
 فهرست مطالب

 بپذيريم؟ي توانم كودكي را به فرزند   چگونه مي

  توانند متقاضي سرپرستي باشند؟ چه كساني مي �

 متقاضيان سرپرستي چيست؟ براي همهعمومي  شرايط �

  باشد؟ اختصاصي براي زن و شوهر بدون فرزند چه مي شرايط �

  باشد؟ شوهر چه مي بدوناختصاصي براي دختران و زنان  شرايط �

 باشد؟ اختصاصي براي زن و شوهر داراي فرزند چه مي شرايط �

 ؟يدبه كجا بايد مراجعه كندر ابتداي كار بايد  �

 ساكنين محترم استان تهران - 

 هاي كشور ساكنين محترم ساير استان - 

 هموطنان محترم مقيم خارج از كشور - 

 مدارك الزم براي تشكيل پرونده فرزندپذيري كدام است؟ �

 گرفت؟  خواهدكودك تعلق  ماشبه  ،ماً و بالفاصله با ارائه درخواستآيا لزو �

   مثبت خواهد داد؟ كودك پاسخراي سرپرستي بما شستي به درخواست آيا سازمان بهزي �

 هاي ضروري   ساير دانستني �

  ؟دچند كودك را به سرپرستي بپذيريدو يا  يدتوان آيا مي �

 قابل توجه متقاضيان مقيم خارج كشور  �

  فلوچارت فرايند سرپرستي ايرانيان مقيم خارج از كشور    �

  سرپرستي ايرانيان مقيم در ايرانفلوچارت فرايند  �
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اما . شود مطابق قواعد تابعيت ايران، زن خارجي كه همسر مرد ايراني شود، تابع ايران محسوب مي

. تواند به شوهر بدهد چه زن ايراني به زوجيت مردي با تابعيت خارجي درآيد، تابعيت خود را نمي

دختر يا زن بدون   - مرد ايراني داراي همسر خارجي

  بپذيرم؟ي توانم كودكي را به فرزند
ضروري است تا شما متقاضي محترم قبل از هر گونه 

ضمن . اقدامي، متن ذيل را به دقت مطالعه نماييد

به قوانين و توانيد  جهت كسب اطالعات بيشتر مي

  : مقررات ذيل مراجعه فرماييد

سرپرست  از كودكان و نوجوانان بي

   1392و بدسرپرست مصوب 

قانون حمايت از كودكان  22اده نامه اجرايي م

  1394سرپرست و بدسرپرست مصوب 

قانون حمايت از كودكان  36اده نامه اجرايي م

   1394سرپرست و بدسرپرست مصوب 

  توانند متقاضي سرپرستي باشند؟ مي
توانند متقاضي سرپرستي از كودكان  ميهاي ذيل 

سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستي 

 زن و شوهر بدون فرزند

 دختران و زنان بدون شوهر

  داراي فرزندزن و شوهر 

 سرپرستي چيست؟ متقاضيان همهبراي 

 .انجام واجبات و ترك محرمات باشند

 .داراي صالحيت اخالقي باشند

 .زوجين بايد عقد دائم باشد

 . داشته باشندتابعيت ايراني 

مطابق قواعد تابعيت ايران، زن خارجي كه همسر مرد ايراني شود، تابع ايران محسوب مي

چه زن ايراني به زوجيت مردي با تابعيت خارجي درآيد، تابعيت خود را نمي

مرد ايراني داراي همسر خارجي -بنابراين صرفاً، مرد ايراني داراي همسر ايراني 

  .توانند تقاضاي سرپرستي نمايند شوهر ايراني مي

توانم كودكي را به فرزند   چگونه مي
ضروري است تا شما متقاضي محترم قبل از هر گونه 

اقدامي، متن ذيل را به دقت مطالعه نماييد

جهت كسب اطالعات بيشتر مي

مقررات ذيل مراجعه فرماييد

از كودكان و نوجوانان بيقانون حمايت  ����

و بدسرپرست مصوب 

نامه اجرايي م آئين ����

سرپرست و بدسرپرست مصوب  و نوجوانان بي

نامه اجرايي م آئين ����

سرپرست و بدسرپرست مصوب  و نوجوانان بي

ميچه كساني  �
هاي ذيل  گروه

سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستي  بي

   :باشند

زن و شوهر بدون فرزند .1

دختران و زنان بدون شوهر .2

زن و شوهر  .3

براي عمومي  رايطش �
انجام واجبات و ترك محرمات باشندمقيد به  .1

داراي صالحيت اخالقي باشند .2

زوجين بايد عقد دائم باشدازدوج  .3

تابعيت ايراني  .4

مطابق قواعد تابعيت ايران، زن خارجي كه همسر مرد ايراني شود، تابع ايران محسوب مي ))))توجهتوجهتوجهتوجه

چه زن ايراني به زوجيت مردي با تابعيت خارجي درآيد، تابعيت خود را نمي چنان

بنابراين صرفاً، مرد ايراني داراي همسر ايراني 

شوهر ايراني مي



3 

 

دختر مجرد هم حداقل بايد سي سال داشته . حداقل يكي از زوجين بيش از سي سال سن داشته باشد .5

 .باشد

اگر شما متقاضي محترم، بيشتر از پنجاه سال سن . متقاضيان كمتر از پنجاه سال، در اولويت هستند ))))توجهتوجهتوجهتوجه

 .  ، احتمال فرزنديري شما كمتر استداريد

 .محكوميت كيفري نداشته باشند .6

 .تمكن مالي داشته باشند .7

   ))))توجهتوجهتوجهتوجه
و  با درآمد مكفي، خانه مسكوني اعم از ملكي يا استيجاري پايداربا ابزارهايي مانند؛ شغل شما  تمكن مالي ����

چرا . باشيدبيمه پايه اجتماعي و درمان همچنين شما بايد داراي  .جيده خواهد شدتوسط بهزيستي سن غيره

  .براي انجام بيمه تكميلي داشتن بيمه پايه الزامي است. ديكودك را بيمه تكميلي نمايبايد كه بعداً 

اما تمليك اموال . كند تمكن مالي يكي از زوجين در زمان ارائه تقاضانامه، براي حائز شرط بودن كفايت مي ����

بايست  موال يا حقوق در آينده به نفع كودك يا نوجوان و نيز بيمه عمر مييا حقوق، يا تعهد به تمليك ا

 .انجام شود) هر دو(توسط زن و شوهر 

  .سفيه يا مجنون نباشند .8

 .سالمت جسم و روان الزم و توانايي عملي نگهداري از كودك را دارا باشند .9

 .اعتياد به مواد مخدر، روانگردان و الكل نداشته باشند .10

 .العالج نباشند بيماري واگير و يا صعبمبتال به   .11

قانون حمايت از  6ماده  1با رعايت تبصره . (معتقد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي باشند  .12

 ) 1392سرپرست و بدسرپرست مصوب  كودكان و نوجوانان بي

  باشد؟ چه مي زن و شوهر بدون فرزندبراي اختصاصي  شرايط �
اگر زوجين بنا به . پنج سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته باشد و از ازدواج فعلي خود فرزند نداشته باشند

اگر از ازدواج متقاضيان پنج سال همچنين . دار نشوند نياز به گذشت پنج سال نيست تشخيص پزشكي قانوني بچه

  .تخصص زنان و زايمان نيز نخواهند داشتنياز به اخذ گواهي پزشك مشته باشند، گذشته باشد و آنها بچه ندا

  باشد؟ شوهر چه مي بدوناختصاصي براي دختران و زنان  شرايط �
اما اگر خانم مجرد بخواهد سرپرستي؛ خواهران و برادران يا . مجرد نبايد فرزند داشته باشد  خانم )الف

  .   هاي خود را به عهده بگيرد، داشتن فرزند بالمانع است ها يا نوه ها يا خواهرزاده برادرزاده
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 خانم مجرداما اگر . به سرپرستي بپذيرنددختر را كودك فقط اجازه داده است كه مجرد   هاي خانمقانون به   )ب

بهزيستي موضوع را به بخواهد سرپرستي برادر يا پسر برادر يا پسر خواهر يا نوه خود را بپذيرد،  واجد شرايطي

 .خواهد داداگر دادگاه اين امر را بپذيرد، بهزيستي فرايند انجام كار را ادامه . كند دادگاه منعكس مي

البته ملكي يا استيجاري . ن شوهر بايد داراي منزل مسكوني به صورت مستقل باشنددختران و زنان بدو  )ج

بايد نمايد، منزل مذكور  اعضاء خانواده خود زندگي مياگر متقاضي در منزلي به همراه . بودن منزل تفاوتي ندارد

 .شوندبررسي بايد همچنين اعضاء خانواده نيز . باشدامكانات رفاهي براي كودك داراي 

  باشد؟ اختصاصي براي زن و شوهر داراي فرزند چه مي شرايط �
 متقاضي) بيولوژيك(براي پذيرش درخواست زوجين داراي فرزند، رعايت تناسب سني كودكان زيستي   )الف

  . و كودك تحت سرپرستي الزامي است

   .بالمانع استبا كودكان زيستي متقاضيان كودك غيرهمجنس واگذاري   )ب

توانند  صرفاً آنها ميكنند،  متقاضيان زندگي ميداشته باشند كه با سه كودك زيستي درصورتي كه متقاضيان   )ج

اگر كودكان . ندباش خواهر و برادرآن كه كودكان تحت سرپرستي مگر . را به سرپرستي بپذيرنديك كودك ديگر 

  . الرعايه نيست مكنند شرط مزبور الز ج با خانواده زندگي نميزيستي به دليل ازدوا
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  استان تهرانمحترم  ساكنين
است بايد به ) محدوه باالي همت( 2شهرداري و نيز منطقه  5، 3، 1اگر منزل شما واقع در مناطق  .1

روبروي بيمارستان  ياسمي،يابان رشيد خ ونك،واقع در باالتر از ميدان شهرستان شميرانات بهزيستي 

 .ء مراجعه نماييداالنبيا خاتم

آباد نو،  آباد، خاني آباد، عبدل و محدوده ياخچيشهرداري  20و  16اگر منزل شما واقع در مناطق  .2

بايد به بهزيستي شهرستان ري است  دشت آباد فشافويه، بخش كهريزك و قيام ، حسنمرتضي گرد

 2يابان شهيد سرگرد محمدي، نبش روزبهاني، ستاد شماره خيابان فدائيان اسالم، خ شهر ري،واقع در 

 .بهزيستي شهرستان ري مراجعه نماييد

به استثناء ( 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 4ناطق ماگر منزل شما واقع در  .3

شهرداري و نيز محدوده پايين همت  22و  21، )گرد آباد نو، مرتضي آباد، عبدل آباد، خاني ياخچي

است، بايد به بهزيستي شهرستان تهران واقع در خيابان انقالب، پيچ شميران، نرسيده به پل چوبي، 

  .جنب دانشكده توانبخشي مراجعه نماييد

كريم، پاكدشت،   شهر، ورامين، رباط شهريار، اسالمتهران شامل؛ هاي  ساكنين محترم شهرستان .4

ارستان، شهرقدس، مالرد، پرديس، دماوند، فيروزكوه، قرچك و پيشوا بايد به اداره بهزيستي به

  .شهرستان خود مراجعه نمايند
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 ترين اداره بهزيستي شهرستان محل سكونت خود نزديكبايد به هاي كشور   استانمحترم ساير ساكنين 

  .نمايندمراجعه 

بايست به نمايندگي ايران در كشور خارج  حسب مورد به  الزاماً مي هموطنان محترم مقيم خارج كشور

   .سفارتخانه يا كنسولگري يا دفاتر حفاظت از منافع يا سفير اكروديته مراجعه نمايند

كنسولگري يا دفاتر حفاظت از منافع يا سفير اكروديته جمهوري اسالمي ايران   ؛منظور از نمايندگي ����

    .دهد در كشور محل اقامت يا كشوري ديگري است كه امور اداري ايرانيان را انجام مي

توانيد  شما نمي بنابراين. محل اقامت دائم شما در خارج از كشور استاز نظر قانون  توجه نماييد كه ����

يعني الزاماً مدارك شما بايد از طريق نمايندگي . كنيددر مدت سفرتان به ايران، فرايند را از ايران شروع 

  .بهزيستي ارسال شودسازمان به و توسط وزارت امور خارجه ايران در خارج از كشور 

 تشكيل پرونده فرزندپذيري كدام است؟ برايمدارك الزم  �

 كليه صفحات شناسنامه ايرانيتصوير  .1

 تصوير كارت ملي متقاضيان .2

  ] براي آقايان [ تصوير كارت پايان خدمت يا كارت معافيت از خدمت .3

 تصوير سند ازدواج زوجين متقاضي .4

 تصويرآخرين مدرك تحصيلي متقاضيان .5

 نامه نامه منزل يا اجاره تصوير سند مالكيت يا مبايعه .6

اصل يا تصوير گواهي مربوط اشتغال به كار يا تعيين ميزان تقريبي درآمد متقاضيان مانند حكم كارگزيني، فيش  .7

 ... حقوقي، پروانه كسب و 

 پايه اجتماعي ارك بيمه تصوير مد .8

فاقد فرزندي كه براي زوجين ( شدن داربچهاصل گواهي پزشك متخصص زنان و زايمان مبني بر عدم امكان  .9

البته متعاقباً متقاضيان مذكور . د و بخواهند از اولويت اول برخوردار شونداز ازدواج آنان نگذشته باشپنج سال 

  )در اين خصوص بايد از پزشكي قانوني نيز گواهي دريافت نمايند

در يكي از دفاتر اسناد رسمي  بايد اعالم بهزيستيبايد خوانا باشد و بعد از مدارك فوق تصوير  ؛؛توجه نماييدتوجه نماييد  

  . برابر اصل نمايند
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 گرفت؟  خواهدكودك تعلق  ماشبه  ،ماً و بالفاصله با ارائه درخواستآيا لزو �

تواند  در بسياري از مواقع، سازمان بهزيستي نمي 

     .پاسخگوي درخواست شما باشد

  : ضمناً. تعداد متقاضيان نسبت به تعداد كودكان بيشتر استهمواره 
  

شما بنابراين حتي اگر . خواهند مي) حداكثر تا دو سال(كودك شيرخوار  ،بيشتر متقاضيان )الف

   .را داشته باشيد، بايد انتظار بيشتري را تحمل كنيد شيرخوارشرايط سرپرستي از 

گوئيم شما شرايط سرپرستي از شيرخوار را داشته باشيد آن است كه گوئيم شما شرايط سرپرستي از شيرخوار را داشته باشيد آن است كه گوئيم شما شرايط سرپرستي از شيرخوار را داشته باشيد آن است كه گوئيم شما شرايط سرپرستي از شيرخوار را داشته باشيد آن است كه     منظور از اين كه ميمنظور از اين كه ميمنظور از اين كه ميمنظور از اين كه مي

بنابراين بنابراين بنابراين بنابراين     ....وجود داشته باشدوجود داشته باشدوجود داشته باشدوجود داشته باشدفاصله سني متناسب فاصله سني متناسب فاصله سني متناسب فاصله سني متناسب بايد بين شما و كودك تحت سرپرستي، بايد بين شما و كودك تحت سرپرستي، بايد بين شما و كودك تحت سرپرستي، بايد بين شما و كودك تحت سرپرستي، 

 ....اگر سن شما باال است، كودك شيرخوار به شما  تعلق نخواهد گرفتاگر سن شما باال است، كودك شيرخوار به شما  تعلق نخواهد گرفتاگر سن شما باال است، كودك شيرخوار به شما  تعلق نخواهد گرفتاگر سن شما باال است، كودك شيرخوار به شما  تعلق نخواهد گرفت

از دختر را  شرايط سرپرستيشما حتي اگر نابراين ب .خواهند دختر مي، كودك بيشتر متقاضيان   )ب

  .  داشته باشيد ممكن است الزم باشد انتظار بيشتري را تحمل كنيد

كودكان تحت بيشتر در حالي كه  .خواهند سرپرست مي بدونبسياري از متقاضيان كودك     )ج

باشند و  بدين معنا كه آنها داراي پدر و مادر مي. مراقبت سازمان بهزيستي بدسرپرست هستند

بهزيستي تا قبل از اظهارنظر مرجع قضايي نسبت به صالحيت يا عدم صالحيت والدين آنها 
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  . يان بسپاردضاجازه ندارد آنها را به متقا

يا داراي  روانيهاي جسمي و  برخي كودكان تحت مراقبت سازمان بهزيستي داراي بيماري )  د

معلوليت هستند در حالي كه اگر اصرار بر پذيرش كودك داراي سالمت كامل هستيد ممكن 

  .يا با تأخير باشد است امكان پاسخ مثبت به درخواست شما وجود نداشته باشد

دهيد، كودك متناسب با دهيد، كودك متناسب با دهيد، كودك متناسب با دهيد، كودك متناسب با     ممكن است در زماني كه شما درخواست ميممكن است در زماني كه شما درخواست ميممكن است در زماني كه شما درخواست ميممكن است در زماني كه شما درخواست ميها، ها، ها، ها،     عالوه بر همه اينعالوه بر همه اينعالوه بر همه اينعالوه بر همه اين

شرايط شما به صورت شرايط شما به صورت شرايط شما به صورت شرايط شما به صورت در اين صورت، اگر در اين صورت، اگر در اين صورت، اگر در اين صورت، اگر . . . . شرايط شما در اختيار بهزيستي نباشدشرايط شما در اختيار بهزيستي نباشدشرايط شما در اختيار بهزيستي نباشدشرايط شما در اختيار بهزيستي نباشد

توانيد در ليست انتظار قرار گيريد توانيد در ليست انتظار قرار گيريد توانيد در ليست انتظار قرار گيريد توانيد در ليست انتظار قرار گيريد     كلي مورد تأييد بهزيستي باشد، درصورت تمايل ميكلي مورد تأييد بهزيستي باشد، درصورت تمايل ميكلي مورد تأييد بهزيستي باشد، درصورت تمايل ميكلي مورد تأييد بهزيستي باشد، درصورت تمايل مي

  ....تا متعاقباً به شما اطالع داده شودتا متعاقباً به شما اطالع داده شودتا متعاقباً به شما اطالع داده شودتا متعاقباً به شما اطالع داده شود
   مثبت خواهد داد؟ كودك پاسخراي سرپرستي بما شستي به درخواست آيا سازمان بهزي �

سعي دارد از بين متقاضيان  بهزيستيسيستم كارشناسي به اين معني كه . اين سوال بستگي به شرايط شما دارد

 بهزيستيبراي انتخاب بهترين والدين . انتخاب كند انرا براي سرپرستي از كودك والدين محترم، بهترين

   .هدد را مدنظر قرار مي شما... هاي سني، شغلي، تحصيلي، توان مالي و  ويژگي

 وضعيت مالي و غيره شغلي، تحصيلي، سني، هاي  چنانچه شما و ساير متقاضيان ديگر، در همه مشخصهبنابراين؛ 

        يعني چه؟يعني چه؟يعني چه؟يعني چه؟. گيرد مورد توجه قرار مياز شما هاي ديگري  يكسان باشيد؛ مشخصه

  ؛يعنييعنييعنييعني

تواند به دختران و زنان بدون  باشند بهزيستي نميسرپرستي متقاضي  ،زماني كه زوجين بدون فرزندتا      ))))الفالفالفالف

تواند به  همچنين تا زماني كه دختران و زنان بدون شوهر متقاضي باشند، بهزيستي نمي. شوهر كودكي بسپارد

         .زوجين داراي فرزند كودكي بسپارد

  . به متقاضيان باالي پنجاه سال در اولويت هستند متقاضيان كمتر از پنجاه سال سن نسبت     ))))بببب

دارند از  )نسبي يا سببي ( رابطه خويشاونديتحت سرپرستي بهزيستي كودك يا نوجوان كه با ي متقاضيان     ))))جججج

  . اولويت برخوردار هستند

متقاضياني كه سابقاً فرزندخوانده بيمار داشته و در حال حاضر متقاضي دومين فرزند هستند در اولويت قرار  ))))دددد

  .دارند

د نو بتوانودند تحت مراقبت قرار داده ببنا به هر دليل به صورت غيرقانوني متقاضياني كه سابقاً كودكي را  ))))هـهـهـهـ

، نسبت به سرپرستي از كودك مزبور در را نزد مرجع قضايي اثبات كنند مراقبت غيرقانونيمراقبت غيرقانونيمراقبت غيرقانونيمراقبت غيرقانونيدليل اين نوع 
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  .اولويت هستند

بهزيستي براساس اظهارات شما، . شما بايد ابتدا به بهزيستي مراجعه نماييد ؛در مراقبت غيرقانوني!!! توجه �

واند براي شما ت صرفاً بعد از اجازه مرجع قضايي، بهزيستي مي. كند موضوع را به مرجع قضايي اعالم مي

يعني همه شرايط قانوني شما . هستيداز اين مرحله به بعد، شما مانند ساير متقاضيان . تشكيل پرونده بدهد

  .شود و شما مثل ساير سرپرستان بايد تعهدات خود را به نسبت به كودك انجام دهيد بررسي مي

صدور حكم سرپرستي، كودك نزد  تا پايان اقدامات اداري و قضايي جتهمچنين الزم است بدانيد كه؛  �

   .شما خواهد ماند، مشروط به اينكه وضعيت كودك در خانواده شما مورد تاييد بهزيستي باشد

  

چنانچه شما بنا به داليل   

قرار   فوق در اولويت

نگيريد، با واگذاري حق 

انتخاب كودك به سيستم 

كارشناسي بهزيستي 

توانيد سريعتر كودكي را  مي

.بپذيريد  

  
توانيد كودكاني با سن باالتر يا داراي پيگيري درماني بيماري خاص يا داراي  درصورت تمايل مي يعني؛

  .معلوليت را به سرپرستي بپذيرد

  

    

  

  

  

  

  

  

هاي سني،  دهد، تعيين و تحويل كودك متناسب با ويژگي تجارب عملياتي و كارشناسي بهزيستي نشان مي �

سرپرست و بدسرپرست  كودكان بيزيرا . متقاضيان بسيار اهميت دارد... جسماني، رواني، اخالقي، اقتصادي و 

  هاي ضروري  هاي ضروري    ساير دانستنيساير دانستني

  

ا در هيچ يك از ا در هيچ يك از اگر شماگر شم

قرار نگيريد، قرار نگيريد،   هاي فوق  هاي فوق    اولويتاولويت

 كرد؟ كرد؟   ددچه كاري مي شوچه كاري مي شو
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قي نداشته باشند، احتمال حال اگر به هر دليل فرزندپذيري موف. سابقه جدايي از والدين خود را دارند

بر . خواهد بود سختيالبته اين امر براي خانواده فرزندپذير نيز تجربه تلخ و . ها بسيار باال است پذيري آن آسيب

همين اساس سازمان بهزيستي مكلف است با بازديد منزل مددكاري، بررسي گواهي پزشكي قانوني، اداره 

نسبت به صالحيت يا ... مدارك فردي، تحصيلي، شغلي، مالي و  تشخيص هويت و مراكز مشاوره و نيز بررسي

 .كند عدم صالحيت شما اظهارنظر 

 

  

تكميل هرگونه فرم يا ارائه اطالعات به سازمان بهزيستي يا ارجاع به پزشك 

صرفاً به منظور كسب  غيرهقانوني، اداره تشخيص هويت، مراكز مشاوره و 

هيچگونه حقي براي شما به اطالعات اوليه بهزيستي از شرايط شما است و 

ممكن متأسفانه و  و اعتراض به اين امر مورد قبول نيست  آورد وجود نمي

  .  در هر مرحله صالحيت شما تأييد نشوداست 

كاري مشكالت بعدي را به  زيرا مخفي. براي سرپرستي مطلع باشندتان  بايد از تصميمخانواده شما  �

  . داشتهمراه خواهد 

با بنابراين بايد . الزم است يفرزندپذير دررعايت مسائل شرعي و دريافت خدمات مشاوره ديني  �

 . ديگيري نماي زمينه تصميماين آگاهي كافي در 

. بهتر است انتخاب سن و جنس و وضعيت كودك را به به سيستم كارشناسي بهزيستي بسپاريد �

هر چند كه . چون اين كار ممكن است تا حدي به تسهيل در پذيرش درخواست شما كمك كند

 . الزامي در اين زمينه نداريد

 . باشد نمي شما تشكيل پرونده و مدت انتظار لزوماً به معناي تحويل كودك يا نوجوانان به �

با به همين منظور  .هستند، از ارث محروم دك تحت سرپرستي حتي درصورت تمايل شماكو �

خود بخشي از اموال يا حقوق خود را به نفع كودك يا نوجوان تحت سرپرستي دستور دادگاه بايد 

 . ديتمليك يا تعهد به تمليك نماي

هاي بيمه به نفع كودك يا نوجوان  تخود را نزد يكي از شركشما موظف هستيد با نظر بهزيستي  �

  .نماييدتحت سرپرستي بيمه عمر 

در  ها هاي ژنتيكي يا معلوليت بيماري، برخي كودك سپرده شده به شمابا رشد و نمو  ممكن است �

 .  اين امر موجبي براي فسخ حكم سرپرستي نخواهد بود. بروز كندوي 
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دارك ارائه شده به بهزيستي متوجه شما عواقب احتمالي هر گونه اظهارات خالف واقع و صحت م �

 .  است

  

بايد توانيد دو يا چند كودك را به سرپرستي بپذيريد؟  مي در پرسش به اين سئوال كه آيا �

 . گفت؛ در برخي موارد بلي و در برخي موارد خير

امكان پذيرش تقاضاي سرپرستي از دو يا چند كودك طي يك تقاضانامه و همزمان بدين معنا كه؛ 

. بخواهيد كودكاني كه با هم خواهر و برادر هستند را بپذيريدمگر در موردي كه شما . وجود ندارد

 : بايدفرزندپذيري مجدد به استثناء اين مورد و براي 

  .سال بگذرد 2حداقل به شما از تاريخ تحويل اولين كودك  )1( 

كودكي را  شماسال، منوط به اين است كه كسي در ليست انتظار نباشد يا  2پذيرش تقاضا قبل  )2(

   .نپذيرند... نظير سن باال، بيماري يا معلوليت يا بنا به داليل گوناگون را بپذيرند كه ديگران آن 

   كه؛ ديگر اين موضوع
 شمامانند يك  شمابا بنابراين . ي از سرپرستي قبلي شما استتقاضاي مستقل، تقاضاي مجدد سرپرستي ����

   . برابر ضوابط و مقررات جاري انجام شودبايست از ابتدا تا انتها  شود و فرايندها مي جديد برخورد مي

در پذيرش تقاضا جهت سرپرستي مجدد بايد عالوه بر بررسي مجدد متقاضيان، وضعيت كودك تحت  ����

  .  د بررسي قرار گيردسرپرستي قبلي نيز مور

 

  

  

 خود )وكيل دادگستري يا وكيل اداري( شما شخصاً يا توسط نماينده قانوني 

 به ترتيب اولويتپس از مراجعه اقدامات . ديمراجعه نماينمايندگي به  بايد

  :به شرح ذيل است
 

مصاحبه اوليه و مشخصات فردي و تصاوير شناسنامه توسط  برگ مشخصات فردي و برگكميل ت - 1

 ). نمايندگي(مأمور كنسولي 

 

قابل توجه 

مقيم متقاضيان 

 خارج كشور 



11 

 

د كه قصد فرزندپذيري از كدام استان را يدر برگ مصاحبه اوليه، اعالم نماي توجه نماييد كه شما بايد ����

به صورت پيش فرض بهزيستي استان  بهزيستي، كه استان مدنظر خود را اعالم نكنيد يدرصورت. ديدار

 .كند تهران را انتخاب مي

به ) نمايندگي(مأمور كنسولي هاي فوق به انضمام تصوير شناسنامه و كارت ملي شما توسط  برگه  - 2

 .شود وزارت امور خارجه ارسال مي

هاي مشخصات فردي و مصاحبه اوليه، تصاوير شناسنامه و كارت ملي از طريق وزارت امور  برگه - 3

 . شود الملل بهزيستي كشور ارسال مي روابط عمومي و امور بينارجه به دفتر خ

به  دفتر امور كودكان و نوجوانان را مدارك ، الملل بهزيستي كشور روابط عمومي و امور بيندفتر   - 4

 . نمايد ميسازمان بهزيستي كشور ارسال 

هاي مصاحبه اوليه و مشخصات فردي و  دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور، برگه   - 5

 . نمايد نيز تصاوير شناسنامه را به بهزيستي استان مورد نظر شما يا استان تهران ارسال مي

در حال حاضر كودك متناسب با كند كه  را بررسي كرده و اعالم ميبهزيستي استان بايد مدارك  - 6

  شرايط شما را در اختيار دارد يا خير؟

از طريق دفتر روابط مراتب به شما را دارد، امكان واگذاري كودك اين باشد كه  چنانچه پاسخ استان - 7

عمومي به وزارت امور خارجه و متعاقب آن به توسط وزارت امور خارجه به نمايندگي اعالم 

  .شود نمايندگي به شما اعالم مياين موضوع توسط . شود مي

تان  اقامتمراجع ذيصالح كشور محل در اين مرحله؛ نمايندگي ايران در خارج از كشور شما را به  - 8

 . صرفاً در اين مرحله است كه شما بايد به مراجع مذكور مراجعه نماييد. كند مي  معرفي

  .شويد؟ در ادامه خواهيم گفت شما به كدام مراجع معرفي مي

  

بهزيستي مبني بر وجود كودك متناسب با شرايط صرفاً بعد از پاسخ مثبت 

متقاضيان و اعالم به شما، بايد جهت دريافت مدارك بعدي اقدام نماييد 

  .وگرنه مدارك شما از نظر بهزيستي اعتبار نخواهد داشت
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در اين حالت بهزيستي كودك ديگري را به . گاه كودك مورد نظر شما در بهزيستي وجود ندارد - 

كودك را به سيستم ... اگر شرايط كودك انتخابي نظير سن، جنس و . كند شما پيشنهاد مي

  .  شود كارشناسي بسپاريد، فرايند انجام كار شما تسهيل مي

ذيل  هاي گواهيمراجعه و خود  اقامتاز مراجع قانوني كشور محل يكي شما بايد توسط نمايندگي به   .1

  :را اخذ و به بهزيستي تحويل دهيد

مرجع فرزندپذيري كشور محل اقامت جهت بازديد جامع مددكاري از وضعيت زندگي شما  ����

 و تهيه گزارش و ارائه گزارش آن به ايران از طريق نمايندگي  

صراحتاً ) مجزا يا به همراه گزارش مددكاري (اقامت شما بايد كتباً مرجع فرزندپذيري كشور محل  ))))توجهتوجهتوجهتوجه

سالگي بر وضعيت كودك تحت سرپرستي و  18متعهد شود كه از زمان ورود كودك به آن كشور تا پايان 

هاي زماني مقرر مطابق ضوابط و مقررات سازمان  هاي مربوطه را در دوره خانواده نظارت كرده و گزارش

  .  نمايد مي گري به بهزيستي ارسال از طريق سفارتخانه يا دفتر حافظ منافع و كنسول بهزيستي ايران

پيشينه  - وجود يا عدم- مرجع متناظر با اداره سوءپشينه در ايران جهت بررسي وضعيت  ����

 كيفري شما در آن كشور و ارائه گزارش آن به ايران از طريق نمايندگي  

ه كيفري، شما عالوه بر دريافت گواهي عدم سوءپيشينه از مراجع با توجه به لزوم بررسي پيشين ))))توجهتوجهتوجهتوجه

    .خارج از كشور، به اداره تشخيص هويت در ايران نيز توسط بهزيستي معرفي خواهيد شد

موارد ذيل و ارائه گزارش رزيابي مرجع متناظر با سازمان پزشكي قانوني در ايران جهت ا ����

 :آن به ايران از طريق نمايندگي 

 وضعيت سالم جسم و روان شما بررسي  - 

 عدم اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل شما   - 

خواهيد از  ايد و مي شما تاكنون داراي فرزند نشدهاگر البته . نازايي و ناباروري شما  - 

  . اولويت زوجين بدون فرزند استفاده كنيد
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شما بايد توسط مترجمين رسمي در ايران يا مترجمين رسمي در خارج از  خارجيكليه مدارك  ))))توجهتوجهتوجهتوجه

ها به تأييد نمايندگي برسد و از طريق وزارت  كشور به زبان فارسي ترجمه شده و به انضمام اصل گواهي

  . الملل بهزيستي كشور ايران ارسال شود امور خارجه به دفتر روابط عمومي و امور بين

ييد كند، از شما صالحيت شما را تأكليه سوابق و مدارك شما، درصورتي كه  بهزيستي بعد از بررسي .2

 .كند دعوت ميدر ايران براي شركت در جلسه كميته فرزندپذيري 

 . شود نهايي شما توسط كميته فرزندپذيري، مدارك به دادگاه جهت صدور حكم ارائه ميييد بعد از تأ .3

اگر شما كودك را قبول كنيد، صورتجلسه . ودش كودك توسط بهزيستي استان به شما معرفي مي .4

شود و كودك به صورت آزمايشي و به مدت حداكثر شش ماه تحويل  تحويل توسط شما امضاء مي

در خروج كودك يا نوجوان از اما . توانيد به همراه كودك از كشور خارج شويد خواهد شد و مي

 :بايد بدانيد كه كشور

بنابراين . در دوره شش ماهه آزمايشي، امكان اخذ يا اصالح شناسنامه كودك با نام شما وجود ندارد )الف

به دليل عدم امكان صدور گذرنامه براي كودك در اين مرحله، معموالً كشورها اجازه ورود كودك به 

زامي است كه براي بنابراين ال. لذا بايد مدت شش ماه را در ايران زندگي كنيد. دهند كشورشان را نمي

   . به بهزيستي معرفي كنيدگذراندن اين مدت در ايران آمادگي داشته و محل سكونتي در ايران 

شما بايد تضمين مناسب جهت اما اگر امكان خروج كودك در دوره آزمايشي را داشته باشيد،   )ب

  . بازگشت كودك يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشي، به دادستان بسپاريد

اگر در اين مدت مشكلي پيش نيايد و . در دوره آزمايشي، بر وضعيت كودك نظارت خواهد شد .5

ييد باشد، موضوع به دادگاه اعالم تا حكم دائم سرپرستي صادر أوضعيت شما توسط بهزيستي مورد ت

 . شود مي

معرفي بعد از آن شما جهت صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال جهت صدور و اصالح شناسنامه   .6

  .شويد مي

 :بعد از صدور شناسنامه يا اصالح آن، شما .7
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. شويد براي انجام تمليك يا تعهدات مالي به نفع كودك به دفترخانه اسناد رسمي هدايت مي) الف

تصوير مدرك فوق را شما مستقيماً يا از طريق نمايندگي بايد به بهزيستي ارائه دهيد تا در پرونده 

  .بهزيستي ضبط شود

تصوير . شود تا براي فرزندخوانده خود حساب بيمه عمر افتتاح نماييد داره بيمه معرفي ميبه ا) ب

مدرك فوق را شما مستقيماً يا از طريق نمايندگي بايد به بهزيستي ارائه دهيد تا در پرونده بهزيستي 

 .ضبط شود

  
انوني، اداره تشخيص بخشي؛ بهزيستي با دادگاه خانواده، سازمان پزشكي ق هاي بين به سبب هماهنگي

در داخل كشور و براي متقاضيان خارج از هاي فرزندپذيري  غيره و همچنين انجام مشاورهو ، هويت

ها، وزارت امور خارجه، مراجع فرزندپذيري  كشور انجام اقدامات و تعامل بهزيستي با نمايندگي

الزم است در كليه بنابراين  .بر است فرايند سرپرستي طبيعتاً طوالني و زمانخارج از كشور و غيره 

  .توانيد فلوچارت ذيل مالحظه بفرماييد براي آشنايي شما با فرايند انجام كار مي .مراحل صبور باشيد
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  فرايند سرپرستي براي متقاضيان ايراني مقيم در ايران 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توسط بهزيستي شهرستان، برگ مشخصات فردي توسط متقاضيان  هياول مصاحبه برگ ليتكم  

 شروع

متقاضيان به؛ سازمان پزشكي قانوني، اداره  يمعرف

 تشخيص هويت ، مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي 

بررسي نظر روانشناس و 

 اداره تشخيص هويت

دريافت و بررسي درخواست 

شهرستان تيبهزيس اوليه توسط  

 بررسي مدارك متقاضيان

 رد صالحيت

 پايان فرآيند

 يمددكار منزل ديبازد

ياجتماع  

 رد صالحيت

 پايان فرآيند

 رد صالحيت

 پايان فرآيند

 پايان فرآيند

 رد صالحيت
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 تاييد صالحيت

 معرفي متقاضيان به مشاور ديني 

 عدم پذيرش كودك

 قرار گرفتن در ليست پذيرش

 معرفي متقاضيان به دادگاه صالح 

 ) قرار شش ماهه آزمايشي، امين موقت، قيم( صدور رأي سرپرستي 

 به خانواده كودك ليتحو

 معرفي خانواده به مركز مشاوره جهت دوره هاي والدگري

 خدمت محل اداره به مادرخوانده يمعرف

نظارت بر وضعيت فرزندپذيري در دوره شش ماهه 

 آزمايشي، تهيه و ارسال گزارش مددكاري به دادگاه  

 صدور حكم دائم فرزندخواندگي 

 رد صالحيت

 تهيكم به انيمتقاض دعوت

 يريفرزندپذ

 پايان فرآيند

 معرفي كودك به متقاضيان 

 )براي احكام فرزندخواندگي، امين موقت و قيم ( سالگي طبق دستورالعمل   18پيگيري و نظارت تا سن 

 پايان

 دريافت تقاضانامه از متقاضيان براي سرپرستي از كودك معرفي شده بهزيستي 
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  كشور از خارج ميمقفرايند سرپرستي براي متقاضيان ايراني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و ارسال به بهزيستي مشخصات فردي توسط متقاضياننمايندگي و برگ توسط   هياول مصاحبه برگ ليتكم  

 شروع

متقاضيان به؛ سازمان پزشكي قانوني، اداره تشخيص هويت ، مراكز  يمعرف

 مشاوره و خدمات روانشناختي توسط نمايندگي 

 اعالم تاييد صالحيت

 معرفي متقاضيان به مشاور ديني 

 عدم پذيرش كودك

 قرار گرفتن در ليست پذيرش

پس از بهزيستي استان اعالم نظر كتبي 

استعالم دفتر امور كودكان و نوجوانان 
 رد تقاضا

 پايان فرآيند

اعالم نظر مراجع ذيصالح 

فرزندخوندگي در خارج   رد صالحيت

 پايان فرآيند

 رد صالحيت

 پايان فرآيند

 تهيكم به انيمتقاض دعوت

 يريفرزندپذ

 معرفي كودك به متقاضيان 
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 معرفي متقاضيان به دادگاه صالح 

 ) قرار شش ماهه آزمايشي، امين موقت، قيم( صدور رأي سرپرستي 

 به خانواده كودك ليتحو

نظارت بر وضعيت فرزندپذيري در دوره شش ماهه آزمايشي، توسط 

مراجع ذيصالح در خارج و ارسال توسط نمايندگي به بهزيستي 

تاييد وضعيت توسط بهزيستي و ارسال برگ تاييد جهت صدور حكم 

 فرزندخواندگي

سالگي و ارسال گزارش ها توسط مراجع ذيصالح  18پيگيري و نظارت تا سن 

 فرزندخواندگي در خارج و ارسال توسط نمايندگي به بهزيستي 

 پايان

 دريافت تقاضانامه از متقاضيان براي سرپرستي از كودك معرفي شده بهزيستي


