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  پيشگفتار:

خشونت در تمامي جوامع ، مسئله آسيب هاي اجتماعي و فردي زنان به اشكال مختلف وجودداشته است. آسيب هايي چون     

د و تنها با اتخاذ رويكردهاي نوين تخصصي كنترل و كاهش آنان مسائل ديگرن و... كه خود معلولفرار از منزل يگري ، ، روسپ خانگي

عوارض آسيب هاي اجتماعي مي بايست جامعه مجهز به راه حل هاي تخصصي و اجتماع ممكن مي باشد لذا در راستاي كاهش 

نمي شود بلكه موجب  مدار گردد. تجربيات گذشته نشان داده رويكردهاي غير علمي و مقطعي نه تنها سبب كاهش شيوع آسيبها

حفظ كرامت  ، نوين مانند توجه به سطوح پيشگيريبروز بيشتردر سالهاي آتي نيز مي گردد بنابراين ارائه راهكارهايي با رويكردهاي 

و شأن انساني افراد آسيب ديده و توانمند سازي ايشان با كمك اجتماعات محلي مي تواند از راه حل هاي علمي برخورد با اين 

  مسئله باشد.  

مچنين توسعه رويكردهاي مردم نسبت به مسائل و مشكالت ناشي از آسيبهاي اجتماعي و ه و آگاهي آحاد گسترش اطالعات   

اجتماع محور موجب گرديده است كه سازمانهاي مردم نهاد ( سازمانهاي غير دولتي ) گرايش چشمگيري به حل و فصل مشكالت و 

و بنا بر آسيبهاي اجتماعي نشان دهند و در عرصه كاهش آن پيشقدم گردند . سازمان بهزيستي كشور نيز طي چند سال اخير 

  از ظرفيت هاي مردمي در امر واگذاري امور پيشرو بوده است. ضرورت بهره گيري 

نسبت به تدوين ،  دولتي غيردر قالب مشاركت طلبي از بخش هاي دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي  به همين منظور    

قانون تنظيم بخشي  26آيين نامه موضوع ماده  3در قالب بند "سالمت دختران و زنانتاسيس، اداره و انحالل خانه  "دستورالعمل 

  مجلس شوراي اسالمي اقدام نموده است. 27/11/80از مقررات مالي دولت مصوب 

  :سه دستورالعمل تخصصي  داراي فوق دستور العمل 

 "با گروه هدف زنان تحت خشونت خانگي خانه امن " •

  "اجتماعي دختران و خانواده (نداي مهر)  –حمايت هاي رواني " •

) با گروه هدف ينغير اقامتي حمايت و توانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي (راه نومراكز غير دولتي و " •

 كه متعاقبا توسط دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي ابالغ خواهد شد.  ميباشد "زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي

فرزانه امير يزداني، اشرف رضايي، فرزانه خاكي صديق،  خانم هااز  بدينوسيله از همكاران محترم تدوين كننده دستورالعمل فوق     

  تقدير و تشكر مي گردد.  ارجمندي مجيد و دكتر ولي ا... نصر :آقايان و  روناك رسايي

و فرانك ايماني ، فاطمه مومني، شهناز قلي پورخانم ها دكتر فريبا درخشان نيا ،  كاري ارزنده ساير همكاران گرامي همچنين از هم

كه همان سازمان هدف عاليه سازمان هاي مردم نهاد ، اميد است با همكاري  تشكر مي نمايم.محمد رضا حيدرهايي اي  جناب آق

  تحقق يابد.، اهش آسيب هاي اجتماعي است نترل و كك

  

  

  دكتر حبيب اله مسعودي فريد                                                                                                                                            

  معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور
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  مقدمه: 

مجلس محترم شوراي اسالمي و آيين  27/11/1380از مقررات مالي دولت مصوب قانون تنظيم بخشي  26ماده  3در اجراي بند 

شامل سه دستورالعمل نامه داخلي كميسيون ماده مذكور، دستورالعمل تاسيس، انحالل و اداره خانه سالمت دختران و زنان كه 

اجتماعي دختران و خانواده  –حمايت هاي رواني  "، گروه هدف زنان تحت خشونت خانگيبا  "خانه امن "تخصصي 

و  با گروه هدف دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي "روزانه (نداي مهر) و خانه سالمت غير دولتي ( شبانه روزي) ، 

با گروه هدف زنان و  ")ينمراكز غير دولتي و غير اقامتي حمايت و توانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي (راه نو"

وراي معاونين سازمان مورد تصويب قرار گرفته است به ش 96/6/6 مورخ 11/96شماره در جلسه  اعيدختران آسيب ديده اجتم

  شرح ذيل ابالغ مي گردد.

  

  : تعريف مفاهيم و واژه ها: 1ماده 

لي آيين نامه داختعدادي از مفاهيم عمومي كه در، در اين ماده عالوه برشناخت صحيح و يكپارچه از مفاهيمضرورت با توجه به    

اشاره مي  به شرح زيربه برخي از مفاهيم تخصصي  ،قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دليل ضرورت تكرار شده  26ماده 

  گردد. 

است كه درخواست كتبي خود را به منظور تاسيس موسسه حقوقي اي حقيقي يا شخص: تاسيس مركز غير دولتي متقاضي -1

 غير دولتي به سازمان بهزيستي براي اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت ارايه مي كند. 

قانون تنظيم  26 آيين نامه داخلي ماده"موافقت نامه اي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در موافقت اصولي:  -2

نسبت  استان با اعتبار هجده ماهه براي متقاضيان صادر مي شود تا 26ماده توسط كميسيون  "تبخشي از مقررات مالي دول

به آماده سازي ساختمان، تجهيز و تامين نيروي انساني مورد نياز و كسب تاييديه هاي الزم اقدام نمايند. شايان ذكر است 

 ت.اعتبار موافقت اصولي تنها يك بار و به مدت شش ماه قابل تمديد اس

براي متقاضيان حقوقي به  26ماده  آيين نامه داخليمجوزي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در  پروانه تاسيس: -3

  منظور شروع و تداوم فعاليت موسسه غير دولتي صادر مي شود.

انساني مورد نياز مجوزي است كه براي شروع و تداوم فعاليت مركز پس از تجهيز و تامين و معرفي نيروي  پروانه فعاليت : -4

 صادر مي شود.

به شخص حقيقي يا حقوقي اي اطالق مي شود كه پس از طي مراحل پيش بيني شده، يك يا چند مجوز  صاحب امتياز: -5

صادره از سوي سازمان بهزيستي اعم از پروانه تاسيس، پروانه فعاليت را دريافت و اقدام به تاسيس مركز يا موسسه غير دولتي 

 مي نمايد.

( حقيقي يا حقوقي) به بهزيستي استان معرفي  صاحب امتيازواجد شرايطي است كه از طرف شخص حقيقي مسوول فني:   -6

بهزيستي استان، براي وي پروانه مسوول فني صادر مي شود تا در مركز مربوطه  26مي شود و پس از تاييد كميسيون ماده 

 مطابق با دستورالعمل تخصصي انجام وظيفه كند.
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به منظور ارائه خدمات در راستاي اهداف توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ي اطالق مي شود كه به واحدغير دولتي: مركز  -7

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، پس از   26ماده  12تا  1سازمان، مطابق با يكي از فعاليت هاي مندرج در بندهاي 

 ود.اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت ، ايجاد مي ش

موسسه اي غير دولتي است كه با هدف غير سياسي و غير تجاري به صورت عام المنفعه : و غير انتفاعي غير دولتيموسسه  -8

براي ارائه خدمات بهزيستي پس از دريافت پروانه تاسيس از سوي سازمان بهزيستي تشكيل مي شود و بعد از دريافت شماره 

تجاري شروع به فعاليت مي كند. قصد از تشكيل اين موسسات ، شناسايي و جذب ثبت از اداره ثبت شركت ها و موسسات غير 

 ع (مالي و غير مالي) است كه اين منابع قابل تقسيم آن بين اعضاي موسسه نيست.مناب

 بخش يا واحدي از مركز اصلي موسسه است كه فعاليتي مطابق با فعاليت مركز اصلي را انجام مي دهد. شعبه يا نمايندگي: -9

 1در يكي از بندهاي به شخصي گفته مي شود كه به صورت انفرادي، خواهان دريافت مجوز فعاليت صيت حقيقي: شخ -10

 مي باشد. 26ماده  12تا 

موسسه اي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي كه به موجب قانون تشكيل شده و خواهان دريافت مجوز : شخصيت حقوقي -11

 مي باشد. 26گانه ماده  13 تا 1 فعاليت در يكي از بندهاي

به مراكزي اطالق مي شود كه به زنان تحت خشونت خانگي، زنان و دختران در معرض زنان : خانه سالمت دختران و  -12

آسيب و آسيب ديده اجتماعي خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي، روان شناسي، حقوقي، پزشكي و... را به منظور توانمند 

 يا شبانه روزي ، تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور ارائه مي دهند.سازي ايشان به صورت روزانه 

  

با حداقل وابستگي به  نرمالاست كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقق زندگي  يفرايند توانمند سازي : -13

دختران و زنان در معرض اسيب و آسيب ديده نائيها ومهارتهاي آموزشي ، اجتماعي و حرفه آموزي به اايتي و ارتقاء توممنابع ح

 ئه مي شود .ااراجتماعي به همراه خانواده ايشان 

، زنان زنان آسيب ديده اجتماعي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي، دختران و گروه  هدف شامل : گروه هدف:  -14

  اطالق مي گردند. "گروه هدف "مي باشند كه از اين پس به اختصار  خشونت ديده خانگي

به دختراني اطالق مي شود كه به داليلي چون فقدان حمايت خانوادگي : دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي -1-14

در معرض خطر دست داده، موثر يا وجود سوء رفتار در محيط خانوادگي بطور موقت، آمادگي و عملكرد اجتماعي و رواني الزم را از 

نيازمند دريافت خدمات تخصصي روزانه يا شبانه روزي ( اقامتي يا غير اقامتي) ارائه شده از مركز آسيبهاي اجتماعي قرار دارند و 

اجتماعي دختران و خانواده مي باشند. ساير شرايط خدمت گيرندگان فوق در دستورالعمل تخصصي ذكر  –حمايت هاي رواني 

  خواهد شد.

به داليل مختلف اجتماعي زناني اطالق مي گردد كه  دختران و به  :زنان آسيب ديده اجتماعي  دختران و -2-14

اجتماعي و يا وجود سوء رفتار در محيط خانوادگي و اجتماعي، مهارت هاي  -نوادگي مانند فقدان حمايت خانوادگي خاو

نيازمند دريافت خدمات تخصصي روزانه (غير دچار آسيب هاي اجتماعي مي گردندو ، مقابله اي با مشكالت را نداشته 
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مي  ) ينغير دولتي و غير اقامتي حمايت وتوانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي ( راه نواقامتي) ارائه شده از مركز 

 ساير شرايط خدمت گيرندگان فوق در دستورالعمل تخصصي ذكر خواهد شد. باشند 

اطالق مي گردد كه مورد آزار يا خشونت اطرافيان داراي فرزند يا بدون فرزند زنانبه شونت ديده خانگي: نان خز  - 14- 3

و نيازمند دريافت خدمات تخصصي روزانه يا شبانه  مادر و ساير بستگان سببي و نسبي خود قرار گرفته اند ،اعم از همسر، برادر، پدر

  روزي ( اقامتي يا غير اقامتي) ارائه شده در خانه هاي امن مي باشند.

  : اهداف  2ماده

: افزايش حمايت اجتماعي و دسترسي به خدمات تخصصي، آموزشي و حمايتي در راستاي پيشگيري، كنترل و كاهش هدف اصلي

  .آسيب هاي اجتماعي گروه هدف 

  اهداف فرعي: 

  آموزش مهارت هاي فردي و اجتماعي (خود مراقبتي، حرفه اي و ...) به گروه هدف. .1

 اجتماعي به گروه هدف. –كاهش اثرات ناشي از آسيب هاي رواني  .2

  اجتماعي گروه هدف. –توانمندسازي رواني  .3

 هش تصدي گري دولت.دولتي براي پيشبرد اهداف سازمان و كا استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش غير .4

  : مقررات عمومي 3ماده 

موارد زير مورد نظر قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، آيين نامه داخلي   26ماده عالوه بر موارد مندرج در مقررات عمومي موضوع 

  مي باشد.

داراي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،  26ماده  12تا  1) موضوع بندهاي 3(هر يك از فعاليت هاي مذكور در بند  -1

دستورالعمل اجرايي مختص آن فعاليت در قالب  شرايط فضاي فيزيكي و خدمات تخصصي به طور جداگانه مي باشند كه متقاضيان 

 ارائه خدمت نمايند . اخذ پروانه فعاليت  پس ازدستورالعمل هاي اجرايي مذكور در مراكزي جداگانه  مطابق مي بايست بر

امكان  26درخواست انتقال و جابجايي مركز در سطح استان با هماهنگي كميته استاني  و پس از تاييد كميسيون ماده  -2

 پذير خواهد بود.

 باشند.شاغلين در اين مراكز مي بايست به محتواهاي آموزشي تدوين شده از سوي سازمان بهزيستي كشور تسلط داشته  -3

ساعت  8با توجه به شرايط اقليمي، اجتماعي و نياز خدمت گيرندگان و .... فعاليت خود را طي مراكز روزانه مي بايست  -4

  به صورت سه ماهه برنامه ساعت فعاليت را شب به صورت شناور تنظيم نموده و  22صبح لغايت  8كاري و بين ساعات 

 اطالع به دستگاه هاي مرتبط در معرض ديد عموم قرار دهد.( فصلي) ، پس از تاييد كميته استاني و 

با توجه به حساسيت موضوع توانمندسازي دختران و زنان پناهجو ، در صورت استفاده از خدمات خارج از مركز مي  -5

 مجوز رسمي انجام پذيرد و ليست مراكز فوق به اطالع بهزيستي استان رسانيده شود.داراي بايست با مراكز 

ضمن رعايت اصول تخصصي، و غيره ،  بروشور، پوستر، كتابچه ي آموزشي فعاليت هاي اطالع رساني همچونم در انجا -6

 حفظ شان و كرامت انساني خدمت گيرندگان در نظر گرفته شود.

 توجيهي برگزار شده توسط حوزه امور اجتماعي بهزيستي استان باشد. جلسه موسس ملزم به گذراندن -7

يروهاي تخصصي  مركز ملزم به شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي پيش بيني و برنامه مسوولين فني و نموسس،  -8

 ريزي گرديده سازمان بهزيستي براي ايشان مي باشند.
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 نمايد.به روز رساني  شغلي هاي در خصوص حيطهمركز را دانش نيروي انساني مي بايست  رئيس هيات مديرهموسس /  -9

افشاي نام و مشخصات گروه هدف و خانواده هاي آنان يا نمايش چهره آنان به  حرفه اي با توجه به اهميت اصل رازداري -10

هر دليل و با هر روش (فيلم برداري، عكس، معرفي نام و شرايط پذيرش شده  به منظور  جلب مشاركت هاي مردمي و 

  غيره ممنوع بوده و تخلف محسوب گرديده و قابل پيگيري از طريق محاكم قضايي ذيصالح مي باشد.

  موارد فوق با مجوز مدير كل اداره بهزيستي استان امكان پذير است.: 1تبصره 

تمامي بازديدها اعم از بازديدهاي مقامات استاني و يا مسوولين برون و درون سازماني ضمن حفظ شان خدمت گيرندگان  :2تبصره

  بهزيستي استان انجام پذيرد.و مسووليت مدير كل با هماهنگي 

 ممنوع مي باشد."خانه سالمت غير دولتي ( شبانه روزي) "و  "خانه امن"مراكز نصب تابلو براي  -11

 الزاميست. 26ماده  3رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه براي دارندگان مجوز موضوع بند  -12

  : نحوه تاسيس4ماده 

  مركزتاسيس الف: فرآيند 

  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت انجام خواهد پذيرفت.  26آيين نامه داخلي موضوع ماده فرآيند تاسيس مطابق 

  شرايط موسس حقوقي: - ب

  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت داراي شرايط زير باشد.قانون  26ماده  آيين نامه داخليعالوه بر موارد مندرج در 

 سازمان بهزيستي استان باشد.كه مورد تاييد اجتماعي در حوزه  همكاري مثبتسال سابقه  2دارا بودن حداقل  -1

 سال اخير فعاليت باشد. 2الزم به ذكر است از شروط الزم، فقدان اخطار در  تبصره:

حضور حداقل يك نفر داراي مدرك كارشناسي يا باالتر در رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم اجتماعي(با گرايش خدمات  -2

 در هيات مديره موسسه.،علوم تربيتي، مشاوره و  راهنمايي اجتماعي)،  آسيب هاي اجتماعي، روانشناسي 

  موسس حقيقي:و مدارك  شرايط -ج

  رعايت موارد زير الزامي است.) 4(ماده قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  26ماده  آيين نامه داخليدر  عالوه بر آنچه

 مورد تاييد سازمان بهزيستي استان باشد. كهاجتماعي در حوزه  همكاري مثبتسال سابقه  2دارا بودن حداقل  -1

 سال اخير فعاليت باشد. 2الزم به ذكر است از شروط الزم، فقدان اخطار در  تبصره:

داراي تحصيالت ليسانس به باال در رشته هاي تحصيلي مددكاري اجتماعي، علوم اجتماعي ( با گرايش خدمات  -2

 ،علوم تربيتي، مشاوره و  راهنمايي.روانشناسي اجتماعي)، آسيب هاي اجتماعي، روانشناسي 

 سال تمام باشد. 30حداقل سن  -3

 ترجيحا متاهل باشد. -4

 تاييديه گزينش  -5

 موسس مي بايست مونث باشد . -6

  د موافقت اصولي و پروانه فعاليت : مدارك الزم جهت صدور و تمدي 5ماده 



 

٧ 

 

قانون تنظيم بخشي از مقررات  26ماده  آيين نامه داخليمدارك الزم جهت صدور و تمديد پروانه فعاليت مراكز غير دولتي مطابق 

 مالي دولت مي باشد.

 عالوه بر موارد فوق جهت صدور پروانه فعاليت مراكز غير دولتي ، ارائه گواهي پزشكي مبني بر دارا بودن سالمت روان به تاييد تبصره:

  روانپزشك معتمد سازمان نيز الزامي است.

  

  تجهيزات مورد لزوم: مشخصات و شرايط ساختمان مركز و 6ماده 

مشخصات و شرايط ساختمان مركز و تجهيزات مورد لزوم جهت راه اندازي و فعاليت مركز هر يك از مراكز بر اساس دستورالعمل  

  تخصصي مي باشد.

  : مشخصات نيروي انساني7ماده 

 ،تخصصيهاي اجرايي دستورالعمل بر طبق  "خانه سالمت دختران و زنان " زير مجموعه يهاي ت نيروي انساني فعاليت مشخصا

  مي باشد.ضميمه 

  ورود آقاياني كه در  حوزه پشتيباني مي باشند از قبيل: كارپرداز، حسابدار به مراكز ممنوع مي باشد. :1تبصره

رسيدگي به امور فني و عمراني مركز مي بايست در ساعات اداري و با حضور مسول حضور نيروهاي تاسيساتي جهت : 2تبصره 

  فني مركز و با هماهنگي كارشناس مسول امور آسيب ديدگان اجتماعي استان صورت پذيرد.

ر كار در صورت اجبار به استفاده از خدمات تخصصي آقايان در مشاغل روانپزشك، پزشك، حقوقدان و ... ارجاع به دفت: 3تبصره

  نامبردگان كه داراي مجوز رسمي باشد؛ امكان پذير است.

  جلسات هيات مديره در خارج از مركز انجام پذيرد. :4تبصره 

با توجه به حساسيت موضوع ورود و خروج آقايان تحت هر عنواني و هر مسووليتي خارج از موارد فوق الذكر؛ مي بايست  :5تبصره 

  ون امور اجتماعي استان انجام شود.صرفا با هماهنگي مدير كل يا معا

  يط، مدارك و شرح وظايف مسول فني: شرا8ماده 

  ذكر شده است.ضميمه تخصصي هاي اجرايي شرح وظايف در دستورالعمل 

  الف) شرايط مسوول فني: 

  طبق موارد زير مي باشد: "خانه سالمت دختران و زنان "شرايط مسوول فني فعاليت هاي زير مجموعه 

 دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتقاد به -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -2

بجز گرايش روانشناسي كودكان  روان شناسيكليه گرايش هاي  –دارابودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي  مددكاري اجتماعي  -3

 خدمات اجتماعيوم اجتماعي شاخه عل –مشاوره و راهنمايي  –استثنايي 

 رند.در اولويت قرار داو دكتري دارندگان مدرك كارشناسي ارشد  تبصره :

 .گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط(از سوي سازمان بهزيستي كشور) -4

 به تاييد بهزيستي استان . آسيب هاي اجتماعي ترجيحا زنان و دختران سال تجربه كاري موفق درحوزه  2داشتن -5

 شهرستان .معتمد پزشك و روان پزشك برخورداري از سالمت جسم و روان به تائيد  -6

 سكونت در استان محل تقاضاي مجوز تاسيس مركز. -7



 

٨ 

 

 مسوول فني مي بايست مونث باشد. -8

  ب) مدارك مورد نياز مسوول فني :

  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدارك موردنياز به شرح ذيل مي باشد:  26ماده آيين نامه داخلي به عالوه بر مدارك مورد نياز در 

 گواهي سابقه كار مفيد در امور اجتماعي به تاييد بهزيستي استان. -1

 گواهي دوره آموزشي مرتبط (اعالمي از سوي سازمان بهزيستي كشور). -2

 شهرستان.روان پزشك معتمد پزشك و گواهي سالمت جسم و روان به تاييد  -3

 تصوير مستندات دال بر سكونت در استان محل تقاضا. -4

 

  نظارت و ساختار كميته هاي تخصصي : نحوه  9ماده

  نحوه نظارت: -الف

 اشد.ميبي از مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخش 26ماده  موارد مندرج در آيين نامه داخلي موضوعنحوه نظارت بر عملكرد مراكز مطابق با 

 

  ساختار كميته هاي تخصصي - ب

  : كميته ستادي1

  اعضاي كميته ستادي عبارتند از:

  ).رئيس كميته( معاون امور اجتماعي بهزيستي كشور -1

 .)نايب رييس كميته(مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي  -2

دختران و  و در معرض آسيبدختران زنان تحت خشونت خانگي ،حمايت از  مرتبط با فعاليتبرنامه كارشناس مسئول  -3

 .)دبير كميته( آسيب ديده اجتماعي زنان

 رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي اورژانس اجتماعي ( عضو كميته). -4

 ).عضو كميته(رييس گروه مطالعه و برنامه ريزي امور آسيب ديدگان اجتماعي  -5

  يمات متخذه با اكثريت آراء معتبر مي باشد.جلسات كميته ستادي با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصم: 1تبصره

  در صورت لزوم از معاون امور اجتماعي بهزيستي استان جهت شركت در جلسه دعوت به عمل مي آيد. : 2تبصره 

  در جلسات رسيدگي به تخلفات و شكايات، از نماينده دفتر حقوقي دعوت به عمل مي آيد. :3تبصره 

  در صورت لزوم از نماينده دفتر حراست دعوت به عمل مي آيد. :4تبصره 

  

  : وظايف و اختيارات كميته ستادي:2

تعيين ميزان سرانه خريد خدمت پرداختي از سوي سازمان به مراكز در ازاي هر دختر يا زن در معرض آسيب و آسيب ديده  -1

 در هر سال و پيگيري ابالغ آن به استانها. اجتماعي

 جهت بازديدها و تهيه شاخص هاي نظارت بر مراكز. اعالم برنامه -2



 

٩ 

 

 در صورت لزوم اعزام كارشناسان جهت بازديد و ارزيابي عملكرد مركز. -3

 .نظارت برعملكرد كميته استاني -4

  

  :كميته استاني3

  كميته استاني عبارتند از:اعضاي 

 .استان( رئيس كميته) مدير كل -1

 .معاون امور اجتماعي ( دبير كميته) -2

  مسوول اورژانس اجتماعي استان.كارشناس  -3

 .كارشناس مسئول امور آسيب ديدگان اجتماعي استان -4

 .رئيس اداره بهزيستي شهرستان -5

 .كارشناس مسول امور اجتماعي شهرستان -6

 .ديدگان اجتماعي شهرستان كارشناس رابط امورآسيب -7

شهرستان بازديد شده و گزارش  يمركز مي بايست به صورت ماهيانه توسط كارشناس رابط امور آسيب ديدگان اجتماع -8

 به كارشناس امور آسيب ديدگان اجتماعي استان ارسال گردد.آن 

 مركز مي بايست به صورت سه ماهه  توسط كارشناس امور آسيب ديدگان اجتماعي استان بازديد شده. -9

استاني با اكثريت آراء جلسات كميته استاني با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه در جلسات  :1تبصره 

  معتبر مي باشد.

در جلسات رسيدگي به تخلفات و شكايات از مدير موسس يا مدير يا موسس  جهت شركت در جلسه و پاسخ گوئي  :2تبصره 

  دعوت به عمل آيد.

  در جلسات رسيدگي به تخلفات و شكايات، از مسول امور حقوقي استان دعوت به عمل مي آيد. :3تبصره 

  مصوبات كميته استاني با تائيد مدير كل بهزيستي استان قابل اجرا ميباشد. :4تبصره 

  

  : وظايف و اختيارات كميته استاني:4

منعكس شده از سوي ادارات بهزيستي شهرستان ها و انجام اقدامات و همكاري هاي الزم جهت انجام بررسي تخلف يا شكايات  -1

 استان. 26ه مراكز خاطي توسط كميسيون ماده بازديدهاي الزم و صدور اخطار هاي اول و دوم ب

 استان. 26بررسي گزارش شهرستانها در مورد ساختمان، تعيين ظرفيت، نام و آرم مراكز و ارسال آن به كميسيون ماده  -2

تشكيل جلسات كميته استاني بصورت حداقل هر سه ماه يكبار و ارسال صورت جلسات آن به كميسيون ستادي حداكثر ظرف  -3

 از تاريخ جلسه.سه روز 

 ارسال دستورالعمل ها، شيوه نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط به مسول فني مركز. -4

 بررسي و تعيين تكليف در خصوص شكايات و اختالفات ( تاثير گذار بر روند مديريت مركز) بين موسسين و مسول فني. -5

 استان. 26كميسيون ماده  بررسي درخواست انتقال و جا به جايي مراكز در سطح استان و ارسال آن به -6



 

١٠ 

 

 استان. 26بررسي درخواست  تعطيلي موقت و يا لغو مجوز مركز و ارسال آن به كميسيون ماده  -7

 نيازسنجي در سطح استان در خصوص تعداد مراكز مورد نياز و مناطق نيازمند تاسيس مركز. -8

 انجام بازديد ازمركز. -9

 ن از طريق بررسي رونوشتهاي ارسالي از بهزيستي شهرستان.نظارت بر نحوه صدور تذكر كتبي توسط بهزيستي شهرستا -10

نظارت بر عملكرد شهرستان و مركز در چگونگي جذب و نحوه هزينه كرد اعتبارات و كمكهاي دريافتي (نقدي و غير نقدي) و بررسي  -11

 گردش مالي ساليانه مركز

 شوراي معاونين سازمان رسيده و از زمان ابالغ الزم االجرا خواهد بود.به تصويب   6/6/96در تاريخ  تبصره 20ماده و  9اين دستورالعمل در 

 


