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مددخواهتفاهم نامه با   

 

 

نورالزهرا )س(موسسه خیریه   

 کد پذیرش:

 
134 فرم شماره   

 مددخواهتفاهم نامه با 

و به نمایندگی مددکار موسسه آقا / خانم ........................................... که از این  9354به شماره ثبت  این قرارداد بین موسسه خیریه نورالزهرا

ف شود از طرنامیده می مددخواهشود از یک طرف و سرکار خانم / جناب آقای .............................................. که از این پس پس موسسه نامیده می

 گردد.منعقد می به مدت یک سال در تاریخ .................................................. مددخواهدیگر به منظور هدفمندسازی حمایت موسسه از 
 

 وظایف موسسه

 در حد توان و امکانات مددخواهالف( حمایت مالی و فکری از 

 ثبت اطالعات و بازدید از منزل. هایبر اساس فرم مددخواهب( ارزیابی اولیه 

 مددخواهبه منظور اطمینان از بهبود کیفیت  مددخواهای ج( ارزیابی دوره

 نام و امضای موسسه     خواهد کرد و بالعکس. مددخواهای، موسسه حمایت بیشتری از های دورهدر ارزیابی مددخواهد( در صورت بهبود 
 

 مددخواهوظایف 

 دهد.الف( به موسسه اجازه ارزیابی خود و خانواده خود را می

 های مالی خود اقدام نماید.ای نسبت به افزایش، کاهش یا قطع حمایتهای دورهدهد که براساس نتیجه ارزیابیب( به موسسه اختیار می

 مددخواهنام و امضای                              نماید.( با صداقت کامل در ارزیابی مددکاری موسسه شرکت میج
 

 ثبت تفاهم نامه جدید

  تاریخ:                                      اهداف: موضوع/تعهد:                                    شماره: مددخواهنوع تفاهم: تفاهم نامه با 
 نظر کارشناس یلیاطالعات تکم نظر کارشناس اطالعات تکمیلی

        ⃝ خیر       ⃝ بله یبودن خانه و داشتن برنامه نظافت ادوار زیتم        ⃝ خیر       ⃝ بله و نظافت یاعضا خانواده با آشپز ییآشنا

        ⃝ خیر       ⃝ بله نهیمنظم درآمد و هز ضبطثبت و         ⃝ خیر       ⃝ بله کارها یزمان و زمانبند تیریبا مد ییآشنا

        ⃝ خیر       ⃝ بله گریکدی یدر مسائل شغل یو همفکر تیحما        ⃝ خیر       ⃝ بله خانواده یاقتصاد تیاعضا از وضع یآگاه

        ⃝ خیر       ⃝ بله خانواده یحمام گرفتن منظم اعضا        ⃝ خیر       ⃝ بله و جمالت هیمحبت اعضا خانواده با هد رازاب

 یو درمان یارائه خدمات پزشک

 

 شرح: چگونگی انجام تکالیف  شرح:

        ⃝ خیر       ⃝ بله های خانوادگیطرح مطالب پندآموز در نشست        ⃝ خیر       ⃝ بله بروز مشکل حینمدرسه  نیاستفاده از مشاور

        ⃝ خیر       ⃝ بله داشتن ظاهر آراسته        ⃝ خیر       ⃝ بله از آب، برق، گاز و تلفن نهیاستفاده به

        ⃝ خیر       ⃝ بله مدرسه از دانش آموزان انیمرب تیرضا        ⃝ خیر       ⃝ بله و فضای مجازی نتلویزیواز  حیاستفاده صح

        ⃝ خیر       ⃝ بله لیو فام هیارتباط با فرزندان همسا یبرقرار        ⃝ خیر       ⃝ بله یدندانپزشک یکنترل مشکالت درمان

 خالقانه یدرآمد با روش ها جادیا

 توضیحات:

 یستیبهز ،عدالتسهام ارانه،ی ،یدرمانمهیداشتن ب        ⃝ خیر       ⃝ بله

 توضیحات:

        ⃝ خیر       ⃝ بله

        ⃝ خیر       ⃝ بله یمداخله کودکان در مباحث خانوادگ        ⃝ خیر       ⃝ بله در خانواده تیعصبان نیمثبت ح یفضا جادیا

 هیبا اصول تغذ ییو آشنا ییغذا حیبرنامه صح

 

 و اعصاب و روان یگوارش یهایماریکنترل ب شرح:

 توضیحات:

        ⃝ خیر       ⃝ بله

        ⃝ خیر       ⃝ بله اعضا یراحت مشکالت خانواده برا انیب        ⃝ خیر       ⃝ بله برنامه منظم جهت ورزش و استفاده از پارک

 شرح: متناسب با درآمد نهیهز :20امتیاز از  میزان موفقیت تحصیلی فرزندان

 

        ⃝ خیر       ⃝ بله داشتن مومسواک زدن، گرفتن ناخن و مرتب نگه        ⃝ خیر       ⃝ بله و تالش درمان یماریزودهنگام ب صیتشخ
 


