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  دستورالعمل تاسيس و مديريت مراكز كاهش آسيب

سازمان بهزيستي كشور در راستاي ماموريت و اهداف خود و قانون تشكيل سازمان بهزيستي و اجراي برنامه هاي كاهش   

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت » 26ماده  12بند «با استناد به آسيب هاي بهداشتي و اجتماعي مصرف موادمخدر و 

مجلس شوراي اسالمي، دستورالعمل تاسيس و مديريت مراكز كاهش آسيب تحت نظارت بهزيستي را جهت  27/11/80مصوب 

  اجرا ابالغ مي نمايد.

  فصل اول) تعاريف و مفاهيم

فعاليتهايي كه به منظور كاهش عوارض بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي مصرف كاهش آسيب: عبارت است از سياستها يا  •

 مواد و رفتارهاي پرخطر، طراحي و اجرا مي گردد.

 مركزگذري: مكاني است كه به معتادان با رفتار پرخطر، خدمات كاهش آسيب ارايه مي نمايد. •

موقت و شبانه معتادان با رفتار پرخطر و بي  ه شبانه: مكاني است كه به منظور كاهش آسيب و براي اسكانرپنامركز س •

 خانمان راه اندازي مي شود.

تيم امدادرسان سيار: تيمي است حداقل دو نفره كه به معتاداني كه خود به مراكز مراجعه نمي كنند، خدمات آموزشي و  •

 كاهش آسيب ارايه مي كند.

• (HIV) Human Immunodeficiency Virusعامل بيماري ايدز مي باشد. : ويروس نقص ايمني انساني 

طي دوره هاي آموزشي الزم در مركزگذري و يا به عنوان تيم سيار خدمات مدديار: فرد بهبود يافته اي است كه پس از  •

 كاهش آسيب را زيرنظر مسئول مركز ارايه مي دهد.

يي دارند كه احتمال انتقال مصرف كنندگان مواد داراي رفتار پرخطر: كساني هستند كه عالوه بر مصرف مواد، رفتارها •

(و ساير بيماريهاي منتقله از راه خون) را به آنان افزايش مي دهد. از جمله ارتباطات جنسي پرمخاطره يا  HIVويروس 

 تزريق مواد.

از شهرها و روستاهاي كشور محلي مصرف كنندگان مواد بي خانمان: كساني هستند كه عالوه بر مصرف مواد در هيچيك  •

 ت ندارند و در پاركها، زير پل ها، خيابان و... زندگي مي كنند.براي سكون

ماه  6ماه پاك مي باشند و يا حداقل  6افراد بهبود يافته: كساني هستند كه قبال مواد مصرف مي كرده اند و فعال حداقل  •

 تحت درمان نگهدارنده متادون هستند و هيچ رفتار پرخطري ندارند.

ار: افراد بهبود يافته اي هستند كه تمايل دارند خدمات آموزشي و كاهش آسيب را به گروه همسان يا همتا يا خودي •

 معتادان ارايه نمايند.

: درمان با داروي متادون كه (Methadone Maintenance Treatment) (MMT)درمان نگهدارنده با متادون  •

 ماه پيش بيني يا طراحي شده باشد. 6براي بيش از 

تي كه به معتادان جهت بازگشت آنها به اجتماع و زندگي سالم ارايه مي شود بازتواني مي گويند كه بازتواني: كليه خدما •

 خدمات كاهش آسيب قدم اول در بازتواني معتادان پرخطر مي باشد.



3 

 

• (VCT) Voluntary Counseling Test فرآيندي است كه فرد از طريق مشاوره و دريافت اطالعاتي در مورد :

، تصميم مي گيرد و مراحل آن شامل انجام HIVو بيماري ايدز به طور آگاهانه در مورد انجام آزمايش  رفتارهاي پرخطر

 مشاوره پيش از آزمايش، انجام آزمايش ومشاوره پس از آزمايش است.

• Safety box جعبه اي است با در و پوشش غيرقابل نفوذ كه از آن براي جمع آوري سوزن و سرنگ مستعمل استفاده :

 شود.مي 

فيلتر: صافي است كه معتادان براي تزريق هروئين استفاده مي كنند و مي تواند بصورت گروهي استفاده شود كه در اين  •

 صورت باعث انتقال بيماري هاي منتقله از راه خون مي شود.

كميسيون  موافقت اصولي: موافقت نامه اي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در آيين نامه مربوطه و تاييد •

استاني صدور پروانه هاي بهزيستي به متقاضيان ارايه مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه نسبت 

به آماده نمودن و تجهيز مراكز و ارايه مدارك الزم اقدام نمايند. و مدت اعتبار موافقت اصولي يك سال بوده و فقط براي 

وز به مدت شش ماه قابل تمديد است. در صورتي كه پس از مدت تمديد شده نيز، اقدامي يك بار با درخواست صاحب مج

براي راه اندازي مركز انجام نشود، درخواست مجدد مي تواند پس از گذشت يكسال انتظار از پايان مدت تمديد ارايه 

 گردد.

يز و آماده شدن مركز و ارايه مدارك الزم از پروانه فعاليت (مجوز بهره برداري): اجازه نامه اي است كتبي كه پس از تجه •

طرف متقاضي به بهزيستي شهرستان و ارسال آن به معاونت پيشگيري استان و نهايتا تاكيد كميسيون استاني صدور 

 پروانه ها براي افراد حقيقي و يا حقوقي، صادر و با تاكيد كميسيون مذكور هرسه سال يكبار تمديد مي گردد.

كه در استان تصميم گيري در مورد صدور مجوز  26 وانه هاي استاني: متشكل از اعضاي كميته مادهكميسيون صدور پر •

 را بر عهده دارد.

موسس: فرد حقيقي يا حقوقي است كه پس از طي مراحل اداري، موفق به دريافت پروانه فعاليت (بهره برداري) مي  •

يكي از دستگاههاي مجاز دولتي تاييد شده باشد و در گردد. در صورتي كه موسس شخصيتي حقوقي باشد، بايد توسط 

 اساسنامه موسسه نيز به فعاليتهاي كاهش آسيب اشاره شده باشد.

مسئول مركز: فرد واجد شرايطي است كه از طرف موسس (حقيقي يا حقوقي) به بهزيستي استان معرفي مي گردد، تا  •

روانه مسئوليت مركز اخذ و در مركز مربوطه انجام وظيفه پس از تاييد كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان پ

 نمايد.

ناظر استاني: منظور كارشناساني هستند كه از طرف سازمان بهزيستي استان وظيفه نظارت بر مراكز مذكور را در سطح  •

 استان بر عهده دارند.

يفه نظارت بر مراكز مذكور را در ناظر شهرستاني: منظور كارشناساني هستند كه از طرف اداره بهزيستي شهرستان وظ •

 سطح شهرستان بر عهده دارند.

كميته نظارت تخصصي استاني: با اعضا مشخص شده در دستورالعمل جهت نظارت بر فعاليتهاي كاهش آسيب در استان  •

 تشكيل مي شود.
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سيب در كشور كميته نظارت تخصصي ستادي: با اعضا مشخص شده در دستورالعمل جهت نظارت بر فعاليتهاي كاهش آ •

 تشكيل مي شود.

  فصل دوم) مركزگذري

  نحوه صدور و تمديد موافقت اصولي: - 1ماده 

  الف) صدور موافقت اصولي:

) به همراه تهيه مدارك مورد نياز آنها را به 1متقاضي بايد پس از تكميل فرم درخواست تاسيس مركز (فرم شماره  -1

 تي شهرستان تحويل نمايد.سبهزي

تاييد درخواست ها، تشخيص صالحيتهاي افراد متقاضي جهت صدور موافقت اصولي، ابتدا توسط اداره تبصره: بررسي و 

و پس از تاييد اوليه به معاونت پيشگيري استان ارسال مي گردد. معاونت پيشگيري  بهزيستي شهرستان صورت مي پذيرد

ون صدور پروانه هاي بهزيستي استان ارجاع نيز پس از بررسي و تاييد، مدارك متقاضي را جهت تاييد نهايي به كميسي

 مي دهد.

در كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان براي مدت يك سال جهت متقاضي حقيقي / حقوقي  پس از بررسي -2

موافقت اصولي صادر مي گردد تا با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به آماده نمودن، تجهيز و ارايه مدارك الزم اقدام 

 .نمايد

موافقت اصولي به نام صاحب امتياز (فرد حقيقي) صادر مي شود و در مورد اشخاص حقوقي ذكر نام موسسه و مدير عامل  -3

 ضروري است.

  ب) تمديد موافقت اصولي:

 صاحب امتياز (موسس) بايستي حداقل يك ماه قبل از انقضا موافقت اصولي، تمديد آن را از بهزيستي درخواست نمايد. -1

 و آن هم به مدت شش ماه قابل تمديد است. فقط يكبار موافقت اصولي -2

در صورتي كه پس از تمديد نيز اقدامي براي تقاضاي پروانه فعاليت (معرفي ساختمان و نيروي پرسنلي) انجام نگيرد،  -3

 اقدام براي صدور موافقت اصولي مي تواند پس از يكسال انتظار از پايان مهلت تمديد موافقت اصولي آغاز گردد.

  نحوه صدور و تمديد پروانه فعاليت: - 2اده م

  الف) صدور پروانه فعاليت:

صاحب امتياز (دارنده موافقت اصولي) بايستي پس از احراز كليه شرايط مركز از نظر ساختماني، تجهيزاتي، بهداشتي و...)  -1

 هزيستي استان تحويل نمايد.) را به ب2و تامين و معرفي مسئول مركز، درخواست صدور پروانه بهره برداري (فرم شماره 

فعاليت با روز پس از وصول درخواست صدور پروانه  10معاونت امور پيشگيري بهزيستي استان موظف است ظرف مدت  -2

اعزام كارشناس ناظر استاني يا شهرستاني نسبت به بررسي وضعيت ساختماني، تجهيزاتي، بهداشتي و... و تطبيق آن با 
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و نظر كميته نظارت تخصصي استان را به كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان اعالم مفاد اين دستورالعمل اقدام 

 نمايد.

پس از وصول اعالم نظر » آئين نامه عمومي«در كميسيون صدور پروانه هاي استاني موظف است ظرف مدت مقرر  -3

شده با مفاد اين دستورالعمل، تشكيل جلسه داده و در صورت تطبيق شرايط فيزيكي و نيروي انساني متخصص معرفي 

پروانه بهره برداري مركز را با اعتبار سه ساله به نام صاحب امتياز صادر و در غير اين صورت مراتب را با ذكر دليل كتبا به 

 صاحب امتياز اعالم نمايد.

و نام شهرستاني كه پروانه تبصره: الزم به ذكر است در پروانه بهره برداري ذكر نام مركز، نام صاحب امتياز، مدت اعتبار 

 براي آن صادر شده است و نيز ذكر دقيق نشاني پستي مركز مورد نظر ضروري مي باشد.

  ب) تمديد پروانه فعاليت:

) 2صاحب امتياز يا مسئول مركز بايستي حداقل يك ماه قبل از انقضا پروانه فعاليت درخواست تمديد پروانه (فرم شماره  -1

 يل نمايد.را به بهزيستي استان تحو

روز پس از وصول درخواست تمديد مجوز بهره برداري، نسبت به  15معاونت پيشگيري استان موظف است ظرف مدت  -2

اعزام كارشناس ناظر استاني يا شهرستاني جهت بررسي وضعيت مركز و تهيه گزارش كامل اقدام و نظر كميسيون نظارت 

 ستي استان اعالم نمايد.تخصصي استاني را به كميسيون صدور پروانه هاي بهزي

كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان موظف است ظرف مدت مقرر در دستورالعمل عمومي پس از وصول نظر  -3

كميته نظارت تخصصي استان تشكيل جلسه داده و ضمن بررسي پرونده مركز و گزارش كارشناس ناظر استاني، نظر 

م تمديد پروانه (با ذكر دليل) به بهزيستي شهرستان و ذينفع كتبا و از كميسيون را در مورد تمديد سه ساله آن يا عد

 طريق پست سفارشي ابالغ نمايد.

گذراندن دوره هاي بازآموزي كاهش آسيب مورد تاييد معاونت امور فرهنگي و پيشگيري، جهت تمديد پروانه فعاليت  -4

 الزامي است.

كه در  ](اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي) كليه موسسات و سازمانهاي غيردولتيحقوقي شامل [كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  - 3ماده 

ناشي از اعتياد ذكر شده باشد مي توانند متقاضي راه اندازي  اساسنامه آنها فعاليت كاهش آسيب هاي بهداشتي و اجتماعي

  مركزگذري و انجام فعاليتهاي مربوط به آن شوند.

  ركزگذري در اولويت مي باشند.اشخاص حقوقي جهت تاسيس م :1تبصره 

  : پروانه فعاليت صادر شده قابل واگذاري به غير نمي باشد.2تبصره 

  شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز - 4ماده 

  الف) شرايط متقاضي (موسس) براي افراد حقيقي:

 به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتقاد -1
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 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -2

 عدم سو پيشينه كيفري -3

 عدم اعتياد به موادمخدر -4

 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -5

 سال سن 25دارا بودن حداقل  -6

 رتبط (رشته هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي، روانشناسي مشاوره و مددكاري)دارا بودن حداقل تحصيالت كارشناسي م -7

  ب) شرايط موسس براي افراد حقوقي:

 داشتن مجوز موسسه از دستگاههاي مرتبط •

 در اساسنامه به فعاليتهاي درمان و كاهش آسيب اشاره شده باشد. •

  ج) مدارك الزم براي افراد حقيقي:

 )8كز (فرم شماره فرم تكميل شده درخواست تاسيس مر -1

 تصوير كليه صفحات شناسنامه -2

 3 × 4چهار قطع عكس  -3

 گواهي عدم سو پيشينه كيفري -4

 گواهي عدم اعتياد به موادمخدر -5

 تصوير كارت پايان يا معافيت دائم از خدمت وظيفه (در مورد آقايان) -6

 د يا ارائه اصل مدرك تحصيليدرك تحصيلي كه برابر اصل شده باشتصوير آخرين م -7

  مدارك الزم براي افراد حقوقي:د) 

 )1شماره  ميل شده درخواست تاسيس مركز (فرمفرم تك -1

 به تاييد دستگاه يا سازمان ذيربط رسيده باشد.تصوير اساسنامه همراه با اصل آن كه  -2

 تصوير آگهي تاسيس موسسه يا شركت و... چاپ شده در روزنامه رسمي به همراه آخرين تغييرات آن -3

 نماينده، ممهور به مهر موسسهمعرفي نامه  -4

  ) شرايط و مدارك مسئول مركز5ماده 

  الف) شرايط الزم

  مسئول مركز كه از سوي موسس معرفي مي شود بايد شرايط زير را دارا باشد:

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



7 

 

 ايران تابعيت جمهوري اسالمي -2

 عدم سو پيشينه كيفري -3

 عدم اعتياد به موادمخدر -4

 دارا بودن كارت پايان و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه (براي  آقايان) -5

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارداني در رشته پزشكي و پيراپزشكي، (پرستاري، مامايي، علوم آزمايشگاهي و...)  -6

 روانشناسي، مشاوره يا مددكاري

 دوره هاي آموزشي مربوطه گذراندن -7

 گواهي از روانپزشك مبني بر عدم وجود اختالل روانشناختي مختل كننده عملكرد فرد در زمينه فعاليت مذكور -8

  موسس مي باشد. 7تا  1ب) مدارك الزم براي مسئول مانند مدارك بند 

معتاد با رفتار  400مشخص شود داراي حدود كه طبق يك ارزيابي سريع فعاليت مركزگذري در محالتي انجام مي گيرد  -6ماده 

  نفر را پوشش دهند. 100پرخطر باشد به طوري كه مركزگذري و تيم امدادرسان وابسته به آن بتوانند هركدام حدود 

پرخطر : چنانچه امكان ارزيابي سريع به صورت علمي وجود ندارد، داده هاي ثانويه موجود بايد تاييد كننده وجود معتادين 1تبصره 

  در منطقه باشد.

: محله فوق يا از محالت شناسايي شده توسط سازمان بهزيستي است و يا توسط فرد يا موسسه درخواست كننده خدمات، 2تبصره 

  شناسايي شده كه نهايتا توسط بهزيستي تاييد خواهد شد.

ت ايجاد شده در آن و نيز كليه بخشنامه ها، موسسين و مسئولين مراكز موظف به اجراي دستورالعمل مراكز فوق و تغييرا -7ماده 

دستورالعمل ها، مكاتبات و تذكرات كه از طريق معاونت امور فرهنگي و پيشگيري و دفتر پيشگيري و امور اعتياد به استانها ابالغ 

  درخواست نمايند. خواهد شد مي باشند و دريافت دستورالعمل به عهده موسسين مراكز مي باشد كه بايد آن را از بهزيستي استان

  خدماتي كه در مركزگذري ارايه مي شود شامل موارد ذيل مي باشد: - 8ماده 

 طر در مورد (ايدز، هپاتيت، تزريق سالم و رفتار سالم جنسي و...)خرو مشاوره با افراد داراي رفتار پآموزش، اطالع رساني  -1

ه آموزشي كاهش آسيب را گذرانده اند انجام : حتي االمكان خدمات و آموزش توسط گروههاي همتا كه دور1تبصره 

  پذيرد.

: برنامه هاي روزانه آموزشي بايد در تابلو نصب شده گزارش آن در دفاتر مربوطه ثبت شود. گزارش مي بايد 2تبصره 

 شامل تاريخ و موضوع آموزش و نام افراد شركت كننده و آموزشگر باشد.

 برنامه توزيع و جمع آوري سرنگ و سوزن -2

 مواد ضدعفوني كننده و ساير اقالم بهداشتي توزيع -3

 آموزش جهت پيشگيري از رفتار پرخطر جنسي و توزيع كاندوم -4

 برگزاري جلسات گروههاي همتا -5
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 داخالت طبي وجود دارد)مدرماني و بيمارستانها (در مواردي كه نياز به  –ارجاع به مراكز بهداشتي  -6

 د با عقد قرارداد پاره وقت با پزشكان داراي مجوز قانوني اقدام نمايد.تبصره: براي ارايه خدمات درماني، مركز مي توان

 ارجاع به واحدهاي درمان نگهدارنده با متادون (درصورتي كه در خود مركز وجود ندارد) -7

 ون وجود دارد)دون (درصورتي كه در مركز واحد متادانجام درمان نگهدارنده با متا -8

 منوع است.تبصره: انجام سم زدايي در مركزگذري م

 ارجاع به مركز درمان اعتياد جهت درمان -9

 دارند). VCT(در مراكزي كه امكان  HIV (VCT)انجام مشاوره و آزمون اختياري  -10

 ندارند). VCT(در مراكزي كه امكان  VCTارجاع براي انجام  -11

 تشكيل گروههاي همتا -12

 خدمات حمايتي شامل تغذيه، پوشاك، استحكام، پانسمان -13

 (در فصل سوم اين دستورالعمل ذكر شده است)خدمات تيم سيار  -14

  : هر مركزگذري بايد حداقل يك تيم سيار داشته باشد.1تبصره 

  تكميل گردد. 6: براي هربيماري كه در مركزگذري پذيرش مي شود فرم شماره 2تبصره 

  ه دهد.به بهزيستي شهرستان اراي 4: مركز موظف است گزارش فعاليتهاي خود را طبق فرم شماره 3تبصره 

  شرايط، فضا، محيط و تجهيزات مركزگذري به شرح ذيل است: - 9ماده 

  الف) فضاي فيزيكي

 نفر) 30متر مربع مفيد (حداقل داراي يك اتاق بزرگ با گنجايش  70حداقل مساحت  -1

 حداقل يك سرويس بهداشتي با رعايت ضوابط بهداشتي -2

 حداقل يك حمام با رعايت ضوابط بهداشتي -3

 ز، حداقل مشابه ساختمانهاي معمولي همان منطقه باشند.امنيت فيزيكي مرك -4

 آبدارخانه براي تهيه چاي و غذا با رعايت ضوابط بهداشتي و فني -5

 فضايي مناسب به عنوان انبار جهت نگهداري سوزن، سرنگ و ساير مواد مصرفي -6

  ب) تجهيزات

 حداقل يك كپسول اطفاي حريق -1

 50 × 50تخته آموزشي  -2

 ياز (جهت برگزاري جلسات)صندلي به تعداد مورد ن -3

 تلويزيون -4

 يخچال -5

 تلفن (ثابت) -6
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 وسايل گرم كننده غذا و تهيه چاي -7

 )safety boxعمل تزريق، (تلوازم دفع بهداشتي زباله ها با تعداد كافي و لوازم دفع صحيح وسايل مس -8

 وسايل بهداشتي (كاندوم، سرنگ و سوزن، پنبه الكل، فيلتر، مالقه، ست پانسمان) -9

 مصرف جهت صرف چاي و غذا ظروف يكبار -10

 وسايل و تجهيزات تيم سيار (در فصل سوم اين دستورالعمل ذكر شده است) -11

  : در صورت وجود متادون در مركز، ارايه آن مطابق دستورالعمل مربوطه انجام شود.1تبصره 

شتي و نيز دفع زباله هاي : تفكيك زباله هاي عفوني از غيرعفوني، وجود محل نگهداري آنها با رعايت شرايط بهدا2تبصره 

عفوني در كيسه هاي زرد رنگ مقاوم، ضد نشت، داراي برچسب و محل نگهداري موقت آنها نيز با حجم كافي، ابعاد 

  مناسب و قابل ضدعفوني كردن بوده و شرايط بهداشتي در آن رعايت شود.

رداري كه داراي سيستم دفع بهداشتي و مناسب : ارايه قرارداد جهت دفع زباله هاي عفوني با مراكز درماني يا شه3تبصره 

  زباله مي باشند، الزامي است.

  تعداد، شرايط و شرح وظايف پرسنل مركزگذري به شرح ذيل است: -10ماده 

  ساعت فعاليت روزانه) 6الف) تعداد و شرايط پرسنل الزم در مركزگذري (براي 

 ت انجام امور مربوط به مددياري (مربي همسان).با حداقل تحصيالت سوم راهنمايي جه انساني نيروييك نفر  -1

يك نفر نيروي انساني با حداقل تحصيالت ديپلم كه دوره كمكهاي اوليه را گذرانده باشد و برخي خدمات بهداشتي اوليه  -2

 را ارايه دهد.

 يك نفر خدمه (مي تواند از اعضاي گروه همسان باشد) -3

م سيار، در اين ياز فعاليت سياري در مركز فعاليت دارند. (شرايط ت دو نفر از افراد بهبود يافته كه در ساعات غير -4

 دستورالعمل ذكر شده است)

 )5مسئول مركز (مطابق با شرايط ماده  -5

  : اولويت براي بكارگيري پرسنل با گروههاي همتا مي باشد. (به ويژه در آموزشهاي همسان و خدمات سياري)1تبصره 

ز گذري بايد دوره هاي آموزشي كاهش آسيب تعريف شده در سازمان بهزيستي را : كليه پرسنل شاغل در مرك2تبصره 

  بگذرانند.

  ب) شرح وظايف پرسنل مركز گذري

 مسئول مركز -1

  الف) نظارت بر كليه فعاليتها و كيفيت انجام خدمات

  ب) نظارت بر نحوه ثبت اطالعات و آمار و ارايه گزارش به مقامات ذيربط

  همكاري با سازمانها و نهادهاي ذيربطج) برقراري ارتباط و 
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امور و تداوم آموزش و ثبت صورتجلسه در د) برگزاري جلسات هفتگي با حضور كليه كاركنان جهت تسهيل در انجام 

  دفتر مخصوص

هـ) نظارت و هدايت تيم امدادرسان سيار مرتبط با مركز گذري جهت شناسايي پاتوق ها، افراد كليدي، تخمين تعداد 

 ندگان و...مصرف كن

 مدديار مركز (مربي همسان) -2

  الف) آموزش و مشاوره اوليه ايدز با افراد معتاد پرخطر

  ب) آموزش رفتار سالم جنسي

  ج) ارجاع و كمك به فراهم كردن زمينه جهت بازگشت معتاد به جامعه، خانواده و كار

  د) تسهيل در پذيرش معتادان معرفي شده به مراكز درماني و بهداشتي

 ذيرش بيماران مراجعه كننده به مركز و ثبت در دفاتر مركز و پرونده مراجعان و پيگيري امور مراجعانهـ) پ

 فرد مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه -3

  الف) توزيع سرنگ و سوزن، كاندوم و ساير اقالم بهداشتي در مركز

  ب) نظارت بر توزيع سرنگ و سوزن توسط تيم سيار

  ي اوليه چون پانسمان زخم (در صورت نياز)ج) انجام اقدامات بهداشت

  د) نظارت بر چگونگي ارايه خدماتي چون تغذيه، استحمام و توزيع پوشاك

 ه) آموزش رفتار جنسي سالم

 اعضاي تيم سيار -4

 شرح وظايف تيم سيار در اين دستورالعمل ذكر گرديده است.

 خدمه -5

  انجام تمام امور خدماتي مركز (نظافت و...)

  مقررات عمومي مراكز گذري: -11ماده 

بعدازظهر است. ساعات كار در مركز با توجه به شرايط منطقه و محل  19صبح تا  9فعاليت كار مركز گذري از  محدوده -1

 ساعت در روز به ارايه خدمت بپردازد. 6ارايه خدمات در اين محدوده تعيين خواهد شد. هر مركز بايد حداقل 

حدوده فعاليت و ساعات كار مركز را مشخص و به نيروي انتظامي محل اعالم محل و م: بهزيستي شهرستان، بايد تبصره

 نمايد.

در مركز گذري رعايت حقوق ديگر مراجعه كنندگان الزامي است و كسي حق ندارد مزاحمتي براي ديگران در مركز  -2

 فراهم كند. مسئول مركز، مسئولتي حسن اجراي اين ماده را بر عهده دارد.

اشگري، اعمال خشونت آميز، مصرف يا خريد و فروش مواد يا مبادرت به اعمال جنسي در مركز ممنوع بوده و هرگونه پرخ -3

 متخلفين از مركز اخراج خواهند شد.
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انجام نمي شود، الزم است هر مركز گذري با يك مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري كه  VCTدرصورتي كه در مركز گذري  -4

 زمون ايدز انجام مي شود ارتباط داشته باشد.گيري و آ آن خدمات مشاوره، نمونهدر 

 در مركز گذري مطابق آيين نامه هاي مربوطه بايد عمل شود. VCTدرصورت وجود درمان نگهدارنده با متادون و يا  -5

ي دفتري تحت عنوان يادداشت روزانه بايد در مركز وجود داشته باشد تا كاركنان وقايعي كه به نظرشان مهم مي آيد ول -6

در فرمهاي ثبت اطالعات گنجانده نمي شود را در آن يادداشت نمايند مانند شناسايي پاتوق هاي جديد، گسترش انواع 

مواد جديد يا روشهاي خاص مصرف مواد، مشاهده مرگ و مير، مشاجرات و تهديدها عليه كاركنان، وقوع تماس با نوك 

 سوزن يا ساير مشكالتي كه با آن مواجه شده اند.

ره: بهزيستي استان موظف است براي كليه مراكز گذري دفتر بازرسي و بازديد مخصوص تهيه كند، كه در هر بازديد تبص

 ناظر بهزيستي تكميل و توسط مسئول مركز امضا مي گردد.

نقشه ساده اي از منطقه تحت پوشش مركز بايد در مركز نصب و مسير تيم سياري همراه با ساعات كار تيم در آن  -7

 باشد.مشخص 

 تمام صورتجلسات بايد در دفتر مخصوصي ثبت شود. -8

ارايه هرگونه آمار، عملكرد و گزارش به ديگر دستگاهها (نظير نيروي انتظامي، شهرداري و...) ممنوع مي باشد و ديگر  -9

 ارتباطات نظير ارجاع جهت درمان و هماهنگي براي دفع زباله ها و... با اطالع بهزيستي استان باشد.

  ) تيم امدادرسان سيارفصل سوم

) به همراه مدارك مورد نياز آنها را به 7فرم درخواست صدور پروانه فعاليت (فرم شماره  متقاضي بايد پس از تكميل - 12ماده 

بهزيستي شهرستان تحويل نمايد. پس از دريافت و بررسي درخواستها، تشخيص صالحيتهاي افراد متقاضي جهت صدور پروانه 

اوليه به معاونت پيشگيري استان ارسال مي گردد.  فعاليت، ابتدا توسط اداره بهزيستي شهرستان صورت مي پذيرد و پس از تاييد

معاونت پيشگيري پس از بررسي و تاييد مدارك الزم، درخواست متقاضي را به كميسيون استاني جهت بررسي و صدور پروانه 

  فعاليت ارايه مي كند.

پس از وصول اعالم نظر  »آئين نامه عمومي«كميسيون صدور پروانه هاي استاني موظف است ظرف مدت مقرر در  - 13ماده 

تشكيل جلسه داده و درصورت تطبيق شرايط متقاضي با مفاد اين دستورالعمل، پروانه فعاليت را با اعتبار سه ساله به نامه متقاضي 

  صادر و در غير اينصورت مراتب را با ذكر دليل كتبا به وي اعالم نمايد.

) را به بهزيستي 7ضاء پروانه فعاليت درخواست تمديد پروانه (فرم شماره صاحب امتياز بايد حداقل يك ماه قبل از انق -14ماده 

  استان تحويل نمايد.

نهاي غيردولتي، مراكز درمان و بازتواني اعتياد مازاسوقي (حقوقي شامل كليه موسسات و و حق يكليه افراد حقيق -15ماده 

نه فعاليت تيم سياري مستقل را دريافت نمايند و مسئول تيم خصوصي، موسسه هاي خيريه و مردم نهاد تاييد شده) مي توانند پروا

  شناخته خواهند شد.
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  اين دستورالعمل تشكيل گردد. 12: تيم امدادرسان مي تواند بصورت مستقل و با در نظر گرفتن ماده 1تبصره 

  : پروانه فعاليت صادر شده قابل واگذاري به غير نمي باشد.2تبصره 

اين دستورالعمل  13به خود بدون در نظر گرفتن ماده يد يك يا چند تيم امدادرسان سيار وابسته : هر مركز گذري با3تبصره 

داشته باشد. (با قيد موضوع داشتن تيم سيار در مجوز مربوطه) لذا صدور مجوز مجزا براي تيم هاي سيار مراكز گذري الزامي 

  نيست.

  مسئولين بهزيستي به اطالع نيروي انتظامي رسانده شود.: زمان و مكان فعاليت تيم سيار بايد توسط 4تبصره 

روز در هفته صورت مي گيرد و ساعات كار و مكانهاي ياري رساني با  3خدمات تيم هاي سيار ترجيحا روزانه و حداقل  -16ماده 

ه مركز گذري باشد) هماهنگي مسئول برنامه (در صورتيكه تيم مستقل باشد) يا مسئول مركز گذري (درصورتي كه تيم وابسته ب

  مشخص و ثبت و انجام مي شود.

  : عمليات سياري در منطقه با استفاده از وسايل نقليه و يا بدون آن صورت مي گيرد.1تبصره 

  : اجراي برنامه تيم امدادرسان به شكل تك نفره ممنوع مي باشد.2تبصره 

كليه مراكزگذري كاهش آسيب موظفند افراد ارجاع شده از تيم امدادرسان را با برگه ارجاع پذيرش نمايند. الزم است  - 17ماده 

خدمات مشاوره، آزمايش ايدز و نمونه هرتيم امدادرسان با يك مركزگذري كاهش آسيب يا مشاوره بيماريهاي رفتاري كه در آن 

  باشد.گيري انجام مي شود ارتباط داشته 

موسسين و مسئولين مراكز و تيم ها موظف به اجراي دستورالعمل مراكز فوق و تغييرات ايجاد شده در آن و نيز كليه  -18ماده 

بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مكاتبات و تذكرات كه از طريق معاونت امور فرهنگي و پيشگيري به استانها ابالغ خواهد شد مي 

  ل به عهده موسسين مراكز و تيم ها مي باشد كه بايد آن را از بهزيستي استان درخواست نمايند.باشند و دريافت دستورالعم

  خدمات تيم امدادرسان سيار به شرح ذيل مي باشد: -19ماده 

 شناسايي محلهاي آلوده مانند محلهاي بيتوته معتادان تزريقي -1

 شناسايي معتادان با رفتار پرخطر و برقراري ارتباط با آنان -2

 Cو  Bو هپاتيت  HIVزش مصرف كنندگان تزريقي مواد درخصوص تزريق ايمن، راههاي انتقال ويروس آمو -3

 تزريقي تحويل سرنگ و سوزن استريل و پنبه الكل و ساير اقالم بهداشتي براي تزريق ايمن به معتادان -4

نگ و سوزن مستعمل و به معتادان و تشويق آنان به جمع آوري سر Safety Boxجمع آوري سرنگ و سوزن و تحويل  -5

 تحويل آن به تيم سيار

 آموزش رفتار سالم جنسي و نحوه استفاده از كاندوم و توزيع آن -6
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ارايه بروشور و پمفلتهاي مربوط به راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز، راههاي انتقال و پيشگيري از هپاتيت، تزريق ايمن  -7

 و غيره

 ي، مراكز تعويض سرنگ، مراكز مشاوره ايدزتوزيع پمفلت هاي محتوي نشاني مراكز سرپاي -8

 انجام خدمات اوليه بهداشتي مثل پانسمان -9

 ارجاع مصرف كنندگان مواد به مر اكز ارايه دهنده خدمات (مراكز گذري، مراكز درماني اعتياد و مراكز مشاوره) -10

 ثبت آمار روزانه خدمات گيرندگان براي ارايه گزارش به بهزيستي -11

  لوازم مورد نياز تيم امدادرسان به شرح ذيل مي باشد:تجهيزات و  -20ماده 

 يك عدد كوله پشتي جهت حمل وسايل براي هرنفر -1

 القهسرنگ، فيلتر و آب مقطر، صابون، مسوزن،  -2

 كاندوم -3

 پنبه و الكل -4

 پمفلت و بروشور آموزشي و برگه معرفي مر اكز ارايه دهنده خدمات -5

 دستكش و ماسك براي استفاده درصورت لزوم -6

 يادداشتدفتر  -7

 فرم ارجاع -8

 وسايل پانسمان -9

10- Safety Box 

  محل فعاليت تيم امدادرسان محل تجمع معتادان پرخطر است. -21ماده 

  يا چند نفره به محل هاي مورد نظر مراجعه مي كند. 2تيم بصورت حداقل  -22ماده 

  وظايف پرسنل به شرح ذيل است: -23ماده 

 خدمات اوليه كاهش  آسيب و آموزش رفتار كم خطر را ارايه مي نمايد.تيم امدادرسان سيار به معتادان پرخطر  -1

معتادان پرخطر را به مراكز خدماتي ديگر مانند مراكز گذري، مراكز درمان و بازتواني، مراكز مشاوره، كلينيكهاي مثلثي و  -2

 مراكز هالل احمر مرتبط مي سازد.

  و آشنا به محل انتخاب شوند.تبصره: بطور كلي بهتر است تيم سيار از گروههاي همتا 

  مقررات عمومي تيم امدادرسان سيار -24ماده 

 هرگونه اعمال غيرقانوني توسط تيم امدادرسان ممنوع مي باشد. -1

 خريد، فروش، توزيع و مصرف مواد توسط تيم امدادرسان ممنوع مي باشد. -2

 رات موظف مي باشند.اعضا تيم امدادرسان به رعايت رازداري و حفظ شئون انساني در چارچوب مقر -3
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  ) مركز سرپناه شبانه4فصل 

  نحوه صدور و تمديد موافقت اصولي: -21ماده 

تا  1دستورالعمل اجرايي موضوع بندهاي «نحوه صدور و تمديد موافقت اصولي و پروانه فعاليت در اين زمينه وفق مفاد   

  شوراي معاونين سازمان خواهد بود. 6/2/87مورخ  113مصوب جلسه » قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت 26ماده  12

حقوقي شامل كليه نهادها و موسسات غيردولتي (انتفاعي و غيرانتفاعي) كه در [كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  -22ماده 

اه مي توانند جهت انجام فعاليت و ر ]اساسنامه آنها فعاليت كاهش آسيب هاي بهداشتي و اجتماعي ناشي از اعتياد ذكر شده باشد

  اندازي مركز سرپناه شبانه متقاضي باشند.

  اولويت تأسيس سرپناه شبانه با افراد حقوقي مي باشد. :1تبصره 

  پروانه فعاليت صادر شده قابل واگذاري به غير نمي باشد. :2تبصره 

  فصل دوم مي باشد. 2شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز طبق ماده  -23ماده 

ليه بخشنامه مراكز موظف به اجراي دستورالعمل مراكز فوق و تغييرات ايجاد شده در آن و نيز ك موسسين و مسئولين -24ماده 

كاتبات و تذكرات كه از طريق معاونت امور فرهنگي و پيشگيري به استانها ابالغ خواهد شد مي باشند و ها، دستورالعمل ها،م

  را از بهزيستي استان درخواست نمايند. دريافت دستورالعمل به عهده موسسين مراكز مي باشد كه بايد آن

  بهزيستي شهرستان موظف است محل سرپناه شبانه و ساعات فعاليت آن را به نيروي انتظامي محل اطالع دهد. تبصره:

  خدمات مراكز سرپناه شبانه به شرح ذيل مي باشد: -25ماده 

 توزيع يك وعده شام و صبحانه ساده -1

 تخت داشته باشد، حتماً تخت ها يك طبقه و بين آنها فاصله باشد) 4حداكثر متري  12تأمين محل خواب (هراطاق  -2

 تأمين امكانات براي استحمام -3

 دست در سال، زمستاني و تابستاني) 2تأمين پوشاك ( -4

 تأمين ملحفه (به ازاي هرنفر جديد بايد تعويض گردد) -5

 ارجاع به مراكز اورژانس درصورت لزوم -6

 (پيوست) 5م شماره ارجاع به مراكز بهداشتي طبق فر -7

 اجراي كالسهاي آموزشي در زمينه كاهش آسيب -8

انجام فعاليت هايي جهت ارتباط با مراكز گذري و تيم هاي سيار و ارجاع به سيستم هاي درماني و حمايتي و درصورت  -9

 ساير افراد مهم جهت بازگشت فرد به شرايط بهتر وامكان مذاكره با خانواده 

 م و ساير اقالم بهداشتيارايه سوزن و سرنگ، كاندو -10
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به بهزيستي شهرستان ارسال  4تبصره: مركز بايد گزارش عملكرد خود را در زمينه كاهش آسيب (سرنگ و سوزن) طبق فرم شماره 

  نمايد.

  شرايط فضا، محيط و تجهيزات مركز سرپناه به شرح ذيل مي باشد: -26ماده 

 نفر 20طبقه براي متر مربع زيربنا در يك يا دو  150مركزي با حداقل  -1

 شرايط فيزيكي ساختمان حداقل در حد شرايط ساختمانهاي محلي باشد. -2

 حداقل يك دوش براي استحمام با رعايت ضوابط بهداشتي -3

 حداقل يك سرويس بهداشتي با رعايت ضوابط بهداشتي -4

 حداقل يك اطاق جهت جلسات و كالسهاي آموزشي و مشاوره اي -5

 ابط بهداشتيمحلي براي آشپزخانه با رعايت ضو -6

 آب سالم و بهداشتي -7

 يخچال يك دستگاه -8

 اجاق گاز يك دستگاه -9

 تلويزيون -10

 تأمين وسايل سرمايش و گرمايش مناسب -11

 صندلي به تعداد مورد نياز -12

 حداقل يك خط تلفن ثابت -13

 تختخواب به تعداد كافي -14

 ماشين لباسشويي -15

 كمد براي هرمراجع -16

 جعبه كمكهاي اوليه -17

 كپسول اطفا حريق -18

متر  150نفر مي باشدو حداكثر ظرفيت پذيرش به ازاي  20الزم به ذكر است حداقل ظرفيت مركز جهت پذيرش افراد  تبصره:

  نفر مي باشد. 30مربع زيربنا 

  تعداد، شرايط و وظايف پرسنل مركز سرپناه شبانه به شرح ذيل مي باشد: -27ماده 

  الف) حداقل پرسنل مورد نياز:

 قت)مسئول مركز يك نفر (تمام و )1

 (تمام وقت) رفرد مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه يك نف )2

 مدديار يك نفر (پاره وقت) )3
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 افراد داوطلب (خوديار) دو نفر (تمام وقت) )4

  ب) شرايط و ويژگيها:

 از نظر جنسيتي بايد پرسنل هم جنس با مراجعين انتخاب شوند. )1

فصل دوم اين دستورالعمل مي  5مدارك طبق ماده مسئول مركز حداقل داراي تحصيالت ديپلم باشد و بقيه شرايط و  )2

 باشد.

فردي كه به عنوان ارايه دهنده خدمات بهداشتي اوليه در مركز فعاليت خواهد كرد بايد حداقل داراي تحصيالت ديپلم  )3

 باشد و دوره كمكهاي اوليه و خدمات كاهش آسيب را گذرانده باشد.

 راهنمايي باشد و دوره هاي آموزشي خدمات كاهش آسيب را گذرانده باشد.مدديار بايد داراي تحصيالت حداقل سوم  )4

  ج) شرح وظايف:

 ) مسئول مركز:1- ج

 نظارت بر كليه فعاليت ها و كيفيت انجام خدمات در مركز )1

 ارايه گزارش فعاليت هاي مركز به بهزيستي شهرستان به طور مداوم )2

 ان مواد بي خانمان به خانواده و جامعهارجاع و كمك به فراهم شدن زمينه بازگشت مصرف كنندگ )3

  ) مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه:2- ج

 )3پذيرش افراد مراجعه كننده به مركز (طبق فرم مخصوص پذيرش، فرم شماره  )1

 ارايه سوزن و سرنگ، كاندوم و ساير اقالم بهداشتي )2

 اجراي كالسهاي آموزشي در زمينه كاهش آسيب )3

 )5ق فرم مخصوص ارجاع، فرم شماره ارجاع به مراكز بهداشتي (طب )4

 )5ارجاع به مراكز اورژانس (طبق فرم مخصوص ارجاع، فرم شماره  )5

 ثبت اطالعات آمار مركز )6

  ) مدديار:3- ج

 اجراي كالسهاي آموزشي (پيشگيري از ايدز و هپاتيت) )1

 ارجاع مراجعين به مراكز درماني و حمايتي درصورت لزوم )2

  اه شبانه:مقررات عمومي مراكز سرپن -28ماده 

 د.ع به صورت داوطلبانه مراجعه نمايمراج -1

 مراجع از طرف مراكز گذري، تيم هاي سياري و يا مراكز درمان سرپايي معرفي شود. -2
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 ) تكميل شود.3جهت مراجعين فرم پذيرش (فرم شماره  -3

)، امكان 3(فرم شماره اگر مراجعي سابقه نقض قانون در مركز داشته باشد با اخذ تعهد كه فرم آن به پيوست آمده است  -4

 پذيرش براي يك نوبت ديگر وجود دارد.

هرگونه پرخاشگري، اعمال خشونت آميز، مصرف يا خريد و فروش مواد يا مبادرت به اعمال جنسي در مركز ممنوع بوده و  -5

 متخلفين از مركز اخراج خواهند شد.

  فصل پنجم ) ضوابط رسيدگي به تخلفات و شكايات

س يا مسئول مركز، مفاد اين دستورالعمل و ساير موارد ابالغ شده را رعايت و اجرا ننمايد معاونت چنانچه موس - 34ماده 

عدم رعايت  امور پيشگيري موارد رعايت نشده را با تعيين مدت زمان مشخص، به صورت كتبي به مركز ابالغ مي نمايد.

ا تصويب كميسيون صدور پروانه هاي موارد ابالغي پس از انقضاي مدت تعيين شده تخلف محسوب مي گردد و ب

  رفتار خواهد شد.بهزيستي استان با توجه به شدت تخلف به يكي از طرق زير با متخلف 

 تذكر شفاهي با قيد در صورتجلسه كميته ي نظارت استاني و ارسال رونوشت به مركز -1

 تذكر كتبي -2

 اخطار اول با درج در پرونده با تعيين مهلت يك ماه جهت رفع مشكل -3

با درج در پرونده با تعيين مهلت يك ماه جهت رفع مشكل و اعالم اينكه در صورت عدم رفع مشكل مركز  طار دوماخ -4

 تعطيل خواهد شد.

در صورتي كه طي بازديد به عمل آمده پس از يك ماه از تاريخ صدور اخطار دوم اقدامي به منظور رفع مشكالت  -5

ان پروانه ي فعاليت مركز را بطور موقت لغو مي نمايد و گزارش آن انجام نشده باشد كميته ي صدور پروانه هاي است

 به كميسيون عالي صدور پروانه ها ارسال مي نمايد.را جهت لغو دائم 

  : تشخيص شدت تخلف به عهده ي بهزيستي استان است. 1تبصره 

كه سالمت جسماني و يا رواني مراجعان به هر دليلي در مخاطره باشد ( مانند درمان هاي  : در موارد خاص 2تبصره 

كميته  غير مجاز، احراز فروش دارو، استفاده از داروهاي دست ساز و غيره ) و ادامه ي كار مركز به صالح نباشد،

  صدور پروانه ها بدهد. صدور پروانه هاي استان ضمن لغو موقت، پيشنهاد لغو دائمي را به كميسيون عالي

: ارسال ابالغ و اخطارها مي بايست با پست سفارشي انجامشود و رسيد مربوطه در پرونده مركز بايگاني  3تبصره 

  گردد.

در صورت اعتراض كتبي موسس يا مسئول مركز نسبت به راي صادره در كميسيون استاني، كميسيون :  4تبصره 

مراتب را به اضمام پرونده مركز ، جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون موظف است حداكثر طي پانزده روز 

  عالي صدور پروانه ارسال نمايد.

به هنگام طرح پرونده در كميسيون استاني يا عالي الزم است از مسئول مركز و يا موسس مركز جهت :  5تبصره 

  شركت در جلسه دعوت به عمل آيد.
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پس از لغو پروانه فعاليت و تعطيل نمودن مركز ، مراتب را از طريق درج دو  بهزيستي استان موظف است -35ماده 

  روز در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار به اطالع عموم برساند. 15آگهي به فاصله 

  د.به هنگام تعطيلي مركز، كليه ي تعهدات حقوقي و قانوني متوجه موسس مي باش – 36ماده 

  

 

  فصل ششم) ساختار نظارتي

نظارت بر نحوه كار مراكز كاهش آسيب، مسئولين آنها، رسيدگي تخصصي به شكايات و تخلفات آنها، تنظيم گزارشات  - 37ماده 

تخصصي ستادي و استاني به الزم همراه با اعالم نظر جهت كميسيون عالي صدور پروانه هاي بهزيستي، بر عهده كميته هاي نظارت 

  شرح زير مي باشد:

  ت تخصصي ستاديالف) كميته نظار

 كميته ستادي مركز از افراد زير است: -1

 معاونت پيشگيري سازمان (رئيس كميته) -

 مدير كل دفتر پيشگيري و امور اعتياد (نايب رئيس كميته) -

 تن از كارشناسان دفتر پيشگيري و امور اعتياد 2 -

در جلسه شركت خواهند نماينده دفتر حقوقي سازمان كه حسب مورد در مواقع رسيدگي به شكايات و تخلفات  -

 نمود.

نماينده دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات كه حسب مورد در مواقع رسيدگي به شكايات و تخلفات در جلسه  -

 شركت خواهند نمود.

تبصره: درصورت ضرورت از معاونت پيشگيري بهزيستي استان مربوطه جهت شركت در جلسه كميته ستادي و 

 پاسخگويي دعوت به عمل مي آيد.

 وظايف و اختيارات كميته ستادي به شرح زير مي باشد: -2

 ارسالي از كميته هاي استاني و اخذ تصميم مقتضي در مورد آنهابررسي گزارشات  -

بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات مراكز كاهش آسيب و مسئولين آنها و اعالم نظر الزم به كميسيون عالي  -

 م مقتضي و حسب نياز لغو و ابطال پروانه فعاليت آنهاصدور پروانه هاي بهزيستي جهت اخذ تصمي

 بازديد از مراكز يا اعزام نماينده يا نمايندگاني جهت بازرسي از مراكز كاهش آسيب -

 رسيدگي به مشكالت مراكز كاهش آسيب و پيگيري الزم جهت حل آنها -

  كميته نظارت تخصصي استانيب) 

 كميته استاني مركز از افراد زير مي باشد: -1
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 اون امور فرهنگي و پيشگيري استان (رئيس كميته)مع -

 معاونت پيشگيري استان كارشناس اعتياد -

 كارشناس ناظر استاني -

 كارشناس امور حقوقي سازمان بهزيستي استان (در موارد رسيدگي به شكايات و تخلفات برحسب نياز) -

 در صورت لزوم دعوت از رئيس بهزيستي شهرستان مربوطه جهت شركت در جلسه -

 تبصره: در موارد شكايات و تخلفات، از مسئول مركز جهت شركت در جلسه و پاسخگويي دعوت به عمل مي آيد.

 وظايف و اختيارات كميته نظارت تخصصي استاني به شرح زير مي باشد: -2

بررسي مدارك متقاضيان صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت (شامل مدارك موسس، مدارك مسئول مركز) و در  -

 ت تطبيق شرايط و مدارك با مفاد دستورالعمل، ارسال آن به كميسيونهاي صدور پروانه هاي استانصور

نظارت بر نحوه كار مراكز، رعايت ضوابط و مقررات جاري، الگوي كار ابالغ شده، تغيير محل مراكز، نحوه كار مسئول  -

 مركز يا جانشين وي (به هنگام مرخصي مسئول مركز)

 كليه شرايط مسئول مركز را دارا باشد و مدارك وي به استان ارايه شده باشد. تبصره: جانشين بايد

 بررسي گزارشات ناظر استاني و اخذ تصميم متقضي -

بررسي شكايات و تخلفات واصله از مراكز و تنظيم گزارش الزم جهت ارسال به كميسيون صدور پروانه هاي استان و  -

 كميته تخصصي نظارت ستادي

 صورت جلسه و ارسال منظم آنها به كميته نظارت تخصصي ستاديتهيه و تنظيم  -

تبصره: اخذ تصميم مقتضي در مورد شكايات واصله و تخلفات مراكز و مسئول آنها در اختيار كميسيون صدور پروانه 

ر هاي بهزيستي استان مي باشد. مگر در مواردي كه نياز به لغو دايم و ابطال پروانه فعاليت مر اكز باشد كه د

 اينصورت مي بايست كميسيون عالي صدور پروانه ها در ستاد مركزي تصميم گيري نمايد.

بررسي و تاييد نام و نشاني و معيارهاي فضاي فيزيكي مراكز قبل از صدور پروانه فعاليت (مجوز بهره برداري) و  -

 هنگام تمديد آنها

زارش الزم جهت ارسال به كميسيون صدور پروانه بررسي شكايات و تخلفات و موارد خاص واصله از مراكز و تنظيم گ -

 هاي استان و در صورت مناقشه ارسال به كميته نظارت تخصصي ستادي

 تهيه و تنظيم صورت جلسات -

 ارسال گزارش عملكرد ساالنه به كميته نظارت تخصصي ستادي -

  نظارت شهرستاني ج)

عهده رئيس اداره بهزيستي همان شهرستان مي باشد و  مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل ور هر شهرستان به

  گزارش آن را حداكثر هر سه ماه يكبار به استان ارسال مي نمايد.

  د) ناظر استاني
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  وظايف و اختيارات ناظر استاني به شرح زير مي باشد:

ن از طريق معاونت بررسي مدارك مسئول مركز (قبل از صدور پروانه فعاليت و در مرحله تمديد پروانه) و ارجاع آ -1

 پيشگيري استان (رئيس كميته تخصصي نظارت استان) حسب مورد به كميسيون استاني صدور پروانه هاي بهزيستي

بررسي وضعيت ساختماني، تجهيزاتي و بهداشتي مركز (پس از صدور پروانه فعاليت) و تطيبق آن با مفاد دستوروالعمل و  -2

 در استان جهت العام نظر به كميسيون استاني صدور پروانه ها ارايه گزارش به معاونت پيشگيري بهزيستي

 بازديد از مراكز حداقل هرسال يكبار -

 ) در هرنوبت بازديد8تكميل دقيق فهرست يادآور بازديد (فرم شماره  -

 ارايه گزارش مكتوب از بازديدهاي دوره اي به كميته نظارت استاني و ارسال رونوشت براي مسئول مركز مربوطه -

 ي شكايات و ارايه گزارش مكتوب به كميته نظارت استانيبررس -

  تبصره: ناظر مجاز است از كليه فعاليتهاي مركز در هرزمان بازديد به عمل آورد.

مي بايست در اين دستورالعمل اجرا گردد و درصورتي كه بعدا مشخص  26كليه مفاد مندرج در آئين نامه اجراييم ماده  - 38ماده 

  مغايرت دارد جهت اصالح آن اقدام خواهد شد. 26آيين نامه ماده شود در مواردي با 

تبصره در تاريخ ................. به تصويب رسيده و از تاريخ ابالغ الزم  43ماده و  39فصل و  6اين دستورالعمل مشتمل بر  -39ماده 

  االجرا مي باشد و كليه دستورالعمل ها و بخشنامه ها مغاير با آن لغو مي گردد.


