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 مقدمه:

و  631مداد   "ب"قانون اساسی و به استناد بند  44اصل در راستای اجرای سیاست های 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتمدایی و ررهنیدی  641ماد   "الف"همچنین بن 

مبنی بر واگذاری امور به بخش غیر دولتدی و بده منردور اراخده تد مای یمدا تی   کشور

به ارراد و تانوارهای نیازمند  از رر دک کنینیدا هدای مد دکاری اجتمدایی ،  وتخصصی

دسدتورالعمل  "دولتی و مجتمع های ت مای بهز ستی غیر  امناخی تیئه تیر ه،موسسای 

 بده ردرز ز در که "واگذاری پرون   های ارراد و تانواد  های نیازمن  به بخش غیر دولتی

د تصو ب رورای معاونین سازمان قرار گررتده، مور 66/9/6331در جنسه مورته ت و ن و 

 جهت اجرا ابناغ می گردد. 

 

 : کلیات 6ماده 

منرور از موسسای غیر دولتی در ا ن دستورالعمل کنینیا های مد دکاری اجتمدایی  

امنا ی و مجتمع های  تد مای بهز سدتی یغیدر  تیئه،کانون ها و  موسسای تیر ه و 

قانون تنریم بخشدی از مردررای مدالی دولدت  61د  دولتی( می بارن   که بر اساس ما

 مجنس رورای اسنامی مجوز رسمی رعالیت در ارت دارته ان . 6331مصوب سال 

 

 : ارائه خدمات به نیازمندان از طریق کلینیک های مددکاری اجتماعی 6ماده 

 :الف( نحوه دریافت خدمات
ت در اردت تد مای م دجو انی می توانن  به کنینیا های مد دکاری اجتمدایی جهد (6

تخصصی منترل رون  که یسب تشخیص کمیته های استانی و رهرسدتان قابدل بدازتوان 

 بارن .

مد دکاری  پرون   بده هدر کنینیدا 311سازمان بهز ستی استان مجاز است تا ی اکثر  (6

 پرون  (.  611واگذار نما  ی به ازای هر کاررناس  اجتمایی

مد دکاری  اجتمایی  ا کاررناس ت مای اجتمایی کنینیدا : در صوری نبود  ا کمبود م دکار 6تبصر 

می توان  از سا ر ررته های مرتبط از جمنه روان رناسی، مشاور ، ینوم اجتمایی ، مطالعدای  اجتمایی

 زنان، ینوم تربیتی، برنامه ر زی و ررا  اجتمایی به ینوان کاررناس استفاد  نما  .

مایی با د  ید اقل دارای مد را کاررناسدی مد دکاری مسئول رنی کنینیا م دکاری اجت : 6تبصر  

 اجتمایی  ا ت مای اجتمایی بار . 

کاررناسان مجدرب و کدارمزمود  را  هستن موظف م دکاری اجتمایی  ی مسئولین کنینیا ها: 3تبصر  

 که از مهاری های لازم برای برقراری ارتباط و اجرای اصول کار با م دجو ان و مراجعان برتوردارن  جذب

 نمود  و به رور ثابت به کار گمارن .
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کنینیا های م دکاری اجتمایی موظف هستن  کاررناسان تود را به رور سالانه به دور  های : 4تبصر  

مموزری که با هماهنیی معاونت امور اجتمایی در زمینه های یرره ای منها برگزار می رود ایزام دارند . 

که سالانه از سوی  م دکاری اجتمایی ی و رتبه بن ی کنینیا ها گواهی یضور در ا ن دور  ها در ارز ابی

  دارای امتیاز تواه  بود. ،صوری می گیردسازمان بهز ستی 

وجود ن ارته بار  و  اجتمایی چنانچه در رهرستان و منارری از استان کنینیا م دکاری (3

ا همداهنیی و موجود بد اجتمایی م دکاری  ا امکان ارتتاز من وجود ن ارد ، کنینیا های

ص ور مواررت سازمان بهز ستی استان مجاز به ارتتاز ید اکثر دو ردعبه بده ازای هدر 

 می بارن . اجتماییکنینیا م دکاری 

نحو  اراخه ت مای در ا ن رعبای تابع سا ر مواد ا ن دسدتورالعمل در بدار  نحدو  اراخده 

 ت مای کنینیا های م دکاری اجتمایی تواه  بود.

محسوب مدی ردود. کنینیدا  رعبمسئول رنی  م دکاری اجتمایی رنی کنینیا مسئول:  6 تبصر

ی ترجیحدا  مد دکاری ه تامین  ی اقل  ا نیروی کاررناسبرای هر رعبه موظف بم دکاری اجتمایی 

کده  است اجتمایی  ا ت مای اجتمایی ( و در صوری نبود ا ن نیروها ، موظف به استفاد  از کاررناسانی

  اسامی منها ذکر ر . 6  بن  الف ماد6ء ذ ل جز 6در تبصر  

موظف به بازد   ماهیانه و م اوم از  م دکاری اجتمایی : صایب امتیاز و مسئول رنی کنینیا6تبصر 

رهای لازم به و ژ  مبایث و اصدول یررده ای مچنین موظفن  نسبت به اراخه مموزرعالیت رعب بود  و ه

 .  ما ن اق ام نم دکاری اجتمایی به کاررناسان رعب 

مسئولیت رعب با کنینیا م دکاری اجتمایی بود  که مجوز منهدا را در اردت داردته و تدابع : 3تبصر  

 مد دکاری اجتمدایی ی نرارتی سازمان بهز ستی می بارن  و در درجه بن ی کنینیدا هداررا ط 

کاری مد د رعبای روق نیز مورد ارز ابی قرار گررته و نمدرای منهدا در رتبده بند ی نهدا ی کنینیدا

 مورد نرر تواه  بود. اجتمایی

سازمان بهز ستی استان ها مجازن  با کانون کنینیا های مد دکاری اجتمدایی کشدور و  (4

رعبای من در استان ها در تصوص تاسیس کنینیا های م دکاری اجتمایی  و  ا انعرداد 

 همکاری نما ن .  واگذاری پرون   ها تفاهمنامه جهت 
 

 مات حمایتی :ب( نحوه پرداخت یارانه خد
 ارانه اراخه ت مای به نیازمن ان قابدل بدازتوان از رر دک کنینیدا هدای مد دکاری  -6

ر دال اسدت کده از سدوی  11111ی اکثر تا سدرف ماهیانه اجتمایی به ازای هر پرون   

پرداتت مدی  م دکاری اجتمایی به کنینیا و رهرستان هر ما  سازمان بهز ستی استان

 رود. 
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مور اجتمایی موظف است با تعیین راتص ها ی  نسبت به رتبه بند ی کنینیدا هدای معاونت ا تبصره: 

  م دکاری اجتمایی های ایم دکاری اجتمایی اق ام و  ارانه مذکور بر اساس رتبه بن ی روق به کنین

 پرداتت رود. 

در راستای ررز کمکی مورک بده امدر بدازتوانی  م دکاری اجتمایی چنانچه کنینیا -6

ر ال به صدوری کمدا بندایو   6111111سازمان بهز ستی استان مبنغ  م دجو گردد

توانمن  سازی از محل ایتبارای تخصیصی که به همین منرور به بهز ستی اسدتان ابنداغ 

 پرداتت  می نما  . م دکاری اجتمایی می رود به کنینیا
 می بارن  .مرجع تا ی  سطح بازتوانی و میزان من کمیته های بازتوانی رهرستان  :6تبصر 

ید اکثر تدا مستمری مد دجو انی نسبت به قطع سازمان بهز ستی استان در صوری بازتوانی  :6تبصر 

ید اکثر تدا و یما ت های غیر مستمر و پی گیری های مربوره کماکانی  اق ام بازتوانی(   رش ما  بع  از

رد. بد  هی اسدت مستمری( توسط کنینیا های م دکاری اجتمایی صوری می گی قطع رش ما  پس از

و پس از ا ن دستورالعمل تواه  بود 3ماد  از 3بن  پرداتت  ارانه اراخه ت مای ، پس از بازتوانی مشمول 

 من ررد از چرته یما ت سازمان تارج می رود.

بهز ستی رهرستان موظف است در راسدتای اجرا دی  ادار سازمان بهز ستی استان و -3

راد تفاهمنامه با کنینیا هدای مد دکاری ی  دا سدا ر نمودن ا ن دستورالعمل نسبت به انع

 موسسای غیر دولتی برای د یر م دجو ان( اق ام نما  .
تفاهم جرای  ا ن دستورالعمل سازمان بهز ستی استان  بر اساس ررم ا رون  سازی : به منرور  کسانتبصر 

 نما  .  نامه با بخش غیر دولتی اق ام می نامه تیپ پیوست نسبت به انعراد تفاهم

مدور   64116/6/361در صورتی که بهز ستی استان ها در اجرای دستورالعمل ردمار   -4

( با کنینیا های م دکاری اجتمایی یر  قدرارداد  و بده منهدا 31جاریی در سال 64/66/34

معتبر بود  و به قوی تود باقی اسدت  31پرون   واگذار نمود  ، کنیه قراردادها تا پا ان سال 

نامه با کنینیا های م دکاری اجتمایی ربک رو ه  کسان و بدر  نوای متی یر  تفاهماما از س

 اساس مفاد ا ن دستورالعمل صوری تواه  گررت. 

مد دکاری  یسا ر ررز ها ی که بهز ستی استان ها اجدرای منهدا را بده کنینیدا هدا -1

دا دی و ....( واگذار می کنن ی تشکیل گرو  های همیار زنان، اجدرای ردرز رردر ز اجتمایی

مشمول ضوابط و مرررای همان ررز می بارن  و پرداتت های منها مطابک ضدوابط و یرد  

 نامه های مربوره هستن . قرارداد  ا تفاهم

 

 ج( فرایند ارائه خدمات :
 رخوس ررا ن  اراخه ت مای توسط کنینیا های م دکاری اجتمایی به ررز ز ر می بار :

مایی برای مد دجو انی کده راقد  پروند   اجتمدایی در پذ رش و تشکیل پرون   اجت -6

 بهز ستی هستن   ا پرون   منها ناقص است.
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کنینیا م دکاری اجتمایی می با ست مرنا ی کامل بده دسدتورالعمل هدا و -6-6

سازمان داردته بارد  و  ابناغی بخشنامه های ارسالی بالاتص دستورالعمل یما تی

 براساس من یمل نما ن .

بهز ستی استان مدی با سدت پروند   مد دجو ان پشدت نوبدت و  زمانسا -6-6   

را جهت بررسی ررا ط پذ رش  ،تشکیل و تکمیل پروند   بده م دجو ان  درتواست

وب  هی است کنینیا ها نمی توانند  رسسدا   ری اجتمایی ارجاع نما  کنینیا م دکا

 ، م دجو را پذ رش نما ن .ومسترل ب ون ارجاع از سوی بهز ستی 

ما  از تشدکیل پروند    1در تصوص من دسته از م دجو ان که ی اکثر م ی  -3-6

منها در بهز ستی می گذرد و پذ رش و تشکیل پرون   به رور کامل توسدط مد دکار 

مد دکاری  بهز ستی انجام ر   است نیازی به تشکیل مج د پرون   توسط کنینیدا

 نیست. اجتمایی

ت نسبت به انجام مصایبه ، بازد   منزل ، می با س م دکاری اجتمایی کنینیا -4-6

در تصوص م دجو ان ج    و راقد  پروند   تهیه گزارش و تکمیل ررمهای مربوره 

 اق ام نما ن .های ابناغی مطابک دستورالعمل کامل در بهز ستی 

پس از بررسی وضعیت اقتصادی ،  م دکاری اجتمایی چنانچه کنینیا -1-6

را  ری ر   توسط ادار  بهز ستی رهرستان ، رردی معراجتمایی و ررهنیی م دجو

بهز ستی رهرستان  ادار   واج  ررا ط یما ت تشخیص ده  می با ست با هماهنیی

 نسبت به تشکیل  ا تکمیل پرون   م دجو اق ام نما  .

وضعیت اقتصادی ، اجتمایی و ررهنیی مد دجو و  بررسی ی اکثر مهنت جهت -1-6

ا سدت در مدی ب م دکاری اجتمایی کنینیا .می گرددروز تعیین  61تشکیل پرون   

 پرون   ها را به بهز ستی رهرستان جهت تأ ی  ارسال نما  .رول ا ن مهنت  

رناسا ی مشکنای رردی و تانوادگی م دجو ان از رر ک ارنایای یاصدنه از مصدایبه  -6

 ،بازد   منزل و ...

جستجوی را  یل و ت و ن ررز کمکی در راستای توانمندد  سازییمعرری بده مراکدز  -3

 یرره ای ، تشکیل تعاونی و ... ( –رنی 

 انجام اق امای و پیییری های لازم جهت پرداتت کما های هز نه های غیر مستدمدر -4

ممدوزش هدای ی کما هز نه درمان، تهیه مواد غذا ی ، سرما ه کار ، بیمه های اجتمدایی ، 

رنی و یرره ای و مموزش مهاری های زن گی ، کما هز نه تحصینی ررزن ان و ...(بر اساس 

 .دستور العمل های ابناغی
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   انجدام  مد دکاری اجتمدایی : کنیه امور اداری و پیییری های مربوط به ت مای توسط کنینیا6تبصر 

 می رود. 

جمنه پرداتت مستمری ها توسط سدازمان بهز سدتی  از یه پرداتت های نر ی به م دجو ان : کن6تبصر  

موظف به پیییری و در ارت ت مای  م دکاری اجتمایی کنینیا،انجام می رود. در مورد سا ر ت مای 

 و تحو ل منها به م دجو در ازای در ارت رسی  می بار .

تد ماتی کده  مجاز نمی بار  م دجو ان را جهت پیییری در اردت م دکاری اجتمایی : کنینیا3تبصر  

مطدابک بهز ستی ارجاع ده  و در صوری تخندف اداری و دوا ر تود موظف به انجام  ا پیییری منهاست به 

 ود.برتورد  می ر تاری م دکاری اجتمایی کنینیابا دستورالعمل  ا ن 4ماد  

 اراخه ت مای م دکاری جهت اجرا ی نمودن برنامه کمکی  -1

جهت استفاد  و پیون  م دجو ان با منها در راسدتای رناسا ی منابع اجتمایی و محنی  -1

 توانمن  سازی 

 .انجام پیییری های م دکاری قبل ، یین و پس از بازتوانی -1

،  مد دکاری اجتمدایی ما  پس از تحو ل پرون   به کنینیا 6در صورتی که ی اکثر تا  -3

از  3 مای مشمول بن  پرداتت  ارانه اراخه تمشخص ر  که تانواد  غیر قابل بازتوان است 

 ا ن دستورالعمل تواه  بود.  3 ماد 

 کنینیدا بده « ارانه اراخه ت مای به نیازمن ان قابدل بدازتوان» ی اکثر م ی پرداتت  -9

ما  تعیین می گردد . در پا ان م ی روق  ارانه های  63برای هر پرون    م دکاری اجتمایی

 3از مداد   3 ارانه های بن  ان نش   ، مشمول در قبال هر  ا از پرون   های بازتو پرداتتی

 ا ن دستورالعمل تواه  ر . 

 

ت امنـایی و یئـطریق موسسات خیریـه   ه دان ازــدمات به نیازمنـ: ارائه خ3ماده 

 مجتمع های خدمات بهزیستی )غیر دولتی(

 :الف( نحوه دریافت خدمات و یارانه مربوطه
امندا ی و مجتمدع هدای تد مای  تیئده در ارت ت مای از رر ک موسسدای تیر ده، -6

 بهز ستی ی غیر دولتی( در رابطه با نیازمن ان غیر قابل بازتوان می بار .
واگذاری پرون   مد دجو ان قابدل بدازتوان بده در صوری تشخیص بهز ستی استان و رهرستان  :6تبصر 

مکدان  ه داردتنو مجتمع های ت مای بهز ستییغیر دولتدی( مندوط بد موسسای تیر ه و هئیت امنا ی

و رردته هدای  مد دکاری اجتمداییرامل با م را ی اقل کاررناسی ی  نیروی تخصصی مکفی و مناسب

 ارانه و کمدا  .می بار  بنامانع (  ا ن دستورالعمل6بن  الف ماد  6 ذ ل جزء 6در تبصر  مرتبط روق الذکر 

   تواه  بود. های م دکاری اجتماییکنینیا   ارانه های پرداتتی بهبه منان مطابک  بنایو  توانمن  سازی

امنا ی و مجتمع هدای تد مای بهز سدتییغیر دولتدی(  در صدوری  تیئهموسسای تیر ه و  - 6تبصر  

اتذ مجوز تاسیس کنینیا های م دکاری اجتمدایی اقد ام نما ند . در به  دارتن ررا ط می توانن  نسبت
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از جمنده پرداتدت  ارانده و  اری اجتماییم دک یا ن صوری کنیه ضوابط مرتبط با رعالیت کنینیا ها

 کما بنایو  توانمن  سازی و ...  بر ا ن وای ها ایمال می گردد.

 تیئدهتیر ه،  هموسس پرون   به هر 311سازمان بهز ستی استان مجاز است تا ی اکثر  -6

امنا ی و مجتمع های ت مای بهز ستی ی غیر دولتی(  واگذار نما  ی به ازای هر کارردناس 

 پرون  (.  611

مراکددز                     اراندده اراخدده تدد مای بدده نیازمندد ان غیددر قابددل بددازتوان از رر ددک »  -3

          نامده پرداتدت ر ال می بار  که در قبدال یرد  تفداهم 31111ی اکثر مبنغ «غیردولتی

 می رود. 

 

 :ب( فرایند ارائه خدمات
امندا ی  تیئهزتوان توسط موسسای تیر ه و ررا ن  اراخه ت مای به م دجو ان غیر قابل با

 به ررز ز ر می بار :     غیر دولتی ت مای بهز ستی مجتمع های

 پیییری امور درمان و وضعیت سنامتی و به ارتی م دجو ان و تانواد  منان-6  

 پیییری وضعیت مسکن ی تر   ، ساتت، تعمیر ، ود عه مسکن ، اجار  و ...(-6

به بیمه ی بیمه ت مای درمانی، بیمده تدامین اجتمدایی ، بیمده پیییری امور مر وط -3

 روستا یان ویشا ر ، بیمه مکمل و ...(

 پیییری امور ورزری و تربیت ب نی -4

 پیییری امور مرتبط با پرداتت هز نه های کفن و درن-1

 پیییری کما هز نه پرداتتی  به تانواد  های دارای ررزن ان چن  قنو -1

 تغذ هی تهیه مواد غذا ی ، ریر تشا و ...( امور مربوط به-1

 پیییری امور مربوط به پرداتت یی ی و پاداش و ... -3

 پیییری امور مربوط جهیز ه و ازدواج و پرداتت به م دجو ان متراضی -9

 پیییری امور ررهنیی و تربیتی و اجرای برنامه های مربوط-61

نی، تحصینی ، مهاری های زن گی ، برنامه ر زی در جهت اراخه مموزش یپیش دبستا-66

 ررهنیی و یری تی و ...(

 

 : نظارت 4ماده 

موسسای غیر دولتی مورد نرر در ا ن دسدتورالعمل و نحدو   یسن انجام کار نراری بر -6

مدذکوردر لعمل هدای منها تابع ضدوابط و مردررای و دسدتورارسی گی به تخنفای ایتمالی 

قانون تنریم بخشی از مرررای دولدت مصدوب 61  دستورالعمل نراری بر مراکزموضوع ماد

 می بار . کشور سازمان بهز ستی  61/3/6331جنسه مور  
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کنیه وای های بخش غیردولتی همکار در اجرای ا دن دسدتورالعمل موظفند  گدزارش  -6

 رعالیت ها و اق امای تود را به رور منرم به بهز ستی استان و رهرستان گزارش نما ن . 

 ستی استان نیز هر رش ما   کبار گزارش رعالیت ها را بده درتدر امدور زندان سازمان بهز

 وتانواد  اراخه می نما  .

وای های مورد نرر در ا ن دستور العمل موظف به مستن  سازی رعالیت و اق امای تود  -3

و اراخه گزارش های تحنینی از ررا ط و نحو  اراخه ت مای ، تنیناها و مشکنای ایتمدالی و 

 هکارهای جذب و جنب منابع اجتمایی می بارن . را
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 باسمه تعالی

 شماره:                            سازمان بهزیستی کشور                                     

 تاریخ:                                                                                                

 سازمان بهزیستی استان ....  

 

 /تفاهم نامه بین بهزیستی و کلینیک مددکاری اجتماعی

 مجتمع خدمات بهزیستیت امنائی /موسسات خیریه /هیئ
 

 

 

 مقدمه:
و  631مداد   "ب"و به اسدتناد بند  قانون اساسی 44اصل اجرای سیاست های  در راسدتای

هارم توسعه اقتصادی ، اجتمدایی و ررهنیدی قانون برنامه چ 641ماد   "الف"همچنین بن 
اسنامی ا ران و دستورالعمل اجراخی واگدذاری  پرون   های ارراد و تانواد  های نیازمن  به بخدش جمهوری 

ریمدابین ادار  بهز سدتی رهرسدتان /  تفداهم نامده ا نغیر دولتی  به رمار               مور                       

 به نشانی   ررزن            ن گی تانم / مقای به نما    استان 

موسسه /کنینیا م دکاری اجتمایینامی   می رود و « بهز ستی »از  ا ررف که پس از ا ن 

                                   به رمار  پروانه رعالیتت امناخی/مجتمع ت مای بهز ستییغیر دولتی(ئتیر ه/هی

 به نشانی   ن ررز   نما ن گی تانم/مقای به
نامی   می رود از ررف د یر منعر  گرد   و «  /موسسه/مجتمعکنینیا»به اتتصار  تفاهم نامه که در ا ن 

 رررین متعه  و منزم به اجرای کنیه مفاد من گرد  ن .

 

 : تفاهم نامه موضوع -6ماده 
ضددوابط  ربددک تخصصددی اجتمددایی یمددا تی و   سددازی و اراخدده تدد مایددددرای برنامدده توانمندددداج

بده تعد اد        "د  های نیازمند  بده بخدش غیدر دولتدیواگذاری پرون   های ارراد و تانوا "ورالعملدددست

 .  موسسه/مجتمع/پرون   ررد  ا تانواد  های نیازمن  به کنینیا

 

 : تفاهم نامهمدت  -3ماده 
مد ی  به /موسسه/مجتمعنینیاکبین بهز ستی و   تار خ تا  از تار خ  تفاهم نامها ن 

  کسال منعر  می گردد. 

 تفداهم نامدها ن  /موسسه/مجتمعورضا ت بهز ستی از یمنکرد کنینیا تبصر  : در صوری توارک رررین

 قابل تم    می بار . 

 

 : تفاهم نامه محل اجرای -4ماده 
 واقع در استان     /موسسه/مجتمعدر محل کنینیا تفاهم نامهمفاد موضوع ا ن 

 اجرا می گردد.      تیابان                     رهرستان 
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 : تفاهم نامهمبلغ  -1ماده 
 مبنغ  هر ما  /غیرقابل بازتوانپرون   تانواد  های قابل بازتوان بهز ستی به ازاء واگذاری تع اد 

  /موسسده/مجتمعبراساس گزارش پیشررت کار توسط کنینیا به ینوان  ارانه اراخه ت مای ر ال 

 پرداتت می نما  .

 بدده کمددا بنددایو  توانمندد  سددازیبدده ینددوان   مبنغ بازتوان ر  تانواد   ستی بابت هر هزب

 پرداتت می نما  . /موسسه/مجتمعاکنینی

یناو  بر نراری بر یسدن  ، مطابک با دستورالعمل اجراخی من سازمان بهز ستی استان و رهرستان–تبصر  

 نما  . می ا و در ارت ها نراریو کنیه پرداتت ه تفاهم نامه بر نحو  اجرای  اجرای کار

 

 تعهدات:  -1ماده 
استان اردها و ضدوابط و مردررای  ن موظف /موسسه/مجتمعوکنینیا بهز ستی استان و رهرستان سازمان

 نیدز و دستورالعمل های ابناغی در تصدوص نحدو  تاسدیس ، ادار  و انحندال پیشدین پیش بینی ر   در 

نحدو    در تصدوص "اد و تانواد  های نیازمن  به بخش غیر دولتیپرون   های اررواگذاری  "دستورالعمل

را دقیرا ریا ت و به منها یمل  و غیر قابل بازتوان بازتوانی تانواد  های قابل بازتوان ی ویما تاراخه  ت مای 

 نما ن .

 

 

  /موسسه/مجتمعتماعیکلینیک مددکاری اج                                        یبهزیست سازمان ایندهنم      

   نام و نام خانوادگی         نام و نام خانوادگی           

 تاریخ و امضا           تاریخ و امضا             
 

 

 

 

 

 

 

 
 


