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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1
 -2شناسه خدمت:
19041053000

-3ارائه دهنده

خدمت

 1عنوان خدمت :خدمات مبتنی بر مراکز روزانه
نام دستگاه اجرایی :بهزیستی استان مازندران
نام دستگاه مادر :سازمان بهزیستی کشور

-

ارائه خدمات حمایتی -توانمندسازی در مجتمع های خدمات بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی
به زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت پوشش
توسعه برنامه مراقبت از کودکان در خانواده از طریق مراکز غیردولتی
بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
خانه سالمت دختران در معرض آسیب های اجتماعی
کودکان خیابانی
خانه امن

-

ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلوالن ذهنی ( اعزام تیم توانبخشی پزشکی  ،توانبخشی آموزشی و توانبخشی
اجتماعی برحسب نیاز)
ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلوالن جسمی حرکتی( اعزام تیم توانبخشی پزشکی  ،توانبخشی آموزشی و
توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
ارائه خدمات توانبخشی در منزل به سالمندان( اعزام تیم توانبخشی پزشکی  ،توانبخشی آموزشی و توانبخشی
اجتماعی برحسب نیاز)
ارائه خدمات پیگیری توانبخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمن (مداخله ،مشاوره ،درمان و توانبخشی) در
ابعاد آموزشی ،پزشکی ،روانی ،اجتماعی و حمایتی
توانبخشی مبتنی بر خانواده( خدمات مراقبتی بهداشتی  ،وضعیت دهی  ،مراقبت در تخت  ،جابجایی و روش های
ساده توانبخشی )
ترخیص معلوالن سالمندان و بیماران روانی مزمن از مراکز شبانه روی
ارائه خدمات آموزشی توانبخشی در مراکز روزانه به سالمندان ،معلوالن ،بیماران روانی مزمن و افراد با اختالالت طیف
اتیسم
ارزیابی حرفه ای و هدایت شغلی
ارزیابی و ارائه خدمات توانبخشی به افراد کم بینا LOW VISION
ارائه خدمات حرفه ای در کارگاه های تولیدی حمایتی

 -4مشخصات خدمت

-

شرح خدمت

-

نوع خدمت

خدمت به شهروندان G2C
 خدمت به کسب و کار G2B
 خدمت به دیگر دستگاه دولتی G2G

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی

رویداد مرتبط با:

 تولد

نوع مخاطبین

-

خدمات توانپزشکی
خدمات آموزش حرفه ای در مراکز غیردولتی به معلولین نیازمند مهارت آموزی
تامین کمک هزینه ایاب و ذهاب معلوالن ،سالمندان ،بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالالت طیف اتیسم به
مراکز روزانه توانبخشی ،حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی
پذیرش شدگان در مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی
افراد کم بینا
افراد معلول و خانواده های آنان
معتادان
تصدی گری
استانی

 منطقه ای
 آموزش

تاسیسات شهری

بیمه

نحوه آغاز خدمت

 تقاضای گیرنده خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت

معرفی نامه /متقاضی آزاد

سالمت
 ازدواج

شهری
 مالیات

اشتغال
بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص

 روستایی
تامین
اجتماعی

مدارک و گواهینامه ها

 انجام یک رویداد مشخص

ثبت مالکیت
وفات

سایر

تشخیص دستگاه

اصل 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  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص حق همگانی تأمین نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای
پزشکی
•ماده  39قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در خصوص طراحی نظام سطح بندی خدمات
حمایتی و توانمند سازی متناسب با شرایط بومی ،منطقه ای و گروه های هدف
•مواد  1،4و 6قانون ساختار نظام تأمین و رفاه اجتماعی
قوانین و مقررات مربوط

•ماده  3قانون جامع حمایت از معلوالن در خصو ص تأمین خدمات توانبخشی  ،حمایتی ،آموزشی مورد نیاز معلوالن با
مشارکت خانواده و همکاری بخش غیر دولتی
کنوانسیون حقوق معلوالن
ماده  26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دستورالعمل شرایط و ضوابط عمومی تأسیس ،اداره و نظارت مراکز غیر دولتی ارائه خدمات توانبخشی در منزل
دستورالعمل تخصصی مراکز ارائه خدمات توانبخشی معلوالن جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی  ،معلوالن ذهنی  ،سالمندان و
بیماران روانی مزمن در منزل
سند جامع پیشگیری از اعتیاد
ماده 26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده  15اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
سند جامع حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد

قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور
قانون ساختار جامع رفاه

آمار تعداد خدمت

 -5جزییات خدمت

گیرندگان(روز– ماه– سال)
مدت زمان ارایه خدمت:

بستگی به نوع مشکل دارد

تواتر

 یکبار برای همیشه بستگی به نوع مشکل دارد

حداقل بار در  :ماه  فصلسال

تعداد بار مراجعه حضوری
مبلغ
هزینه ارایه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیک

شم.اره حساب(های) بانکی

مطابق دستورالعمل جامع مالی



سازمان بهزیستی کشور




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

الکترونیکی

 جهت احراز اصالت فرد

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 جهت احراز اصالت مدارک
 سایر

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویایامرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

پیام کوتاه

 غیرالکترونیکی
ذکر

 -7ارتباط خدمت باسایرسازمانها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه

ذکر ضرورت

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

ضرورت

 غیرالکترونیکی

مراجعه

سایر (باذکر نحوه دسترسی)

 الکترونیکی
در مرحله درخواست خدمت

اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس

مراجعه

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

حضوری

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

www.behzisti-mz.ir

 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدارک
 به لحاظ نوع خدمت

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

در مرحله تولید خدمت

 الکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک
 تلفن گویایامرکز تماس

ارسال پستی
پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

ذکر ضرورت

در مرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدارک
 به لحاظ نوع خدمات

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک
 تلفن گویایامرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

ارسال پستی
پیام کوتاه

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

ذکر

ضرورت

مراجعه

 غیرالکترونیکی

حضوری

سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدارک
 الزام حضور فرد در جلسه

 -8ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای

اطالعاتی در

تی

در

د

س

ت

گا

گر

(

با

ذ
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نام

نام سامانه های دستگاه دیگر

سا

ه





فیلدهای مورد تبادل

نه

هه





یا

ای





با

د







ما

کد ملی







ن

نام دستگاه دیگر

فیلدهای مورد تبادل

برخط
Online

بانک جامع سازمان بهزیستی
کشور

استعالم
غیرالکترونیکی

دسته ای
()Batch

نام سامانه های دیگر

ی

استعالم الکترونیکی

ک

ال

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

)

عا

مراجعه

 غیرالکترونیکی

حضوری

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

استعالم الکترونیکی

اگر استعالم

 -10عناوین

فرایندهای خدمت

 -2مصاحبه تخصصی مددکار جهت تصمیم گیری
 -3ارائه خدمات تخصصی

دسته ای

)(Batch

برخط
Online

 -1ثبت در خواست

















غیرالکترونیکی
است:
 استعالم توسط
خود دستگاه انجام
می شود.
 استعالم توسط
خود مراجعه کننده
انجام می شود.

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
شروع

ثبت در خواست

مصاحبه تخصصی مددکار جهت تصمیم گیری

ارائه خدمات تخصصی

پایان

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

33394903

Mazandaran.behzisti@chmail.ir

واحد مربوط :معاونت های تخصصی

