
وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

ی مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی تحت نظارت بهزیست51باستناد ماده 

استان 

در فضای جلب و جذب مشارکتهای مردمی هرگونه اقدام به منظور -5بند 

رالعمل باستناد مفاد دستوباید توسط موسسه غیر دولتی مجازی و غیر مجازی 

جلب و جذب مشارکتهای مردمی و با هماهنگی سازمان و کسب مجوز الزم از 

به کمیسیون مربوطه صورت پذیرد و گزارش مالی مشاکتهای مردمی موسسه

بهزیستی استان اعالم گردد 
عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 

انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

ی موسساتی که پروانه تاسیس خود را از سازمان بهزیستی دریافت م-2بند 

, دیره نمایند موظف هستند درصورت هرگونه تغییرات درترکیب اعضای هیات م

و مراتب را قبل از تعییر, و اقامتگاه قانونی موسسه , بازرسان , مدیر عامل 

.  عالی برسانند / آگهی درروزنامه رسمی دبیرخانه کمیسیون استانی 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

تغییرات باید در چارچوب اهداف اساسنامه موسسه صورت -2بند 

ه ثبت گرفته و سپس در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ب

حفظ و نگهداری از اصل پروانه تاسیسموسسه بر -3بند . برسد 

عهده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه می باشد 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

ثبت عملکرد صورتحساب های مالی موسسات غیر دولتی -4بند 

مه و ارائه اظهارنامه و ترازنا( دفتر روزنامه و دفتر کل ) دردفاتر مالی 

مالیاتی ساالنه درپایان سال مالی و گزارش حسابرسی رسمی به

است علی الزامی/ سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه کمیسیون استانی 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

هرگونه اقدام به منظور جلب و جذب مشارکتهای مردمی در فضای -5بند 

العمل مجازی و غیر مجازی توسط موسسه غیر دولتی باید باستناد مفاد دستور

جلب و جذب مشارکتهای مردمی و با هماهنگی سازمان و کسب مجوز الزم از 

ه به کمیسیون مربوطه صورت پذیرد و گزارش مالی مشارکتهای مردمی موسس

.بهزیستی استان اعالم گردد 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

را موسسه موظف است هر گونه افتتاح یا بستن حساب بانکی:  51ماده 6بند 

امه ضمنا عملکرد حسابهای مربوطه را در دفاتر و ترازن. به سازمان اعالم نماید 

.ساالنه لحاظ نماید 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

را موسسه موظف است هر گونه افتتاح یا بستن حساب بانکی:  51ماده 7بند 

امه ضمنا عملکرد حسابهای مربوطه را در دفاتر و ترازن. به سازمان اعالم نماید 

.ساالنه لحاظ نماید 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

را موسسه موظف است هر گونه افتتاح یا بستن حساب بانکی:  51ماده 8بند 

امه ضمنا عملکرد حسابهای مربوطه را در دفاتر و ترازن. به سازمان اعالم نماید 

.ساالنه لحاظ نماید 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

بر پذیرش و ثبت مشخصات کامل کارکنان و خدمت گیرندگان:  51ماده 9بند 

و و حفظ( بصورت الکترونیکی یا دفتری ) اساس دستورالعمل تخصصی 

نگهداری اطالعات و سوابق در پرونده های مربوطه را رعایت کامل اصول راز 

. داری حرفه ای و حفظ حریم خصوصی الزامی است 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس 

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

ز هرگونه انحالل موسسه باید بر اساس مفاد اساسنامه و پس ا:  51ماده 10بند 

بدیهی است در مورد . اطالع رسانی به سازمان بهزیستی صورت پذیرد 

دت سازمان بهزیستی ظرف م, موسساتی که مجوز مرکز تبعی از سازمان دارند 

.یکماه نسبت به تعیین تکلیف مددجویان مقیم مرکز اقدام می نماید 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

مسئولیت تمامی فعالیت های موسسات غیر دولتی و مراکز:  51ماده 11بند 

.  تبعی و تحت پوشش آنان به عهده اعضای هیات مدیره می باشد 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

خارج از محدوده , هرگونه فعالیت موسسات غیر دولتی :  51ماده 12بند 

صورت جغرافیایی کشور باید مطابق قوانین جاری کشور و با هنماهنگی سازمان

.  پذیرد 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

موسسات غیر دولتی مکلفند در مکاتبات خود با سایر نهادها و :  51ماده 13بند 

آرم و سربرگ مخصوص موسسه استفاده کنند و الزم است قبل از, سازمان ها از مهر 

ی اعالم عالی به صورت کتب/تمامی موارد مذکور را به دبیرخانه کمیسیون استانی , آن 

جوز و با م) این موارد نباید با مهر و آرم سازمان مشابهت داشته باشد و عبارت . نمایند 

.در آن قید شود ( تحت نظارت سازمان بهزیستی 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس 

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

موسسات غیر دولتی مکلفند در مکاتبات خود با سایر نهادها و :  51ماده 13بند 

آرم و سربرگ مخصوص موسسه استفاده کنند و الزم است قبل از, سازمان ها از مهر 

ی اعالم عالی به صورت کتب/تمامی موارد مذکور را به دبیرخانه کمیسیون استانی , آن 

جوز و با م) این موارد نباید با مهر و آرم سازمان مشابهت داشته باشد و عبارت . نمایند 

.در آن قید شود ( تحت نظارت سازمان بهزیستی 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس 

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

موسسات غیر دولتی مکلفند در مکاتبات خود با سایر نهادها و :  51ماده 13بند 

آرم و سربرگ مخصوص موسسه استفاده کنند و الزم است قبل از, سازمان ها از مهر 

ی اعالم عالی به صورت کتب/تمامی موارد مذکور را به دبیرخانه کمیسیون استانی , آن 

جوز و با م) این موارد نباید با مهر و آرم سازمان مشابهت داشته باشد و عبارت . نمایند 

.در آن قید شود ( تحت نظارت سازمان بهزیستی 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

بویژه در , هر گونه استفاده ابزاری از جامعه هدف سازمان و مددجویان :  51ماده 16بند 

تصویری , تبلیغات برای جلب مشارکت های مردمی از طریق آگهی های صوتی 

درج تصویر در پوستر و امثالهم اکیدا ممنوع, دررسانه های گروهی و فضای مجازی 

د نظارت موضوع عالوه بر رسیدگی مطابق فرآین, در صورت بروز چنین تخلفاتی . است 

. قابل پیگرد قانونی در مراجع قضایی نیز خواهد بود , حسب مورد , سازمان 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

ماه قبل از اتمام اعتبارپروانه تاسیس برای3موسسات غیر دولتی باید :  51ماده 19بند 

.تمدید پروانه مذکور اقدام کنند 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

موسسات غیر دولتی موظف  به اعالم تاریخ و محل برگزاری مجامع :  51ماده 20بند 

. .عمومی خود به سازمان می باشند 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

در صورت بروز هرگونه تخلف در  موسسات غیر دولتی  دارای مجوز از: 51ماده 21بند 

ان و بازرس  و مدیر عامل موسسه درقبال سازم, رئیس هیات مدیره , سازمان بهزیستی 

..سایر مراجع قانونی ذیصالح پاسخگو خواهند بود 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

در صورت بروز هرگونه تخلف در  موسسات غیر دولتی  دارای مجوز از: 51ماده 21بند 

ان و بازرس  و مدیر عامل موسسه درقبال سازم, رئیس هیات مدیره , سازمان بهزیستی 

..سایر مراجع قانونی ذیصالح پاسخگو خواهند بود 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی موسسات غیر دولتی  دارای مجوز از : 51ماده 22بند 

, عالی / ی مبنی بر لغو اعتبار آن توسط کمیسیون نظارت استان, سازمان بهزیستی و صدور رای 

وی مطابق با مفاد اساسنامه الگ, هیات یا مدیر تصفیه موسسه موظف به انجام مراحل انحالل 

.  اشد سازمان تا درج آگهی درروزنامه رسمی کشور و اعالم کتبی آن به سازمان بهزیستی میب

.  مجاز به پیگیری قضایی در این خصوص است , سازمان بهزیستی , در غیر اینصورت 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوزو نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیر دولتی 51باستناد ماده 

تحت نظارت بهزیستی استان 

در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی موسسات غیر دولتی  دارای مجوز از : 51ماده 23بند 

اقدامات, سازمان بهزیستی که منجر به وارد شدن خدشه به جایگاه اجتماعی سازمان گردد 

.قانونی و الزم در خصوص احقاق حق سازمان صورت خواهد پذیرفت 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 
انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی , اداره , باستناد دستورالعمل تاسیس 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



آشنایی با مقررات عمومی 

و جعل اسناد در نظام اداری 

( گزارشات مددکاری ) 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



مومی مقررات ع–وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

جعل چیست ؟ 
ته و امضای جعل یعنی اینکه فردی نوشته را بوجود آورد و یا تغییر دهد به صورتیکه نوش

ی میخواهد دروغ را به جا( جعل کننده)یعنی فرد جاعل . جدید بر خالف حقیقت باشد

.حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد

قانون مجازات های اسالمی 532ماده 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



مومی مقررات ع–وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مجازات جعل  کننده چیست ؟ 

:مجازات وی از این قرار خواهد بود

عالوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به 

وم حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت جزای نقدی  محک

.خواهد شد
قانون مجازات اسالمی 532ماده 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



مومی مقررات ع–وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

مجازات جعل  کننده چیست ؟ 
:جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی 

قانون مجازات اسالمی، مجازات 536به موجب ماده 
یف شخصی که اسناد یا نوشته های غیر رسمی را تحر

یا جعل نماید؛ عالوه بر جبران  خسارت وارده، حبس
.از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی است

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



مومی مقررات ع–وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی 

آیا میدانید ؟ 

معنوییامفادیجعل–جعلانواع
ودولتیاداراتکارکنانازیکهراگراسالمی،مجازاتقانون534و533مادهموجببه

بهراجعقراردادهایونوشته هاتحریردرعمومیخدماتبهمامورینوقضائیمراجع
یاهنددتغییرراآنمضمونیاموضوعمثالبرای)شوندتحریفوجعلجرم مرتکبوظایفشان

امریادکنن تحریفراطرفینازیکیتقریریاتیامهررسمی،مقاماتازیکینوشتهوگفته
(هنددجلوهشدهاقراراستنشدهاقراربدانکهراچیزییاباطلراصحیحییاصحیحراباطلی
پرداختیاسالپنجتایکازحبسبهوارده، خسارتجبرانواداریمجازات هایبرعالوه
تکبمرگاههرنیستنددولتیمسئولیاکارمندکهاشخاصی.شدخواهندمحکومنقدیجزای
ایسالسهتاماهششازحبسبه وارده،خسارتجبرانبرعالوهشوند،مذکورجرایمازیکی

.شدخواهندمحکومنقدیجزایپرداخت

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی  

مقررات عمومی 

مددکاران و مسئولین فنی همکار در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان

ارسال گزارشات مددکاری بازدیدازمنزل خالف واقع  و 

ارسال  رسمی و ثبت در سامانه های مرتبط جزء کدام 

دسته از انواع جعل بحساب می اید و مجازات آن چیست ؟

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی  

مقررات عمومی 

مددکاران و مسئولین فنی همکار در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان

ازدید ثبت  غیرواقع فعالیت ها و گزارشات مددکاری ب

می تواند چه تبعاتی LIFTPLUSEازمنزل در سامانه 

برای مسئل فنی مرکز در بر داشته باشد ؟

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی  

مقررات عمومی 

مددکاران و مسئولین فنی همکار در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان

آیامی دانید که ثبت غیرواقع فعالیت ها و گزارشات 

 LIFEPLUSEمددکاری و بازدید ازمنزل در سامانه 

می تواند سند در ر استای اثبات جعل محسوب شود ؟

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس 

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



(  اومیکرون) وظایف و ضوابط الزم الرعایه در پیک ششم گسترش ویروس کرونا 

در موسسات و مراکز دولتی و غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان فارس
.  نفر عضو 15برای حداکثر تشکیل جلسات اداری در سالن ها•
.  تو مراجعین فاقد ماسک  به ادارات و مراکزوموسسات دولتی و غیر دولتی تحت نظارممانعت از ورود افراد•
جهت ارجاع به هیات تخلفات اداری. ) رصد پرسنل جهت استفاده از ماسک و تزریق حداقل دو دوز واکسن •

(  کشور 
ممانعت ازورود پرسنل با تست مثبت به محل کار شامل مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی •
. نظارت های بهمن ماه بصورت مجازی و در صورت ضرورت با رعایت پروتکل های بهداشتی وارد مرکز شوند•
ر دولتی رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ورود به مراکز توسط مسئول فنی مراکز و موسسات دولتی و غی•

بهزیستی استان تحت نظارت
هداری خصوصا موسسات و مراکز نگ. )معرفی پرسنلی که حداقل دو دوز واکس تزریق ننموده اند شناسایی و•

(و شبانه روزی
. بغیر از پرسنل مرکز و ناظرین بهزیستی استان در صورت لزوم , عدم ورود افراد غیر•
زم ال.) ورود هر شخصی به مرکز ابتدا با درخواست ایشان و موافقت مدیریت استان امکان پذیر خواهد بود •

(  است پیشتر با بهزیستی شهرستان و معاونت های تخصصی هماهنگی گردد 
. تان انتقال سریع  مقیمان مشکوک به اتاق ایزوله در کلیه مراکز شبانه روزی و نگهداری تحت نظارت اس•
. تزریق دوز سوم واکس برای پرسنل و مقیمان مراکز شبانه روزی و نگهداری تحت نظارت استان •
صی و معاونت تخص, انعکاس گزارش موارد مشکوک توسط مسئول فنی مرکز بصورت رسمی  به شهرستان •

. مدیریت بحران استان خصوصا در مراکز شبانه روزی و نگهداری تحت نظارت بهزیستی استان 
ل عدم رعایت هر کدام از موارد الزم الرعایه توسط موسسات و مراکز تحت نظارت برابر مقررات دستورا العم•

.اقدام گردد 26ماده 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی , کمیته ارتقاء سالمت نظم اداری 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 



(  اومیکرون) وظایف و ضوابط الزم الرعایه در پیک ششم گسترش ویروس کرونا 

در موسسات و مراکز دولتی و غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان فارس
.  نفر عضو 15برای حداکثر تشکیل جلسات اداری در سالن ها•
.  تو مراجعین فاقد ماسک  به ادارات و مراکزوموسسات دولتی و غیر دولتی تحت نظارممانعت از ورود افراد•
جهت ارجاع به هیات تخلفات اداری. ) رصد پرسنل جهت استفاده از ماسک و تزریق حداقل دو دوز واکسن •

(  کشور 
ممانعت ازورود پرسنل با تست مثبت به محل کار شامل مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی •
. نظارت های بهمن ماه بصورت مجازی و در صورت ضرورت با رعایت پروتکل های بهداشتی وارد مرکز شوند•
ر دولتی رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ورود به مراکز توسط مسئول فنی مراکز و موسسات دولتی و غی•

بهزیستی استان تحت نظارت
هداری خصوصا موسسات و مراکز نگ. )معرفی پرسنلی که حداقل دو دوز واکس تزریق ننموده اند شناسایی و•

(و شبانه روزی
. بغیر از پرسنل مرکز و ناظرین بهزیستی استان در صورت لزوم , عدم ورود افراد غیر•
زم ال.) ورود هر شخصی به مرکز ابتدا با درخواست ایشان و موافقت مدیریت استان امکان پذیر خواهد بود •

(  است پیشتر با بهزیستی شهرستان و معاونت های تخصصی هماهنگی گردد 
. تان انتقال سریع  مقیمان مشکوک به اتاق ایزوله در کلیه مراکز شبانه روزی و نگهداری تحت نظارت اس•
. تزریق دوز سوم واکس برای پرسنل و مقیمان مراکز شبانه روزی و نگهداری تحت نظارت استان •
صی و معاونت تخص, انعکاس گزارش موارد مشکوک توسط مسئول فنی مرکز بصورت رسمی  به شهرستان •

. مدیریت بحران استان خصوصا در مراکز شبانه روزی و نگهداری تحت نظارت بهزیستی استان 
ل عدم رعایت هر کدام از موارد الزم الرعایه توسط موسسات و مراکز تحت نظارت برابر مقررات دستورا العم•

.اقدام گردد 26ماده 

عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود 

سازمان بهزیستی کشور 

اداره کل بهزیستی استان فارس

وضعیت قرمز –شیوع اومیکرون –کارگروه برنامه ریزی مدیریت بحران 

ارائه  خدمات, شفاف سازی قوانین مقررات , کارگروه عملیاتی آگاه سازی 


