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 امور کودکان ونوجواناننام دفتر:

 

 عنوان فعالیت : پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست نزد خانواده جایگزین

 

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

 
تقویت برنامه مراقبت از فرزندان در درون خانواده می باشد به همین  از آنجا که سیاست اصلی دفتر امور کودکان و نوجوانان 

منظور تقویت و گسترش طرح مذکور از شیوه های مختلف نظیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده هایی که واجد 

های ارزیابی عملکرد  است و یکی از مالک شرایط الزم برای ورود بچه ها به عرصه خانوادگی را داشته اند در دستور کار قرار گرفته

ای هافزایش نسبت فرزندان نگهداری شده در خانواده به نسبت فرزندان مقیم در خانه  کودکان و نوجوانانبرنامه های دفتر امور 

به همین منظور طراحی برنامه هایی که بتواند زمینه ورود فرزندان را به فضای خانواده ها فراهم  ،می باشد انو نوجوان ان کودک

 از اولویت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا کمک به خانواده ها جهت مراقبت از کودکان در خانواده است. نماید

 هدف کلی :

 

 ها و مشکالت بعدی  و پیشگیری از بروز آسیب انو نوجوان ان از ورود کودکان به خانه های کودک پیشگیری

 اهداف اختصاصی:
 

 نگهداری فرزندان در مراکز  کاهش زمان-1

 انتقال فرزندان به خانواده در راستای تحکیم و باز پیوند خانواده-2

 ها و مشکالت نگهداری و مراقبت فرزندان در خانواده پیشگیری از بروز آسیب-3

 فرآیند اجرا:

 بهره گیری از نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان مجرب استانی و ستادی-1

 تمام شده مراقبت فرزندان در خانواده هزینهتعیین -2

 پایش، کنترل و نظارت و تحلیل داده ها در پایگاه آماری دفتر-3

 
 

 (زیستی ، خویشاوندانجایگزین)فرزندان بی سرپرستی که با نظارت سازمان بهزیستی درون خانواده های جامعه هدف: 

 مراقبت و پرورش قرار می گیرند.تحت به اشکال گوناگون 
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 عنوان / فعالیت : توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در خانواده از طریق مراکز غیردولتی

 

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

 
خانواده  تحت سرپرستی سازمان قرار دارند که به دلیل کودک بی سرپرست در قالب برنامه مراقبت در  10111در حال حاضر حدود 

پراکندگی محل اقامت و تعداد کم نیروی کارشناسی مددکاری نظارت بر زندگی آنان در سطح مناسبی اجرا نمی شود که ادامه این 

مات مددکاری ،نحوه ارائه و روند در بحث نظارت ، سازمان را با چالش اساسی در این رابطه روبرو خواهد کرد. لذا نظر به اهمیت خد

های موجود در زمینه  نظارت بر آن در حمایت از این کودکان لزوم توجه بیشتر به این امر احساس گردید. لذا با توجه به محدودیت

 کارگیری نیروی متخصص مددکاردر بخش دولتی متناسب با تعداد و نیاز فرزندان و خانواده آنان و همچنین عدم وجود امکاناته ب

های مددکاری و مراکز غیر دولتی  ها به کلینیک ، ضرورت سپردن بخشی از این فعالیت در بخش دولتیهای پشتیبانی  و حمایت

 به اجرا درآمد. 1330ها مشغول فعالیت هستند مدنظر قرار گرفت و این طرح از سال  موفق که در استان

                     رنامه مراقبت ارتقاء سطح کیفیت خدمات مددکاری اجتماعی در ب هدف کلی :

 فرآیند اجرا:

شناسایی و انتخاب کلینیک های مددکاری، مؤسسات خیریه و مجتمع های خدمات بهزیستی غیردولتی واجد شرایط فعال و  -1

 موفق در سطح استان با تایید کمیته شبه خانواده. 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری سالیانه بین بهزیستی استان و مراکز غیر دولتی واجد شرایط.  -2

 معرفی فعالیت هایی که می بایست توسط مرکز غیر دولتی مجری طرح انجام شود به مراکز طرف قرارداد توسط سازمان.  -3

 برنامه ریزی و آموزش پرسنل مراکز غیر دولتی طرف تفاهم نامه  -4

 خالصه پرونده ی فرزندان گروه هدف به مراکز غیر دولتی  انتقال تصویر -5

آماده سازی خانواده ها و فرزندان و توجیه آنها نسبت به انتقال پرونده به مراکز غیر دولتی از طریق معرفی آنان به مرکز طرف  -6

 تفاهم نامه و انجام هماهنگی های الزم توسط امور شبه خانواده استان.

هزیستی شهرستان ( بر عملکرد مرکز غیر دولتی طرف تفاهم نامه توسط بهزیستی استان به مرکز معرفی کارشناس ناظر )ب -7

 طرف تفاهم نامه.

ارائه خدمات مورد نیاز به فرزندان توسط مرکز غیر دولتی طرف تفاهم نامه مطابق با ضوابط و مقررات  و دستورالعمل های دفتر  -8

 امور کودکان و نوجوانان 

د در رابطه با خدمات ارائه شده به فرزندان به صورت فصلی توسط مرکز غیر دولتی طرف تفاهم نامه به ارائه گزارش عملکر -9

 بهزیستی شهرستان و به صورت ساالنه توسط بهزیستی استان به دفتر امور کودکان و نوجوانان 

اهم ستان به مراکز طرف تفپرداخت هزینه خدمات ارائه شده براساس ضوابط تعیین شده در تفاهم نامه توسط بهزیستی ا -01

 نامه. 

شامل فرزندان تحت مراقبت در خانواده  "مراقبت در خانواده" فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در برنامه  جامعه هدف:

زیستی، جایگزین )فرزندخوانده ، خویشاوند و غیر خویشاوند ( و فرزندان ترخیص شده که به صورت مستقل یا در کنار خانواده 

 زندگی می کنند. 
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 عنوان فعالیت : حمایت های اجتماعی از فرزندان ترخیصی

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

ترخیص می گردند از اولویت  اننوجوان و اناجتماعی و توانمند سازی فرزندانی که از خانه های کودک از آنجا که حمایت

 ههای مختلف گردد، لذا دولت مکلف است ب های مهم این دفتر می باشد و عدم توجه به آن می تواند باعث بروز آسیب

نه کودکان گو زمینه ها برای فرزندان ایفاء نماید. این گر و پشتیبانی کننده را در همۀ قانونی آنان نقش حمایت عنوان ولیّ

اجتماعی و فرهنگی بسیاری روبرو میشوند و در  در ادامه زندگی اجتماعی گاهی با موانع و مشکالت عدیده اقتصادی،

ی ا و مسائله در حل بحران،منزله خانواده خود قلمداد نموده ه زمان مواجه با بسیاری از این مسائل دولت )بهزیستی ( را ب

های موجود نشان میدهد که بسیاری از فرزندان  که با آن دست به گریبان شده اند از دولت یاری می طلبند. بررسی

هایی نظیر طالق و جدایی، از دست دادن سرمایه کار و شغل، نداشتن مسکن و سرپناه  ترخیص شده در زمان بروز بحران

 دلیل عدمه گیرند و در چنین مواقعی ب های جدی قرار می .... در معرض آسیبدلیل هزینه های باال و..ه مناسب و ثابت ب

 خواهند بود.نارائه خدمات مورد نیاز قادر به  پیش بینی منابع اعتباری مشخص سیستم های حمایتی 

 هدف کلی :

 کمک به موفقیت فرزندان در زندگی مستقل

 اهداف اختصاصی:

 های احتمالی پیشگیری از آسیب -1

 نیازهای ضروری فرزندان در آغاز زندگی مستقلتامین  -2
 

 فرآیند اجرا:

 با بهره مندی از نظرات کارشناسان استان ها بازبینی دستورالعمل انتقال فرزندان به زندگی مستقل -1

 اطالعات از فرزندان مشمول تنظیم آمار و تهیه و آوری و گرد -2

وضوابط موجود از طریق کار کارشناسی و اقدامات شناسایی فرزندان واجد شرایط بر اساس قوانین و مقررات  -3

 مددکاری اجتماعی

 بر آورد نیاز مالی هر استان به تناسب  تعدادفرزندان  ترخیص شده در آن استان   -4

 پرداخت هزینه به همراه ارائه خدمات مددکاری اجتماعی ومشاوره ای مورد نیاز به فرزندان ویا خانواده های آنان -0

 سال پس از ترخیص0وضعیت فرزندان ترخیص شده تا  نظارت کار شناسی بر -6

 

نفر از فرزندان  011فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل)ترخیص شده( که بر اساس پیش بینی ساالنه حدود جامعه هدف:  

 استان های کل کشور مشمول خدمات این طرح قرار می گیرند.
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 عنوان فعالیت : فرزندخواندگی ) سرپرستی دائم(

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

ن توانند، جایگزیهای بسیار نمیمراکز اقامتی شبانه روزی به رغم تالش برای ارائه خدمات مورد نیاز، صرف وقت و هزینه

مناسبی برای ایفاء تمام وظایف و نقش های خانواده باشند. بر همین اساس؛ دانش روانشناسی بر حضور کودک در کانون 

ها و مراکز نگهداری شبانه روزی را تا حد ممکن مردود دانسته است. ارگاهخانواده تأکید نموده، حضور کودکان در شیرخو

اجتماعی برای رشد  –سرپرستی کودکان بدون سرپرست در خانواده های جایگزین عالوه بر فواید چشمگیر روانی 

ند موجب کودکان، در جهت کاستن ناهنجارهای روانی زن و شوهر محروم از نعمت فرزند نیز کارساز است و می توا

 استحکام بنیان خانواده باشد. 

پرورش و تربیت انسان هایی به هنجار و سالم به نحوی که بتوانند با ورود به صحنه اجتماع به صورت مستقل هدف کلی : 

 و متکی به خود به ایفای نقش پردازند و برای خود و جامعه فردی مفیدی باشند 

 اهداف اختصاصی:

 فرزندان تحت سرپرستی و تالش در جهت توانمندسازی آنان در بستر خانوادهقاء کیفیت زندگی ارت

انجام بازدید منزل و تهیه   –3انجام مصاحبه اولیه با متقاضیان  -2اخذ تقاضانامه مشترک متقاضیان  -1فرآیند اجرا:

معرفی به مراجع  –0معرفی به مشاور فرزندخواندگی به منظور انجام مصاحبه های تخصصی  -4گزارش جامع مددکاری 

تشکیل کمیته فرزندخواندگی و طرح  -6های عدم سوء پیشینه،  سالمت جسمی و روانی و ... ذیصالح جهت اخذ گواهی

صدور  -3معرفی متقاضیان به دادگاه  جهت تشکیل پرونده قضایی  -0پرونده در آن درصورت تایید صالحیت متقاضیان 

نظارت بر وضعیت کودک  -11تحویل طفل و تکمیل صورتجلسه تحویل  -9لح قرار آزمایشی شش ماهه توسط دادگاه صا

معرفی به ثبت احوال  -12صدور حکم قضایی  -11در خانواده و تهیه گزارش جامع مددکاری و ارائه به مرجع قضایی 

 اخذ تعهدات مالی از سرپرستان -13جهت صدور شناسنامه 

 ی که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: سال 16کودکان یا نوجوانانی زیر   جامعه هدف:

 منصوب وصی و جدپدری مادر، پدر،یا . باشد نداشته وجود آنان پدری دج و مادر پدر، از یک هیچ شناخت امکان-الف

 از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشد.

و تا زمان دو سال از تاریخ  افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیت دار به سازمان سپرده گردیده  -ب

سپردن آنان به سازمان ، پدر، مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده 

 باشند.
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 جهت اشتغال()حمایت از فرزندان های همیار فرزندان ترخیصی عنوان فعالیت: تشکیل گروه

 

فراهم نمودن زمینه های مشارکت فرزندان تحت پوشش در حل مسایل و مشکالت به منظور تاریخچه و ضرورت اجرا: 

اجتماعی ؛ -خود در دوران پس از ترخیص و شروع زندگی مستقل در ورود به عرصه جامعه وکسب استقالل اقتصادی

گروه  36با  "صیهای همیار فرزندان ترخی ایجاد وراه اندازی گروه"با تشکیل و راه اندازی طرح 1336این دفتر از سال 

آن دسته از فرزندانی که به سن ترخیص رسیده و توانایی های الزم ، براساس طرح  استان کشور اقدام نمود. 16و در 

ر و داشتن تجربه یا تبحّ بر اساس عالیق ،برای شروع زندگی مستقل را کسب نموده اند در گروه های پنج الی هفت نفره

در این فعالیت با توجه به  می نمایند.اقدام یا هنری؛ به اشتغال ودرآمد زایی  ای؛حرفه  الزم در یک رشته خاص  فنی؛

 استقبال فرزندان ممکن است اعتبارات در قالب خود اشتغالی و بدون گروه های همیار نیز تخصیص یابد.

 کسب استقالل و توانمند سازی فرزندان در بدو ورود به جامعه  هدف کلی :

 اهداف اختصاصی:

 پرورش و ارتقاء سطح مهارت ها و فنون شغلی فرزندان.-1

 روهی.گپرورش مهارت های اجتماعی از طریق شرکت فعال در کارهای -2

 فراهم نمودن تسهیالت شغلی  پس از اخذ گواهی حرفه آموزی مثال :اعطای وام خود اشتغالی.-3

 فرآیند اجرا:

جنسی،تحصیلی؛ اعتقادی از طریق   درنظر گرفتن شرایط سنی، انتخاب و چیدمان مناسب افراد یک گروه با رعایت و-1

تهیه وتکمیل پرونده هریک و ارسال  انجام مصاحبه فردی با هریک از آنها توسط کارشناس شبه خانواده شهرستان،

 گزارش جامع به بهزیستی استان .

توسط کارشناس مسئول استان، انجام مشاوره فردی  با هریک و متعاقب آن مشاوره  "گروه همیار  "بررسی پرونده -2

 گروهی با تمام اعضاء گروه با هدف همگن بودن یا نبودن آنها . 

 معرفی گروه جدید به کمیته شبه خانواده استان جهت  بررسی و اعالم نظر نهایی.    -3

های همیار و گرایش به ایجاد مشاغل فردی، اعتباری برای  ه عدم استقبال برای تشکیل گروهبا توجه ب 1396سال  از

 در نظر گرفته شده است. سال دارای گواهی مهارت از محل اعتبارات گروه همیار 13خود اشتغالی فرزندان باالی 

 

کلیه فرزندان ترخیص شده به خانواده و زندگی مستقل؛ و نیز فرزندان در شرف ترخیص مقیم خانه های  جامعه هدف:

 کودکان و نوجوانان که به سن قانونی رسیده و توانایی مشارکت در کار گروهی را دارند؛ می توانند مشمول طرح باشند.
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 فرزندپذیری عنوان  فعالیت :خدمات مشاوره ای و روانشناختی در فرایند

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

از آنجا که فراهم شدن شرایط مساعد مراقبت و پرورش فرزندان نزد متقاضی/متقاضیان، مستلزم گزینش و انتخاب 

خانواده های اصلح و واجد شرایط می باشد و ازجمله شروط الزم و ضروری برای پذیرش فرزند، برخورداری از بهداشت 

لذا ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی در فرایندفرزندپذیری ضروری می باشد و استمرار و سالمت روانی است، 

 های فرزند پروری والدین امری اجتناب ناپذیر مشاوردرتمام مراحل رشدی فرزند برای تقویت مهارت ارتباط روانشناس و

 است.

 هدف کلی :

 فرایند  فرزند پذیریمشاوره ای و روانشناختی در تخصصی مطلوب و ارائه خدمات 

 اهداف اختصاصی:

 گزینش متقاضی/متقاضیان دارای سالمت و بهداشت روان جهت پذیرش و مراقبت و پرورش فرزندان -1

 پیشگیری از بروز آسیب های احتمالی به فرزندان در خانواده های فرزندپذیر-2

 فرآیند اجرا:

 ره فرزندپذیریانتخاب مشاوران و روانشناسان واجد شرایط ارائه مشاو-1

 شرکت مشاوران و روانشناسان منتخب در دوره های آموزشی مربوطه-2

های روان  های موجود )اجرای آزمون ارزیابی متقاضی/متقاضیان توسط مشاوران و روانشناسان بر اساس شاخص-3

 ،پرسشنامه ها و مصاحبه های بالینی (  شناختی

 تحلیل نتایج و اعالم نظر تخصصی در مورد سالمت و بهداشت روان متقاضی/متقاضیان  -4

 تدوین برنامه های مداخالتی مشاوره ای و روانشناختی در صورت نیاز برای فرزند و متقاضی/متقاضیان  -0

 مشاور در سطح کشور مشغول اراده خدمات مشاوره روانشناختی می باشند. 240در حال حاضر  

 معه هدف:  جا

 کلیه متقاضی/متقاضیان فرزندپذیری مراجعه کننده به سازمان بهزیستی-1

 فرزندان واجد شرایط واگذاری به متقاضی/متقاضیان  -2
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 فرهنگی فرزندان تحت سرپرستی–عنوان فعالیت :توانمندسازی اقتصادی 

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

های مختلف  ، آموزشدر خانه و خانواده ابعاد مختلف شخصیت فرزنداندربرنامه مراقبت از کودکان به منظور پرورش 

نیازها و توانایی های آنان و به منظور ایجاد و ارتقاء  فردی،های  ها متناسب با ویژگی پیش بینی شده است. این آموزش

های زندگی،  مهارتلذا نوجوان تحت حمایت ضمن آموزش  توانمندی های فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف می باشد.

شیوه های گذران معاش را با اتکا به همت ، متناسب با توانایی خود و نیاز جامعه می بایست با یادگیری حرفه مورد عالقه،

 و پشتکار خود و در سایه آرامش درونی متاثر از آموزه های اخالقی و دینی بیاموزد.           

 هدف کلی :

  در خانه و خانواده توانمندسازی نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستیارتقاء کیفیت زندگی فرزندان و 

 اهداف اختصاصی:

 های زندگی حرفه ای و مهارت های شغلی، تقویت مهارت-1

 توسعه کار آفرینی واشتغال پایدار-2

 فرایند اجرا:

در خانه  ویژگی های شخصیتی آنانشناسایی استعداد های فرزندان در زمینه های ورزشی، حرفه ای و ....متناسب با -1

 و خانواده

 تنظیم جدولی اعم از مشخصات فرزندان و مهارت های مورد عالقه آنان.-2

ثبت نام و پیگیری تا دریافت گواهینامه کسب مهارت و توانمندی در رشته انتخابی صورت پذیرفته و در صورت نیاز -3

 اقدام جهت کارآموزی و تقویت مهارت 
 

 جامعه هدف:  

ی سازمان بهزیستی در خانواده و خانه هاسرپرست ساله تحت10تا  0کودکان و نوجوانان   
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 مرکز رفاه کودک و خانواده

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

برنامه ریزی و سیاست گذاری در حمایت و تامین رفاه کودک و خانواده ها در شرایطی که کشور در مسیر توسعه قرار داشته و 

سیاست افزایش جمعیت را دنبال می کند ضرورتی اجتناب ناپذیر است زیرا والدین پر مشغله امروز که آمال بزرگی برای فرزندان 

دغدغه رشد، پیشرفت و مراقبت از کودک به موضوع رفاه و آسایش خانواده توجه زیادی دارند خود در سر می پرورانند عالوه بر 

و در شرایطی که امکان مراقبت تمام وقت از کودک برای خانواده وجود نداشته و سیستم های مراقبتی سنتی حضور ندارند و یا 

 21تربیت نسلی  با کفایت، متناسب با اهداف سند چشم انداز کمرنگ تر شده اند، ترغیب خانواده ها به فرزند آوری و اطمینان از 

ساله و برنامه های توسعه ای کشور مستلزم فراهم نمودن ساختارهایی برای ارایه خدمات رفاهی و پاسخگویی شایسته به نیازهای 

کودک تدبیر شده است. ولیکن خانواده و جامعه می باشد. خوشبختانه این نیاز برای گروه سنی زیر شش سال در قالب خدمات مهد 

کودکان سن دبستان خانواده های شاغل و یا خانواده هایی که به دلیل مشکالت عدیده برای ایفای نقش های والدینی خود 

 نیازمندحمایت هستند همچنان در انتظار پاسخی مناسب می باشند. 

سال، در قالب عنوان کلی مرکز  12سن شش ماه تا لذا سازمان بهزیستی ضمن سامان دهی کلیه خدمات ارایه شده به کودکان 

رفاه کوک و خانواده به موضوعات تدبیر خدمات نگهداری و مراقبتی از کودکان سنین مدرسه در ساعات عدم حضور والدین در 

ی، برگزاری منزل و ارایه خدمات ارتقایی در قالب برگزاری دوره های آموزشی ویژه والدین، برگزاری اردوههای فرهنگی و تفریح

 دوره های آموزش مهارت های والدینی و ... برای تمامی کودکان توجه دارد.

 هدف کلی :.

 فراهم آوردن  خدمات مراقبتی و تربیتی برای کودکان در راستای تحکیم بنیان خانواده

 اهداف اختصاصی:

 افزایش سطح دسترسی جامعه به خدمات ویژه رفاه خانواده. -1

 مراقبت از کودکان در ساعت عدم حضورسرپرستان ایشان .فراهم کردن امکان  -2

 آموزش مهارت های زندگی به کودکان بر پایه فرهنگ دینی و ملی.  -3

 آموزش سرپرستان در راستای ارتقای سطح مهارت های والدینی . -4

 .تقویت زمینه های بازپیوند کودک و خانواده  -0

 :جامعه هدف

  سال و کمتر ساکن در کالن شهرها. 12کودکان 

  سال و کمتر ساکن در کالن شهرها. 12خانواده های دارای کودک 

 فرایند اجرا:

 درخواست متقاضیان واجد شرایط 

 احراز موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز رفاه مطابق با دستورالعمل این مراکز 

 ودک و خانواده صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اجرای فعالیت بر مرکز رفاه ک 
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 آموزش موسسین ،مسئولین فنی و مربیان مهدهای کودک

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

های شود. برنامههای اولیه بسیار باالست تربیت وآموزش نیز از همان دوران کودکی آغاز میاز آنجائیکه قدرت یادگیری آنها در سال

های رشد جسمانی و تحول شناختی، اجتماعی و عاطفی خود متاثر از ویژگیسال بیش از هر چیز  6فرهنگی و پرورشی سنین زیر

باشد. تالش در جهت تامین و حفظ بهداشت و سالمت جسم و روان و در یک کلمه شخصیت کودکان در زمرۀ اولین کودکان می

الم و مناسب جهت رشد کودکان های سازمان های مرتبط با نظام رفاه اجتماعی است. مهد کودک به عنوان محیطی امن، سماموریت

تواند وظایف خود را اجرا نماید که از مربیان آگاه، مطلع، عالقمند و توانا برخوردار باشد. بنابر این در دوران خردسالی زمانی می

 یکی از مهمترین فاکتورها در تحقق شایسته آموزش کودکان در مهدکودک، تربیت و آموزش افرادی است که به پرورش کودکان

آگاه سازی آنها نسبت به نیازهای مختلف سنین وبه منظور به روز نمودن دانش مدیران و مربیان د لذا در این مراکز مشغول می باشن

برنامه ریزی دوره های آموزشی یکی از امور ضروری دفترکودکان و مختلف رشد و تکامل کودکان خردسال، های کودکی و جنبه

 نوجوانان می باشد.

 هدف کلی :.

 کودک یمهدهاو کمک مربیان   انیمرب ی،فن نیمسئولموسسین،  مهارت و دانش ارتقاء

 اهداف اختصاصی:

 کودک یمهدها انیمرب و( یداخل ریمد و موسس ریمد)یفن نیمسئولارتقاء دانش و مهارت 

 کودک یمهدها یگریمرب و یفن نیمسئول س،یتاس انیمتقاضارتقاء دانش و مهارت 

 :جامعه هدف

 و مراکز رفاه کودک و خانواده کودکهای کودک ،مربیان و مسئولین فنی مهدمدیران 

 فرایند اجرا:

ء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک و مراکز معتبر کهمجوز برگزاری دوره ها را دریافت ارتقابراساس دستورالعمل 

 آموزش ها اجرا می شود. نموده اند 
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 مهدهای کودک ه بندیبنظارت ،ارزشیابی و رت

 

 تاریخچه و ضرورت اجرا: 

امروزه به موازات رشد تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع، برنامه ریزی و گسترش مراکز آموزشی و مراقبتی برای کودکان خردسال 

ن از اهمیت خاصی برخوردار است. همسو با این فرایند، تغییرات و تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاستهای کال

دولت مبنی بر خصوصی سازی خدمات و حمایت از مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در برنامه های آموزشی و فرهنگی جامعه 

تالش نموده است  تا ابزار و مالکهای جدیدی برای تعیین جایگاه این مراکز در نظام   1336دفتر امور کودکان و نوجوانان از سال 

 مهدهای کودک تهیه و تدوین نماید.آموزشی کشور و ارزیابی کارکرد 

 

 هدف کلی :.

 ی کودک.مهدهاسازی خدمات در ارتقاء سطح کیفی و بهینه

 اهداف اختصاصی:

  ایرانی.-ی کودک با شئونات و اخالق اسالمیمهدهای هابرنامهانطباق 

 شرایط فیزیکی و تجهیزات، ایمنی، بهداشت و سالمت،  ازجملهمهدهای کودک ر رعایت حقوق کودکان از ابعاد مختلف د

 ی آموزشی.هاروششایستگی نیروی انسانی، کیفیت محتوا و 

  ی کودکمهدهاآشناسازی مدیران، اولیاء و مربیان با استانداردهای مختلف آموزشی، فیزیکی و ایمنی در 

  ی کودک.مهدهااز طریق ارتقاء کیفیت  هاخانوادهافزایش اعتماد 

 

 :جامعه هدف

 تمامی مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

 فرایند اجرا:

 ارائه چک لیست نظارتی به مهدهای کودک 

 اعالم آمادگی و حضور تیم ارزیاب در مهدکودک 

 ارائه مستندات به کمیته ارزیابی استان 

  ابالغ رتبه مهدکودک 

 

 


