
 

 

 هؼاًٍت اهَس اجتواػي

 دفتش وَدواى ٍ ًَجَاًاى                        

  99-98ی جذٍل ضْشیِ هْذّای وَدن خصَصي تیواسستاًْای ضْش ستاى اصفْاى دس سال آهَصش 

                                                                                                                                                           
 

 قابليت اجرا دارد1398شهريه ابالغي ازابتدای تيرماه سال. 

 درصد، دوستاره  10بوده و طبق روال سنوات گذشته شهريه مهدهاي كودك يك ستاره ( ستاره مشروطشهريه مهدهاي كودك يك ) شهريه مذكور شهريه پايه

 .درصد  ببشتر از شهريه پايه در نظر گرفته شده است 40درصد  و چهار ستاره  30درصد و سه ستاره  20

  باشدمي( صبحانه وناهار )شهريه فوق بدون احتساب هزينه تغذيه. 

 هزينه صبحانه .)باشد لایر مي1400000را ارائه نمايد حداكثر هزينه  مجموع ماهيانه آنها ماهيانه (  صبحانه وناهار )تغذيه  در صورتي كه مهدكودك

 .و تهيه ميان وعده بعهده والدين می باشد .لایر تعيين می گردد 950000و هزينه ناهار  450000

  باشدبه عهده مهدكودك مي...( نظير مايع دستشويي، دستمال كاغذي و )كتاکيد می شود تهيه و تأمين لوازم بهداشتي مصرفي مهدكود. 

 باشد ليكن به منظور رفاه حال والدين و در صورت رضايت آنان و پرداخت هزينه مربوطه مهدكودك  تهيه لوازم التحرير مورد نياز كودك بر عهده والدين مي

 لایر تعيين می گردد 450000التحرير ماهيانه  هزينه لوازم.. می تواند نسبت به تهيه آن اقدام نمايد 

 بشرط بكارگيري مربيان داراي مهارت و كارت مربيگري   می (نمايدبعدازظهر فعاليت مي 15صبح لغايت 7مهدكودكي كه از ساعت )هر مهدكودك تمام وقت

بنابر اين در مجموع يک ( يک ستاره مشروط لغايت چهار ستاره )تواند با توجه به رتبه ای که کسب نموده به همان تعداد فعاليت فوق برنامه اجرا نمايد

 :فعاليت اجرا نمايد( 5)مهد چهار ستاره می تواند حداکثر 

 بايست در راستاي رشد و تكامل همه جانبه كودكان بوده و كامالً منطبق بر فرهنگ اسالمي و ايراني  و هاي فوق برنامه ميبديهي است انتخاب نوع فعاليت

 . .مورد تائيد کميته تخصصی استان باشدهمچنين 

  اجرای بيش از يک فعاليت فوق برنامه در هر روز ممنوع می باشد. 

  درصد  13هاي فوق  برنامه كامالً اختياري بوده و بايستي با رضايت كتبي والدين  باشد و شهريه هر فعاليت حداكثر شركت كودكان در هريك از فعاليت

لایر 3460000( يک ستاره مشروط) بطور مثال شهريه کالس فوق برنامه کودکان نوباوه در مهدکودک تمام وقت . . باشدميشهريه نهايی هر مهدكودك 

 .در طول سال می باشد

  ودک مذکور به کاگر کودکی مايل به استفاده از فعاليت فوق برنامه نمی باشد در زمان اجرای فعاليت فوق برنامه ارائه خدمات مرافبتی، آموزشی و پرورشی

 نبايد مختل گردد 

 در صورتی که کودکان :چنانچه کودکان به صورت گردشی از شيفتهای مهد کودک استفاده نمايند برای دريافت شهريه ميانگين شيفتها محاسبه گرددتبصره

 . لایر دريافت گردد130000شيفت درماه از مهد کودک استفاده نمايند به ازای هر شيفت اضافه مبلغ  25بيش از 

 نها مجاز به هزينه سرويس اياب و ذهاب كودكان با توافق والدين و مهدكودك بطور جداگانه  و در قالب قراداد اخذ خواهد شد، بديهي است مهدهاي كودك ت

 .هستند هاي معمولهاي داراي مجوز و رانندگان با صالحيت و متعهد و ترجيحاً داراي راننده بانوان  با رعايت تعرفهاستفاده از سرويس

  تحت هر عنوان در قالب قرارداد با والدين به منظور ارائه خدمات ويژه و تخصصي و يا اخذ ( دريافت اصل شناسنامه)دريافت هرگونه وجهي يا تعهدي

 .باشدرضايت از والدين تحت اين عناوين و يا به هر شكل ديگري ممنوع مي

 را بصورت ماهيانه، فصلي و يا با توافق والدين به نحوه  ديگري در يافت دارند و در صورت  باشند شهريه ساليانه مهد کودک مهدهاي كودك مجاز مي

 .باشد و شهريه ماههای بعد می بايست مسترد گرددانصراف كودك از دريافت خدمات، مهدكودك  فقط مجاز به دريافت شهريه آن ماه بصورت كامل مي

  اطالع طرفين از تعهدات و خدمات مهدهای کودک ، ضروری است فرم قراداد دريافت خدمات رشد و تکامل در راستای حمايت از والدين و مهد های کودک و

 . در اختيار کليه والدين قرار گرفته تا  هنگام ثبت نام کودک تکميل گردد ( فرم پيوست )همه جانبه فی مابين مهد کودک و والدين 

  جهت ثبت هرگونه شکوائيه و پيگيری در دسترس می باشد3000012333بهزيستی کشور به شماره سامانه پيامک دفتر امور کودکان و نوجوانان. 

 

 .دسهحل هٌاسة ٍدسهؼشض دیذػوَم ٍالذیي ًصة گشدد A3جذٍل ضْشیِ دسواغز 

 اٍلیای هحتشم هي تاضٌذ آهادُ پاسخگَیي تِ سؤاالت( 36243091)ٍ اداسُ تؼضیشات   32292103-5دفتشاهَس وَدواى اداسُ تْضیستي ضْشستاى اصفْاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صثح8تا   19ساػت ضة20صثح تا7 ػصش 17صثح تا7 ضة 20الي13  -14صثح تا7 گشٍُ سٌي

 2820000 3500000 3320000 2940000 (هاّگي 24هاُ تا  6)ضیشخَاس 

 2554000 3220000 3049500 2660000 (هاّگي  36تا  24)ًَپا 

 3500000 3320000 2960000 (هاّگي 72تا  36)ًَتاٍُ  
2477000 



 

 
 اداسُ ول تْضیستي استاى اصفْاى

 ػاًٍت اهَس اجتواػيم

 دفتش وَدواى ٍ ًَجَاًاى
 

 ( 3 -6گشٍُ سٌي )97-98اصفْاى دس سال آهَصضي  ستاى جذٍل ضْشیِ سٍستا هْذ ّای ضْش

 
 

 ساػت فؼالیت
 
 
12-8 

 
 
15-8 

 
 هیضاى ضْشیِ

 
 سیال 1250000

 
 سیال  1600000

                                                                                                                                                                                    
  اتلیت اجشا داسد 1398تیشهاُ سال ضْشیِ اتالغي اص اٍل. 

 ِسغح دٍ  دسصذ، 10تَدُ ٍ عثك سٍال سٌَات گزضتِ ضْشیِ هْذّای وَدن سغح یه ( ضْشیِ هْذّای وَدن ػادی) ضْشیِ هزوَس ضْشیِ پای

 .تثیطتش اص ضْشیِ پاعغیِ دس ًظش گشفتِ ضذُ است دسصذ30دسصذ ٍسغح چْاس 23ٍ  سغح سِ  دسصذ16

  تاضذتِ ػْذُ هْذوَدن هي...( دستوال واغزی ٍ ًظیش هایغ دستطَیي، )تْیِ ٍ تأهیي لَاصم تْذاضتي هصشفي. 

 تاضذ لیىي تِ هٌظَس سفاُ حال ٍالذیي ٍ دس صَست سضایت آًاى ٍ پشداخت ّضیٌِ هشتَعِ هيتْیِ لَاصم التحشیش هَسد ًیاص وَدن تش ػْذُ ٍالذیي هي-

 گرددلایر تعيين می 450000هزينه لوازم التحرير ماهيانه  .تَاًذ تَسظ هْذوَدن تْیِ گشدد

 تطشط تىاسگیشی هشتیاى داسای هْاست ٍ واست هشتیگشی   (ًوایذتؼذاصظْش فؼالیت هي 15صثح لغایت 7هْذوَدوي وِ اص ساػت )ّش هْذوَدن توام ٍلت

هجوَع یه هْذ تٌاتش ایي دس ( سغح یه لغایت سغح  چْاس )هي تَاًذ تا تَجِ تِ ستثِ ای وِ وسة ًوَدُ تِ ّواى تؼذاد فؼالیت فَق تشًاهِ اجشا ًوایذ

 :فؼالیت اجشا ًوایذ( 5)سغح  چْاس هي تَاًذ حذاوثش 

 تایست دس ساستای سضذ ٍ تىاهل ّوِ جاًثِ وَدواى تَدُ ٍ واهالً هٌغثك تش فشٌّگ اسالهي ٍ ایشاًي  ٍ ّای فَق تشًاهِ هيتذیْي است اًتخاب ًَع فؼالیت

 . .ّوچٌیي هَسد تائیذ وویتِ تخصصي استاى تاضذ

  اص یه فؼالیت فَق تشًاهِ دس ّش سٍص هوٌَع هي تاضذ اجشای تیص. 

 گشدد وِ ّای فَق واهالً اختیاسی تَدُ ٍ تایستي تا سضایت وتثي ٍالذیي تاضذ ٍ ضْشیِ آى ًیض جذاگاًِ هحاسثِ هيضشوت وَدواى دس ّشیه اص فؼالیت

يک ) ل شهريه کالس فوق برنامه کودکان مهدکودک تمام وقت بطور مثا .تاضذدسصذ ضْشیِ ًْایي ّش هْذوَدن هي 13ضْشیِ ّشفؼا لیت  حذاوثش 

 .لایر در طول سال می باشد1870000( ستاره مشروط

  به کودک مذکور اگز کودکی مایل به استفاده اس فعالیت فوق بزنامه نمی باشذ در سمان اجزای فعالیت فوق بزنامه ارائه خذمات مزافبتی، آموسشی و پزورشی

  نبایذ مختل گزدد

  تٌْا ّضیٌِ سشٍیس ایاب ٍ رّاب وَدواى تا تَافك ٍالذیي ٍ هْذوَدن تغَس جذاگاًِ  ٍ دس لالة لشاسداد اخز خَاّذ ضذ، تذیْي است هْذّای وَدن

 .ستٌذّای هؼوَل ُّای داسای هجَص ٍ ساًٌذگاى تا صالحیت ٍ هتؼْذ ٍ تشجیحاً داسای ساًٌذُ تاًَاى  تا سػایت تؼشفِهجاص تِ استفادُ اص سشٍیس

 ضْشیِ هاّیاًِ ّشوَدن دس ّش گشٍُ سٌي تمسین :ضْشیِ ّش ساػت اضافِ فؼالیت هْذوَدن دس ّش گشٍُ سٌي اص عشیك صیش هحاسثِ خَاّذ ضذ

ساػت، ًیوِ ٍلت 192ساػت فؼالیت ػادی هْذ وَدن توام ٍلت )تشساػت فؼالیت ػادی هْذوَدن دس عَل یه هاُ تشای ّواى گشٍُ سٌي

 (192تقسيم بر1600000هزينه يک ساعت اضافی برای هرکودک نوباروه تمام وقت به صورت زير محاسبه می گردد) ل بصورت مثا (ساػت96

  تحت ّش ػٌَاى دس لالة لشاسداد تا ٍالذیي تِ هٌظَس اسائِ خذهات ٍیژُ ٍ تخصصي ٍ یا اخز ( دسیافت اصل ضٌاسٌاهِ)دسیافت ّشگًَِ ٍجْي یا تؼْذی

 .تاضذًاٍیي ٍ یا تِ ّش ضىل دیگشی هوٌَع هيسضایت اص ٍالذیي تحت ایي ع

 تاضٌذ ضْشیِ سالیاًِ هْذ وَدن  سا تصَست هاّیاًِ، فصلي ٍ یا تا تَافك ٍالذیي تِ ًحَُ  دیگشی دس یافت داسًذ ٍ دس صَست هْذّای وَدن هجاص هي

 .ضذتااًصشاف وَدن اص دسیافت خذهات، هْذوَدن هجاص تِ دسیافت ضْشیِ آى هاُ تصَست واهل هي

  دس ساستای حوایت اص ٍالذیي ٍ هْذ ّای وَدن ٍ اعالع عشفیي اص تؼْذات ٍ خذهات ، ضشٍسی است لزا همتضي است فشم لشاداد دسیافت خذهات

 . .دس اختیاس ولیِ ٍالذیي لشاس گشفتِ تا  ٌّگام ثثت ًام وَدن تىویل گشدد ( فشم پیَست )سضذ ٍ تىاهل ّوِ جاًثِ في هاتیي هْذ وَدن ٍ ٍالذیي 

  جهت ثبت هرگونه شکوائيه و پيگيری در دسترس می باشد3000012333سامانه پيامک دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزيستی کشور به شماره. 

 .دسهحل هٌاسة ٍدسهؼشض دیذػوَم ٍالذیي ًصة گشدد A3جذٍل ضْشیِ دسواغز 

 .آهادُ پاسخگَیي تِ سؤاالت اٍلیای هحتشم هي تاضٌذ( 3 6243094)دفتش اهَس وَدواى اداسُ  تْضیستي ضْشستاى ٍ اداسُ تؼضیشات 
 

 

 


