه های دستگاه
دیگر

استعالم
غیر
الکترونیکی



فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگراستعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت باسایر دستگاههای
دیگر

نام سامانه های دیگر

استعالم الکترونیکی
برخط
online

 - 7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای اطالعاتی)
دردستگاه

درمرحله پیگیری خدمت

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

دستهای
()Batch

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 سایر(باذکرنحوه دسترسی) ثبت در سامانه پیمنت
پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

ثبت احوال

کد ملی



بانک ملت

شماره حساب



دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -9عناوین
فرایندهای
خدمت

دستگاه
مراجعه کننده

 -1ثبت در خواست
 -2تهیه گزارش و بررسی مددکار و دریافت مدارک مستند

 -3پرداخت کمک نقدی
 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
شروع

پایان

خیر

آیا شرایط دریافت کمک
نقدی را دارد؟

ثبت در خواست کمک نقدی

بله
پرداخت کمک نقدی
پایان

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
33394903

پست الکترونیک:
Mazandaran.behzisti@chmail.ir

واحد مربوط:
کلیه معاونت های تخصصی

