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  كليات -بخش اول 

  فصل اول : مقدمهفصل اول : مقدمه

قانون اساسي ، ماده واحده اليحـه قـانوني راجـع بـه تشـكيل       29و  21در راستاي تحقق اصول  

  كودكــان  ، قــانون تــأمين زنــان و1375و اصــالحي  1359ســازمان بهزيســتي كشــور مصــوب 

بـه   1381و در اجراي قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولـت مصـوب     1371بي سرپرست 

مـورخ   45944/87/700و دستورالعمل اجرايـي آن بـه شـماره     26) ماده 13) و (2ويژه بندهاي (

، مبني بر حمايت  همه جانبـه از اقشـار    88رياست محترم سازمان بهزيستي و ماده  30/6/1387

ير به ويژه كودكان بي سرپرست؛  اين دستورالعمل با تكيه بر تحكيم بنيان خانواده مـورد  آسيب پذ

  اصالح و بازنگري قرار گرفت.  

امروزه دستاوردهاي جديد علمي در زمينه ارائه خدمات اجتماعي مبتني بر مؤسسه زدايـي و            

دهـاي خـانواده اسـت. چـرا كـه       تقويت حضور خانواده در اجراي برنامه هاي دولت و احيـاء كاركر 

ساماندهي و تجهيز منابع و امكانات، جهـت دسـتيابي كودكـان تحـت سرپرسـتي سـازمان  بـه        

ترين نيازهاي فردي و اجتماعي در فرايند جامعه پذيري در نهاد خانواده محقق خواهـد شـد.   اصلي

ين  ) در چـارچوب نهـاد   همچنين الگوهاي همانند ساز ( والدين ) و جانشينان آنان ( خانواده جايگز

خانواده و از طريق كاركردهاي نهان و آشكار تعريف شده به حفـظ هويـت فـردي اعضـا بعنـوان      

مهمترين مؤلفه در راستاي شخصيت سازي سالم و بهنجار كمك مي نمايد. از سوي ديگـر انتقـال   

اشـت روانـي   مفاهيم و تعامالت عاطفي درون خانواده و بين اعضاي آن منجر به ارتقاء سـطح بهد 

... مي گردد كه مي توانـد در آتيـه اجتمـاعي     افراد به ويژه اعتماد به نفس ، خالقيت ، حل مسأله و

  كودك تأثير بسزايي بگذارد.

  كنوانسيون جهاني حقوق كودك نيز ديده شـده اسـت. بـر ايـن مبنـا؛       20اين مهم در ماده          

كـودك در دوران  از حمايت سب و جايگزين براي دولت ها ملزم به شناسائي و انتخاب خانواده منا

  و تقويـت حضـور فرزنـدان در     »»خـانواده  خـانواده  « « باشـند. لـذا محـور قـراردادن     مـي  جدايي از والـدين 

ترين ماموريت دفتر امور شبه خانواده هدف به عنوان اصلي »»خانواده هاي جايگزينِ واجد شرايط خانواده هاي جايگزينِ واجد شرايط « « 



سسات ( خانه هاي كودكان و نوجوانان)، بـه  نهايي و دائمي است و مراقبت و پرورش كودك در مؤ

  صورت موقت و صرفاً براي آماده سازي و رسيدن به هدف نهايي تدوين و تنظيم گرديده است.  

  دستورالعمل حاضر به انضمام قوانين ، بخشنامه هـا ، ضـوابط ، اسـتانداردهاي عمليـاتي و               

ورش از كودكان تحت سرپرستي سازمان را در شيوه هاي اجرايي حوزه شبه خانواده؛ مراقبت و پر

فضاي خانوادگيِ مناسب به عنوان سياست اصلي و هدف نهايي در برنامه ها، و  بخش هاي دولتـي  

و غيردولتي به عنوان مجموعه الينفك نظام واحد حمايت از كودكـان تحـت سرپرسـتي سـازمان      

  زم االجرا مي باشد.     تلقي مي نمايد كه در جهت استيفاي حقوق كودكان مفاد آن ال

الزم به ذكر اينكه؛ نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل بر عهده مـدير كـل و معـاون امـور               

  اجتماعي بهزيستي استان مي باشد.  

  

  فصل دوم : تعريف مفاهيم 

: از نظر اين دستورالعمل و طبق پيمان نامه جهاني حقوق كودك، فردي است كه سـن او  كودك -1

  سال تمام شمسي است. 18از كمتر 

: كودكاني كه بنا به هر علت به طور دائم يا موقت سرپرست خـود  كودكان تحت سرپرستي سازمان -2

را از دست داده و با معرفي مقام قضايي به سازمان سپرده شده باشند كه در اين دسـتورالعمل بـه   

  نيز اتالق مي شود.  » فرزند « آنها 

جموعه فعاليت هاي حرفه اي، با هدف فـراهم نمـودن سـالمت جسـمي،     : به ممراقبت و پرورش -3

  رواني و اجتماعي كودكان اتالق مي شود. 

: برنامه اي است همه جانبه و مدون با هدف رفع نيازهـاي كودكـان كـه از بـدو     برنامه مراقبت -4

نگري الزم پذيرش آنان و با رعايت ضوابط كار تيمي تدوين و هر شش ماه يكبار مرور و مـورد بـاز  

قرار مي گيرد. اين برنامه محور مجموعه فعاليت هاي تربيتي و پرورشي مـرتبط بـا هـر كـودك را     

  تشكيل مي دهد.



: مجموعه اي از برنامه هاي توانمندسـازي و مراقبتـي بـه منظـور كمـك بـه       مراقبت در خانواده -5

ي بـه روش هـاي؛   ها در پرورش و مراقبت از كودكان تحت سرپرسـتي سـازمان بهزيسـت   خانواده

  مراقبت و پرورش نزد والدين ( پدر و مادر و جد پدري ) يا خانواده جايگزين صورت مي پذيرد.  

: بخشي از هزينه هاي نگهداري؛ تغذيه، تحصيل، بهداشـت، درمـان و ... كـه بـه      امداد ماهيانه -6

  كودكان تحت سرپرستي سازمان به شرح ذيل تعلق مي گيرد: 

معرفي مرجـع قضـايي در سـازمان بهزيسـتي پـذيرش شـده و بـا         كودكاني كه با -الف

هاي حرفه اي مددكاري و پرداخت هزينه هاي فوق االشاره امكان بازگشـت آنـان   فعاليت

  نزد والدين بوجود خواهد آمد.

كودكاني كه به صورت موقت (با حكم قضايي امين موقـت) تحـت سرپرسـتي افـراد      -ب

  بستگان قرار گرفته اند.واجد شرايط  اعم از بستگان و غير

  هاي مستقلفرزندان مقيم در خانه -ج

      شش ماه پس از اشتغال.فرزندان ترخيصي از خانه هاي كودكان و نوجوانان تا  -د

  فرزندان دانشجو تا شش ماه پس از پايان دوره كارداني يا كارشناسي.   -ه

  فرزندان سرباز تا شش ماه پس از اتمام خدمت سربازي. -و

(شبه خانواده) : خانواده اي كه سرپرستي از كودك تحت سرپرسـتي سـازمان    نواده جايگزينخا -7

را به صورت موقت (با حكم قضايي امين موقت) يا دائم (با حكم قضايي فرزندخواندگي) بر عهـده  

                                                                          .   گيردمي

فرايندي است كه در آن يـك كـودك از سـوي     : (با حكم قضايي فرزندخواندگي) ي دائمسرپرست -8

زن و شوهري كه والدين بيولوژيك (زيستي) او نيستند ولي قانوناً والدين او شمرده مـي شـوند در   

اي از مراقبت كودكان معرفـي  توان فرزندخواندگي را شيوهشود. بنابراين مياي پذيرفته ميخانواده

اي قـانوني، عـاطفي و اجتمـاعي بـين افـرادي برقـرار       فرزندي به شيوه -ه در آن رابطه والدكرد ك

اي به واسطه تولد با يكديگر ندارند. اين فراينـد مطـابق قـانون حمايـت از     شود كه هيچ رابطهمي

صورت مي پذيرد.  1353رست كودكان بدون سرپ  



ي اسـت كـه در آن سرپرسـتي موقـت     (با حكم قضايي امين موقـت) : فراينـد   سرپرستي موقت -9

قانون مدني به فرد يا افراد متقاضي سپرده  1187كودكان تحت سرپرستي سازمان مطابق با ماده 

مي شود. سرپرست موقت منصوب شده از سوي دادگاه براي اداره اموال و سـاير امـور راجـع بـه     

ر آنها رسـيدگي كننـد را امـين    كودك يا كودكاني كه پدر و جد پدري آنان به هر علت نتوانند به امو

  موقت مي نامند.  

: مجموعه  برنامه هايي است كه به منظـور مراقبـت و پـرورش از كودكـان      هامراقبت در خانه -10

تحت سرپرستي سازمان در خانه ها (مراكز شبانه روزي) با هدف زمينه سازي براي انتقـال كـودك   

  نامه معموالً كوتاه مدت و موقتي است.  به خانواده يا جامعه تدوين گرديده است. اين بر

: به مركزي اطالق مـي گـردد كـه طبـق وظـايف      مركز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست -11

قانوني كودكان بي سرپرست و بدسرپرست را پذيرا و نگهداري و پرورش آنان را فـراهم نمـوده و   

ه به عهـده داشـته و بـه دو گـروه پسـرانه و      زمينه انتقال موقت و يا دائم آنها را به خانواده و جامع

  دخترانه تقسيم بندي مي گردد. 

  ناميـده  » خانـه « تبصره: منبعد مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست تحت عنوان  �

خانه كودكـان   -خانه نوزادان، نونهاالن و نوباوگان (شيرخوارگاه)  –خانه موقت   مي شوند و شامل :

  خانه مستقل.   -ه تربيتي خان -و نوجوانان 

: مكاني است كه كودكان پذيرش شده قبل از ورود به خانـه نـوزادان، نونهـاالن و     خانه موقت -12

نوباوگان، خانه كودكان و نوجوانان يا خـانواده جـايگزين بـه منظـور تشـكيل پرونـده بهداشـتي،        

و بررسـيهاي روان  تشخيص احتمالي بيماري هاي مسري و واگيردار، انجـام آزمايشـات پزشـكي    

شناختي و تكميل پرونده اجتماعي و انجام فعاليت هاي كارشناسي به منظور شناسـائي خـانواده و   

  روز تحت مراقبت قرار مي گيرند.   21بستگان سببي و نسبي در آن مكان، حداكثر بمدت 

ش شـده در دو  (شيرخوارگاه) : مكاني است كه  كودكان پذير خانه نوزادان، نونهاالن و نوباوگان -13

گروه سني  نوزادان و نونهاالن ( بدو تولد تا سه سالگي ) و  نوباوگان ( سه تا شش سـالگي) در آن  

  جا تحت مراقبت و پرورش قرار مي گيرند.  



سـالگي بـه صـورت     18: مكاني است كه كودكان از زمان پذيرش تا نوجوانان و كودكان خانه  -14

هدف فراهم شدن زمينه انتقال موقت يا دائم به خانواده يـا   دائم يا موقت به تفكيك سن و جنس با

  جامعه مورد مراقبت و پرورش قرار مي گيرند.  

: به مكاني اطالق مـي شـود كـه خـدمات تخصصـي روانپزشـكي، روانشناسـي،        تربيتي خانه -15

ن و رفـع  مددكاري و مشاوره اي را براي كودكان داراي رفتارهاي نابهنجار ارائه مي دهند تا با درما

  مشكالت رفتاري زمينه ورود آنان را به خانواده يا خانه هاي كودكان و نوجوانان فراهم نمايند.  

( آماده سازي قبل از ترخيص): مكاني است كه در آن  فرزنداني كه آمادگي زندگي مستقل  خانه -16

ـ    ي در آنجـا  مستقل را دارند با هدف كسب توانمندي هاي اجتماعي و حرفه اي، بـا نظـارت تخصص

                                                         يابند.                                                                                                                                                                                               اسكان مي

  در  -مـددكار، روانشـناس و مربـي    : تيم مجربي از افراد حرفـه اي شـامل: مـدير،   مراقبت تيم -17

است كه ضمن آشـنايي بـا    -در خانواده  -مددكار، روانشناس و سرپرست قانوني كودك -خانه ها

امور تربيتي در رابطه مستقيم با كودكان قرار دارند و در قالـب كـارگروهي بـا مشـاركت كودكـان      

نتقال موفق به جامعـه اقـدام   نسبت به فراهم كردن زمينه هاي مراقبت و پرورش كودك به منظور ا

  مي كنند.

: فردي است كه مسئوليت برنامه ريزي، نظارت و همـاهنگي در اجـراي مناسـب و    مدير خانه -18

  مطلوب برنامه هاي تيم تخصصي و مديريت امور خانه را به عهده دارد. 

كه بـا   :  فردي است داراي تحصيالت مددكاري اجتماعي يا خدمات اجتماعياجتماعي مددكار -19

هـاي  تكيه بر دانش و مهارت هاي تخصصي خود به كودكان كمك مي كند تا بـا شـناخت توانـايي   

فردي و بهره گيري از امكانات موجود در جهت حل مشكل اقدام تا به اسـتقالل نسـبي و رضـايت    

  خاطر ي و اجتماعي دست پيدا كند.  

به علـوم رفتـاري و فراينـدهاي    : فردي است داراي تحصيالت روانشناسي و آشنا شناسروان -20

  ذهني كه با بكارگيري دانش خود در زمينه ارتقاء بهداشت رواني كودكان تالش مي نمايد



هاي مرتبط كه ضمن مراقبـت  : فردي است داراي تحصيالت علوم تربيتي يا ساير رشتهمربي -21

عـاطفي، تحصـيلي،     -از كودكان در خانه هاي كودكان و نوجوانان ، براي تأمين نيازهاي (جسـمي 

اجتماعي، خودشكوفايي كودكان و هدايت رفتارهاي فردي و اجتماعي آنان) با مشاركت  فـرد و بـا   

  هماهنگي تيم تخصصي اقدام مي كند.  

: مجوز تاسيس خانه هاي غيردولتي جهت فعاليت اشخاص تأسيس خانه هاي غيردولتي پروانه - 22

در استانها فعاليت مي نمايند و توسط كميسيون حقوقي كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي 

  بهزيستي استان  صادر مي گردد.  26ماده 

مجوزي است جهت فعاليت اشخاص حقوقي (موسسات پروانه فعاليت خانه هاي غيردولتي:  - 23

غيردولتي و خيريه) كه در راستاي مراقبت و پرورش كودكان تحت سرپرستي سازمان بهزيستي 

بهزيستي استان  صادر مي گردد و مدت  26مجوز فوق توسط كميسيون ماده  فعاليت مي نمايند.

  اعتبار آن از تاريخ صدور سه سال مي باشد. 

با معرفي كميته استان است كه امور شبه خانواده بهزيستي كارشناس  :كارشناس ناظر استان - 24

ها را ظيفه نظارت بر خانهوتعيين و معاونت امور اجتماعي شبه خانواده شهرستان و استان و تأييد 

   در سطح استان بر عهده دارد.

شامل اطالعات جامع در خصوص  پيشـينه،  ؛ محرمانهمحرمانه است پرونده اي: كودك اجتماعي پرونده -25

علت پذيرش، وضعيت موجود ( مشخصات كامل كودك در زمان پيدا شدن. براي مثال نوع لباسـي  

هايي داشته و چه ملزوماتي همراه او بـوده اسـت مـثالً    اي، چه نشانهكه بر تن داشته، در چه محله

گو خواهـد بـود)، و   نامه و.... هر چه اين مشخصات با توضيحات بيشتري همراه باشد بيشتر پاسخ

معرفي نامه مرجـع  معرفي نامه مرجـع  برنامه مراقبت براساس فرم هاي استاندارد،  اسناد و مدارك مورد نياز از جمله: 

ت جسماني و روانـي از پزشـكي قـانوني، گزارشـات اوليـه      ، مدارك مرتبط با وضعيت سالمقضائيقضائي

پذيرش، عكس، شناسنامه و گزارشات تخصصي كودك ( از بدو پذيرش تا آخرين پيگيـري هـاي   

  پس از ترخيص) مي باشد.     



: شامل اطالعات و فرم هاي مربوط در زمينه بهداشت فردي، جسـمي و  كودك بهداشتي پرونده -26

عيت سالمت جسماني و رواني آنان در طول دوران مراقبـت و پـرورش   رواني كودكان است كه  وض

  در آن ثبت و كنترل مي شود.        

: در اين پرونده كليه اسناد و مدارك دوران تحصيلي و گزارشات مربـوط  كودك تحصيلي پرونده -27

  به امور تحصيلي كودكان در طول دوران مراقبت و پرورش ثبت مي شود. 

قيقي يا حقوقي اتالق مي گردد كه بصـورت داوطلبانـه و بـه شـيوه هـاي      : به شخص ححامي -28

  گوناگون از كودكان حمايت هاي اجتماعي و اقتصادي مي نمايد.

ترين مرجع تصميم گيري و نظارت در سطح استان در كليه امور : عالياستان خانواده شبه كميته -29

باشـد و  انتقـال، تـرخيص و ... مـي   مربوط به كودكان تحت سرپرستي سازمان از جمله پـذيرش،  

اعضاء آن شامل: مدير كل استان، معاون امور اجتماعي، كارشناس مسـئول بخـش شـبه خـانواده     

استان و شهرستان، كارشناس حقوقي، كارشناس مرتبط با موضوع (در صورت نيـاز). ايـن كميتـه    

    مستقر درستاد استان است.

كه مسئوليت پيگيري و نظارت بر وضـعيت كودكـان    : مرجعي استشهرستان خانواده شبه كميته -30

تحت سرپرستي شهرستان (خانه و خانواده) را با نظارت كميته شبه خانواده استان بر عهده دارد و 

اعضاء آن شامل: رئيس بهزيستي شهرستان، مسئول امور اجتماعي بهزيستي شهرستان و مددكار 

  باشد.  مي

اطالعـات و آگـاهي مسـتمر از نحـوه زنـدگي، چگـونگي        فرايند كسب :ترخيص از پس پيگيري -31

موقعيت اجتماعي و اقتصادي كودكان در خانواده يا جامعه، تداوم ارتبـاط بـا كودكـان بـه منظـور      

هاي الزم بـا  نظارت بر زندگي آنان و تالش همه جانبه جهت رفع مشكالت احتمالي و ارائه مشاوره

  مشاركت و همكاري فرزندان.

  

  



  يرشپذ -بخش دوم 

اي است كه با هدف حمايت و صيانت از حقوق كودك و تعيـين  هاي حرفهپذيرش مجموعه فعاليت

  پذيرد.  نحوه مراقبت، ارزيابي نيازها و چگونگي ارائه خدمات به كودك انجام مي

  فصل اول :  شرايط پذيرش

قبـت و  جهـت برخـورداري از خـدمات (مرا    معرفي نامـه مقـام قضـايي   معرفي نامـه مقـام قضـايي   كودكان به داليل ذيل و با 

  پرورش) در بخش شبه خانواده پذيرش مي شوند:  

  فوت سرپرستان يا تنها سرپرست   -1

  زنداني بودن سرپرستان يا تنها سرپرست   -2

  مفقود االثر شدن سرپرستان يا تنها سرپرست     -3

  مجهول الهويه بودن كودك   -4

اص آسـيب پـذيري   و به دليل وجود شرايط خ 1عدم صالحيت سرپرستان با حكم مقام قضايي -5

  روحــي، جنســي،  -بــراي كــودك در خــانواده از قبيــل ســوء رفتــار  شــديد (جســماني، عــاطفي 

  يا تركيبي از همه موارد )   بي توجهي و غفلت 

بيماري هاي واگير صعب العالج و بيماري هاي رواني در خانواده كه به سالمت جسمي، روانـي،   -6

  د.رشد و تعالي همه جانبه كودك آسيب مي رسان

                                                

كه طفـل تحـت حضـانت     هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يا مادري -قانون مدني 1173ادهم -1
محكمه ميتواند بتقاضـاي اقربـاي طفـل يـا      اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد،

 .ي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كندتصميمي را كه برا بتقاضاي قيم او يا بتقاضاي رئيس حوزه قضائي هر

  : است موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخالقي هر يك از والدين
  راعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قما  -1
  به فساد اخالقي و فحشاء اشتهار  -2  
   ابتال به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني  -3  

   مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقي سوء استفاده  -4
  تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف -5

  



اعتياد سرپرست يا سرپرستان درصورتي كه سالمت جسمي، رواني، رشـد و تعـالي كـودك را     -7

  مورد مخاطره قرار دهد.  

  فصل دوم :  پذيرش فرزندان معلول

كودكان معلول تحت سرپرستي سازمان از جمله كودكان نابينا، نيمه بينا، ناشنواي مطلـق، نيمـه   -1

در حد مـرزي كـه بـا انجـام      -ي و همچنين معلولين ذهني حركت –شنوا، مصروع، معلولين جسمي 

طبـق ضـوابط    -هاي مراقبت تطبيق دهنـد تست مشخص شود مي توانند وضعيت خود را با برنامه

مـورخ   4246/1/820اجرايي طرح شـامل سـازي كودكـان بـي سرپرسـت معلـول بـه شـماره         

فيمـابين معاونـت    79 26/10/1379مـورخ   8901/1/822، پيرو تفاهم نامه شماره 1/12/1385

  امور اجتماعي و توانبخشي در خانه هاي كودكان و نوجوانان مي توانند پذيرش گردند.  

پذيرش افراد با معلوليت هاي فوق الذكر در خانه هاي كودكان و نوجوانان منوط به كامل بـودن   -2

طريـق كميتـه   ) مي باشد كـه از  ADLهاي روزمره زندگي با مهارت هاي خودياري (آزمون فعاليت

  تخصصي توانبخشي استان براساس تفاهم نامه مشترك فوق الذكر انجام مي پذيرد.

  فصل سوم :  نحوه ورود كودك به سيستم مراقبت  

پذيرش اوليه توسط ستاد پذيرش و هماهنگي يـا اداره بهزيسـتي شهرسـتان مطـابق قـانون       -1

ضـوابط منـدرج در ايـن     تأمين و زنان كودكـان بـي سرپرسـت (تحـت سرپرسـتي سـازمان) و      

  گيرد:     دستورالعمل به دو طريق ذيل صورت مي

كودكان با هماهنگي نيروي انتظامي يا از طريق گزارشات نهادها، مؤسسـات و مـردم؛    الف:

مورد شناسايي قرار مي گيرند و پس از تحقيقات اوليـه و طـي مراحـل قـانوني از طريـق مراجـع       

  رفي مي شوند.  ذيصالح قضايي به سازمان بهزيستي مع

تبصره: درصورتي كه كودك راساً به واحدهاي بهزيستي جهت استفاده از خدمات معرفي شـود  � 

پس از انجام مصاحبه اوليه ضروري است كودك به مرجع قضايي معرفي و مراحل قانوني پـذيرش   

  طي گردد.  



كودكـان  ب: در موارد اضطراري به منظور حفظ سالمت كودكان واحدهاي بهزيسـتي راسـاً   

كمتر از هفت سال را با رعايت ضوابط،  پذيرش موقت مي كننـد و متعاقـب آن مـدارك و گـزارش     

  هاي الزم را به مراجع ذيصالح قضايي ارسال و اعالم مي كنند.  

  اقدامات الزم  پس از پذيرش كودك - فصل چهارم 

ـ   ت كـودك نـزد   الف: هدف اصلي كليه اقدامات بعد از پذيرش؛ مي بايست تالش در جهـت بازگش

  والدين ( پدر، مادر و جد پدري ) باشد. بر همين مبنا ضروري است اقدامات ذيل صورت پذيرد:  

    معرفي نامه مرجع قضايي و مدارك پزشكي قانوني اخد - 

مصاحبه مددكار اجتماعي با فرد همراه كودك و كودك  به منظور  كسـب اطالعـات الزم از    - 

 ودك و  تهيه گزارش هاي مددكاري اجتماعي.    موقعيت خانوادگي، بستگان، همراهان ك

تشكيل و تنظيم پرونده اوليه و تكميل فرم هاي جمع آوري اطالعـات ( مـدارك، گـزارش،     - 

 عكس و مشخصات و ارزيابي روانشناختي).

  تالش در زمينه بازگشت نزد والدين با اسـتفاده از خـدمات مـددكاري اجتمـاعي  و ارائـه       - 

انه و ساير كمك هاي جانبي يا موردي ) در راستاي پيشگيري كمك هاي مالي ( امداد ماهي

  از جدائي كودك از خانواده.

در صورت عدم امكان بازگشت كودك نزد والدين يا فقدان والدين، انتقال كودك بـه خـانواده    -ب

جايگزين ( بستگان يا خانواده هاي داوطلب ) با تائيد و تشخيص كميته شبه خانواده استان و اخـذ  

  ر مقام قضايي.  دستو

؛ انتقال كودك به خانه موقت و خانه نـوزادان،   درصورت عدم موفقيت در موارد ( الف ) و ( ب )  -ج

 نونهاالن و نوباوگان يا خانه تربيتي يا خانه كودكان و نوجوانان با توجه به وضعيت كودك.  

  

  



  مراقبت و پرورش –بخش سوم 

نه زندگي كودك در محيط خـانواده اسـت. بنـابراين    سياست بنيادين سازمان بهزيستي، ايجاد زمي

زندگي كودكان در محيط هاي غير از خانواده (خانه نـوزادان ، نونهـاالن،  نوباوگـان و خانـه هـاي      

كودكان و نوجوانان و خانه هاي مستقل كودكان و....) صرفاً به صورت موقت انجام مي پـذيرد. لـذا   

ت كودك نزد والدين يـا خـانواده جـايگزين را فـراهم     مسئولين مربوطه موظفند زمينه هاي بازگش

آورند و بر روند زندگي آنان نظارت نمايند و چنانچه اين امكان فراهم نشود كودكان از برنامه هـاي  

مراقبت و پرورش در خانه هاي بهره مي برند. در طول مدت زندگي كودكان در خانه ها مي بايست 

زمينه هاي انتقال كودك بـه والـدين (پـدر و مـادر و جـد       همواره پيگيري الزم جهت فراهم آوردن

پدري) يا خانواده جايگزين انجام پذيرد. بر همين اساس، مراقبت و پـرورش توسـط حـوزه شـبه     

  خانواده به دو روش اعمال مي شود.    

  الف) مراقبت و پرورش در خانواده  

  مراقبت و پرورش و تداوم زندگي كودك نزد والدين مراقبت و پرورش و تداوم زندگي كودك نزد والدين  -1  

  ت و پرورش كودك در خانواده جايگزين ت و پرورش كودك در خانواده جايگزين مراقبمراقب  --22

  سرپرستي دائم ( فرزندخواندگي)سرپرستي دائم ( فرزندخواندگي)  --11--22    

  سرپرستي موقت ( امين موقت )سرپرستي موقت ( امين موقت )  --22--22    

  ب: مراقبت و پرورش در خانه هاي (مراكز شبانه روزي) دولتي و غيردولتي    

  

  فصل اول : مراقبت و پرورش در خانواده 
  

  دين ) مراقبت و پرورش و تداوم زندگي كودك نزد وال1

اولويت اصلي در مراقبت و پرورش؛ زندگي كـودك نـزد والـدين اسـت. لـذا چنانچـه بـا        

هاي تيم كارشناسي و تأييد كميته هاي شهرستان و استان مشخص شـود تـداوم زنـدگي    بررسي

پذير و مطابق مصالح عاليه كودك است، بـه منظـور جلـوگيري از جـدايي     كودك نزد والدين امكان



اي مددكاري و درصورت نياز، با پرداخت امداد ماهيانه بايست با اقدامات حرفهكودك از خانواده مي

و كمك هاي مالي (طبق بخش ششم  اين دستورالعمل) مراقبـت و پـرورش كـودك نـزد والـدين      

  صورت پذيرد.

  

  ) مراقبت و پرورش كودك در خانواده جايگزين 2

ـ   زد والـدين ميسـر نگرديـد،    چنانچه با انجام اقدامات مددكاري امكان بازگشت كـودك ن

مراقبت در خانواده جايگزين ( اعم از بستگان و غير بستگان ) در اولويت بعدي خواهـد بـود. ايـن    

نوع مراقبت به دو روش دائم ( با حكم قضايي فرزندخواندگي ) و موقت ( بـا حكـم قضـايي امـين     

  موقت ) صورت خواهد گرفت.

  

   ) سرپرستي دائم ( فرزندخواندگي)2- 1

  نوع مراقبت و پرورش امروزه به داليل گوناگون از جمله افـزايش ميـزان نابـاروري زوج هـا و      اين

بي سرپرستي كودكان بسيار مورد توجه و مستلزم هماهنگي هاي بين بخشي سـازمان بهزيسـتي،   

است.   وزارت بهداشت و ... اداره سرپرستي قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سازمان پزشكي قانوني،

ه منظور وحدت رويه و هماهنگي، ضروري است كارشناسان در اين فرايند با رعايت موارد ذيل لذا ب

مـورخ   1520/2/1/822موضوع بخشنامه شـماره   »آئين نامه اجرايي فرزندخواندگي « و توجه به 

  و   بخشنامه هاي تكميلي در اين خصوص توجه نمايند.  8/9/1385

   شرايط كودك�

، طفلي كه بـراي سرپرسـتي سـپرده مـي     1353ودكان بدون سرپرست مطابق قانون حمايت از ك

  شود؛ بايد داراي شرايط زير باشد:

  سال تمام كمتر باشد. 12سن طفل از   -الف

  هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده باشند. -ب

  ج: هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل در قيد حيات نباشند.



زمان بهزيستي سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مـادر يـا جـد پـدري او مراجعـه      د: طفل به سا

  .2نكرده باشند

جهت شناسـايي والـدين و    3ايهاي حرفهترديد براي احراز شرايط فوق مي بايست كليه تالشبي

تـوان كـودك را بـه    بازگشت كودك نزد آنان انجام شده باشد و درصورتي كه موثر واقع نگردد مي

   سپرد. 4تي دائمسرپرس

   شرايط والدين فرزندپذير �

  زن و شوهر داوطلب سرپرستي مقيم ايران باشند.   -الف

    : زن و شوهر مي بايست عقد دائم باشند.1تبصره  �

  توانند سرپرستي كودك را عهده دار شود.: زن يا مرد مجرد نمي2تبصره  �

تواننـد متقاضـي   مقـيم ايـران مـي    : ايرانيان مقـيم خـارج از كشـور و اتبـاع خـارجي     3تبصره  �

  .  5فرزندخواندگي باشند

  : زن و شوهر اقليتهاي ديني و مذهبي بهتر است متقاضي كودك هم آئين خود باشند.   4تبصره  �

  پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. -ب

  اشد.سال تمام ب 30سن يكي از زوجين حداقل  -ج

                                                

وجود ساير بستگان نسبي و سببي هيچ گونه تأثيري در وضعيت كودك از جهت فرزندخواندگي نخواهد داشـت.   -1
شند كه در اين صورت با وجود شرايط قانوني از اولويـت نسـبت بـه    مگر آنكه بستگان براي سرپرستي متقاضي با

   ساير متقاضيان برخوردار مي باشند.
به منظور يافتن سرپرستان كودك  مي بايست تحقيقات كاملي از سوي مددكار اجتماعي صورت پذيرد همچنين  -2

يكـي از جرايـد   در حداقل يـك هفتـه   در دو نوبت به فاصله در رابطه با كودكان رها شده  يا گم شده ضروري است 
  اقدام به درج آگهي نمود.   هاي محلي كثيراالنتشار و درصورت وجود روزنامه محلي در يكي ازروزنامه

  اطالق مي شود.» فرزندخواندگي « ، » سرپرستي دائم « به منظور سهولت از اين پس به جاي عبارت  -3
  اتبـاع خـارجي مقـيم ايـران نيـز       1353بـدون سرپرسـت مصـوب    قانون حمايت از كودكان  1به استناد ماده  -4

مي توانند متقاضي فرزندپذيري باشند و به منظور حفظ منافع كودك مـي بايسـت بازديـدهاي تخصصـي در دوران     
آزمايشي از وضعيت مراقبت كودك و توانايي خانواده صورت پذيرد تا گزارش نهايي به منظور  صدور حكـم قطعـي   

اه ارائه شود. به همين منظور بهتر است تالش شود در تعامل با دادگاه ؛ خانواده در طي اين دوران سرپرستي به دادگ
همـان   15در ايران اقامت داشته باشند. هر چند كه الزامي بر اين موضوع نمي باشد و  دادستان با استناد به مـاده  

 قانون مي تواند اجازه خروج از كشور طفل را صادر نمايد.  

 



تبصره : هر گاه زوجين به داليل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگـاه ميتوانـد آنـان را از     �

  شرايط بند ب و ج معاف نمايد.

  هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزائي مؤثر به علت ارتكاب جرائم عمدي نباشند. -د

  هيچ يك از زوجين محجور نباشند. -ه

  قي باشند.زوجين داراي صالحيت اخال -و

  زوجين يا يكي از آنها داراي امكانات و توانايي مالي مكفي و مناسب باشند. -ز

  هيچ يك از زوجين مبتال به بيماريهاي واگير صعب العالج نباشند. -ح

  هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند. -ط

  فرايند انجام كار  �

پرستي دائم ( فرزندخواندگي) در ستاد سازمان بهزيستي استان و توسـط كميتـه   فرايند انجام سر

شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت كه در اينجا كميته فرزندخواندگي ناميده مي شود. اعضـاي  

كميته مشتمل است بر مدير كل بهزيستي استان، معاون امور اجتماعي، كارشناس مسـئول بخـش   

شهرستان، كارشناس حقوقي، كارشـناس مـرتبط بـا موضـوع ( كارشـناس      شبه خانواده استان و 

  فرزندخواندگي).  

وظيفه اصلي كميته فرزندخواندگي تصميم گيري در مورد انتخـاب بهتـرين والـدين از بـين     

متقاضيان براي فرزندان تحت سرپرستي سازمان و تأمين حداكثر منافع عاليه براي آنان است. لذا 

گيري با توجه به نظر اعضا و مدارك و گزارشات اتخاذ و با جزئيات كامـل در  در اين كميته تصميم 

 برگه ويژه كميته درج و در پرونده ثبت مي گردد.

  در فرايند فرزندخواندگي مسئولين و كارشناسان خانه هاي نـوزادان، نونهـاالن و نوباوگـان    

پـس از معرفـي كميتـه     ها) ضمن ارائه خدمات به كودكـان تحـت مراقبـت، صـرفاً    ( شيرخوارگاه

فرزندخواندگي استان ملزم به راهنمايي زن و شوهر متقاضي براي انتخاب كودك و نهايتـاً تحويـل   

كودك هستند و هرگونه فعاليت در زمينه فرزندخواندگي بدون اطالع كميته فرزندخوانـدگي اسـتان   

  ممنوع مي باشد.



  توسط كارشناس فرزندخوانـدگي اخـذ   : تقاضانامه مشترك زوجين متقاضي مبني بر فرزندپذيري 1

  مي شود. 

تبصره : تقاضانامه فوق الذكر مي بايست داراي امضاء متقاضيان (زن و شوهر)،  آدرس دقيـق و   �

  شماره تلفن باشد.  

: انجام مصاحبه اوليه با متقاضيان بـه منظـور بررسـي اجمـالي از وضـعيت قـانوني و اجتمـاعي        2

  درصورت تأييد؛ معرفي به دادگاه جهت تشكيل پرونده قضايي.    متقاضيان مبني بر فرزندپذيري و 

: دادگاه پس از تشكيل پرونده قضايي و معرفي متقاضيان به مرجع انتظامي ( جهت اخـذ گـواهي   3

عدم سوء پيشينه ) و سازمان پزشكي قانوني جهت آزمايشات تأييد صحت جسماني و رواني آنـان  

    د.را به سازمان بهزيستي معرفي مي نماي

: اخذ معرفي نامه دادگاه و انجام بازديد منزل و تهيه گزارش جامع توسط مـددكار اجتمـاعي بـه    4

منظور احراز وضعيت متقاضيان از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مـذهبي و ... . و اخـذ مـدارك    

  الزم مشتمل بر:  

    الف: تصوير كليه صفحات شناسنامه متقاضيان ( زن و شوهر )  

  ر سند ازدواجب: تصوي  

  ج: تصوير سند مالكيت منزل يا اجاره نامه  

  د: گواهي ناباروري با تعيين فرد نابارور    

  ه: گواهي عدم سوء پيشينه متقاضيان  

  و: گواهي سالمت جسماني متقاضيان  

  ز: گواهي سالمت روان از متخصص  

  ح: گواهي اشتغال به همراه ميزان تقريبي درآمد زوجين.  

بايست در پرونـده  ش مربوط به مصاحبه و بازديد منزل توسط مددكار اجتماعي ميتبصره : گزار �

      متقاضيان درج شود.



: به منظور بررسي انگيزه هاي متقاضيان، ارائه راهنمـايي هـاي الزم و آمـوزش هـاي حقـوقي و      5

رسيدگي به ساير مسائل مرتبط بـا فرزندپـذيري،  متقاضـيان مـي بايسـت در جلسـات مشـاورة        

    دخواندگي شركت نمايند.فرزن

  : تعداد جلسات به تشخيص مشاور فرزندخواندگي بستگي دارد. 1تبصره  �

: چنانچه بين جلسات مشاوره فرزندپذيري اوليه تا زمان تحويـل كـودك مـدت زمـان     2تبصره  �

  طوالني سپري شده باشد مشاوره فرزندپذيري مجدد الزامي است.                

  فرزندخواندگي و اتخاذ تصميم نهايي.  : طرح پرونده در كميته 6

: اعالم مراتب تأييد يا عدم تأييد متقاضيان به دادگاه و قرار دادن متقاضيان تأييد شده در ليست 7

    انتظار.

تبصره : چنانچه زمينه ايجاد محرميت سببي از طريـق شـيرخوارگي ( ارتضـاع ) مطـابق مـاده       �

ند؛ متقاضيان بـا رعايـت سـاير شـرايط در الويـت      توسط خانواده فراهم باش 6قانون مدني 1046

  گيرند.تحويل كودك قرار مي

: درصورت فراهم شدن شرايط و فرا رسيدن نوبت؛ متقاضيان براي ديـدار بـا كـودك بـه محـل      8

  اقامت وي معرفي مي شوند.  

: درصورت پذيرش كودك از سوي متقاضيان ؛ اعالم مشخصات كودك جهـت صـدور قـرار دوره    9

  شش ماهه به دادگاه محل تشكيل پرونده قضايي.  آزمايشي 

                                                

 كه: مشروط بر اين قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است -  1046ه دما - 1

 .شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد - اوال 

 .شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد - ثانيا 

اي ديگر يا شير باشد بدون اينكه در بين غذ دفعه متوالي شير كامل خورده 15طفل الاقل يك شبانه روز و يا  - اًثالث
 .زن ديگر را بخورد

 .شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد - اًرابع

بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از  مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد -اًخامس
گر چه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين موجب حرمت نميشود ا شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد

پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن  اگر يك زن يك دختر و يك
  .نميباشد برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع يا آن دختر  پسر و

  



    7: اخذ تعهدنامه در يكي از دفاتر اسناد رسمي ( در دوره قرار آزمايشي )10

: با صدور قرار دوره آزمايشي شش ماهه توسط دادگاه و ارائه آن به سازمان بهزيستي؛ كـودك  11

  با رعايت موارد ذيل به متقاضيان تحويل مي شود. 

  و امضاء صورتجلسه تحويل كودك توسط كليه اعضاي كميته فرزندخواندگي  الف: تنظيم 

  ب: ارسال صورتجلسه تنظيمي به مرجع قضايي الزامي است.  

ج: ارائه راهنمائي ها و آموزش هاي الزم در زمينه پرورش كودك و خصوصيات اخالقي كـودك  

از تحويـل كـودك بـه     و  توصيه هاي الزم به خانواده در جهت مراقبت مطلوب از كودك قبـل 

  خانواده.

ارائه اطالعات راجع به گذشته و موقعيت خانوادگي كودك و نيز ارائه اطالعات بهداشـتي و   -د

پزشكي كودك با توجه به جذب و پذيرش موفق كودك در خانواده به زوجين تحويل گيرنده با 

  رعايت حقوق و منافع كودك.

ودك و زوجين متقاضي جهت پـذيرش موقعيـت   فراهم آوردن زمينه مناسب رواني براي ك -ه 

  جديد زندگي و جلوگيري از بروز آسيب به كودك و خانواده .

يادآوري اينكه در صورت شناسايي والدين حقيقي؛ با رعايت حقوق و منافع كـودك و تائيـد    -

  مراجع قضائي اقدام خواهد گرديد.  

يسـت بررسـي هـاي دقيـق     تبصره : در صورت شناسـايي والـدين بيولوژيـك كـودك، مـي با      �

كارشناسي مبني بر ادامه يا فسخ رابطه سرپرستي ضمن رعايت منافع و مصالح كودك در تعامل با 

دادگاه صورت پذيرد به نحوي كه حتي المقدور از بروز آسـيب بـه كـودك و خـانواده فرزندپـذير و      

در ايـن شـرايط بـه    والدين بيولوژيك پيشگيري به عمل آيد. ورود اجزاء سه گانه فرزندخوانـدگي  

  فرايند مشاوره ضروري است.

  : بررسي وضعيت كودك در طي دوران شش ماهه آزمايشي ( به صورت هفتگي ) 12

: اعالم مراتب تأييد وضعيت مراقبتي كودك در خانواده به دادگـاه جهـت صـدور حكـم قطعـي      13

    سرپرستي
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لح كـودك يـا خـانواده    با توجـه بـه مصـا    –: درصورت عدم تأييد وضعيت سرپرستي 1تبصره  �

  در مدت دوره آزمايشي مراتب جهت فسخ قرار به دادگاه منعكس خواهد شد.   -فرزندپذير

: چنانچه حكم سرپرستي بدون اطالع و اعالم نظـر كارشناسـي سـازمان بهزيسـتي      2تبصره  �

صادر شده باشد و مخالف مصالح عاليه كودك باشد؛ مي بايست نسبت به درخواست تجديـد نظـر   

  طريق دادگاه اقدام نمود.   از

: معرفي متقاضيان به اداره ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه جديد از سـوي دادگـاه و پيگيـري    14

  الزم انجام آن توسط سازمان بهزيستي.   

  توسط سازمان بهزيستي. 10: پيگيري انجام تعهد رسمي موضوع بند 15

مددكار اجتمـاعي شـبه خـانواده يـا     : نظارت بر وضعيت سرپرستي به صورت مستمر از طريق 16

  .    كلينيك هاي مددكاري

: چنانچه با تشخيص مددكار اجتماعي و تأييد كميته فرزندخواندگي مواردي نظير؛ عدم 1 تبصره �

شايستگي خانواده فرزندپذير، سوء رفتار با كودك يا عـدم شايسـتگي بـراي نگهـداري و تربيـت      

بـا ارائـه خـدمات مشـاوره اي و پيگيـري هـاي        كودك تحت سرپرستي محرز شود به نحوي كـه 

كارشناسي ادامه سرپرستي ممكن نباشد يا مخاطره آميز باشد مي بايست مراتب فوراً بـه دادگـاه   

  جهت فسخ حكم سرپرستي اعالم شود. 

: هر گاه خانواده فرزندپذير بنحوي از انحاء با كوتـاهي يـا سـهل انگـاري در اجـراي       2تبصره  �

د موجبات آزار و صدمه روحي و رواني به كودك يا تضـييع حقـي از وي را فـراهم    وظايف قانوني خو

  آورده باشند؛ مطابق قوانين جاري مي بايست با سرپرستان برخورد شود. 

: پيگيري و طرح دعاوي حقـوقي و كيفـري در ايـن خصـوص بـا كارشـناس حقـوقي        3تبصره  �

                                                                                                                                                      بهزيستي استان خواهد بود.

: در صورتي كه حكم سرپرستي براي كودكـان متعـددي صـادر شـده باشـد امـا بـه        4تبصره  �

تشخيص مددكار اجتماعي و تأييد كميته فرزندخواندگي؛ سرپرستان صالحيت نگهـداري بـيش از   



يك كودك را نداشته باشند مراتب براي اتخاذ تصميم نهايي مي بايست فـوراً بـه دادگـاه اعـالم     

  شود. 

  مالي كودك تأمين امنيت �

به صراحت قانون جاري؛ هيچ يك از سرپرستان و كودك تحت سرپرسـتي از يكـديگر ارث   

نمي برند، كه مي بايست در مشاوره هاي فرزندپذيري اين موضوع به صورت دقيق بـه متقاضـيان   

تفهيم شود. همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف سرپرستي تأمين منـافع مـادي كـودك مـي     

ري است بررسي هاي كارشناسي درخصوص وضعيت تمكن مالي متقاضيان بـه منظـور   باشد؛ ضرو

اداره يك زندگي سالم و طبيعي، و تأمين و تضمين آتيه كودك از نظر اقتصادي مورد توجـه كميتـه   

  فرزندخواندگي قرار گيرد. لذا انجام امور ذيل و پيگيري هاي الزم در اين خصوص الزامي است:  

ل حداقل يك سوم ازدارائي هايي زوجين بـه كـودك از طريـق يكـي از     . مصالحه و انتقا1

  دفاتر اسناد رسمي.

. درصورتي كه زوجين فاقد ملك باشند اخذ تعهد انتقال يك سوم كليه دارائي شان بعـد  2

 از فوت به كودك با معرفي ضامن از طريق يكي از دفاتر اسناد رسمي .  

ن ميسر باشد ( نظير افتتـاح حسـاب پـس    هر روش اطمينان بخش ديگري كه انجام آ .3

 انداز مسكن و بيمه و ... )  

تبصره : تصوير سوابق قرارداد بيمه در پرونده متقاضي درج و ضبط گردد ضـمن آنكـه مـددكار     �

  مربوطه ملزم به نظارت ماهيانه بر حساب مفتوحه كودك خواهد بود.

  )  سرپرستي موقت  (امين موقت) 2- 2

كان تحت سرپرستي سازمان  از روش هاي مؤثر جهت اجتنـاب از اقامـت   سرپرستي موقت از كود

طوالني مدت كودكان در خانه هاي كودكان و نوجوانان (شبانه روزي ) است. در  اين نوع مراقبت و 

پرورش؛ كودكاني كه عليرغم دارا بودن پدر و جد پدري از سوي آنان  ترك شده يا به سـبب عـدم   

ؤثري از سوي آنهـا اعمـال نمـي شـود بـه صـورت موقـت تحـت         صالحيت اخالقي، سرپرستي م

  سرپرستي متقاضيان قرار مي گيرد. 



اين نوع سرپرستي؛ خاص كودكان يا متقاضياني است كه حائز شرايط قـانون حمايـت از   

  نمي باشند.   1353كودكان بدون سرپرست مصوب سال 

  شرايط كودك�

 نايي سرپرستي از كودك خود را  ندارند.    : كودك صرفاً داراي پدر يا جد پدري است كه توا1

 : پدر يا جد پدري كسي را براي سرپرستي معين نكرده اند.  2

 : مادر كودك با حكم دادگاه، سرپرستي كودك را بر عهده نگرفته است.  3

شـود و تغييـري در مشخصـات    تبصره : در اين نوع سرپرستي هويت اصلي كـودك حفـظ مـي    �

  .    .    جاد نخواهد شدسجلي كودك يا خانواده اي

  شرايط متقاضي يا زوجين متقاضي �

ترديـد شخصـي كـه بـه عنـوان      در قانون شرط خاصي در مورد متقاضيان بيان نشده است اما بي

بايد بتواند پرورش جسمي و روحـي كـودك را تضـمين    سرپرست و امين كودك منصوب مي شود، 

  موقت ) حائز اهميت است:     كند. بنابراين شرايط ذيل در شخص سرپرست موقت ( امين

دار شدن را ندارند؛ يا زن و شـوهر داراي فرزنـد   : به ترتيب اولويت زن و شوهري كه امكان بچه1

مشروط به اين كه با سرپرستي از كودك تعداد خانواده از چهار نفر تجاوز نكنـد؛ يـا زنـان بـدون     

  .  دخترشوهر براي سرپرستي حداكثر دو كودك 

كه كودكان تحت سرپرستي اعضاء يك خانواده باشند ( خواهر و بـرادر) بـه    تبصره : درصورتي �

  باشد.  منظور جلوگيري آنان از يكديگر رعايت تعداد خانواده الزامي نمي

 سال داشته باشند.   50سال و حداكثر  30: سرپرست يا سرپرستان حداقل 2

 قادي و اسالمي باشند.  : ايراني و مقيم ايران، مسلمان، متعهد و معتقد به مباني اعت3

تبصره : متقاضياني كه با كودك رابطه خويشاوندي نسبي و سـببي دارنـد در اولويـت هسـتند و      �

درصورت تشخيص كميته شبه خانواده استان و رعايت مصالح عاليه طفل و تأييد دادگـاه از برخـي   

تمكـن مـالي معـاف     ، تعداد اعضـاء خـانواده و   1شرايط نظير سن ، ترتيب اولويت مندرج در بند 

  هستند.   

 : برخورداري از صالحيت اخالقي   4



 : برخورداري از سالمت جسم و روان5

 : احراز توانايي عملي جهت نگه داري و تربيت كودك  6

   88فرايند انجام كار�

فرايند انجام سرپرستي موقت ( امين موقت ) در ستاد سازمان بهزيستي اسـتان و توسـط كميتـه    

ان انجام خواهد گرفت. اعضاي كميته شامل: مدير كل بهزيستي اسـتان، معـاون   شبه خانواده است

مسئول بخش شبه خـانواده اسـتان و شهرسـتان، كارشـناس حقـوقي،       امور اجتماعي، كارشناس

  كارشناس مرتبط با موضوع ( كارشناس فرزندخواندگي).  

  اخذ مي شود.  : تقاضانامه متقاضي يا متقاضيان مبني بر فرزندپذيري توسط كارشناس1

  تبصره : تقاضانامه فوق الذكر مي بايست داراي امضاء ،  آدرس دقيق و شماره تلفن باشد.   �

: انجام مصاحبه اوليه با متقاضيان بـه منظـور بررسـي اجمـالي از وضـعيت قـانوني و اجتمـاعي        2

  قضايي.     متقاضيان مبني بر فرزندپذيري و درصورت تأييد؛ معرفي به دادگاه جهت تشكيل پرونده

: دادگاه پس از تشكيل پرونده قضايي و معرفي متقاضيان به مرجع انتظامي و سـازمان پزشـكي   3

قانوني صالحيت متقاضيان را مورد بررسـي قـرار داده و درصـورت تأييـد متقاضـيان؛ آنـان را بـه        

  سازمان بهزيستي  معرفي مي نمايد.  

تهيه گزارش جامع توسط مـددكار اجتمـاعي بـه    : اخذ معرفي نامه دادگاه و انجام بازديد منزل و 4

منظور احراز وضعيت متقاضيان از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مـذهبي و ... . و اخـذ مـدارك    

  الزم مشتمل بر:  

  الف: تصوير كليه صفحات شناسنامه متقاضيان ( زن و شوهر )  

  ب: تصوير سند ازدواج ( درصورتي كه متقاضيان زن و شوهر باشند)  

  ج: تصوير سند مالكيت منزل يا اجاره نامه  

  ه: گواهي عدم سوء پيشينه متقاضيان  
                                                

بررسي شرايط عمومي متقاضيان يا كودك ؛ فرايند سرپرستي وقت بـا سرپرسـتي دائـم از بسـياري      به استثناء -1
جهات به ويژه خدمات مشاوره اي مشابه مي باشند. بدين منظور اعضاء كميته سرپرستي موقت ؛ همان اعضاء كميته 

  سرپرستي دائم (فرزندخواندگي ) مي باشند. 
  



  و: گواهي سالمت جسماني متقاضيان  

  ز: گواهي سالمت روان از متخصص  

  ح: گواهي اشتغال به همراه ميزان تقريبي درآمد زوجين.  

  تبصره : گزارش مربوطه مي بايست در پرونده متقاضيان درج شود.     �

منظور بررسي انگيزه هاي متقاضيان، ارائه راهنمـايي هـاي الزم و آمـوزش هـاي حقـوقي و       : به5

رسيدگي به ساير مشكالت مرتبط با فرزندپذيري، متقاضـيان مـي بايسـت در جلسـات مشـاورة      

  فرزندپذيري شركت نمايند.  

  : تعداد جلسات به تشخيص مشاوره فرزندپذيري بستگي دارد.  1 تبصره �

نانچه بين جلسات مشاوره فرزندپذيري اوليه تا زمان تحويل كودك مـدت طـوالني   : چ2 تبصره �

  سپري شده باشد مشاوره فرزندپذيري مجدد الزامي است.                 

  .  : طرح پرونده در كميته شبه خانواده استان و اتخاذ تصميم نهايي6

  : اعالم مراتب تأييد يا عدم تأييد صالحيت متقاضيان به دادگاه.7

درصورت فراهم شدن شرايط و فرا رسيدن نوبت؛ متقاضيان براي ديـدار بـا كـودك بـه محـل      : 8

    اقامت وي معرفي مي شوند.

: درصورت پذيرش كودك از سوي متقاضيان ؛ اعالم مشخصات كودك جهت صدور حكـم امـين   9

  موقت.  

    9: اخذ تعهدنامه در يكي از دفاتر اسناد رسمي10

ت و ارائه آن به سازمان بهزيستي؛ كودك با رعايت مـوارد ذيـل   : با صدور حكم سرپرستي موق11

  به متقاضيان تحويل مي شود. 

  الف: تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل كودك توسط كليه اعضاي كميته فرزندخواندگي  

  ب: ارسال صورتجلسه تنظيمي به مرجع قضايي الزامي است.  
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  رورش كودك و خصوصيات اخالقي كودك و ج: ارائه راهنمائيها و آموزشهاي الزم در زمينه پ

توصيه هاي الزم به خانواده در جهت مراقبت مطلوب از كـودك قبـل از تحويـل كـودك بـه      

  خانواده.

ارائه اطالعات راجع به گذشته و موقعيت خانوادگي كودك و نيز ارائه اطالعات بهداشـتي   -د

ه بـه زوجـين تحويـل    و پزشكي كودك با توجه به جذب و پذيرش موفق كـودك در خـانواد  

  گيرنده با رعايت حقوق و منافع كودك.

فراهم آوردن زمينه مناسب رواني براي كودك و زوجين متقاضي جهت پذيرش موقعيـت   -ه

  جديد زندگي و جلوگيري از بروز آسيب به كودك و خانواده .

يـا   : نظارت بر وضعيت سرپرستي به صورت مستمر از طريق مددكار اجتمـاعي شـبه خـانواده   12

  كلينيك هاي مددكاري.     

: چنانچه با تشخيص مددكار اجتماعي و تأييد كميته شبه خانواده مواردي نظيـر؛ عـدم    1 تبصره �

شايستگي خانواده فرزندپذير، سوء رفتار با كودك يا عـدم شايسـتگي بـراي نگهـداري و تربيـت      

و پيگيـري هـاي   كودك تحت سرپرستي محرز شود به نحوي كـه بـا ارائـه خـدمات مشـاوره اي      

يا مخاطره آميز باشد مي بايست مراتب فوراً بـه دادگـاه    كارشناسي ادامه سرپرستي ممكن نباشد

  جهت فسخ حكم سرپرستي موقت اعالم شود. 

: هر گاه خانواده فرزندپذير بنحوي از انحاء با كوتـاهي يـا سـهل انگـاري در اجـراي       2تبصره  �

روحي و رواني به كودك يا تضـييع حقـي از وي را فـراهم    وظايف قانوني خود موجبات آزار و صدمه 

  آورده باشند؛ مطابق قوانين جاري مي بايست با سرپرستان برخورد شود. 

: پيگيري و طرح دعاوي حقـوقي و كيفـري در ايـن خصـوص بـا كارشـناس حقـوقي        3تبصره  �

  بهزيستي استان خواهد بود.

ـ 4تبصره  � ان متعـددي صـادر شـده باشـد امـا بـه       : در صورتي كه حكم سرپرستي براي كودك

تشخيص مددكار اجتماعي و تأييد كميته فرزندخواندگي؛ سرپرستان صالحيت نگهـداري بـيش از   



يك كودك را نداشته باشند مراتب براي اتخاذ تصميم نهايي مي بايست فـوراً بـه دادگـاه اعـالم     

   شود.

     مراقبت و پرورش در خانه ها (مراكز شبانه روزي) - فصل دوم 

مراقبت و پرورش از كودكان تحت سرپرستي سازمان در خانه هـاي كودكـان و نوجوانـان زمـاني     

اي در زمينه بازگشـت كـودك نـزد والـدين يـا      هاي حرفهشود كه كليه اقدامات و تالشتجويز مي

  انتقال وي به خانواده جايگزين مؤثر واقع نشده باشد.  

بـا   -با مديريت دولتي و غيردولتي  -نوع خانه  اين نوع مراقبت و پرورش از فرزندان در دو

  شود.   شيوه هاي مراقبتي و تربيتي يكسان اعمال مي

  )  انواع مديريت هاي خانه هاي كودكان و نوجوانان 1

 )  خانه هاي دولتي 1- 1

  نمايند:  اين خانه ها به تفكيك جنسي و سني در سه مقطع سني زير فعاليت مي

  سالگي   از ابتداي تولد تا شش -1

  از هفت سالگي تا دوازده سالگي   -2

  از سيزده سالگي تا هجده سالگي   -3

  تبصره: خانه نوزادان، نونهاالن و نوباوگان (شيرخوارگاه) صرفاً به صورت دولتي اداره مي شوند.   �

  )  خانه هاي غيردولتي ( هيأت امنايي)1- 2

  اين خانه هاي به تفكيك جنسي و سني در دو  مقطع سني:

  از هفت سالگي تا دوازده سالگي   -1

  از سيزده سالگي تا هجده سالگي   -2

و دسـتورالعمل اجرايـي    1381قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت مصـوب    26برابر ماده 

مصوب جلسة مـورخ   26ماده  13تاسيس، انحالل و اداره موسسات غيردولتي و خيريه موضوع بند 

  و مطابق ضوابط ذيل فعاليت مي نمايند.   شوراي معاونين سازمان 13/3/87



  ) ضوابط تخصصي تاسيس و انحالل خانه هاي غيردولتي 2-1- 1

خانه هاي غيردولتي شامل خانه هاي تربيتي و خانه هاي كودكان و نوجوانان به طريـق زيـر ايجـاد    

  خواهد شد:     

  الف: هدف كلي موسسه خيريه

نمايند كه عبارت ذيـل بـه عنـوان    » خانه « يس موسساتي مي توانند درخواست صدور پروانه تأس

( اهداف ) اساسنامه انجمن، جامعه، گروه، كانون، خانه،  جمعيـت، موسسـات،    8هدف كلي در ماده 

قـررات مـالي دولـت مصـوب     قـانون تنظـيم بخشـي از م    26مـاده   13خيريه هاي موضـوع بنـد   

  آنان درج شده باشد:    27/11/1380

اقبت و پرورش به صورت شبانه روزي از كودكاني كه مسئوليت آنان از تأسيس خانه به منظور مر« 

  » طريق سازمان بهزيستي استان به موسسه خيريه محول مي گردد.

  ب:  اهداف اختصاصي موسسه خيريه 

  .10قانون اساسي 21حمايت از كودكان و نوجوانان در راستاي تحقق اصل  -

  از زندگي سالم براي كودكان . الزم جهت بهره مندي فراهم آوردن امكانات  -

هاي مناسب به منظور پرورش و رشـد  هاي كودكان و ايجاد زمينهشناخت استعدادها و توانمندي -

  .ها و شكوفائي استعدادهاي آنان خالقيت

  .اي مناسب براي كودكانفراهم آوردن زمينه تحصيل و آموزشهاي حرفه -

  ه خانواده و جامعه.  موفق كودكان بكمك به ايجاد زمينه انتقال  -

  تأمين سالمت زيستي و اجتماعي كودكان.   -

  .پيشگيري از بروز و گسترش آسيبهاي اجتماعي در كشور -

                                                

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمي تضمين كند و  نون اساسي: قا 21اصل   -1
  امور زير را انجام دهد:

) حمايت مادران بخصوص 2زن و احياي حقوق مادي و معنوي او   هاي مساعد براي رشد شخصيت ) ايجاد زمينه1
) ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي 3رپرست س در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي

) اعطـاي قيموميـت فرزنـدان بـه مـادران      5سرپرست  ) ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي4خانواده 
  شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

 



فراهم آوردن بستر مناسب و تالش در جهـت تعـالي و بالنـدگي معنـوي ، فرهنگـي و اعتقـادي        -

  كودكان.

  ج:  كميسيون هاي صدور پروانه فعاليت

، نظارت بر فعاليت ها، رسيدگي به تخلفات و ابطال جوازهـاي صـادره، دو   به منظور صدور پروانه ها

  كميسيون به شرح زير فعاليت مي نمايند.  

كميسيون عالي صدور پروانه ها كه وظيفه آن بررسي گزارش هاي ارسالي از كميسيون نظـارت   -1

  استاني و معاونتهاي تخصصي و عمومي است.    

  ها كه وظيفه آن نظارت بر عملكرد تخصصـي و عمـومي مراكـز    كميسيون استاني صدور پروانه  -2

  مي باشد.        

نامه اجرايي صدور، تمديد و آيينفعاليت، نحوه تشكيل و وظايف اين كميسيون ها به شرح مقرر در 

شـوراي معـاونين سـازمان     30/2/1387مصوب جلسه مورخ  26گانه مادة  13ابطال مجوز موارد 

  .  باشدمي

  د: نظارت 

هاي غيردولتي مطابق با دستورالعمل نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتـي  رت عمومي بر خانهنظا

 20/3/1387قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت مصـوب مـورخ     26و خيريه موضوع مادة 

    باشد.شوراي معاونين سازمان مي

هاي الزم همـراه بـا   گزارشها و تنظيم ها، عملكرد مديرخانهنظارت تخصصي بر نحوه فعاليت خانه

  اعالم نظر براساس ضوابط و مقررات تنظيمي در بخش پنجم اين دستورالعمل اعمال خواهد شد.

  ه: وظايف كارشناس ناظر 

وظايف كارشناس ناظر استان به شرح ذيل و مطابق روش هايي است كه از سوي دفتر امـور شـبه   

  خانواده اعالم مي گردد: 

، تجهيـزات،  خانـه ( نـام، نشـاني، اسـتانداردهاي فضـاي فيزيكـي)        بررسي وضعيت ساختمان -

  فصل دوم بخش سوم اين دستورالعمل. مفاد از نظر انطباق با  بهداشتي خانهملزومات 



بررسي صالحيت تخصصي نيروي انساني خانه از نظر انطباق با ضوابط نيروي انساني منـدرج در   -

 فصل دوم بخش سوم اين دستورالعمل. 

ي و نظارت تخصصي بر اداره خانه ها شامل: برنامه مراقبت ، وضعيت بهداشـت، سـالمت   پيگير -

فرزندان، برنامه هاي غذايي، پوشاك، امور تحصيلي، پرونده بهداشتي، پرونـده اجتمـاعي، مالقـات    

فرزندان، برنامه هاي فراغتي و تفريحـي ، آمـوزش مفـاهيم مـذهبي، مباحـث رفتـاري و تربيتـي        

  هنــري و ورزشــي، مشــاركت فرزنــدان در امــور خانــه ، ارتباطــات و  –رهنگــي فرزنـدان، امــور ف 

 مهارت هاي اجتماعي، آداب معاشرت، پول توجيبي و ساير امور خانه ها مطابق با اين دستورالعمل. 

نظارت بر نحوه عملكرد تيم مراقبت و مدير خانه يا جانشين وي ( به هنگام مرخصي مدير خانـه)   -

 هاي الزم براساس سطوح نظارت.       و ارائه راهنمائي

به معاونت امـور  ها و تنظيم گزارش الزم رسيدگي به شكايات و تخلفات واصله از خانهبررسي و  -

  اجتماعي .  

   و :  شرايط و مدارك مورد نياز جهت صدور  پروانه تأسيس      
ـ          ده اسـت  موسسات خيريه اي كه در اساسنامه ثبت شـده آنـان، تأسـيس خانـه پـيش بينـي ش

دسـتورالعمل اجرايـي تأسـيس، انحـالل و اداره      9الزم مصرح در مـادة  مي توانند با ارائه مدارك 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولـت    26مادة  13موسسات غيردولتي و خيريه موضوع بند 

  درخواست صدور پروانه تأسيس نمايند:  شوراي معاونين سازمان  13/3/87مصوب جلسة مورخ 

         مدارك مورد نياز جهت صدور  پروانه فعاليت ز:

  ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعاليت  -

 تصوير پروانه تاسيس يا شماره ثبت  -

  عكس پرسنلي متقاضي دو قطعه  -

  تأييد اماكن -

  تأييد اداره بهداشت -

  تأييد محل توسط كارشناس ناظر  -



  تصوير مدرك تحصيلي برابر با اصل  -

  اهي عدم سوء پيشينه كيفريگو -

  گواهي عدم اعتياد    -

  گواهينامه طي دوره هاي آموزشي مصوب دفتر امور شبه خانواده  -

  ح : مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه فعاليت
  ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه)  3( 11فرم درخواست متقاضي -

 تصوير پروانه فعاليت  -

 عه عكس پرسنلي متقاضي دو قط -

  تأييد اماكن در صورت تغيير محل خانه -

  تأييد اداره بهداشت در صورت تغيير محل خانه -

  تأييد عملكرد موسسه و خانه توسط كميته شبه خانواده شهرستان و استان  -

  گواهي نامه طي دوره هاي آموزشي مصوب دفتر امور شبه خانواده -

  ط:  صدور و تمديد پروانه فعاليت 
تمديد پروانه فعاليـت مطـابق بـا دسـتورالعمل اجرايـي تاسـيس ، انحـالل و اداره        نحوه صدور و 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولـت    26ماده  13موسسات غيردولتي و خيريه موضوع بند 

  پس از انجام اقدامات ذيل صورت مي پذيرد.   30/6/1387مورخ  45944/87/700به شماره 

  ضوابط سازمان و اخذ تائيديه . معرفي ساختمان مناسب مطابق -

  تجهيز ساختمان مطابق استاندارد موجود و اخذ تائيديه . -

  معرفي پرسنل مورد نياز مطابق ضوابط اعالم شده . -

  معرفي مدير واجد شرايط و اخذ كارت مديريت براي وي. -

                                                

  )3پيوست شماره ( - 1



ميسيون معاونت امور اجتماعي استان پس از وصول درخواست صدور پروانه تأسيس از سوي ك -

  استان اقدامات زير را انجام مي دهد: 

  : اعزام كارشناس ناظر جهت بازديد از ساختمان و تهيه گزارش الزم. 1

: ابالغ پيشنهادات اصالحي كارشناس ناظر جهت اجرا به موسسه خيريـه تـا مرحلـه تاييـد     2

  نهايي ساختمان .

هيز ساختمان توسط كارشناس ناظر : ارائه راهنمايي در زمينه تطبيق با استانداردها براي تج3

  ذيربط .

: ارائه راهنمايي در شيوه چيدمان اتاق ها و فضاهاي موجود در ساختمان توسـط كارشـناس   4

  ناظر.

: بررسي وضعيت و مشخصات پرسنل تخصصي و غيرتخصصي معرفي شده توسط موسسـه  5

   خيريه به لحاظ داشتن مدارك و صالحيت.  

حبه و تاييد نهايي مدير خانه و اعالم نتيجه به كميسيون صـدور  بررسي مدارك و انجام مصا: 6

  پروانه استان جهت دريافت كارت مدير خانه .

 ارسال مدارك همراه با اعالم نظر نهايي به كميسيون صدور پروانه استان . :7

كميسيون صدور پروانه استان موظف است ظرف مدت مقـرر پـس از اعـالم نظـر معاونـت امـور       

وانه فعاليت خانه را با اعتبار سه سال با ذكـر نـام و نشـاني و ظرفيـت خانـه، سـن و       اجتماعي پر

جنسيت فرزندان صادر و به بهزيستي استان ابالغ نمايد و درصورت مخالفت مراتب را با ذكر علت 

  عدم صدور مجوز، كتباً، توسط پست سفارشي به دارنده موافقت اصولي اعالم نمايد.



  خانه  ي:  ضوابط انتخاب مدير

هاي استاني؛ تأييد كميتـه انتخـاب و   مدير خانه با معرفي موسسه خيريه به كميسيون صدور پروانه

 50508/86/900بكارگيري نيروي انساني بخش شبه خانواده استان ( موضوع بخشـنامه شـماره   

) و گزينش از نظر صالحيت هاي عمومي و اختصاصي و پس از  طي دوره هـاي  2/12/1386مورخ 

شي مصوب دفتر امور شبه خانواده كارت مديريت را بـا امضـاء مـدير كـل بهزيسـتي اسـتان       آموز

  دريافت مي نمايد.  

تبصره : چنانچه موسسه خيريه بيش از يك خانه كودكان و نوجوانـان داشـته باشـد بايسـتي      � 

  براي هر خانه مدير جداگانه پيشنهاد و منصوب نمايد.

  ك:  شرايط انتخاب مدير خانه  

    ابعيت جمهوري اسالمي ايرانت -

  .جمهوري اسالمي ايران  ممبين اسالم و نظا ديناعتقاد و التزام عملي به  -

انتخـاب  تواند از همـان اقليـت دينـي    ميمدير براي فرزندان اقليتهاي ديني و مذهبي  تبصره : �

  شود.

 سال سن براي كار با :   45سال و حداكثر  25دارا بودن حداقل  -

  سال   25سال با حداقل  7 – 12ان گروه سني الف: فرزند

  سال  30سال با حداقل  12 – 17ب: فرزندان گروه سني 

 سال به باال   30ج: فرزندان گروههاي سني باالتر، 

  متاهل  -

تبصره : زنان فاقد همسر درصورت برخورداري از ساير شرايط مديريتي و با تاييد كميتـه امـور    �

  توانند مديريت خانه دختران را بر عهده گيرند.تان ميشبه خانواده شهرستان و اس

  عدم سوء پيشينه كيفري -

  آورر و ساير اعتيادات مضر و زيانعدم اعتياد به مواد مخد -

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



روانشناسـي، علـوم    موزشـياري، آهـاي  حداقل ليسانس در يكي از رشتهداشتن مدرك تحصيلي  -

تربيتي، علوم اجتماعي، مطالعات خـانواده، پرسـتاري، مشـاوره و راهنمـايي، مـديريت آموزشـي،       

  سال در رشته مربوطه. 2مديريت رفاه، مددكاري اجتماعي  با تجربه كاري حداقل 

هـاي مربوطـه جهـت مـدير     : دارندگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتـري در رشـته  1تبصره  �

  مسئولي خانه با يكسال سابقه كار از اولويت برخوردارند.

بايسـت داراي سـابقه كـار    ها مـي : متقاضيان داراي مدرك كارشناسي در ساير رشته2تبصره  �

  پرورشي و آموزشي حداقل به مدت سه سال با كودكان باشند.

  داشتن صالحيتهاي عمومي و اخالقي   -

  برخورداري از سالمت جسمي و رواني -

  ضوري كميته شبه خانواده شهرستان و استان  پذيرش در مصاحبه ح -

عدم اشتغال در ساير دستگاهها، نهادهـا و واحـدهاي توليـدي، آموزشـي ، فرهنگـي، صـنفي و        -

  خدماتي.

  كارت مدير خانه مدارك الزم براي صدور ل:  

  ارائه فرم درخواست براي صدور كارت مديريت   -

  وسط موسسه خيريه  ارائه فرم معرفي نامه ت -

  تصوير كليه صفحات شناسنامه -

    تصوير كارت ملي   -

    3×4هار قطعه عكس چ -

  واهي عدم سوء پيشينه كيفريگ -

  واهي عدم اعتياد گ -

  گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مصوب دفتر امور شبه خانواده   -

  .زشكي استان مربوطهدرماني دانشگاه علوم پ –ها بهداشتي واهي سالمت صادره از خانهگ -

  ائيديه صادره از هسته گزينش در رابطه با صالحيتهاي اخالقي و عموميت -



  تأييديه واحد حراست بهزيستي -

  برابر با اصل  صوير آخرين مدرك تحصيليت -

  (براي آقايان) برابر با اصل صوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عموميت -

  انه غيردولتي: وظايف مدير خم

  رعايت حقوق و منافع عاليه كودكان. -

مسئوليت اداره تخصصي خانه از جمله برنامه هاي بهداشتي، غـذايي، پوشـاك، امـور تحصـيلي،      -

  پرورشي، فوق برنامه، اوقات فراغت فرزندان  و امور كليه پرسنل تخصصي و غيرتخصصي خانه.

  حضور مستمر و فعال در خانه در ساعات اداري.   -

: مدير عالوه بر ساعات اداري بايد در اوقات غيراداري و شبها نيز در دسترس بـوده و  1تبصره  �

  به صورت مقتضي به خانه سركشي نمايد.

: در مواقع لزوم با معرفي جانشين واجد شرايط و كسب موافقت از بهزيسـتي اسـتان   2تبصره  �

  ه نمايد.مطابق قوانين و مقررات مدير مي تواند از مرخصي استفاد

  اجراي كليه آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورات اداري سازمان بهزيستي.  -

  مسئوليت و پاسخگويي امور محوله در مقابل مدير عامل و هيأت امناء موسسه خيريه. -

  فراهم آوردن امكان اجراي برنامه هاي مراقبت   -

  اداره جلسات تخصصي خانه و تيم مراقبت. -

  ه نظرات تخصصي مربوط به گزارشات مربيان و مددكاران خانه  مطالعه و ارائ -

مطالعه پرونده اجتماعي، روانشناسي، تحصيلي و پزشكي فرزنـدان و درصـورت نيـاز اظهـارنظر      -

  كارشناسي.  

  :  ضوابط رسيدگي به تخلفات و شكايات ن

ز غيردولتـي  ضوابط رسيدگي به تخلفات و شكايات مطابق دستورالعمل نظارت بر موسسات و مراك

 20/3/87مصـوب مـورخ   قانون تنظيم بخشي از مقـررات مـالي دولـت     26و خيريه موضوع ماده 

  اعمال مي گردد.  شوراي معاونين سازمان



:  ضوابط عمومي و اختصاصي كه درصورت عدم رعايت موجب ابطال ص

  دائم يا موقت پروانه فعاليت مي شود   

يا اعتقادي كودكان به هر دليـل در مخـاطره باشـد و      در موارد خاص كه سالمت جسماني، رواني -

  در نتيجه ادامه فعاليت خانه به مصلحت فرزندان نباشد.

االثر، محجور شدن يا به هر دليلي كه طبق بررسـي هـاي   درصورت فوت، زنداني، متواري، مفقود -

  سسـه  بعمل آمده توسط مراجع ذيصالح از مدير خانه سلب صالحيت شـود، پـس از رسـيدگي مو   

  مي بايست جهت معرفي مدير جديد و طي مراحل در اسرع وقت اقدام نمايند.   

پس از ابطال پروانه فعاليت توسط سازمان بهزيستي كليه مواردي كـه بـه تشـخيص مـديريت      -

بهزيستي استان نياز به پيگيري هاي قضايي دارد ضروري است كه به دفتر حقوقي سازمان اعـالم  

  م صورت پذيرد.تا بررسي و اقدام الز

، كليه مسئوليت هاي كيفري و حقوقي متوجه موسسه خيريه و مدير خانـه  به هنگام تعطيلي خانه -

  است.

درصورت بروز هر گونه ضرر و زيان مادي و معنوي به كودكان، مسئوليت هاي حقـوقي و كيفـري    -

ـ  الح معرفـي و تـا   متوجه موسسه خيريه و مدير بوده و درصورت بروز جرم ، مجرم به مقامات ذيص

  تعيين تكليف قانوني موقتاً خانه توسط بهزيستي استان اداره خواهد شد.  

پس از تعطيلي موقت يا دائم خانه به هر دليل، اعضاء هيات مديره، مـديرعامل موسسـه و مـدير     -

بايست همكاري الزم را با سازمان جهت انتقال فرزندان تا تعيين تكليف نهـايي بـه خانـه    خانه مي

  گر يا سازمان بعمل آورند.دي

بايسـت كليـه سـوابق ، مـدارك و     پس از تعطيل خانه به هر دليل ، موسسه خيريه يا مـدير مـي   -

  مستندات فرزندان را عيناً به بهزيستي استان عودت دهند.

تعطيلي موقت يا دائم خانه بدون هماهنگي قبلي با بهزيستي اسـتان ممنـوع و درصـورت عـدم      -

  باشند.يه و مدير پاسخگوي مسائل بعدي در مراجع ذيصالح ميرعايت موسسه خير



  مقررات عمومي  ق:

دسـتورالعمل اجرايـي تأسـيس، انحـالل و اداره      12عالوه بر مقررات عمومي مصـرح در مـادة    -

قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولـت    26مادة  13مؤسسات غيردولتي و خيريه موضوع بند 

  بايست رعايت گردد: شوراي معاونين سازمان موارد ذيل نيز مي 13/3/87مصوب جلسه مورخ 

  بايست داراي پروانه فعاليت معتبر از سازمان بهزيستي باشند.  ها ميخانه -

شروع فعاليت خانه و تحويل كودك به موسسه قبل از كسب پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي  -

  باشد.مطلقاً ممنوع مي

روانه فعاليت نگهداري كودكان بدون سرپرست ؛ موظـف هسـتند بـه    موسسات خصوصي فاقد پ -

قـانون   26منظور ادامه فعاليت مطابق با قوانين جاري پروانه فعاليت خود را مطابق با ضوابط مـاده  

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت از سـازمان بهزيسـتي دريافـت نماينـد. در چنـين مـواردي        

  ضروري است:  

  همكاري الزم با موسسه را مبذول نمايد. الف: سازمان بهزيستي

ب: كودكان با هماهنگي نيروي انتظامي و پس از تحقيقات اوليه و طـي مراحـل قـانوني از    

طريق مراجع ذيصالح قضايي به سازمان معرفي و پـذيرش شـوند تـا مطـابق ضـوابط و      

  مقررات جاري؛ مراقبت و پرورش آنان از سوي سازمان به موسسه سپرده شود.  

نماينـد  هايي كه بدون كسب پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي تحت هر عنوان فعاليت ميخانه -

و حاضر به اخذ پروانه در بهزيستي نباشند غيـر قـانوني محسـوب شـده و حسـب مـورد توسـط        

بهزيستي استان مربوطه مراتب جهت جلوگيري از فعاليت بـه مراجـع ذيصـالح قضـايي معرفـي      

  خواهد شد.  

خيريه متعهد به رفع نيازهاي كودكان و ارائه خدمات مناسب به آنـان در راسـتاي كليـه     موسسه -

فعاليت ها و برنامه هاي دفتر امور شبه خانواده مبتني بر انتقال به خانواده و خـانواده جـايگزين يـا    

  رسيدن به استقالل و خودكفايي كودكان باشد.      

صادي بوده و به اعتبارات و منابع دولتي وابسـتگي  موسسه خيريه مي بايست داراي توانمندي اقت -

  نداشته باشد.  



نما شدن آنان گـردد بـراي   انتخاب عناويني كه منجر به بروز آسيبهاي عاطفي فرزندان و انگشت -

  باشد.  خانه ها ممنوع مي

انتشار هر گونه آگهي و بروشور توسط موسسه يا خانه مي بايست با تاييـد سـازمان بهزيسـتي     -

  ت پذيرد.  صور

  پروانه فعاليت قابل انتقال به غير نمي باشد. -

در محـل سـاختمان    –در تابلويي  -ديد  ضدر معرمي بايست  كارت مدير خانه پروانه فعاليت و -

  خانه مي بايست نصب گردد. 

مراقبت و پرورش از كودكان تحت سرپرستي سازمان فعاليت غيرسياسي و غير انتفاعي بـوده و   -

وب مقررات نظام جمهوري اسالمي ايران، مستقل از هـر گونـه وابسـتگي بـه احـزاب و      در چهارچ

گروههاي سياسي و طبق مفاد اساسنامه تيپ و ضوابط و مقررات مربوطه سازمان صـورت خواهـد   

  گرفت .

انجام هر گونه فعاليت مغاير با برنامه ها و فعاليت هاي دفتر امور شـبه خـانواده كـه مخـالف بـا       -

يتي فرزندان است با تشخيص كميته شبه خـانواده شهرسـتان و اسـتان در خانـه هـاي      اصول ترب

  كودكان و نوجوانان ممنوع است.  

كليه ضوابط و استانداردهاي مربوط به تجهيزات، نيروي انسـاني و مقـررات اداره خانـه توسـط      -

  دفتر امور شبه خانواده ابالغ و خانه موظف به رعايت آن است.

ست موسسه خيريه و تاييد كارشناسان استان ادامه مراقبت و پرورش كودكـاني  درصورت درخوا -

اند در خانه قبلي پس از تمديد پروانه فعاليت  مشـروط بـه اينكـه    كه به مقاطع سني باالتر رسيده

  فرزندي كه سن وي متناسب با سايرين باشد در خانه پذيرش نگردد بالمانع است.  

هر علت به مدت حداكثر شش ماه موضوع جهت اتخـاذ تصـميم   درصورت عدم فعاليت خانه به  -

  نهايي به كميسيون صدور پروانه اعالم خواهد شد.    



ها صرفا از طريق معرفـي بهزيسـتي اسـتان يـا شهرسـتان      در خانه كودك و ترخيص پذيرش  -

  و پس از معرفي مقام قضايي انجام خواهد پذيرفت.مربوطه 

تخلـف   اي در خانـه مغاير بـا شـئونات حرفـه   يا القي و اسالمي هر گونه اعمال خالف موازين اخ -

  برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.متخلفين با  محسوب و

خانه كودكان و نوجوانان غيردولتي موظف است در مكاتبات بـا نهادهـا، سـازمانها و ... صـرفاً از      -

  آرم، مهر و سربرگ مخصوص خود استفاده نمايند.   

امل قانون كار در مورد كاركنان خانه و قوانين وزارت بهداشـت و سـاير قـوانين جـاري     رعايت ك -

  مملكتي از سوي كليه پرسنل خانه الزامي است.

استفاده از پروانه فعاليت محدود به شهرستاني است كه پروانه فعاليـت بـراي آن صـادر شـده      -

  بهزيستي استان برسد.است، تغيير محل خانه بايد قبالً به اطالع و تأييد سازمان 

هاي خانه در هر زمـان بازديـد بعمـل آورنـد و      از كليه فعاليت استكارشناس ناظر استان مجاز  -

  نمايد.ها درخواست توضيحات الزم را از مسئولين خانه

  )  شرايط پرداخت يارانه به خانه هاي غيردولتي2-1- 2

 شرايط ذيل باشد:   به خانه هاي غيردولتي يارانه تعلق خواهد گرفت كه حائز 

 26مـاده   13: داراي پروانه تأسيس موسسات خيريه موسسات غيردولتي و خيريه موضوع بنـد  1

  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد.

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد. 26ماده  2داراي پروانه فعاليت مطابق با بند : 2

ا و دستورالعمل هاي تخصصي سازمان را پذيرفته و وفق آنها خانه را : موسسه خيريه آئين نامه ه3

 اداره نمايند.

 : تحت نظارت تخصصي سازمان بوده و نظارت سازمان را بپذيرد.4

   : نيازمند اخذ يارانه پرداختي از سوي سازمان باشد و اين امر به تاييد بهزيستي استان برسد.5



رانه ها در ابتداي هر سال مـالي، منـوط بـه تأييـد عملكـرد      تبصره: پرداخت و برقراري مجدد يا �

موسسه خيريه و صرف هزينه ها در رديف و برنامه هاي مربوط به فعاليت ها و طرح هاي دفتر امور 

  شبه خانواده است.  

( ضوابط و مقررات واگذاري مديريت خانه هاي دولتي به موسسات خيريه  

 قررات مالي دولت)قانون تنظيم بخشي از م 88موضوع ماده 

خانه هاي نوزادان، نونهاالن و نوباوگان (شيرخوارگاه) به علت عواملي چون حساسيت گروه سـني،  

خدمات تخصصي نيروي انساني نظير پزشك، پرستار و ... ، تجهيزات ويژه و استاندارد، تخصصـي  

فرزندخوانـدگي و   هـا در فراينـد  ها در اين بخش، وجود ارتباط تنگاتنگ شـيرخوارگاه بودن فعاليت

 نيازمندي به اجراي نظارت دقيق، الزاماً مـي بايسـت بـه شـكل دولتـي اداره گـردد. بـه اسـتثناء        

 88ها واگذاري مديريت مراكز دولتي به خانه هـاي غيردولتـي؛ موضـوع بنـد ج مـاده       شيرخوارگاه

    قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براساس ضوابط ذيل صورت مي پذيرد:

  مكاري هيأت امناء متقاضي به مدت حداقل دو سال در بخش نگهداري از كودكان.  ه -1

تبصره: به دليل حساسيت موضوع نگهداريِ دختران سيزده تا هجده ساله، چنانچه هيأت امنـاء   ����

    متقاضي مركز نگهداري دخترانه بزرگسال باشد سابقه اين همكاري بايستي سه سال باشد.

صالحيت تخصصي، رعايت ضوابط و استانداردهاي سـازمان و نيـز عملكـرد     ها،ارزيابي توانائي -2

بايست مورد تأييد كارشناس امور شـبه خـانواده و كميتـه    موسسات متقاضي در مدت همكاري مي

  واگذاري استان باشد.  

توجه به تعهد، دانش و توانايي كليه نيروي انساني شاغل در خانـه هـاي كودكـان و نوجوانـان      -3

نايي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور عالوه بر مـدرك تحصـيلي مـرتبط    هيات ام

منـدي بـه   توجه به ساير معيارها از جمله سوابق عملي و آشنايي به امور تعلـيم و تربيـت و عالقـه   

بايست در انتخاب هيـأت امنـاء   كودكان تحت سرپرستي سازمان  از جمله ضرورياتي است كه مي

  ها مورد توجه قرار گيرد. روي انساني شاغل در خانهمتقاضي و ني



توانمندي اقتصادي اعضاء هيات امناء و عدم وابستگي به اعتبارات و منـابع دولتـي بـه عنـوان      -4

بايست مورد توجه كميته واگذاري استان قرار گيرد بـدين نحـو كـه    يكي از معيارهاي سنجش مي

  ي باشد.تقاضاي واگذاري مي بايست بدون انگيزه ماد

نظر به اين كه قراردادهاي پيمان مديريت در طول سال منعقد مي شود مي بايست هيات امنـاء بـه   

منابع و اعتبارات دولتي وابسته نباشند تا استان بتواند با پيش بيني منابع اعتبـاري در سـال هـاي    

  دهد.  استاني قرار  –آتي اين موسسات را نيز در ليست مراكز برخوردار از يارانه ملي 

با انعقاد قرارداد پيمان مديريت ، موسسه متعهد بـه رفـع نيازهـاي كودكـان و ارائـه خـدمات        -5

هاي اجرايي دفتر امور شبه خانواده مبتني بـر  مناسب به آنان در راستاي كليه ضوابط و دستورالعمل

  ست.  انتقال به خانواده و خانواده جايگزين يا رسيدن به استقالل و خودكفايي فرزندان ا

مؤسسات به هيچ وجه به طور مستقل مجاز به پذيرش و ترخيص فرزنـدان تحـت سرپرسـتي     -6

باشند و كليه اين اقدامات از طريق مراجع قانوني و با نظارت دقيق سازمان بهزيستي سازمان  نمي

  صورت خواهد پذيرفت.  

عاليت هاي دفتـر امـور شـبه    تغيير كاربري مركز و انجام هر گونه فعاليت مغاير با برنامه ها و ف -7

خانواده كه مخالف با اصول تربيتي فرزندان است با تشخيص كميتـه شـبه خـانواده شهرسـتان و     

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  88استان در خانه هاي كودكان و نوجواناني كه براساس ماده 

  باشد.دولت به موسسات غيردولتي واگذار شده اند، ممنوع مي

خيريه موظف است در مكاتبات با نهادها، سازمانها و ... صرفاً از آرم، مهـر و سـربرگ   موسسه  -8

  مخصوص خود استفاده نمايند.   

بايست با حفظ پست سازماني و شرح وظـايف  نيروهاي تخصصي مراكز دولتي واگذار شده مي -9

ريـزي  مـه هـاي فرزنـدان و همچنـين برنا   مشخص شده در امر نظارت، پايش و ارزيـابي فعاليـت  

هـاي سـازمان   اي شبه خانواده فعاليت خود را ادامه دهند و از بكارگيري آنان در ساير بخشمنطقه

  هاي موجود ضروري است.  ممانعت بعمل آيد. همچنين اجتناب از حذف رديف



    )  شرايط خانه ها ( دولتي و غيردولتي )2

  ) شرايط عمومي خانه 2- 1

دولتي در سه زمينه سـاختار فيزيكـي، بهداشـت جسـمي و     شرايط عمومي خانه هاي دولتي و غير

  رواني فرزندان و  نيروي انساني مطرح است.  

  ) ساختار فيزيكي 1-2- 1

انتخاب محل خانه در محدوده مناسب فرهنگي و اجتماعي شهر و با توجه به ضوابط شهرسـازي   -

  و شهرداري و با امكان دسترسي آسان به خدمات شهري.

ستحكام و ايمني الزم مطابق با ضوابط شهرداري و كنترل و نظـارت عـالي دفتـر    برخورداري از ا -

 مهندسي سازمان.

دسترسي و برخورداري از كليه تسهيالت و خدمات شهري ( آب سالم و بهداشـتي، بـرق، گـاز،     -

  تلفن)

  مستقل بودن خانه و عدم انجام هر گونه فعاليت غير از خدمات اختصاصي -

  عمومي و فضاي فيزيكي الزم به تناسب تعداد فرزندان. برخورداري از فضاي -

  رعايت كامل اصول بهداشتي در تعيين و اختصاص فضاهاي مناسب از لحاظ نور، رنگ و... -

  برخورداري از تسهيالت و سيستم گرمايش و سرمايش مناسب -

  يه اتاق هابرخورداري از سيستم اعالم خطر و وسايل اطفاء حريق و نصب چراغ اضطراري در كل -

  مناسب سازي فضاهاي فيزيكي براي معلولين ( پيش بيني رمپ، توالت فرنگي، دستشويي و...) -

  ساعت ) براي كليه خانه الزامي است. 12داشتن منبع ذخيره آب ( حداقل براي مصرف  -

قرار گرفتن محل خانه در بافت مناسب شهري ترجيحاً در منطقه اي كه فرهنگ و آداب و شرايط  -

  طبقه متوسط حاكم مي باشد.

هاي اصلي شهر نباشد اما دسترسي سـريع و آسـان بـه    مكان شيرخوارگاه ها ترجيحاً در خيابان -

  خدمات شهري داشته باشد.  

محل اقامت كودكان و تناسب آن با تعداد كودكان و نحوه زندگي كه مي بايست شبيه به محـيط   -

  اعالم شده دفتر امور شبه خانواده است.   خانواده باشد مطابق ضوابط و استانداردهاي



نصب تابلو بـا ذكـر نـام    به منظور رعايت حفظ شأن و كرامت انساني فرزندان تحت سرپرستي؛  -

  در محل درب ورودي و به هر شيوه ممنوع است. خانه

در  و ساعات كار و رشته تخصصي آنان بايددر محل خانـه  فهرست اسامي پرسنل شاغل در خانه -

  و نصب گردد.تابل

هاي غير مرتبط و مغاير با اصـول و ضـوابط منـدرج در آئـين نامـه ، دسـتورالعمل       انجام فعاليت -

  اجرايي و بخشنامه هاي سازمان بهزيستي ( دفتر امور شبه خانواده ) در خانه ممنوع مي باشد.  

                                                                                                                             )  بهداشت جسمي و رواني فرزندان                                      1-2- 2

مند براي كليه كودكان هر شش ماه يكبـار الزامـي   داشتن برنامه مراقبت و مرور و تدوين ضابطه  -

  است.    

  برنامه هاي مراقبت و پرورش مطابق ضوابط و مقررات كار تيمي طراحي و اجراء گردد. –

رعايت استانداردهاي مربـوط بـه آن،    توجه به تغذيه كودكان براساس نيازهاي سني و جنسي با –

توجه به ساليق و نظرات كودكان و در نظر گـرفتن آداب و رسـوم فرهنگـي، بـومي و جغرافيـايي      

  منطقه،  با مشورت كارشناس تغذيه به تناسب هر فصل تنظيم گردد. 

توجه به بهداشت فردي كودكان به خصوص در زمينـه انجـام واكسيناسـيون، درمـان، نظافـت       –

ي  ( استحمام  به موقع، شستشوي دست، استفاده از وسايل شخصـي و .... ) رعايـت نكـات    دائم

  بهداشتي، بهداشت محيط امري ضروري است.   

ه ريزي مناسب جهت اوقات فراغت و بازي كودكان در محيط خانه و اجتمـاع و بـا رعايـت    برنام –

  مصالح و نظرات كودكان در راستاي پرورش معنوي و اجتماعي آنان صورت پذيرد.

  برخورداري كليه كودكان مقيم در خانه ها از مزاياي بيمه درماني ضروري است. –

و عزت كودكان به ويـژه در امـور مربـوط بـه جلـب       رعايت دقيق موازين مربوط به حفظ حرمت -

  مشاركتهاي مادي و معنوي افراد خير ضروري است.   

نظارت و ارزشيابي وضعيت كودكان از طريق تيم مراقبت و مسئول خانه و ثبـت گزارشـات الزم    -

  در پرونده اجتماعي كودك ضروري است.  



مه ريزي مناسب از وظايف اصلي مسـئولين  تأمين رواني و رشد اجتماعي، عاطفي كودكان در برنا -

  باشد.  خانه كودكان مي

شناسي، مشاوره اي و مددكاري در طول شناختي كودك اعم از خدمات روانتأمين نيازهاي روان  -

  بايست مورد توجه قرار گيرد. اقامت كودكان در خانه ها مي

و رشـد شخصـيت و شـكوفائي    ريزي آموزشي متناسب با سن كودك، به منظـور ارتقـاء   برنامه  -

  استعداد آنان.

برنامه ريزي شيفت كاري مربيان خانه ها به نحوي كه ضمن رعايت بهداشت رواني آنان منجـر   – 

  به ارتقاء كيفيت خدمات به كودكان شود.   

برنامه ريزي و تقويت رفتارهاي اجتماعي از طريق رشد اعتماد بـه نفـس در كودكـان و تغذيـه      – 

  شركت دادن كودكان در فعاليتهاي گروهي و جمعي مدنظر قرارگيرد.عاطفي آنان و 

  تالش در جهت شبيه نمودن محيط خانه ها به كيفيت زندگي در خانواده. -

تالش در جهت جلب نظر كودكان در كليه برنامه هاي مربوطه به پذيرش، مراقبت و پـرورش در   -

  خانواده و خانه ها با رعايت ضوابط كار تيمي.  

وعيت بازديدهاي فردي و جمعي افراد غيرمسئول از خانه ها و جلوگيري از انگشت نما شـدن  ممن -

  كودكان.

ريزي در جهت تقويت رفتارها و باورهاي مذهبي و اعتقادي كودكان به صورت مناسـب بـه   برنامه -

  منظور تقويت نقطه اتكال آنان  

ت، تهديـد، تحقيـر، بـي تـوجهي،      سوء رفتار با كودكان همچون تنبيهات بدني و عاطفي، خشـون  –

  عدم رسيدگي به امور آنان و ... از سوي كليه افراد مسئول و غيرمسئول مطلقاً ممنوع است.   

تبصره: اعالم موارد سوء رفتار با كودكان توسط هر فرد مطلع و اعـالم آن در اسـرع وقـت بـه      �

ي و انتظامي را به همـراه خواهـد   هاي اداردفتر امور شبه خانواده الزامي و عدم رعايت آن مجازات

 داشت.   



  )  نيروي انساني3-1-2

به دليل عدم برخورداري كودكان تحت سرپرستي  در خانه هاي كودكان و نوجوانان از كاركردهاي 

طبيعي مراقبت هاي خانوادگي؛ اين وظيفه خطير به عهده نيروي انساني اين بخش قرار مي گيـرد.  

در خانه ها به داليل متعدد و اساسي  گسترده، عميق و تعيين كننده  به همين دليل نقش اين نيروها

مي باشد. لذا شرايط انتخاب اين افراد بر اساس ضوابط ابالغ شده بـراي انتخـاب و بكـار گيـري     

در  2/12/86مـورخ   50508/86/900نيروي انساني بخش شبه خانواده موضوع بخشنامه  شماره 

طي دوره هاي آموزشي مصوب دفتر امور شبه خـانواده بـه    دو بخش شرايط عمومي و اختصاصي و

  گيرد:   شرح زير انجام مي

  الف: ويژگي هاي عمومي 

 داشتن احساس مسؤليت، تعهد، وجدان كاري، عالقه و تمايل به كار تربيتي -

 داشتن نگرش و باورهاي مثبت به فرزندان و دوست داشتن آنها -

 غلي شامل:آگاهي و دانش و داشتن مهارت هاي ش -

  : آگاهي كافي از اهداف تعليم و تربيت1

  : داشتن سالمت جسمي و رواني و اعتماد به نفس باال2

  : پايبندي به اصول اعتقادي، اخالقي، اجتماعي و معنوي جامعه و عمل به آن3

: آشنايي بـا مراحـل مختلـف رشـد و تحـول كـودك و داشـتن دانـش كـافي در مـورد           4

  انانروانشناسي كودكان و نوجو

  : آشنايي با مهارت هاي زندگي5

  : دارابودن خالقيت و ابتكار عمل6

  : راز داري و صبوري  7

  : توانمندي در دفاع از حقوق كودكان  8

  : توانايي ارائه نقش الگويي در تربيت9

  هاي مؤثر در تشويق و تنبيه: عدم بكار گيري تنبيه بدني و توانايي استفاده از روش10



  اده از مشاركت و توانايي كودكان در امر تربيت و همچنين اداره امور  : توانايي استف11

: توانايي انجام كار بصورت مشاركتي و تشويق افراد به همكـاري بـراي انديشـيدن و    12

  گيريتصميم

  : تمايل به يادگيري به طور مستمر13

  : داشتن انگيزه قوي براي انجام كار دشوار تربيت كودكان14

زوم توانمند ساختن كودكان به وسيله فراهم كردن فرصت بـراي آنهـا تـا    : اعتقاد به ل15

  مهارت هاي خودشان رابا تقويت اعتماد به نفس شناسايي كرده و توسعه دهند.

هـا  بايست داراي كارت سالمت معتبر از خانهمي ليه كاركنان شاغل و همكار در خانه: ك16

  بهداشتي درماني وزارت بهداشت و درمان باشند.

  ب: ويژگي هاي اختصاصي

ويژگي هاي تخصصي نيروي انساني در سه بخش  مربي، مددكار و روانشناس  بر اساس ضـوابط  

  ابالغ شده مددكاران اجتماعي و روانشناسان بخش شبه خانواده  به شرح زير مي باشد.  

  ويژگي هاي مددكاران اجتماعي در بخش مراقبت شبانه روزي 

ن اجتماعي در رشد و پـرورش و انتقـال موفـق فرزنـدان بـه جامعـه،       نظر به اهميت نقش مددكارا

مناسب است انتخاب مددكاران از ميان افراد داراي مهارت ها و ويژگي هاي زير صـورت گرفتـه و   

  در جهت تقويت آن در مددكاران شاغل تالش شود. 

 داشتن حداقل تحصيالت ليسانس در رشته مددكاري يا خدمات اجتماعي   -1

  : در صورت وجود محدوديت در خصوص بكارگيري نيروهاي فوق الذكر مي توان از ساير تبصره �

هـاي  رشته هاي تحصيلي مرتبط (روانشناسي، علوم تربيتي و مشاوره) مشروط بـر گذرانـدن دوره  

  آموزشي تئوري و عملي بهره گرفت.  



نيـروي انسـاني    تأييد كميته انتخـاب و بكـارگيري  داراي صالحيت تخصصي و عمومي و مورد   -2

) 2/12/1386مـورخ   50508/86/900بخش شبه خانواده اسـتان ( موضـوع بخشـنامه شـماره     

  باشد.

  تبصره: معمـوالً گـزينش و مصـاحبه اسـتخدامي در دو سـطح عمـومي و تخصصـي صـورت          �

مي پذيرد. گزينش در بخش اول در زمينه بررسي صـالحيت هـاي اخالقـي، سياسـي و اعتقـادي      

و سياست هاي پذيرفته شده سازمان توسط هسته مركزي گـزينش انجـام مـي    براساس معيارها 

گيرد و مصاحبه تخصصي به منظور سنجش ميزان عالقه مندي ، تعهد ، سالمت روان ، عزت نفس 

و تخصصي بودن افراد متقاضي براي كار در بخش شبه خانواده توسـط كميتـه هـاي اسـتاني بـه      

  ذيرفت.  كارگيري نيروي انساني انجام خواهد پ

  آغاز به كار مددكار تحت نظر سرپرست مددكاري. -3

به كارگيري مهارت كار با گروه با استفاده از اصـول پويـايي شناسـي گـروه فرزنـدان تحـت        -4

  سرپرستي.  

 مهارت كشف استعدادها و كمك به رشد خود شكوفايي فرزندان در گروه -5

ن آنها بخصـوص در زمينـه برنامـه ريـزي     مهارت كشف نيازها و برنامه ريزي در جهت برآورد -6

 براي اوقات فراغت فرزندان

 مهارت خودارزشيابي از مداخالت حرفه اي -7

 مهارت در انجام كار تيمي   -8

 مهارت برقراري رابطه حرفه اي با فرزندان و سيستم مراقبت -9

  مهارت شناسايي منابع اجتماعي و استفاده از آنها   -10

  خانه كودكان و نوجوانان  ويژگي  روان شناسان در

  روانشناس خانه كودكان و نوجوانان مي بايست از بين فارغ التحصيالن رشته روان شناسي بـا   -1

گرايش هاي باليني، تربيتي، عمومي و استثنايي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و باالتر بـه  

  كار گرفته شود. 



د كميته انتخـاب و بكـارگيري نيـروي انسـاني     تأييداراي صالحيت تخصصي و عمومي و مورد  -2

) 2/12/1386مـورخ   50508/86/900بخش شبه خانواده اسـتان ( موضـوع بخشـنامه شـماره     

  باشد.

تبصره: معموالً گزينش و مصاحبه استخدامي در دو سـطح عمـومي و تخصصـي صـورت مـي       �

اعتقادي براسـاس   پذيرد. گزينش در بخش اول در زمينه بررسي صالحيت هاي اخالقي، سياسي و

معيارها و سياست هاي پذيرفته شده سازمان توسط هسته مركـزي گـزينش انجـام مـي گيـرد و      

مصاحبه تخصصي به منظور سنجش ميزان عالقه منـدي ، تعهـد ، سـالمت روان ، عـزت نفـس و      

تخصصي بودن افراد متقاضي براي كار در بخش شبه خـانواده توسـط كميتـه هـاي اسـتاني بـه       

  روي انساني انجام خواهد پذيرفت.  كارگيري ني

 روانشناس خانه ترجيحاً تجربه كار با كودكان و نوجوانان را داشته باشد.   -3

  ترجيحاً هم جنس فرزندان باشد.   -4

  به مهارت هايي از قبيل سنجش، تشخيص ( اجراي آزمون هاي هوش، آزمون هـاي اسـتعداد،    -5

  درماني مسلط باشد.   آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و...) و مداخالت

توانايي آموزش مباحثي همچون دوره هاي مهارت هاي زندگي، آموزش ابراز وجود، اعتمـاد بـه    -6

  نفس و ... را براي فرزندان داشته باشد.  

به منظور ارائه خدمات آموزشي فوق به فرزندان خـود نيـز دوره هـاي آموزشـي مـورد نيـاز را        -7

  ا داشته باشد.  گذرانده و مهارت هاي مورد نظر ر

توانايي ارائه خدمات مشاوره شغلي، تحصيلي و ازدواج را داشته باشـد و دوره هـاي آموزشـي     -8

  .12مرتبط با اين خدمات را بگذراند

  ويژگي مربيان تربيتي خانه هاي كودكان  و نوجوانان  �

ر مستقيم بر عهده از آنجا كه در خانه هاي كودكان و نوجوانان امر مهم تعليم و تربيت فرزندان بطو

مربيان مي باشد لذا نقش اين افراد به داليل متعدد و اساسي بسيار گسترده، عميق و تعيين كننـده  

                                                

مـورخ   1/822/ 2/ 1499جوانـان موضـوع بخشـنامه شـماره     ضوابط امور روانشناسي در خانـه كودكـان و نو   -2
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بوده و مستقيماً روي شخصيت و رفتار فرزندان اثر مي گذارد، به همين دليل انتخاب اين افراد هـم  

 بسيار تعيين كننده و مهم مي باشد.  

  تربيتي  به اين شرح مي باشد:   ضوابط بكارگيري مربيان امور  

  دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در رشته هاي علـوم تربيتـي، روانشناسـي و سـاير      -1

  رشته هاي مرتبط  

  متعهد و معتقد و عامل به مباني و دستورات اسالم -2

 تأييد كميته انتخـاب و بكـارگيري نيـروي انسـاني    داراي صالحيت تخصصي و عمومي و  مورد  -3

  )   2/12/1386مورخ  50508/86/900بخش شبه خانواده استان ( موضوع بخشنامه شماره 

تبصره: معموالً گزينش و مصاحبه استخدامي در دو سـطح عمـومي و تخصصـي صـورت مـي       �

پذيرد. گزينش در بخش اول در زمينه بررسي صالحيت هاي اخالقي، سياسي و اعتقادي براسـاس  

ه شده سازمان توسط هسته مركـزي گـزينش انجـام مـي گيـرد و      معيارها و سياست هاي پذيرفت

مصاحبه تخصصي به منظور سنجش ميزان عالقـه منـدي، تعهـد، سـالمت روان، عـزت نفـس و       

تخصصي بودن افراد متقاضي براي كار در بخش شبه خـانواده توسـط كميتـه هـاي اسـتاني بـه       

  كارگيري نيروي انساني انجام خواهد پذيرفت.  

 أهل بودن  ترجيحاً مت -4

داشتن سالمت روحي و جسمي ( با تأييد كميته تخصصي استاني و انجام گزينش هاي روانـي   -5

 و روانشناختي توسط متخصصين امر)  

 سال سن براي كار با :   45و حداكثر  25دارا بودن حداقل  -6

 سال   25سال با حداقل  7 – 12فرزندان گروه سني  -الف

 سال  30سال با حداقل  12 – 17فرزندان گروه سني  -ب

 سال به باال   30فرزندان گروههاي سني باالتر،  -ج

  گذراندن يك دوره آموزش توجيهي مباحث مربـوط بـه فرزنـدان شـبانه روزي هـا و مراقبـت        -7

 شبانه روزي  



روز كارورزي در محل كار در كنار مربيـان بـا تجربـه و همزمـان بازديـد و       45گذراندن حداقل  -8

ر مراكز با گروه هاي سني و جنسي مختلف و همچنين آشنايي با وظايف مـددكاري و  حضور در ساي

  روانشناسي.

  ها.عدم جابجايي غيركارشناسي مربيان خانه -9

  ) شرايط اختصاصي خانه ها2- 2

خانه ها از نظر شرايط اختصاصي مطابق استاندارد و ضوابط تعيين شده دفتر امور شبه خانواده و با 

  يل تشكيل خواهند شد:  رعايت موارد ذ

                 موقت ) خانه2-2- 1

هـا تشـكيل   نفر در كنـار خانـه   10هاي موقت مي بايست با تفكيك سني و با ظرفيت حداكثر خانه

هاي موقت عالوه بر رسيدگي به امور كودكان و ارزيابي وضعيت بهداشتي آنان و شود. كاركرد خانه

رزندان نزد والدين مي باشد. بنـابراين چنانچـه   مددكاري در زمينه بازگشت مجدد ف انجام اقدامات

اي تيم مراقبت؛ زمينه بازگشت كودك نزد والدين فراهم نشـود  ها و انجام اقدامات حرفهبا بررسي

  انتقال كودكان كودك به خانه موقت منتقل خواهد شد.     

  موقت است. انتقال كودكان به خانه تربيتي يا كودكان و نوجوانان منوط به اقامت در خانه -1

خانه هاي موقت ترجيحاً در محل ساختمان خانه هاي كودكان و نوجوانان با تفكيـك جنسـي و    -1

در دو گروه سني زير شش سال و باالي شش سال تشكيل مي شود مگر در مواردي كه اين امكان 

  فراهم نباشد.  

  كودك صورت پذيرد.  انتقال كودك به خانه موقت مي بايست به همراه پرونده اجتماعي اوليه  -2

  تبصره: همراهي كودك توسط يك مددكار اجتماعي در زمان انتقال به خانه موقت الزامي است. �

انجام آزمايشات پزشكي و تشخيصـي (خـون، ادرار و مـدفوع) و  ثبـت نتـايج آن در پرونـده         -3

  بهداشتي كودك به صورت اوليه الزامي مي باشد.  



موقت مي بايست نسبت بـه تشـخيص بيمـاري هـاي پرخطـر      در طول اقامت كودك در خانه  -4

هـا  هاي انگلي و عفـوني و ديگـر بيمـاري   هاي مسري مثل بيماريهمچون ايدز و هپاتيت  و بيماري

  هاي پوستي و... آزمايشات الزم بعمل آيد.  مانند سل و بيماري

صورت ضـرورت  : چنانچه پس از آزمايشات الزم كودك بيمار تشخيص داده شود در  1تبصره  �

به بيمارستان اعزام و در غير اين صـورت تمهيـدات الزم جهـت جلـوگيري از انتقـال بيمـاري از       

  سايرين بعمل آيد.    

: جدايي كودك از سايرين صرفاً براسـاس تشـخيص پزشـك و براسـاس ضـرورت      2تبصره  �

  صورت خواهد گرفت.    

انشـناختي كـودك باتوجـه بـه     در طول اقامت كودك در خانه موقت رسـيدگي بـه نيازهـاي رو    –5

ناماليمات روحي قبل از پذيرش و نگراني هاي كودك در هنگام ورود و توجه به احساس جـدائي از  

خانواده و توجه به ايجاد امكانات مربوط به ارتباط سالم با خانواده و بسـتگان، پيشـگيري از بـروز    

ك در محـيط جديـد و   افسردگي و ساير مشكالت رواني و تالش در جهـت اجتمـاعي شـدن كـود    

  برقراري ارتباط مناسب با گروه همساالن از وظايف تيم تخصصي مي باشد.

جلوگيري از وقفه در تحصيل كودكان از وظايف مهم تيم مستقر در خانه موقـت مـي باشـد. در     –6

صورت وقوع وقفه هاي كوتاه مدت و اجتناب ناپذير، بايست با استفاده از شيوه هاي مناسب از بدو 

  د كودك به خانه موقت، تداوم تحصيلي او تضمين گردد. ورو

بكارگيري پزشك عمومي يا متخصص داخلي به صورت نيمه وقت يا تمام وقت، يك پرستار يـا   -7

  بهيار و پرسنل تخصصي ( مربي و كارشناس مرتبط ) در هر شيفت در اين خانه ها الزامي است.

                شيرخوارگاه)   ) خانه  نوزدان، نونهاالن و نوباوگان (2-2- 2

  ها رعايت نكات ذيل الزامي است:  دراين خانه

  كودكان زير پنج سال از قاعده تفكيك سني مستثني هستند.   -1

  كنترل وضعيت واكسيناسيون كودك در بدو ورود و در طول مدت اقامت وي در خانه. -2



هـاي سـني نـوزاد،    همراقبت و پرورش كودكان در بخش هاي مختلف خانه با توجه به نياز گرو -3

 نونهال و نوباوه.

هاي رشد كودكان در سـنين  توجه كافي به بهداشت و تغذيه كودكان با در نظر گرفتن شاخص -4

 مختلف.

توجه كافي به ايمني، تجهيزات از جمله تخت، وسايل برقي و وسايل حرارتي و... و وسايلي كـه   -5

 د.  به نحوي مي تواند براي اين گروه حادثه آفرين باش

ريزي مناسب جهت رفع هر گونـه آسـيب، تـاخير و يـا     توجه به رشد شناختي كودكان و برنامه -6

 عقب ماندگي كودكان 

هاي اوليه جهت تعالي رشد و نمو كودك از قبيل نشستن، راه رفـتن،  سازي و ارائه آموزشزمينه -7

 تكلم و غيره در طول اقامت كودك در خانه    

اطفال، روانشناس، يك پرستار يا بهيار در هر شيفت و يك مربـي  بكارگيري پزشك متخصص  -8

 5تـا پايـان    3سـالگي و   3تـا    5/1سـالگي،   5/1براي حداكثر شش كودك بين سنين نوزادي تا 

  سالگي در اين خانه ها الزامي است.   

  

  داية رضاعي  �

ـ     انوان واجـد  برابر سنت هاي ديني و تاريخي؛ ضروري است تا اقـدامات الزم جهـت شناسـايي ب

شرايط شيردهي (دايه رضاعي)  به منظور تغذيه نوزدان مقيم در شيرخوارگاه هـا مطـابق ضـوابط    

  ذيل صورت گيرد:   

  الف: شرايط عمومي دايه رضاعي  

  ايراني، مسلمان و متعهد به مباني شرعي. – 1

  تبصره: در مورد كودكان اقليت هاي ديني برابر موازين اقليت ها رفتار گردد.  �

  برخورداري از سالمت جسم و روان   – 2

  و هپاتيت ضروري است.   HIVتبصره: انجام آزمايشات پزشكي الزم بويژه  �



  ب: فرايند انجام كار  

شيردهي نوزدان از طريق دايه رضاعي صرفاً در خانه هاي نوزدان و بدون انتقال كـودك بـه منـزل    

  دايه رضاعي، با رعايت شرايط ذيل امكان پذير است:  

اخذ تقاضانامه متقاضي (دايه رضاعي) به انضمام تصوير كليـه صـفحات شناسـنامه و رضـايت      -1

  نامه همسر شرعي و قانوني.    

تبصره: تقاضانامه فوق الذكر مي بايست داراي امضاء متقاضـي، آدرس دقيـق و شـماره تلفـن      �

  باشد.  

  طبق گزارش مددكاري. بررسي صالحيت متقاضي (فردي، خانوادگي،  اجتماعي و اعتقادي) -2

  اخذ گواهي سالمت جسماني و رواني از پزشك متخصص. -3

  تاييد و تصويب كميته شبه خانواده استان. -4

  آموزش مراقبت، پرورش و تغذيه به دايه رضاعي قبل يا همزمان با دوران شيردهي.   -5

يت رشـد  نظارت تخصصي و مستمر بـر انجـام فعاليـت در دوران شـيردهي و ارزيـابي وضـع       -6

  جسماني، بهداشت كودك و ارائه گزارشات الزم در اين خصوص.

  تبصره: مدت شيرخوارگي تا اتمام دو سالگي طفل مي باشد. �

( بخـش ششـم ) ايـن دسـتورالعمل درصـورت       3پرداخت هزينه ها مطـابق جـدول شـماره     -7

  درخواست دايه رضاعي.  

ده وي بـه صـورت سرپرسـتي دائـم     چنانچه امكان تحويل كودك بـه دايـه رضـاعي و خـانوا     -8

(فرزندخواندگي) يا سرپرستي موقت (امين موقت) فراهم گرديد بـا انجـام بررسـي كارشناسـي و     

توجه كامل به مصالح جسمي و عاطفي كودك زمينه انتقال كودك به خانواده با رعايت ساير شرايط 

  مندرج در اين دستورالعمل و اولويت انجام مي گيرد. 



                ودكان و نوجوانان ) خانه ك2- 3-2

كودكان در اين خانه ها در دو گروه سني از هفت سالگي تا دوازده سالگي و از سـيزده سـالگي تـا    

گيرند. در زمينـه انجـام اقـدامات    هجده سالگي به تفكيك جنس تحت مراقبت و پرورش قرار مي

  ذيل ضروري است:

ـ     - وارد اسـتثنايي و براسـاس   پذيرش كودك در شهر محل تولد يا شـهرهاي همجـوار مگـر در م

 مصلحت و تشخيص كميته شبه خانواده استان.

مراقبت و پرورش خواهران و برادران تا حد امكان در يك خانـه يـا در خانـه هـايي كـه امكـان        -

مالقات آنان با يكديگر به آساني فراهم شود و اجتناب از جدايي آنان در شهرهاي مختلف با فاصله 

ان پذيرش خواهران و برادران حتي المقدور در مراكز همجوار با كمتـرين  مكاني دور و در عدم امك

  بعد مسافت.   

ارسال تصوير كليه مدارك مربوط به پرونده اوليه كودك به همراه وي به واحدي كه كودك تحـت   -

 مراقبت و پرورش قرار مي گيرد. 

اداره بهزيسـتي   بايگاني و نگهـداري مـدارك اوليـه در محـل سـتاد پـذيرش و همـاهنگي يـا          -

 شهرستان.  

ارسال خالصه اطالعات جديد از محل اقامت كودك حداكثر ظرف يك ماه به بخش شبه خـانواده   -

 ستاد بهزيستي استان  

اجتناب از جابجايي غيركارشناسي كودكان از مكاني به مكان ديگر  به منظور جلـوگيري و ثبـات    -

نواده مگر در موارد ضروري و به تشـخيص كميتـه   نسبي در زندگي و روابط كودكان با يكديگر و خا

 شبه خانواده استان.    

هـاي  انجام اقدامات الزم جهت مشاركت كودكان در اداره امور خانه و نظارت و ارزشيابي فعاليت -

  آنان.  

هاي الزم جهت فراگيري مسائل اعتقادي و تشويق و ترغيـب كودكـان بـه انجـام     ارائه آموزش -

  يت تعهد ايماني و آشنايي كامل با فرهنگ، شعائر، سنن و مراسم ديني. تكاليف مذهبي، تقو



هاي اردوئي و اوقات فراغت با توجه به نيازها و عالئـق كودكـان، اهـداف تربيتـي و     ريزيبرنامه -

  هاي اجتماعي.  پرورشي، بهداشت رواني كودكان و فراگيري مهارت

و ساير برنامه هاي زندگي و مشاركت عملـي   توجه به نظرات و سليقه هاي كودك در خريد لباس -

  آنان در اين خصوص.  

توجه به امور تحصيلي كودكان و در صورت نياز اسـتفاده از معلـم كمكـي و اعـزام كودكـان بـه        -

  هاي تقويتي.  كالس

برقراري ارتباط مناسب و منظم با مراكز تحصيلي فرزندان در راستاي حفظ حرمت و عزت آنـان   -

  ي.در محيط تحصيل

هـا (  براي كليه كودكـان تحـت مراقبـت در خانـه    » حامي « تالش در جهت انتخاب حداقل يك  -

  )   8/12/79مورخ  10165/1/822موضوع بخشنامه شماره 

ايجاد زمينه الزم جهت فراگيري آموزش هاي فنـي و حرفـه اي ( همـراه بـا تحصـيل ) در بـين         -

اي كه توانايي انطباق و اشتغال پايـدار  ان به گونهنوجوانان (پسر و دختر) باتوجه به سن و جنس آن

  آنان را قبل از ورود به جامعه فراهم نمايد.  

مي بايست براي كليه كودكان و حداقل چهار سال قبل از زمان تـرخيص بـه    تبصره: اين برنامه �

 بيني و اجرا گردد. طور  مستمر و منظم پيش

 يك رشته ورزشي يا هنري مورد عالقه فرزندان. ريزي جهت آموزش و فراگيري حداقلبرنامه -

  كودك در هر شيفت در تمـام مـدت شـبانه روز در ايـن      10بكارگيري يك مربي به ازاء حداكثر  -

  خانه ها الزامي است.  

  ) خانه تربيتي    2-2- 4

ـ   ل ضوابط خانه هاي تربيتي مطابق با تعريف موجود  وفق آئين نامه مربوط به خانه هاي تربيتـي قاب

 اجرا بوده و موارد ذيل مي بايست مدنظر قرار گيرد:

پذيرش فرزندان در خانه هاي تربيتي مي بايست با تأييد تيم ارزيابي بهزيستي استان صـورت   -1

  پذيرد.



تبصره: درصورت تأييد پذيرش فرزند در خانه تربيتي، زمان احتمالي اقامت وي در خانه توسـط   �

  تيم ارزيابي مشخص مي شود.

روج فرزندان از خانه هاي تربيتي با پيشنهاد تيم درمان و تأييـد تـيم ارزيـابي امكـان پـذير      خ -2

  است.

تبصره: تيم ارزيابي در بهزيستي هر استان شامل كارشناس مسئول شبه خانواده, يك نفر روان  �

  پزشك، روانشناس، مددكار و مشاور مي باشد.

اي مشكالت عاطفي رفتاري مي باشند كه توسـط  گروه هدف در خانه هاي تربيتي، فرزندان دار -3

  تيم مراقبت خانه موقت يا خانه كودكان و نوجوانان به تيم ارزيابي معرفي خواهند شد.

  نفر مي باشد. 10تعداد فرزندان در خانه هاي تربيتي حداكثر  -4

هـدف   تيم درمان خانه هاي تربيتي ارائه خدمات تخصصي در جهت بهبود و اصالح رفتار گـروه  -5

  را بر عهده دارند.

انتقال فرزندان به خانه تربيتي و خانه هاي كودكـان و نوجوانـان يـا خـانواده مـي بايسـت بـا         -6

  هماهنگي و تأييد تيم ارزيابي و كميته شبه خانواده شهرستان و استان انجام گيرد.

  تكميل فرم هاي برنامه مراقبت در اين خانه ها به صورت ماهيانه ضروري است. -7

نظارت بر نحوه فعاليت خانه هاي تربيتي بر عهده بهزيستي استانها از طريق انجـام بازديـد و    -8

  دريافت گزارش عملكرد سه ماهه از بهزيستي شهرستان مربوطه مي باشد.  

فرزند در هر شيفت ، يك مددكار، يك روانشناس، يـك روان   10بكارگيري دو مربي به ازاء هر  -9

  قت و يك خدمتگزار در اين خانه ها الزامي است.   پزشك به صورت پاره و

  ) خانه مستقل 2-2- 5

فرزنداني به خانه مستقل وارد خواهند شد كه بنا به تشخيص تيم مراقبـت و تأييـد كميتـه شـبه      -

خانواده شهرستان و استان شرايط ترخيص براي آنان فراهم باشد و صرفاً به منظور آمادگي جهت 

  جامعه وارد اين خانه ها خواهند شد.   ورود به زندگي مستقل و



ورود كليه فرزندان قبل از تشكيل زندگي مستقل در اشكال مختلـف،  بـه خانـه مسـتقل الزامـي       -

 است.  

 خواهران و برادران ترجيحاً در خانه مستقل به صورت يكجا زندگي مي كنند. -

يص تـيم مراقبـت و   مدت زندگي در خانه مستقل شش ماه است كه بنا به ضـرورت و بـه تشـخ    -

  تأييد كميته شبه خانواده شهرستان و استان تا يك دوره شش ماهه ديگر  قابل تمديد مي باشد.  

  نفر مي باشد.   7و حداكثر  3تعداد كودكان مقيم خانه حداقل  –

  محل اقامت فرزندان در خانه مستقل مي بايست متناسب با تعداد آنان انتخاب شود.    -

د نياز فرزندان در بدو ورود به خانه مستقل و در طـول اقامـت آنـان تـا  حـد      چيدمان وسايل مور -

  امكان با همفكري و مشاركت آنان صورت پذيرد.

هاي شخصي بوده و خارج از فضـاي اداري در نظـر گرفتـه مـي     خانه مستقل به مثابه ساير مسكن

  شود و يك نفر مددكار بر وضعيت فرزندان نظارت مستمر خواهد داشت.  

صول و ضوابط مديريت خانه هاي مستقل مطابق با دستورالعمل و ضوابط خانه هـاي كودكـان و   ا –

  شوند.نوجوانان بوده و به شكل دولتي اداره مي

  فرزندان در دوره طي دوران اقامت از هزينه هاي امداد ماهيانه برخوردار خواهند شد. -

ل از ترخيص و اسـتقالل نوجـواني مـي    با توجه به اينكه خانه مستقل آخرين مرحله نگهداري قب –

باشد دقت نظر خاص در اجراي ضوابط كار تيمي و مرور تنظيم برنامه هاي اجتماعي و بين فـردي،  

  مهارت مراقبت از خود و تأمين نيازهاي مـادي و معنـوي بـا بهـره گيـري از نيروهـاي تخصصـي        

  ( روانشناس و مددكار ) ضروري است.  

قات فراغت و ارائه خدمات مشاوره اي در تمامي زمينه هاي امـور خانـه   برنامه ريزي در زمينه او -

  بايد با تعامل و هماهنگي فرزندان انجام پذيرد.  

  تربيتي فرزندان تحت سرپرستي  –ضوابط و مقررات فرهنگي 

با توجه به مأموريت دفتر امور شبه خانواده مبني بر ارائه خـدمات تربيتـي و پرورشـي بـراي كليـه      

واجد شرايط به منظور توانمندسازي آنان براي حضور موفـق در عرصـه زنـدگي مسـتقل     فرزندان 



اجتماعي مفهوم فرهنگ و تربيت يك مفهوم گسترده اي خواهد بود كه از دايـره اوقـات فراغـت،    

مسافرت، آموزش و ... فراتر رفته و برنامه ريزي وسيعي را از بدو پذيرش براي فرزندان مي طلبـد.  

پرهيز از پراكنده كاري و اعمال ساليق شخصي ضـوابط و مقـررات يكسـان؛ اجـراي     لذا به منظور 

  برنامه هاي فرهنگي تربيتي به منظور پاسخگويي به نيازهاي فرزندان به داليل ذيل ضروري است:

نياز به آموزش و تقويت باورهاي صـحيح دينـي و مـذهبي فرزنـدان و كمـك بـه قـدرت         - 

  . شناسايي وتفكيك حقايق از موهومات

 نياز به شناخت ارزشهاي انساني و حقوق و وظايف خويش بعنوان عضوي از جامعه . - 

 نياز به خودشناسي ودرك صحيح از استعدادها، توانايي ها و نيازهاي خويشتن. - 

 نياز به پذيرش نقش مؤثر خويش بعنوان مرد يا زن خانواده در آينده . - 

 امعه .نياز به شناخت ارزش و اهميت خانواده براي فرد و ج - 

 نياز به شناخت و درك صحيح از تاريخ و فرهنگ خويش. - 

 نياز به حفظ تعادل هيجاني و عاطفي در يادگيري و مقاومت در شرايط نامساعد زندگي . - 

 نياز به شناخت زندگي سالم و كيفيت برخورداري از آن. - 

 نياز به برخورداري از بهداشت جسمي و رواني . - 

برقراري روابط سـالم در اجتمـاع و كسـب مهارتهـاي     نياز به شناخت ارزش ها و اهميت  - 

 اجتماعي.  

 نياز به شناخت استعدادهاي شغلي و كسب استقالل اقتصادي . - 

 نياز به استفاده هدفمند و بهينه از اوقات فراغت . - 

 نياز به پيشرفت هاي تحصيلي و آشنايي با يافته هاي علمي جديد . - 

 ن  نياز به پاسخگويي به بحران هويت در فرزندا - 



  رابطه تربيت و فعاليتهاي فوق برنامه

تربيت به معناي كسب معرفت و مهارتها و ارزشهاي الزم براي سازگاري با محيط در هر مرحله از 

مراحل رشد و تكامل است نوجوان همانند ساير افراد براي بهـره منـدي از زنـدگي سـالم و لـذت      

ر بروز و گسترش استعدادها و توانائيهايش بخش به تربيت نياز دارد تا او را ضمن ارضاي نيازها د

  كمك و راهنمايي نمايد.  

هدف اساسي همه فعاليتهاي تربيتي اين است كه انگيزه ها و محركهاي الزم براي ادامـه رشـد و   

تكامل طبيعي و سالم فرزندان را ايجاد نمايد و امكانات كسـب موقعيـت و مهارتهـاي ضـروري و     

اري از زندگي مطلوب فراهم آورد. دنياي نو مستلزم تربيت نو است ارزشهاي بهينه را براي برخورد

  و رسيدن به اين هدف ازدو طريق ميسر مي گردد:

  از راه فعاليتهاي رسمي و محدود به كالس درس تحت عنوان برنامه تحصيلي (درسي ) . –1

ز نظريات از طريق فعاليتهاي غيررسمي (فوق برنامه) كه همانند برنامه رسمي مي بايست ا –2

و قوانين يادگيري پيروي نمايد. بدين معني كه موجب رضايت خاطر كـودك و نوجـوان شـود.    

معنا دار و براي ياد گيرنده قابل درك باشد. در واقع با تجارب و نيازهاي وي مرتبط و هماهنگ 

از بوده و از الگوهاي مطلوب براي آموزش فرزندان برخوردار شود . زيـرا انسـان از راه تقليـد    

الگوها و سرمشق ها و همانند سازي با آنان مي آمـوزد . لـذا مسـئوالن اجـراي برنامـه هـاي       

  فرهنگي تربيتي مي بايست از هر لحاظ سرمشق و الگوي مناسبي براي فرزندان باشند.  

فعاليتهاي فوق برنامه اساساً اجتماعي هستند و در واقع وظيفه همه كارشناسان و دسـت انـدر   

ز كودكان و نوجوانان است كه در تدوين و اجراي برنامه ها نقـش فعـال ارائـه    كاران مراقبت ا

  نمائيد.  



هاي مورد نياز در برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي (فوق ويژگي

  برنامه)

اهميت فعاليتهاي فوق برنامه نه تنها كمتر از آموزشهاي رسمي نيست بلكـه مكمـل آنهـا اسـت و     

امعه پذيري افراد مي باشـد و در صـورتي موفـق خواهـد بـود كـه داراي       عامل مهمي در فرايند ج

  ويژگيهاي زير باشد:

  به شرايط ، ويژگيها، استعدادها، نيازها و رغبتهاي فرزندان توجه شود.  -

  غيررسمي و غيرتحميلي باشد -

  تنظيم و اجراي برنامه ها با سازماندهي و مشاركت فعال خود فرزندان صورت پذيرد -

  ت فرزندان در فعاليتها بصورت انتخابي باشد  شرك -

  نسبت به تنوع رغبتهاي فرزندان پاسخگو باشد -

  در برنامه ريزي و فعاليتها ابداع و ابتكار مورد توجه قرار گيرد -

  نشاط انگيز و لذت بخش باشد.   -

ــدان را در   - ــار فرزن   ابعــاد زيســتي ، روان شــناختي ، جامعــه شناســي و بــوم شناســي رفت

  امه ريزي ها مورد توجه قرار دهد. برن

برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي تربيتي باتوجه به شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي وامكانـات      -

  موجود انجام شود. 

  نيروي انساني مناسب و عالقمند در اجراي برنامه ها مورد توجه قرار گيرد.   -

  به امكانات محيطي مورد نياز توجه نمايد.   - 

يت هدف هاي رفتاري مشخص تعيـين و ميـزان پيشـرفت در دسـتيابي بـه      براي هر فعال - 

 اهداف مورد ارزشيابي قرار گيرد. 

مجموعه دست اندركاران امر مراقبت از فرزنـدان (اعضـاي تـيم تخصصـي) بـا يكـديكر        - 

 همكاري و هماهنگي داشته باشند  



 توجه شودبه ارتباط تنگاتنگ و هم پوشي فعاليتهاي غيررسمي با برنامه هاي رسمي  - 

 فعاليتهاي فرهنگي تربيتي باتوجه به يافته هاي علمي و تربيتي جديد تنظيم شود.  - 

   
شبه خـانواده؛ اجتنـاب از طـوالني شـدن مـدت اقامـت كودكـان در مراكـز          سياست اصلي حوزه

جهت انتقال موفق به خانواده يا جامعـه اسـت. بنـابراين كليـه     و ايجاد شرايط مساعد  روزيشبانه

  گذاري شود. ها مي بايست بر اصل كلي فوق پايهبرنامه

  ترخيصترخيص  ��

  فرآيندي است كه آغاز آن از ابتداي پذيرش و پايـان آن ورود موفـق و ايمـن بـه اجتمـاع اسـت.       

بي ترديد ترخيص موفق فرزندان با برنامه ريزي ها و نحوه عملكرد تيم تخصصي مراقبت در زمان 

      ستقيم دارد.مراقبت و پرورش پس از پذيرش ارتباط م

: پيگيري و نظارت بر وضعيت فرزندان ترخيصي حداكثر تا پنج سال بر عهـده مـددكار   1تبصره  �

پيگيري كننده مي باشد و پس از اين مدت و درصورت بروز مشكل، بـا بررسـي كارشناسـي و بـر     

  هاي مرتبط در سازمان يا ساير مراكز تخصصي معرفي خواهند شد.  حسب نوع مشكل به حوزه

  باشد.كننده، مددكار بهزيستي شهرستان مربوطه مي: منظور از مددكار پيگيري2تبصره  �

  فصل اول:  اشكال  انتقال به خانواده 

  ) بازگشت كودك نزد والدين  ) بازگشت كودك نزد والدين  11

  ) انتقال به خانواده جايگزين) انتقال به خانواده جايگزين22

شرايط و نحوه بازگشت كودك نزد والدين يا انتقال وي به خـانواده جـايگزين بـه شـكل     

دائم (فرزندخواندگي) و سرپرستي موقت (امين موقت) در بخش سوم اين دستورالعمل سرپرستي 

  تعيين گرديده است.  



  فصل دوم: اشكال  انتقال به جامعه ( ورود به زندگي مستقل )  

ورود به زندگي مستقل شامل فرزنداني مي شود كه بنا به داليل گوناگون، امكان بازگشـت  

واده جايگزين را نداشته و در زمان مناسب و به تشخيص تيم مراقبت و نزد والدين يا انتقال به خان

  تأييد كميته شبه خانواده شهرستان و استان امكان و توانايي زندگي مستقل را دارا مي شوند.  

    ممنـوع ممنـوع تمـام شمسـي   تمـام شمسـي     سـال سـال   1818بـه سـن   بـه سـن   از رسـيدن فرزنـد   از رسـيدن فرزنـد     قبـل قبـل   ورود به زندگي مستقلورود به زندگي مستقلتبصره: �

  مي باشد.مي باشد.

  )  تحصيل در دانشگاه 1

چنانچه فرزندان دانشجو تمايل به ترخيص و زندگي مستقل در شهر محل اقامت داشته باشـند    -

  هـاي مسـتقل بـه منظـور كسـب آمـادگي و كسـب        مي بايست حداقل به مدت شش ماه در خانه

  الزم زندگي اقامت داشته باشند.   مهارت هاي

محـل تحصـيل فرزنـد در همـان     چنانچه شرايط ترخيص براي فرزندان دانشجو فراهم نباشد و  -

شهر محل اقامت خود تعيين شده باشد زنـدگي وي تـا پايـان دوره كارشناسـي در همـان خانـه       

  كودكان و نوجوانان بالمانع است.   

هاي فوق االشاره، محل تحصيل فرزند در محلي به غيـر از اسـتان محـل    چنانچه عليرغم تالش -

ن مبدأ و همكاري استان مقصد مي بايست امكانـات  سكونت تعيين شود، با معرفي و پيگيري استا

  مندي وي از خوابگاه دانشجويي يا خانه دانشجويي و خدمات رفاهي فراهم شود.     الزم جهت بهره

و آمـدهاي   تبصره: به منظور ساماندهي و نظارت منظم بر زندگي فرزندان و جلـوگيري از رفـت   �

ريزي شود تا  حد امكان فرزندان در دانشـگاه هـاي    اي برنامهبايست به گونهغيرضروري آنان مي

  دولتي و غيرانتفاعي استان مربوط يا مناطق جغرافيايي و بومي خود انتخاب رشته نمايند.

  )  خدمت سربازي  2

پسران تبعه ايران و تحت سرپرستي سازمان بهزيستي پس از رسيدن بـه سـن مشـموليت و در    

  ي به شرح ذيل برخوردار مي شوند:  طول خدمت سربازي از برنامه هاي رفاه



فرزندان واجد شرايط خدمت سربازي مي بايست حداقل شش ماه قبل از شروع خـدمت جهـت    -

  آمادگي وارد خانه مستقل شوند.   

بايسـت  در صورتي كه محل خدمت سـربازي فرزنـد در اسـتان محـل زنـدگي وي  باشـد مـي        -

گي .... ) بـا تشـكيل و تاييـد كميتـه شـبه      هاي ترخيص (تأمين مسكن، لوازم ضروري زنـد هزينه

  خانواده شهرستان و استان تأمين گردد. 

درخصوص تعيين محل خدمت فرزنـد در اسـتان    نظام وظيفه عموميات ادارمكاتبه و پيگيري با  -

  محل سكونت خود الزامي است.  

ـ   چنانچه عليرغم تالش - تان محـل  هاي فوق االشاره، محل خدمت فرزند در محلي بـه غيـر از اس

سكونت تعيين شود، با معرفي و پيگيري استان مبدأ و همكاري استان مقصد مي بايست امكانـات  

      فراهم شود. 13مندي وي را از خدمات رفاهيالزم جهت بهره

  هــاي تــرخيص ( موضــوع بخــش ششــم تــرخيص نهــايي فرزنــدان پســر و پرداخــت هزينــه -

  باشد.پذير ميمكاندستورالعمل ) پس از پايان خدمت نظام وظيفه ا

  )  اشتغال   3

  حضور فرزندان پس از اشتغال به مدت شش ماه در خانه مستقل ضروري است.   -

فرزندان قبل از ورود به خانه مستقل مكلف به طـي دوره هـاي آمـوزش مهارتهـاي حرفـه اي و       -

بـه  آموزش مهارت هاي زندگي هستند. اما تكميل آمـوزش هـاي فـوق الـذكر در صـورت نيـاز و       

تشخيص تيم مراقبت و تأييد كميته شبه خانواده شهرسـتان و اسـتان در خانـه مسـتقل بالمـانع      

  است.

حرفه آموزي در حد تخصصي؛ حداقل در يك رشته و بر حسب عالقه براي كليه فرزندان در طـي   -

  دوران مراقبت، قبل از ورود به خانه مستقل و تشكيل زندگي مستقل ضرروي است.  

                                                

  خدمات رفاهي شامل: تأمين محل اقامت، ارائه خدمات مشاوره اي و مددكاري و ... است.   -1
  



يه كار براي فرزندان مطابق بخش ششم دستورالعمل صرفاً يك بار امكـان پـذير   پرداخت سرما -

 است.ّ

: درصورت موفقيت و استفاده بهينه فرزنـد از سـرمايه كـار بـه عنـوان تشـويق ؛ بـا        1تبصره  �

تشخيص تيم مراقبت و تأييد كميته شبه خانواده شهرستان و اسـتان و در صـورت وجـود اعتبـار      

  مانع است.      پرداخت مجدد آن بال

: تعيين مبلغ سرمايه مجدد و پرداخت آن با تأييد كميتـه شـبه خـانواده شهرسـتان و     2تبصره  �

  پذير مي باشد.  استان امكان

  )  ازدواج 4

  ورود فرزندان قبل از ازدواج به خانه مستقل الزامي است.   -1

ظارت و شركت اعضـاء تـيم   ازدواج فرزندان در كليه مراحل، با رعايت آداب و رسوم محل و با ن -2

  مراقبت و كميته شبه خانواده شهرستان و استان صورت مي پذيرد.  

: حضور زوجين و پدر و مادر (درصورت امكان) در جلسات تصميم گيري در كميته هاي 1تبصره  �

  شبه خانواده الزامي است.

بايست مطابق مندرجات : تيم مراقبت قبل از هر گونه اقدام در زمينه ازدواج فرزند، مي2تبصره  �

ها و اقدامات و موارد مورد نياز مربـوط بـه شناسـايي زوجـين و     هاي ويژه ازدواج كليه بررسيفرم

تناسب را مورد توجه قرار داده و درصورت تأييد با در نظر داشتن موافقت فرزند، مراتـب را جهـت   

        اتخاذ نهايي به كميته شبه خانواده شهرستان و استان اعالم نمايد.

: كميته شبه خانواده بنـا بـه ضـرورت در زمينـه ازدواج مـي توانـد از نظـرات سـاير         3تبصره  �

  متخصصين نظير مشاور خانواده بهره گيرد. 

فراهم آوردن شرايط استفاده زوجين از خدمات مشـاوره اي قبـل و بعـد از ازدواج بـه منظـور       -3

  تحكيم بنيان خانواده الزامي است.  

مسئولين بهزيستي در برگزاري مراسم ازدواج فرزند به منظـور رعايـت آداب و    مشاركت فعال -4

  سنن و تشريفات مرسوم، الزامي مي باشد.  



  

  : فرايند انتقال فرزند  به خانواده يا جامعه  سومفصل 

گيري در مورد انتقال كودكان و نوجوانان به خانواده يا جامعه مي بايسـت از طريـق   هرگونه تصميم

تأييد و طي مراحل در تيم مراقبت، كميته هاي شـبه خـانواده شهرسـتان و كميتـه شـبه      تشكيل و 

  پذيرد.  خانواده استان  با مشاركت و حضور فرزند صورت 

تشكيل كميته هاي فوق براي ورود فرزندان به زندگي مستقل، در دو مرحله؛ قبل از ورود به خانـه   -

  ي مستقل الزامي است.   مستقل و قبل  از خروج از آن و ورود به زندگ

به منظور ايجاد شرايط استقالل و خودكفايي كودكان معلول (جسمي يا ذهني) جهـت انتقـال بـه     -

 بايست با معاونت توانبخشي استان تعامالت الزم صورت پذيرد.  خانواده يا جامعه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نظارت و پيگيري –بخش پنجم 

تمـاعي، كارشناسـان سـتادي امـور شـبه خـانواده، مـديران        مديران استان ها، معاونين امـور اج 

هـاي تخصصـي و كارشناسـان مسـئول     ها، كارشناسان (رابط) شهرسـتان هـا، كميتـه   شهرستان

نظارت بـر وضـعيت مراقبـت و     هاي كودكان و نوجوانان (مديران) به ترتيب اولويت مسئوليتخانه

  ارند.    ها را برعهده دها و خانوادهپرورش كودكان در خانه

هـا (دولتـي و غيردولتـي) ،  نـزد خـانواده و      مبناي ارزيابي وضعيت كودكان مقيم در خانـه 

تخصصـي مراقبـت از    خانواده جايگزين و پس از تشكيل زندگي مسـتقل براسـاس دسـتورالعمل   

هاي ابالغ شده از سـوي سـتاد   ها و ساير فعاليتها، طرحكودكان تحت سرپرستي سازمان، برنامه

  و استان است كه در سه فصل مطرح است.   سازمان 

  فصل اول : پيگيري و نظارت در خانه ها

هـا و  هاي ارسالي ( برنامه مراقبت، صورتجلسهپيگيري و نظارت بر نحوه ثبت اطالعات در فرم -1

  غيره).

  اجراي صحيح برنامه مراقبت براي كودكان مقيم خانه ها توسط تيم مراقبت.   -2

هاي كودكان و نوجوانان توسط كارشناسان ( رابط ) بخـش شـبه خـانواده    هحضور در محل خان -3

  بهزيستي شهرستان بـه صـورت ماهيانـه و ثبـت و ضـبط گـزارش بازديـد توسـط وي در دفتـر          

  با قيد تاريخ و امضاء .  » ها گزارشهاي خانه« 

  ده استان.: ارسال گزارش بازديدهاي ماهيانه به صورت ماهيانه به بخش شبه خانوا1تبصره  �

مانع يا مشكلي مشاهده شد عالوه بر اعـالم مـورد بـه     : چنانچه در زمينه فعاليت خانه2تبصره  �

هاي الزم در زمينه رفع آن در اسـرع وقـت صـورت    بخش شبه خانواده استان مي بايست پيگيري

  پذيرد.    



ن سـتادي  ها توسـط كارشناسـا  نظارت مستمر بر نحوه عملكرد بخش شبه خانواده شهرستان -4

ها از طريق حضور در محل به صورت ماهيانه و برگزاري جلسـات مشـترك كارشناسـي بـه     استان

  كارهاي تخصصي و اجرايي در زمينه رفع موانع و مشكالت موجود.   منظور ارائه راه

ارسال گزارش دقيق از ارزيابي كارشناسان شبه خانواده به معاونت امور اجتماعي اسـتان هـر    -5

  بار.  سه ماه يك

ارائه نتايج حاصله از ارزيابي و نظارت بر عملكرد بخش شـبه خـانواده توسـط معاونـت امـور       -6

  اجتماعي به مدير كل بهزيستي استان.  

هاي كودكان و نوجوانان ( دولتي و غيردولتي ) هر شش ماه اعالم گزارش كامل از وضعيت خانه -7

  رشبه خانواده ستاد سازمان.يك بار توسط مدير كل بهزيستي استان به دفتر امو

تبصره: در موارد خاص نظير سوء رفتار يا ساير مشكالت احتمالي اعـالم گزارشـات بـه سـتاد      �

بايست در اسرع وقت صورت پذيرد. عواقب سـوء عـدم توجـه بـه ايـن امـر متوجـه        سازمان مي

  خواهد بود.   مسئولين بهزيستي استان

  پيگيري و نظارت در خانواده  - فصل دوم 

  ) پيگيري و نظارت پس از بازگشت نزد والدين  1

اي مددكاري زمينه بازگشت آنـان  هاي حرفهپيگيري امور كودكاني كه پذيرش شده و با فعاليت -1

نزد والدين فراهم شده باشد توسط مددكار شهرسـتان و پيگيـري امـور كودكـان مقـيم در خانـه       

شـود بـا   اده ( والدين يا جايگزين ) فـراهم مـي  كودكان و نوجوانان كه زمينه بازگشت آنان به خانو

  كننده است.  مددكار واحد منتقل

هـا  تبصره: چنانچه محل زندگي كودك در فاصله دور از واحد منتقل كننده يا سـاير شهرسـتان   �

اي از پرونده كـودك بـه محـل سـكونت     باشد؛ ضمن هماهنگي با بهزيستي مقصد و ارسال خالصه

ط مددكار پيگيري كننده بهزيستي در محل سكونت كودك صورت خواهـد  جديد،كليه بازديدها توس

  پذيرفت . 

  هاي مقدماتي به مدت يكسال و بدين روال ادامه مي يابد:  پيگيري -2



  در سه ماهه اول، هر ماه يك بازديد -

  از ماه سوم تا يكسال به صورت فصلي   -

  ضروري است.   تبصره: ثبت گزارشات بازديدها در پرونده اجتماعي كودك  �

كننده ادامه زندگي كودك نزد والدين يا خانواده جـايگزين  چنانچه به تشخيص مددكار پيگيري -3

  به مصلحت كودك نباشد مي بايست مراتب در اسرع وقت به مقام قضايي اعالم شود.   

درج گزارش دقيق به صورت سه ماه يكبار درخصوص ارزيابي برنامه هاي نظـارتي در پرونـده    -4

  جتماعي كودك.  ا

  ) پيگيري و نظارت در سرپرستي دائم ( فرزندخواندگي )   2

پس از تحويل كودك به خانواده در طول دوره آزمايشي( شش ماهـه ) مـي بايسـت وضـعيت      –1

هـاي بعـد بـه صـورت ماهيانـه      اي يك بار و در مـاه كودك در خانواده فرزندپذير در ماه اول؛ هفته

  استمرار مي يابد.  

ز حصول اطمينان از پذيرش و تفاهم متقابل كودك و خانواده  و تـأمين نيازهـاي مـادي و    پس ا -2

معنوي كودك در  خانواده  به تشخيص كارشناس گزارشات الزم جهت صـدور حكـم قطعـي بـه     

  مراجع ذيصالح قضايي ارائه شود. 

  مي باشد.: در صورت صالحديد مددكار اين مدت حداكثر بمدت يكسال قابل تمديد  1تبصره  �

: پيگيري الزم در مورد انجام تعهدات مالي زوجين نظيـر انتقـال يـك سـوم امـوال،       2تبصره  �

  افتتاح حساب پس انداز و .... توسط نماينده سازمان بهزيستي.

در مواردي كه گزارشاتي مبني بر سوء رفتار با فرزندخوانده اخذ گردد مددكار پيگيري كننده مي  -3

رفتن مصالح كودك، جهت بررسي وضعيت وي به هر طريـق ممكـن مداخلـه    تواند ضمن در نظر گ

نموده و نسبت به رفع يا ارائه گزارش به كميته فرزندخواندگي استان جهت تصميم نهـايي اقـدام   

  نمايد.

پيگيري و نظارت بر زندگي كودك در خانواده به مدت يك سال از تاريخ صدور حكم قطعي بـه   -4

  يابد.  كننده انجام ميمنتقل صورت ماهيانه توسط واحد



تبصره: نظارت و پيگيري مي بايست با دقت نظر كارشناسي به شيوه اي انجام پـذيرد كـه بـه     �

  انسجام خانواده و حفظ ارتباط كودك با خانواده خدشه اي وارد ننمايد.  

ده بـه  در هر زمان كه با تشخيص مددكار اجتماعي پيگيري كننده ادامه زندگي كودك در خـانوا  -5

مصلحت كودك يا خانواده نباشد، پس از بررسي و تائيد كميته شـبه خـانواده اسـتان مراتـب بـه      

  مراجع قضائي  اعالم گردد. 

در صورت دريافت هرگونه اطالعات در خصوص نامناسب بـودن وضـعيت زنـدگي كودكـان در      -6

  خانواده پيگيري امور مطابق بندهاي قبلي ضروري ميباشد.

از تاريخ صدور حكم قطعي سرپرستي دائم، در راستاي حفـظ منـافع كـودك و     پس از يكسال -7

خانواده، مددكار پيگيري كننده  مي بايست وضـعيت كـودك را ( ترجيحـاً بصـورت نامحسـوس )      

  بررسي و پيگيري نمايد.

  ) پيگيري و نظارت در سرپرستي موقت ( امين موقت )    3

ت وضعيت كودك در خانواده فرزندپـذير در مـاه اول؛   پس از تحويل كودك به خانواده مي بايس –1

  هاي بعد به صورت ماهيانه استمرار مي يابد.  اي يك بار و در ماههفته

پس از حصول اطمينان از پذيرش و تفاهم متقابل كودك و خانواده  و تـأمين نيازهـاي مـادي و     -2

  و تنظيم شود. معنوي كودك در  خانواده  به تشخيص كارشناس گزارشات الزم تهيه 

تبصره : پيگيري الزم در مورد انجام تعهدنامه رسمي مبني بـر مراقبـت از كـودك و ... مطـابق      �

  بخش سوم دستورالعمل.

در مواردي كه گزارشاتي مبني بر سوء رفتار با كودك اخذ گردد مددكار پيگيري كننده مي تواند  -3

به هر طريق ممكن مداخله نمـوده و  ضمن در نظر گرفتن مصالح كودك، جهت بررسي وضعيت وي 

  نسبت به رفع يا ارائه گزارش به كميته شبه خانواده استان جهت تصميم نهايي اقدام نمايد.  

تبصره: نظارت و پيگيري مي بايست با دقت نظر كارشناسي به شيوه اي انجام پـذيرد كـه بـه     �

  مايد.  انسجام خانواده و حفظ ارتباط كودك با خانواده خدشه اي وارد نن



در هر زمان كه با تشخيص مددكار اجتماعي پيگيري كننده ادامه زندگي كودك در خـانواده بـه    -4

مصلحت كودك يا خانواده نباشد، پس از بررسي و تائيد كميته شـبه خـانواده اسـتان مراتـب بـه      

  مراجع قضائي  اعالم گردد. 

ـ   -5 عيت زنـدگي كودكـان در   در صورت دريافت هرگونه اطالعات در خصوص نامناسب بـودن وض

  خانواده پيگيري امور مطابق بندهاي قبلي ضروري ميباشد.

  فصل سوم : پيگيري و نظارت در زندگي مستقل 

پيگيري وضعيت فرزندان در تشكيل زندگي مستقل از وظايف تيم مراقبت است كه عملكـرد ايـن    

ي قـرار مـي گيـرد. ايـن     تيم توسط كميته شبه خانواده شهرستان و استان مورد نظـارت و ارزيـاب  

  شود:     نظارت به روش ذيل اعمال مي

كننـده و كارشناسـان شـبه خـانواده منطقـه يـا       پيگيري بعد از ترخيص توسـط واحـد منتقـل    -1

شهرستان. اين پيگيري ها مي بايست پس از استقالل و خودكفايي بـه صـورت مـداوم و حـداقل     

يرحضوري به مدت پنج سال ادامـه خواهـد   شش ماه يكبار به صورت حضوري و دو بار به صورت غ

  يافت.  

: گزارش كتبي بازديدها، اطالعات دريافتي و پيگيري انجام شده مطابق ضـوابط بايـد    1تبصره  �

  در پرونده اجتماعي فرزند ثبت و ضبط گردد.  

: مددكار پيگيري كننده موظف به ارائه گزارش و طرح مسائل و مشكالت كـودك پـس   2تبصره  �

باشد. تيم مذكور مكلف است هر سه ماه يك بـار  ص از واحدمنتقل كننده در تيم مراقبت مياز ترخي

  نتيجه اقدامات انجام يافته را به كميته شبه خانواده شهرستان ارائه نمايد.

: مسئوليت هرگونه اختالل يا ضعف در ترخيص فرزندان به عهده كميته شـبه خـانواده   3تبصره  �

  د.  باششهرستان و استان مي

انـد پـس از بررسـي    فرزندان ترخيصي كه در روند طبيعي زندگي خويش دچار مشكالت  شده -2

  هاي مرتبط سازمان معرفي خواهند شد.  كارشناسي به ساير حوزه

  



  امور رفاهي –بخش ششم 

شرايط زندگي سالم و با كرامت كودكان منوط به ايجاد شرايط رفاهي مناسـب بـراي    تأمين

وري است تا در مراحل مختلف مراقبت و پرورش و پـس از انتقـال كودكـان بـه     آنان است. لذا ضر

  هاي الزم جهت تأمين رفاه و سالمت آنان فراهم گردد. زندگي مستقل در جامعه حمايت

ها موظفند به هنگام پيش بيني و تخصيص منابع اعتباري ايـن  مديريت استان؛ بر همين مبنا

قرار دهند و هر ساله در تنظيم موافقت نامه بودجه اسـتاني   بخش را در اولويت برنامه هاي خويش

  نسبت به تأمين كليه هزينه ها در سرفصل برنامه هاي خود اقدام نمايند.  

  امور رفاهي كودكان و نحوه هزينه كرد آنان در پنج قسمت مورد توجه است :  

  هاي دولتي   هاي فرزندان در خانههزينه -

  هاي غيردولتينههاي فرزندان در خاهزينه -

  هاي فرزندان نزد والدين يا سرپرستان موقت   هزينه -

  ها فرزندان در زندگي مستقل  هزينه -

  افزايش هزينه ها  -

 هاي دولتيهاي فرزندان در خانههزينه -فصل اول 

پرداخت هزينه هاي ذيل براي كودكان در خانه هاي دولتي ضروري است. اين هزينـه هـا شـامل؛    

اياب و ذهاب، اوقات فراغت و مسافرت هـا، آمـوزش، بهداشـت و درمـان،       ، ل توجيبيپوشاك، پو

 هاي ويژه  است.مناسبت

  )  پوشاك 1

تهيه پوشاك مناسب با توجه به نيازهاي كودكان در سـنين مختلـف و در شـرايط محيطـي     

ي زندگي متفاوت جهت رشد سالم كودكان و حفظ حرمت اجتماعي آنان از ضروريات اسـت. بـديه  

است در تهيه پوشاك توجه به مشاركت و سليقه كودكان مي تواند موجبات رشد سالم و اسـتقالل  

گردد و كرامت انساني آنان را نيز ارتقـاء دهـد. لـذا مـي      آنان و پرورش مهارتهاي فردي را موجب

  بايست در تأمين پوشاك كودكان به اين نكته مهم توجه شود. 



اساس ابالغيه دسـتورالعمل جـامع حمايتهـاي مـالي سـازمان      برهاي تهيه پوشاك كودكان هزينه

تا سقف مبالغ مندرج به شرح جدول ذيل  29/10/87مورخ  85976/87/700بهزيستي به شماره 

  مي باشد.  

  پرداخت هزينه پوشاك در هر شش ماه - 1جدول 

  شرح  رديف
   88هزينه در سال 

  ( به ريال) 

   000/450  از بدو تولد تا پنج سال  1

   000/450/1  سال 12تا  6ز ا  2

   000/800/1  سال 15تا  13از   3

  000/200/2  سال به باال  15از   4

  

: در بدو ورود به خانه موقت مي بايست حداقل دو دست لباس كامل و لوازم شخصـي   1تبصره  �

  تهيه و به كودك تحويل گردد. 

ي شود كه البسه مورد نيـاز آنـان   : تهيه و تأمين پوشاك كودك به گونه اي برنامه ريز 2تبصره  �

در تمامي سال بويژه در شروع سال نو (عيد) و همچنين شروع سال تحصيلي ( اول مهـر مـاه ) بـه    

  موقع در اختيار آنان قرار گيرد.

: براي كودكان دختري كه به سن تكليف رسيده اند تهيه چـادر نمـاز، چـادر مشـكي ،      3تبصره  �

  ال الزامي مي باشد.  مهر و تسبيح و سجاده در طول س

: براي كودكان پسري كه به سن تكليف رسـيده انـد تهيـه  مهـر، تسـبيح ، سـجاده        4تبصره  �

    ضروري مي باشد.

  

  ) پول توجيبي 2

پول توجيبي با هدف آموزش مديريت پول و هزينه كرد آن بـه كودكـان بـه عنـوان يكـي از      

  قتصـادي بـه كليـه كودكـان مقـيم در      ابزارهاي مهم پرورش و تقويت جنبه هاي خالق مـديريت ا 



براساس ابالغيـه دسـتورالعمل جـامع حمايتهـاي مـالي سـازمان بهزيسـتي بـه شـمارة          خانه ها 

  ذيل قابل پرداخت است:  جدول به شرح  29/10/87مورخ  85976/87/700

  پول توجيبي ماهيانه كودكان در خانه هاي كودكان و نوجوانان -2جدول 
  

  سال 

  سن

  سال اول

  البه ري

  سال دوم

  به ريال 

  سال سوم

  به ريال

  سال چهارم 

  به ريال

  سال پنجم 

  به ريال 

  000/120  000/100  000/80  000/60  000/50  بدو تولد تا شش سال     

  000/150  000/150  000/150  000/130  000/120  سال (ابتدايي ) 11تا  7

  -  -  000/220  000/200  000/180  سال (راهنمايي) 14تا  12

  -  000/300  000/290  000/270  000/240  سال (دبيرستان)  18تا  15

  -  000/440  000/440  000/440  000/440  دانشگاه

( طبـق نظـر    %20به كودكاني كه تحصيل نمي نمايند، هزينـه هـاي فـوق بـا كسـر      :  1 تبصره �

 .شودكارشناس و مسئول خانه و تأييد رئيس بهزيستي شهرستان ) پول توجيبي پرداخت مي

هـاي  : به منظور تهيه اسباب بازي و ساير نيازهاي كودكان شيرخوار مي بايست هزينه 2تبصره  �

 الزم پيش بيني گردد. 

  )  اياب و ذهاب 3

هزينه اياب و ذهاب كودكان محصل و غيرمحصل به محل تحصيل و محل كار آموزي بـا توجـه بـه    

  ينـه هـاي مـالي پرداخـت     موضـوع جـدول هز   5بعد مسافت و عرف محـل طبـق جـدول شـماره     

  مي گردد.

  )  اوقات فراغت و مسافرت ها 4

هاي علمي، تفريحي، سينما، تئاتر و بازديد از مراكـز  برنامه ريزي جهت اوقات فراغت نظير گردش

ديدني به عنوان بخش الينفك زندگي سالم جهـت پـرورش و يـادگيري مناسـب كودكـان بايـد       

  پذيرد. متناسب با نيازهاي فردي و گروهي صورت



هاي سياحتي و زيارتي به ساير هاي مربوط به اردوهاي محلي و كشوري، مسافرتتبصره: هزينه �

 هاي مالي قابل پرداخت مي باشد.  موضوع هزينه 5ها نيز طبق جدول شماره شهرستان

  )  آموزش 5

هـاي  هاي آموزشي و ثبت نام كودكان مطابق نيازهاي فردي و با هدف تأمين فرصـت هزينه

برابر و پرورش مناسب رشد و خالقيت و توانايي هـاي جسـماني و روانـي آنـان در همـه مقـاطع       

ها و مراكز آموزش فنـي  تحصيلي از جمله پيش دبستاني تا پايان دوره متوسطه، مدارس، آموزشگاه

هاي تقويتي و هاي مربوط به استفاده از معلم تقويتي، شركت در كالساي و همچنين هزينهو حرفه

كور، تهيه وسايل و ابزار ( نظير كامپيوتر، دوربين و ... ) و كتب آموزشـي ، شـركت در كالسـهاي    كن

موضـوع   5زبان ، صنايع دستي وهنري ، ورزشي، موسيقي با ارائه مدارك مثبته طبق جدول شـماره  

  هاي مالي قابل پرداخت مي باشد.  هزينه

صيلي (كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و    : پرداخت شهريه دانشگاه در كليه مقاطع تح1تبصره  �

هاي مالي قابل پرداخت مي باشد. شـهريه بـراي هـر    موضوع هزينه 5دكتري)، طبق جدول شماره 

  مقطع تحصيلي صرفاً يك دوره و براساس ضوابط و مقـررات وزارت علـوم و تحقيقـات و فنـاوري     

ـ  9ترم، كارشناسي حداكثر  6( كارداني حداكثر  تـرم بـه اضـافه     4داكثر ترم، كارشناسي ارشد ح

  پايان نامه و دكتري چهار سال ) پرداخت مي شود.   

: اخذ مرخصي تحصيلي از دانشگاه بايستي با تأييد كميته شبه خانواده استان با داليـل  2تبصره  �

  و ادله موجه و مثبته صورت پذيرد.

  ) بهداشت و درمان  6

نـي كودكـان شـامل بهداشـت     هاي بهداشتي جهت تأمين رشد سالمت جسمي و رواهزينه

پرداخت  5اي است كه مطابق جدول شماره بيمارستاني و خدمات مشاوره -عمومي، فردي، درماني

هاي فرانشيز درمـان، دارو، بيمارسـتان و مـواردي اسـت كـه      گردد. اين هزينه ها شامل هزينهمي

  سازمان خدمات درماني تعهدي نسبت به تأمين آن ندارد.  



  كودكان تحت سرپرستي سازمان به استثناء كودكاني كه تحت سرپرسـتي دائـم   : كليه 1تبصره  �

هـا  ( فرزندخوانده)  هستند؛ مشمول بيمه خدمات درماني خواهند بـود و ادارات بهزيسـتي اسـتان   

  موظف به بيمه نمودن آنان مي باشند.  

درمـاني جهـت    هاي درماني در مراكز خصوصي بيمـه مكمـل  : به دليل باال بودن هزينه 2تبصره  �

  فرزندان پيش بيني گردد.

هاي ويژه و موارد اضطراري مي بايست بدون فوت وقت به تشـخيص كميتـه   : جراحي3تبصره  �

  شبه خانواده شهرستان و استان صورت پذيرد.  

  در پرداخت كليه هزينه هاي درماني رعايت نكات ذيل ضروري است:   

با ارائه مدارك مثبته كـه بـه تاييـد پزشـك معتمـد       هاي درماني و بيمارستاني كودكانهزينه -الف

  سازمان برسد.  

تأمين پرداخت هزينه هاي درماني مي بايستي  در اسرع وقت و به موقـع صـورت پـذيرد تـا      -ب

  آسيبي به روند درمان كودكان وارد نگردد.  

  هاي ويژه ) مناسبت7

نظـر دينـي، اخالقـي، تحصـيلي،      ) هزينه خريد و اهداء جوايز در طول سال به كودكاني كـه از 7-1

هنري، ورزشي، انضباطي و غيره به موفقيت هايي نايل گرديده اند با نظر اعضاي تيم مراقبت؛ طبق 

  قابل پرداخت است. 5جدول شماره 

توان كـادويي بـه   ) به منظور آشنايي كودكان با اعياد مذهبي و سنتي تا پايان يازده سالگي مي7-2

  ل معادل هجده هزار تومان حداكثر دو بار تهيه و به آنان اهداء نمود.    ريا 000/180ارزش حداقل 

  ها به شرح جدول ذيل  قابل پرداخت است:  ) عيدي كودكان مقيم خانه7-3

  عيدي (عيد نوروز)  كودكان مقيم خانه ها ي كودكان و نوجوانان -3جدول 

  مبلغ به ريال  سن كودكان

  000/250  سالاز ابتداي تولد تا شش 

  000/350  هفت تا دوازده سال

  000/450  سيزده تا هجده سال



  ) هزينه هاي دايه رضاعي8

هاي پرداختي بـه دايـه رضـاعي براسـاس بـرآورد      به منظور تغذيه و رشد و پرورش سالم كودكان؛ هزينه

  كارشناسي در اشكال زير قابل پرداخت است: 

  هزينه هاي كمكي دايه رضاعي به ازاء هر كودك - 4جدول 
  ( به ريال )  87هزينه ماهيانه در سال   شرح  رديف

   000/600تا سقف   شير مادر (حق شير)  1

  000/480تا سقف   تغذيه مناسب مادر  2

  هاي فرزندان در خانه هاي غيردولتيهزينه - فصل دوم 

ك ماهيانه به ازاء هـر كـود    1387يارانه به خانه هاي غيردولتي؛ به ازاء اقامت هر كودك در سال  -

  ريال معادل صدهزار تومان مي باشد. 000/000/1مبلغ 

اياب و ذهاب،   ، هاي كودكان شامل؛ پوشاك، پول توجيبيخانه هاي غير دولتي مكلفند كليه هزينه -

هاي ويژه  را مطابق مبـالغي كـه   اوقات فراغت و مسافرت ها، آموزش، بهداشت و درمان، مناسبت

  شده است پرداخت نمايند.   نظر گرفته هاي دولتي دربراي فرزندان در خانه

خانه هاي غيردولتي مكلفند جهت تأمين و رعايت حداقل هزينه هاي استاندارد ارائه شده در اين  -

دستورالعمل؛ از محل دريافت يارانه هاي پرداختي سازمان بهزيستي  استان  مربوطـه و درصـورت   

اء ، جلب مشاركتهاي مردمي با رعايت شأن كسري آن از ساير منابع نظير توان اقتصادي هيأت امن

  و كرامت انساني كودكان و ... هزينه هاي مربوطه اقدام نمايند.  

چنانچه خانه هاي غيردولتي كه براساس سياست هاي دفتر امور شبه خانواده فعاليت مي نمايند؛  -

ـ   ورت موفـق بـراي   در طول سال زمينه بازگشت نزد والدين يا انتقال به خانواده جايگزين را بـه ص

  كودكان فراهم نمايند به عنوان تشويق از تسهيالت ويژه اي به شرح ذيل برخوردار ميگردند:  

  پرداخت يارانه كودكان انتقال داده شده تا پايان سال مالي.   -الف

  پرداخت كمك هاي بالعوض ( وام ) به خانه غير دولتي براساس شاخص ترخيص موفق     -ب

ه در قبال پذيرش كودكان جديد طبق ظرفيت اسـمي منـدرج در موافقـت    تبصره: پرداخت هزين �

  اصولي خانه هاي فوق الذكر به ازاء ترخيص كودكان به درون خانواده بالمانع است.



  هاي فرزندان نزد والدين يا سرپرستان موقت  هزينه -فصل سوم  

اني كه به صورت موقـت  پرداخت امداد ماهيانه و ساير كمك ها به كودكان نزد والدين يا كودك

تحت سرپرستي افراد واجد شرايط (اعم از بستگان و غيربستگان) قرار گرفته اند؛ با هدف حمايت 

از استمرار زندگي كودكان در خانواده و جلوگيري از ورود غيرضروري آنان به خانه هاي كودكـان و  

خانواده شهرستان و اسـتان   نوجوانان؛ منوط به تشخيص مددكار پيگيري كننده و تأييد كميته شبه 

      است.

  پرداخت هاي ذيل به كودكان نزد والدين يا سرپرستان موقت قابل پرداخت است:  

 )  امداد ماهيانه1

معادل يك صد هزار تومان  000/000/1/-امداد ماهيانه به ازاء هر كودك حداكثر تا سقف 

  ه شهرسـتان و اسـتان قابـل پرداخـت     با پيشنهاد مددكار پيگيري كننده و تأييد كميته شبه خانواد

  مي باشد.

  ) شهريه دانشجويي 2

پرداخت شهريه دانشـگاه در كليـه مقـاطع تحصـيلي (كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و        

  هاي مالي قابل پرداخت مي باشد.  موضوع هزينه 5دكتري)، طبق جدول شماره 

ابط و مقـررات وزارت  تبصره: شهريه براي هر مقطع تحصيلي صرفاً يك دوره و براسـاس ضـو   �

ترم، كارشناسـي ارشـد    9ترم، كارشناسي حداكثر  6علوم و تحقيقات و فناوري ( كارداني حداكثر 

  ترم به اضافه پايان نامه و دكتري چهار سال ) پرداخت مي شود.   4حداكثر 

  ) آموزش 3

دو رشـته   اي حداكثر تا پايـان دوره در هاي آموزش حرفههاي مربوط به گذراندن دورههزينه

هاي مالي قابل پرداخت مي باشد. مشـروط بـه اينكـه    موضوع هزينه 5متفاوت طبق جدول شماره 

هاي مذكور در مراكز سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتمـاعي طـي شـده    دوره

  باشند.  



  ) هزينه كاريابي 4

وضعيت نظام وظيفـه ( پايـان   پرداخت هزينه دوره كاريابي براي فرزندان پسر بعد از تعيين 

خدمت يا معافيت دائم از خدمت) حداكثر به مدت شـش مـاه طبـق برنامـه اي كـه بـه پيشـنهاد        

ريال معادل 000/200/1كارشناس و تاييد كميته شبه خانواده رسيده باشد حداكثر ماهيانه تا مبلغ 

  باشد.صد و بيست هزار تومان مي

  پرداخت مي شود.  5جدول شماره  تبصره :  ساير كمكهاي موردي براساس �

  هزينه فرزندان در زندگي مستقل  -فصل چهارم

به منظور رفع تنگناهاي ضروري زندگي كودكان و ادامه روند زندگي اجتماعي فرزنـدان ترخيصـي؛   

  هزينه هاي ذيل قابل پرداخت است:    

 ) مسكن 1

، رهـن و ... ) بـراي يكبـار تـا     ) به منظور تهيه و تأمين مسكن ( خريد، ساخت، تكميل، اجاره 1-1

سـال   18ريال معادل دو ميليون و دويست هزار تومان به فرزنداني كه به سن  000/000/22مبلغ 

تمام رسيده و از خانه هاي كودكان و نوجوانان ترخيص شده و تشكيل زندگي مسـتقل داده انـد و   

گـردد  ل آنان نزد والدين فراهم مـي انتقا هاي مددكاري زمينهنيز براي كودكاني كه با انجام فعاليت

  توان پرداخت نمود.  مي

: با پيشنهاد مددكار پيگيري كننده و تأييد كميته شبه خانواده شهرستان و اسـتان؛ بـه   1تبصره  �

  منظور ترميم افزايش هزينه ها در طول پنج سال حداكثر دو بار وديعه مسكن قابل پرداخت است.  

نهاد مددكار پيگيري كننده و تأييد كميته شبه خانواده شهرسـتان  : درصورت نياز و پيش2تبصره  �

هـاي  تـوان هزينـه  و استان براي كودكاني كه به صورت موقت تحت سرپرستي قرار گرفته اند مي

  هاي موردي پرداخت نمود.  مسكن را از محل كمك

يسـت مبلـغ   : چنانچه در زمينه تهيه مسكن نياز به تأمين وديعه مسكن باشـد مـي با  3تبصره  �

مربوطه با نظارت مددكار در وجه مالك پرداخت گردد ليكن با رعايت حفظ شأن فرزندان سـازمان  



بايست قرارداد بـا نظـارت سـازمان بهزيسـتي     در مراحل اوليه استقالل مادي در سطح جامعه؛ مي

 منعقد گردد. 

ريال معادل چهارده 000/140انداز در بانك مسكن  و واريز ماهيانه مبلغ ) افتتاح حساب پس1-2

ها كه شش سال تمام دارند تا پايـان هجـده   هزار تومان به حساب مذكور براي كودكان مقيم خانه

  گذاري و كمك به تأمين مسكن آنان.سالگي به منظور سرمايه

  )  لوازم ضروري زندگي 2

يـك   ريال معـادل  000/000/15/-جهت تهيه لوازم ضروري زندگي براي فرزندان ترخيصي مبلغ 

  ميليون پانصد هزار تومان فقط براي يك بار مي توان پرداخت نمود.

  ) اشتغال 3

هاي ذيل قابـل  هاي دريافتي جهت ترخيص، هزينهبر كمك به منظور اشتغال پايدار فرزندان عالوه

  پرداخت است:  

ريال معادل سه ميليون و ششصـد هـزار تومـان بـه      000/000/36) پرداخت حداكثر تا مبلغ 3-1

  كار .  عنوان سرمايه

تبصره: به منظور بازتواني جهت اشتغال فرزندان از محل اعتبار مربـوط بـه وام هـاي اشـتغال      �

  زايي و خود اشتغالي سازمان مي توان استفاده نمود.

اي حداكثر تا پايـان دوره در دو رشـته   هاي آموزش حرفههاي مربوط به گذراندن دوره) هزينه3-2

هاي مالي قابل پرداخت مي باشد. مشـروط بـه اينكـه    موضوع هزينه 5ماره متفاوت طبق جدول ش

هاي مذكور در مراكز سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتمـاعي طـي شـده    دوره

  باشند.  

) پرداخت هزينه دوره كاريابي براي فرزندان بعد از وضعيت نظام وظيفـه ( پايـان خـدمت يـا     3-3

دمت) حداكثر به مدت شش ماه طبق برنامه اي كه به پيشنهاد كارشناس و تاييد معافيت دائم از خ

  ريال معادل صد و بيست هزار تومان.000/200/1كميته شبه خانواده رسيده باشد ماهيانه مبلغ 



اند (با حكم امين موقـت)  تبصره: درصورت نياز فرزنداني كه تحت سرپرستي موقت قرار گرفته �

 وق را پرداخت نمود.   توان مبلغ فنيز مي

  )  ازدواج 4

    به منظور آغاز زندگي مشترك فرزندان هزينه هاي ذيل صرفاً يك بار قابل پرداخت است:  

 5ريال معادل سه ميليون تومان مطـابق جـدول شـماره     000/000/30) پرداخت حداكثر تا 1 –4

ت هزينه هاي خريد حلقه، سـاعت  ها و امداد بگير كه ازدواج نمايند باببراي كليه دختران مقيم خانه

  و كت و شلوار داماد، كادوهاي مراسم عقد و عروسي.  

 تبصره: تهيه و تحويل يك سكه تمام بهار آزادي به عنوان هديه به داماد مازاد بر موارد فوق.   �

ريال معادل سه ميليون و ششصد هزار تومـان مطـابق    000/000/36) پرداخت حداكثر مبلغ 4-2

  براي كليه دختران مقيم خانه ها و امداد بگير بابت تهيه جهيزيه     5جدول شماره 

ريال معادل يك ميليـون و هفتصـد هـزار تومـان مطـابق       000/000/17) پرداخت حداكثر تا 4-3

ها و امداد بگير كه ازدواج نمايند بابت هزينه هاي عقد براي كليه پسران مقيم خانه 5جدول شماره 

مددكار پيگيري كننده و تأييد كميته شبه خانواده شهرستان و اسـتان  و عروسي در قبال تشخيص 

  و ارائه تصوير سند ازدواج.     

 تبصره: تهيه و تحويل يك سكه تمام بهار آزادي به عنوان هديه به عروس، عالوه بر مبلغ فوق.   �

يـه  ) در مناطقي كه بر اساس عرف محل و آداب و رسوم جامعه محلي تأمين هزينـه هـاي ته  4-4

ريال معادل سه ميليـون و   000/000/36جهيزيه بر عهده پسران مي باشد؛ پرداخت حداكثر مبلغ 

ها و امداد بگير بابت تهيـه  براي كليه پسران مقيم خانه 5ششصد هزار تومان مطابق جدول شماره 

  جهيزيه.

ـ    : هزينه1تبصره � د هاي فوق مي بايست طبق گزارش تشخيص مـددكار پيگيـري كننـده و تأيي

كميته شبه خانواده شهرستان و استان، قبل از انجام تشريفات و مراسم ازدواج و بمنظـور تـدارك   

  اوليه به كارشناس مسئول خانه يا كارشناس ذيربط پرداخت شود. 



: گزارشات مربوطه و تصوير سند ازدواج جهت انجام هزينه هاي قطعـي مـي بايسـت    2تبصره �

  مالي ارائه شود. پس از انجام مراسم به اداره امور 

 )  تهيه سيسموني 5

ها و امداد بگيـر (صـرفاً يـك بـار)     جهت تهيه سيسموني براي اولين نوزاد، كليه دختران مقيم خانه

ريال معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان و در صـورت دو قلـو بـودن تـا مبلـغ       000/500/4مبلغ 

  خت نمود.ريال معادل هفت صد هزار تومان مي توان پردا 000/000/7

  ) شهريه دانشجويي 6

  پرداخت شهريه دانشگاه در كليه مقاطع تحصيلي (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري)  

تبصره: شهريه براي هر مقطع تحصيلي صرفاً يك دوره و براسـاس ضـوابط و مقـررات وزارت     �

ارشناسـي ارشـد   ترم، ك 9ترم، كارشناسي حداكثر  6علوم و تحقيقات و فناوري ( كارداني حداكثر 

 ترم به اضافه پايان نامه و دكتري چهار سال ) پرداخت مي شود.   4حداكثر 

 ) ساير هزينه ها 7

كننده و تأييد كميته شـبه خـانواده شهرسـتان و اسـتان؛ كمـك      ) با پيشنهاد مددكار پيگيري1-7

فـع مشـكالت   بيني نشده حداكثر تا دو بار درطي پنج سال براي رموردي در موارد ضروري و پيش

  فرزندان امداد بگير قابل پرداخت است.    

هـاي كودكـان و نوجوانـان كـه     ) در صورت فوت فرزندان ( اعم از ترخيص شده يا مقيم خانه2-7

هاي كفن و دفـن و برگـزاري مراسـم مربوطـه درحـد      فاقد اقوام و تمكن مالي باشند) كليه هزينه

يد كميته شبه خـانواده شهرسـتان و اسـتان طبـق     متعارف به پيشنهاد مددكار پيگيري كننده و تأي

  گردد. هاي مالي پرداخت ميموضوع هزينه 5جدول شماره 

) به فرزندان ترخيصي، داراي زندگي مستقل و امداد بگير معادل يـك مـاه امـداد ماهيانـه بـه      3-7

  عنوان عيدي در اسفند پرداخت مي گردد. 

سازي ها موضوع طرح شاملن معلول ساكن در خانههاي مترتب بر نيازهاي كودكا) كليه هزينه4-7

هـاي منـدرج در ايـن    بر اساس تفاهم نامه فيمابين معاونت اجتماعي و توانبخشي از محل هزينـه 



، تـأمين وسـايل كمـك    هاي مربوط به امور توانبخشـي شود و كليه هزينهدستورالعمل پرداخت مي

بايسـت از محـل   ي فيزيكي معلـولين مـي  سازي محيط و فضاپزشكي و مناسببخشي و توانتوان

  گردد. اعتبارات توانبخشي تأمين 

هاي غيردولتي كه در اجراي طرح شامل سازي فرزندان معلول به تبصره: به منظور تشويق خانه �

كنند از منابع اعتبارات جاري استان مبلغي بعنوان افزايش سرانه نگهداري صورت مؤثر فعاليت مي

 باشد.  پرداخت مي فرزندان معلول قابل

  افزايش هزينه ها   - فصل پنجم 

هاي منظور شده با رشد تورم، از تاريخ اجراي اين دسـتورالعمل، هـر   به منظور هماهنگي هزينه -1

  ها قابل افزايش است.  ) هزينه%25تا  %20سال مبلغ بيست تا بيست و پنج درصد (

؛ با ارائه گزارش توسط مـددكار پيگيـري   بيني نشده در اين دستورالعملدر موارد خاص و پيش -2

كننده و تأييد كميته شبه خانواده شهرستان و استان موضوع به دفتر امور شبه خـانواده ارجـاع تـا    

قابـل پرداخـت    5هاي فوق االشاره مطابق جدول شـماره  مجوز الزم در اين زمينه اخذ شود. هزينه

  است.  

  هاات در پرداختنحوه هزينه هاي مالي و حدود اختيار - 5جدول 

  مراحل اجراي كار  مبلغ به ريال  رديف

  با تاييد مدير خانه   000/000/1تا سقف مبلغ   1

  به اضافه تأييد رئيس بهزيستي شهرستان 1اجراي مراحل رديف   000/000/7تا  000/000/1از   2

  اجتماعي استان به اضافه تاييد معاون امور 2و  1اجراي مراحل رديف   000/000/15تا  000/000/7از  3

  به اضافه تاييد مدير كل بهزيستي استان  3و  2و  1اجراي مراحل رديف   000/000/40تا  000/000/15از   4

به اضافه تهيه گزارش و ارسال عملكرد  4و  3و  2و  1اجراي مراحل رديف   به باال 000/000/40از  5
  (خالصه پرونده) به دفتر امور شبه خانواده جهت اعالم نظر

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  تنظيم اسناد مالي –بخش هفتم 

به منظور وحدت رويه در تنظيم اسناد مالي مربوط به هزينه هاي بخش ششم ( امور رفاهي) و 

تسهيل در گردش امور مالي آنان اسناد هزينه هاي منظور شـده بـه شـرح ذيـل تنظـيم و بعـد از       

  پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد: 

          ناد هزينه اي در خانه هاي دولتيتنظيم اس  -فصل اول 

الف ) هزينه هاي پوشاك، پول توجيبي، مراسم مذهبي و اعياد، عيدي، ايـاب و ذهـاب و مـوارد    

بهداشتي طبق دو برگ ليست اسامي كودكان به تفكيك سن يا پايه تحصيلي و مبـالغ پرداختـي و   

  پرداخت مسئول مربوطه.امضاء دريافت كننده با تاييد كارشناس و مسئول خانه و دستور 

سال وجوه مربوطـه بـه    12تبصره: به منظور انجام هزينه هاي اين بند در مورد كودكان كمتر از  �

  كارشناس و مسئول خانه پرداخت مي شود. 

ب ) ساير هزينه ها مانند اوقات فراغـت، آمـوزش، درمـان و معالجـه، تشـويق و پـس انـداز        

كودكان و نوجوانان پس از تاييد كارشناس شبه خـانواده   كودكان براساس گزارش ارسالي از خانه

  ستادي و دستور پرداخت مسئول مربوطه.

تبصره: هزينه هاي مربوط به مسافرت خارج از شهرسـتان و اردوي كودكـان بـا تاييـد رئـيس       �

  بهزيستي شهرستان ، معاون امور اجتماعي و مدير كل استان .



  خانه هاي غيردولتي   تنظيم اسناد هزينه اي در   - فصل دوم 

  الف ) يارانه براساس قرارداد تنظيمي فيمابين بهزيستي و مدير عامل خانه پرداخت مـي شـود كـه    

مي بايست توسط كارشناس شبه خانواده تأييد و به امضاء معاون امور اجتماعي و مدير كل اسـتان  

  برسد.  

گزارش كارشناس شـبه خـانواده و    ب ) هزينه هاي درماني مورد نظر در اين دستورالعمل با تنظيم

  دستور پرداخت مسئول مربوطه مطابق جدول هزينه ها.

  تنظيم اسناد هزينه اي در خانواده  -فصل سوم 

الف ) امداد ماهيانه به كودكان، طبق ليست هـاي ارسـالي از ادارات بهزيسـتي شهرسـتان      

ـ  س از تأييـد كارشـناس   براساس قراردادهاي تنظيم شده فيمابين سرپرست كودك و بهزيستي پ

  شبه خانواده و دستور مسئول مربوطه پرداخت مي شود.   

ب ) ساير هزينه هاي بخش ششم نظير؛ هزينه هـاي تحصـيلي، آموزشـي، حرفـه آمـوزي،      

سيسـموني، كادوهـا، مسـكن، فـوت،      درمان، تهيه وسايل ضروري زندگي، كاريابي، ازدواج، تهيـه 

رشهاي ارسالي ازبهزيستي شهرسـتان بـه كارشـناس    هزينه هاي پيش بيني نشده بر اساس گزا

(بخـش ششـم) قابـل     4شبه خانواده و تائيد  معاون امور اجتماعي استان، مطابق جـدول شـماره   

  پرداخت ميباشد.  



  ضمائم - بخش هشتم 

  

  نمونه تعهد نامه ( سرپرستي دائم )
بــه شــماره شناســنامه  ...........................فرزنــد  ...........................حاضــر گرديــد آقــاي  ...........................در تــاريخ 

ــد ســال  ...........................صــادره از  ........................... و خــانم  ...........................شمســي، شــغل  ...........................متول

متولـد سـال    ...........................صـادره از   ...........................شناسنامه  شماره به ...........................فرزند  ...........................

  ....................................................................................................................... ساكن: ...........................شغل  شمسي، ...........................

و  ...........................مـورخ   ...........................پس از حضور، اقرار و اعتراف نمودند كه بـه موجـب دادنامـه شـماره     

دادگـاه عمـومي (حقـوقي) تهـران،      ...........................شـعبه   ...........................مورخ  ...........................كالسه  پرونده

 ...........................موافقت خود را با تحويل كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي با نام مسـتعار   بهزيستي

از خانه كودكان و نوجوانان (مركز شبانه روزي ) به آنان اعالم نموده لذا به موجب اين سند رسمي متعهد و 

  لتزم گرديدند كه :  م

در حفاظت و حضانت طفل، تحصيل، تغذيه، پوشاك، بهداشت و پرورش و مراقبـت وي نهايـت    -الف

  دقت پدرانه و مادرانه را داشته باشيم.

  يك ثلث از دارايي هاي خود اعم از منقول و غيرمنقول را به كودك فوق الذكر انتقال قطعي نمائيم. -ب

داً به شيرخوارگاه برگردانيم مبلغي مطابق بـا نظـر دادگـاه و سـازمان     چنانچه طفل مذكور را مجد -ج

  بهزيستي به عنوان وجه التزام و به نفع طفل بدون هيچ عذري نقداً پرداخت نمائيم.    

متعهد مي گرديم كه پس از پايان دوره آزمايشي شش ماهـه و اخـذ شناسـنامه كـودك، تصـوير       -د

  اسناد رسمي و سازمان بهزيستي نمائيم.شناسنامه كودك و خود را تحويل دفتر 

دفترچه حساب پس انداز غيرقابل برداشت مطابق نظر سـازمان بهزيسـتي در يكـي از بانكهـاي      -ه

كشور به نفع كودك افتتاح نموده و تا زماني كه به سن هجده سالگي برسد ماهيانه مبلغي مطابق نظـر  

  سازمان بهزيستي به حساب وي واريز نمائيم.  

د مي شويم نماينده سازمان بهزيستي را به عنوان نماينده تام االختيار خـود جهـت نظـارت    متعه -و

كارشناسي بر وضعيت سرپرستي، انجام تعهدات مالي فوق و ساير امور قرار دهيم و حـق هـر گونـه    

  اعتراض را به مقامات صالحه ( نسبت به مفاد تعهد نامه ) از خود سلب و ساقط نمائيم.  

  

  ج                                                                    محل امضاء زوجهمحل امضا زو



  نمونه تعهد نامه  ( سرپرستي موقت )

بــه شــماره شناســنامه  ...........................فرزنــد  ...........................حاضــر گرديــد آقــاي  ...........................در تــاريخ 

ــد ســال  ...........................صــادره از  ........................... و خــانم  ...........................شمســي، شــغل  ...........................متول

متولـد سـال    ...........................ه از صـادر  ...........................شناسنامه  شماره به ...........................فرزند  ...........................

  .................................................................................................... ساكن: ...........................شغل  شمسي، ...........................

و   ...........................مـورخ   ...........................موجـب دادنامـه شـماره    پس از حضور، اقرار و اعتراف نمودند كه بـه  

دادگـاه عمـومي (حقـوقي) تهـران،      ...........................شـعبه   ...........................مورخ  ...........................كالسه  پرونده

 ...........................ت سرپرستي سازمان بهزيستي با نام مسـتعار  موافقت خود را با تحويل كودك تح بهزيستي

از خانه كودكان و نوجوانان (مركز شبانه روزي ) به آنان اعالم نموده لذا به موجب اين سند رسمي متعهد و 

  ملتزم گرديدند كه :  

وي  در حفاظت و حضانت طفل، تحصيل، تغذيه، پوشاك، بهداشت و پـرورش و مراقبـت   -الف

  نهايت دقت را داشته باشيم.

متعهد مي شوم نماينده سازمان بهزيستي را به عنوان نماينده تام االختيـار خـود جهـت     -ب

نظارت كارشناسي بر وضعيت سرپرستي قرار مي دهيم و حق هر گونه اعتراض را به مقامـات  

  صالحه ( نسبت به مفاد تعهد نامه ) از خود سلب و ساقط مي نمائيم.  

  

  ء متعهد يا متعهدينامضا



  فرم درخواست صدور كارت مديريت 

  خانه كودكان و نوجوانان غيردولتي
  

  ..........................................................   مدير كل محترم بهزيستي استان

  

ــاعي       ــه و غيرانتفـ ــه/انجمن خيريـ ــردد موسسـ ــي گـ ــالم مـ ــيله اعـ ــا ً ، بدينوسـ  احترامـ

   با مشخصات ذيل :.......................................................................... ...............

.............................تاريخ ثبت ................................................ .......... شماره ثبت ............................................................................................................................. نام موسسه / انجمن ............. ........... 

....... نام و نام خانوادگي مدير عامل:  ...................................................... تاريخ تاسيس .............................................................................. آدرس و  ............................................

تقاضاي    ...................................................................................................................................................................................  تلفن تماس شعبه اصلي موسسه / انجمن خيريه

................ صدور كارت مديريت براي خانـه كودكـان و نوجوانـان در بخـش / شـهر       از شهرسـتان  .......................................

...........................    را دارد. ..................................................

با مشخصات ذيل جهت صدور كـارت مـديريت    .................... ............................................................................................ لذا بدينوسيله خانم/ آقاي

  معرفي مي شوند:

.....................................خانم/ آقاي ..................................... ............. ...........................  نام پدر ........................... ..................................................  رنده شناسنامه شمارهدا......................................

......................................................................... .............  صادره از ......... .................................................. .......................................آدرس محل كار...........  تلفـن تمـاس   ......................................

......................................... ....................  

.  

  محل امضاء مدير عامل
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