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 شيرخوارگاهبخش سرپرست/ روزي كودكان بيالل مراكز شبانهتأسيس، اداره و انح دستورالعمل

  مقدمه 

مـاه  36از بـدو تولـد تـا     شـيرخواران و كودكـان نوپـا   روزي ي مراقبـت شـبانه  شيرخوارگاه مركزي است كه وظيفـه 

ك اهميـت رشـد و پـرورش مغـز و ذهـن كـود       دليـل  هـا بـه  رخوارگاهكيفيت خدمات ارايه شده در شيدار است. تمام را عهده

ي باشـد. شـرايط نـامطلوب بـدو تولـد، ضـربه      از حساسـيت و اهميـت بـااليي برخـوردار مـي      هاي زنـدگي، در نخستين سال

، شـيرخواران و كودكـان نوپـا   مـدت در مراكـز نگهـداري بـراي     هـاي زنـدگي طـوالني   رواني جدايي از مراقبان اوليه و آسـيب 

منـد جهـت تقويـت    هـا و اقـدامات نظـام   نيازمنـد برنامـه   كنـد كـه  هـاي جـدي مواجـه مـي    رشد و تحول مطلوب را با چالش

ــت    ــيرخوارگاه اس ــب در ش ــاعي مناس ــاطفي و اجتم ــتي، ع ــيط زيس ـــأمين مح ــانواده و ت ــان درون خ ــت از كودك ــه مراقب ب

  .هاي قبلي باشدكه پاسخگوي رشد مطلوب و كاهش آسيباي گونه

  

  اهداف )1ماده 

 الف)هدف كلي:

 هاي اجتماعيردمي و سرمايههاي ماستفاده از ظرفيتبا ه فرزندان ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده ب

 هبردي:اب) اهداف ر

 به خانواده جايگزين تر شيرخواران و كودكان نوپاسازي براي انتقال سريعزمينه .1

  به خانواده مددكاري جهت بازپيوند شيرخواران و كودكان نوپا اقداماتتسهيل در  .2

 رش دلبستگي ايمنايجاد احساس امنيت و پروكمك به  .3

 رشد، تكامل و تعاليفرد هر كودك براي پتانسيل منحصربه تقويتفزايش و ا .4

  ارتباطات بين فرديو  هاي كالميمهارتافزايش  .5

 در شيرخواران و كودكان نوپا حس خودمختاري و استقالل اطراف و تقويت تشويق كنجكاوي در مورد جهان .6

 هاكتشاف و حل مسئل زايش ظرفيت كودك براياف .7

 شيرخواران و كودكان نوپاكمك به پرورش ابعاد جسمي ـ حركتي، شناختي، هيجاني ـ عاطفي و شخصي ـ اجتماعي  .8

  

  ) تعاريف و مفاهيم  2ماده 

  يشهرستان و ياستان ،يكشور ستاد مختلف سطوح در يستيبهز سازمان التيتشك :سازمان .1

نامه دفتر ستادي خانواده) كه در اين شيوه(حوزه شبه كشوردفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي  دفتر ستادي: .2

 شود.ناميده مي

به ماه تمام را  36از بدو تولد تا  شيرخواران و كودكان نوپاروزي ي مراقبت شبانهمركزي است كه وظيفه شيرخوارگاه: .3

 برعهده دارد. جانبه و خدمات تخصصي تحت مراقبتمنظور برخورداري از شرايط مناسب رشد و پرورش همه

 شيرخوارگاه را بر عهده دارد. كه مديريت فردي منتخب موسسه غيردولتي با تاييد دفتر ستادي :فنيمسئول .4

نفر  1شناس و نفر روان 1، كارشناس اجتماعينفر  1از حداقل  منتخب يتيم :سازمان اجتماعي كارشناسي تخصصي تيم .5

 را بر عهده داشته و توسط و... ، بازپيوندفرزندخواندگياز جمله  تخصصي هاينظارتي و فعاليتانجام امور كه كارشناس ناظر 

افزوده مددكار نفر  1 در شيرخوارگاه نوپاشيرخوار و كودك  10به ازاي ظرفيت هر (.شوندمي بهزيستي استان منصوب

 )شودمي
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، يك يا چند مجوز صادره از بيني شدهشود كه پس از طي مراحل پيشبه شخص حقيقي يا حقوقي اطالق مي :صاحب امتياز .6

سوي سازمان بهزيستي اعم از پروانه تاسيس و پروانه فعاليت را دريافت و اقدام به تاسيس مركـز يـا موسسـه غيردولتـي     

  نمايد.مي

 با استان مجوز صدور ونيسيكم توسط دستورالعمل، نيا در شده ينيبشيپ مراحل يط از پس كه يمجوز :ياصول موافقت .7

 و ازين مورد يانسان يروين نيتأم و زيتجه ساختمان، يسازآماده به نسبت تا شوديم صادر انيمتقاض يبرا ماهه18 اعتبار

 منظور به و بار كي تنها ياصول موافقت است ذكر انيشا. ندينما اقدام گفته شيپ زمان مدت در الزم يهاهيدييتأ كسب

  .است ديتمد قابل آن دارنده درخواست به و ماه شش مدت به تيفعال پروانه اخذ يبرا فرصت ياعطا

 يروين يمعرف و نيتأم و زيتجه از پس آن از يبرداربهره و مركز تيفعال تداوم و شروع يبرا كه است يمجوز :تيفعال پروانه .8

  .شوديم صادر ساله 5 اعتبار با ازين مورد يانسان

 مؤسسه تيفعال تداوم و شروع منظور به نايمتقاض يبرا شده ينيبشيپ مراحل يط از پس كه يمجوز :سيتأس پروانه .9

  .شوديم صادر ساله 5 اعتبار با يردولتيغ

 سازمان يسو از سيتاس پروانه افتيدر از پس يرتجاريغ و ياسيرسيغ هدف با كه است ياموسسه :يردولتيغ مؤسسه .10

 و يرانتفاعيغ يولترديغ موسسه نوع دو شامل و شده ليتشك سازمان اهداف يراستا در خدمت ارائه يبرا يستيبهز

  .است يانتفاع يردولتيغ موسسه

هاي حوزه مديركل امور كودكان و نوجوانان(رئيس كميته)، روساي گروه متشكل از ايكميته :يستاد خانوادهشبه تهيكم .11

تماعي با نظر معاون امور اج خانوادهنظر در حوزه شبهصاحبنفر 2خانواده، حوزه شبه انكارشناسنفر از  2خانواده، شبه

   را دستورالعمل نيا فادم ياجرا حسن بر تخصصي نظارت تيمسئولكه ها) (ترجيحا از اعضاي هيئت علمي دانشگاه سازمان

  .بر عهده دارد

 تحت كودكان به مربوط امور هيكل در استان سطح درتخصصي  نظارت و يرگيميتصم مرجع :استان خانوادهشبه تهيكم .12

 ،ياجتماع امور معاون ركل،يمد متشكل از، بازپيوند و فرزندخواندگي رشيپذ جمله از استان يستيبهز يسرپرست

) ازين صورت در(موضوع با مرتبط كارشناس ،يحقوق كارشناس شهرستان، كارشناس و استان خانوادهشبه مسئولكارشناس

  .شوديم هدينام استان تهيكم دستورالعمل نيا در و است مستقر استان يستيبهز ستاد در تهيكم نيا. است

 يسرپرست تحت كودكان تيوضع برتخصصي  نظارت و يريگيپ تيمسئول كه يمرجع :شهرستان خانوادهشبه تهيكم .13

 يستيبهز سيير متشكل از آن اعضاء و دارد عهده بر استان خانوادهشبه تهيكم نظارت با را) خانواده و خانه( شهرستان

 در(موضوع با مرتبط كارشناس و شهرستان خانوادهشبه ارشناسك شهرستان، يستيبهز ياجتماع امور مسئول شهرستان،

  . باشديم) ازين صورت

 اعم و است شده نيتأم سازمان توسط كودكان از تيحما يبرا كه است يمراقبت داتيتمه يتمام شامل :نيگزيجا مراقبت .14

  .باشديم روزيشبانه اقبتمر مراكز در اسكان اي) موقت نيام ،يفرزندخواندگ(نيگزيجا خانواده توسط ينگهدار از

 و مراقبت تيوضع تا شوديم نيگزيجا مراقبت ستميس به كودك ورود به منجر كه است ياقدامات مجموعه :رشيپذ .15

  . شود نييتع و يبررس يو يسرپرست

 ياگذارو به و انجام استان و شهرستان خانوادهشبه تهيكم و مراقبت ميت ياعضا توسط كه است ياقدامات مجموعه :ونديبازپ .16

 كودكان از مراقبت يبرا سازمان تياولو نياول خانواده ونديبازپ. شوديم منجر يستيز خانواده به كودك يسرپرست مجدد

  .است

 .باشديم يقهر يول يسو از منصوب يوص و يپدر جد مادر، پدر، منظور :كودك يقانون سرپرستان اي سرپرست .17

 با مطابق كه است نيگزيجا مراقبت ستميس در بدسرپرستو  ستسرپريب معلول كودكان رشيپذ منظور :سازيشامل .18

 استان در سازيشامل مشترك تهيكم صيتشخ با و دستورالعمل نيا در شده ذكر ضوابط و طيشرا و طرح يياجرا ضوابط

  .شوديم انجام
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مؤثر وي و اقدامات  اي از مدارك، اطالعات و مستندات مربوط به فرزند، خانواده و بستگانمجموعه اجتماعي: پرونده .19

 شود.صورت محرمانه نگهداري مي توسط مددكار اجتماعي تنظيم و به ت است كه از بدو پذيرش كودكاعضاي تيم مراقب

 جانبههمه ، رشد و تكاملپزشكي ت مربوط به امور بهداشتي،ها و گزارش اقدامااي از اطالعات، فرممجموعه :سالمت پرونده .20

  شود.ميتنظيم و براي هر كودك ثبت  تارپرس كه توسط پزشك يا اشيرخواران و كودكان نوپ

  

  نيروي انساني )3ماده 

  تركيب) 3,1

 مسئول فني .1

 نفر) 1 در هر شيفتنوپا كودك شيرخوار و 6به ازاي هر (مربي .2

 نفر) 1در هر شيفت  نوپاكودك شيرخوار و 6به ازاي هر (مربيكمك .3

 ).شودافزوده مي نفر 1 نوپاكودك شيرخوار و  30به ازاي هر و نفر  1شيرخوار و كودك 30تا (مددكار اجتماعي .4

افزوده  نفر 1 در هر شيفت نوپاكودك شيرخوار و  20به ازاي هر نفر و  1شيرخوار و كودك  20تا (يپرستاركارشناس  .5

 ).شودمي

 كودك) 50(ويژه شيرخوارگاه با ظرفيت باالي ك نفر پزشك عموميي .6

 برده شود.وقت بهرهپاره نفر از حضور پزشك 50يت زير با ظرف در شيرخوارگاه :1تبصره

  شود.حراست استان انتخاب  ، تاييد و تحت نظارتمورد نياز در هر شيفت با گزينشبه تعداد  نگهبان :2تبصره

ـ   نيبـه منظـور تـأم    تـيم مراقبتـي   يانسـان  يرويمجموعه ن :3تبصره  ريفرزنـدان در نظـر گرفتـه شـده و سـا      يامـور مراقبت

   گردد. نيتام ازيو... بر حسب ن آشپز، خدمتگذاراعم از  روهاين

مـاه اطالعـات و   3در پروسه انتقـال شـيرخوارگاه از بخـش دولتـي بـه بخـش خصوصـي ضـروري اسـت بـه مـدت             :4تبصره

مرحلـه جابجـايي كاركنـان بايـد بـا نظـارت عاليـه مـديركل          تجربيات از طريق كاركنان فعلي به كاركنان جديد انتقال يابـد. 

 در فراينـد جابجـايي  ي آسـيب هـا را طـي نمـوده و    اي صورت پذيرد كه كاركنان جديد مراحـل احـراز صـالحيت   ن به گونهاستا

مـاه قابـل   1در صـورت تشـخيص مـديركل زمـان جابجـايي نيروهـا تـا        متوجه شيرخواران و كودكـان نوپـا نگـردد.    كاركنان 

  باشد.تمديد مي

  ) شرايط3,2

  است: الزامياحراز شرايط زير  براي اشتغال افراد در شيرخوارگاه

 شرايط عمومي ) 3,2,1

 معتبر بهداشتكارت  .1

  پزشك معتمد سازمان روانپزشك و به تأييد جسم و سالمت اعصاب و روان  گواهي سالمت .2

براي افرادي كه در فرآيند استخدام اين گواهي را (و انجام گزينش اخذ تاييديه صالحيت فردي و اجتماعي حراست .3

 ).اندنداشته

 ).اندبراي افرادي كه در فرآيند استخدام اين گواهي را نداشته(و عدم اعتياد گواهي عدم سوءپيشينه كيفري .4

 

  شرايط اختصاصي) 3,2,2

  :مسئول فني •

  پرستاري ارشديكارشناس ايو (حداقل پزشكي عمومي)  يپزشكدكتراي مدرك تحصيلي  يدارا .1

  حضور تمام وقت در ساعات اداري .2

  باشد.مي خانواده ستاديكميته شبهمنوط به تاييد ول فني مسئصالحيت  تبصره:



٤ 

 

 :مربي •

ـ  روان هـاي  رشـته  در هـاي مـرتبط  رشـته  مدرك تحصيلي حداقل كـارداني دارا بودن  .1  ،)هـا شيگـرا  يتمـام (يشناس

 ييراهنما و مشاوره ،)هاشيگرا يتمام(يتيترب علوم ،ياجتماع خدمات و ياجتماع يمددكار

 هاي ضمن خدمت مصوب سازمانكودك و آموزش آموزشي تربيتگذراندن دوره  .2

 مونث   .3

  سال است.60حداكثر سن و سال 25 يتيترب يپست مرب يتصد يحداقل سن برا .4

 مربي:كمك •

 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم .1

  هاي ضمن خدمت مصوب سازمانگذراندن دوره آموزشي تربيت كودك و آموزش .2

  مونث .3

  سال است. 60سال و حداكثر سن  20 يمربكمك پست  يتصد يحداقل سن برا .4

 ددكار اجتماعي:م •

هـاي مـورد تأييـد وزارت    بودن مـدرك تحصـيلي حـداقل كارشناسـي رشـته مـددكاري اجتمـاعي از دانشـگاه         دارا .1

 آوريبهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فن

  كار به عنوان مددكار اجتماعيماه سابقه 6حداقل  .2

داشـته   ارتبـاط تنگاتنـگ و حسـن تعامـل     تخصصـي كارشناسـي اجتمـاعي اسـتان    اجتماعي بايد با تيم  مددكار تبصره:

  باشد.

 پزشك:  •

ارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    هـاي مـورد تأييـد وز   دارا بودن مدرك تحصيلي حـداقل پزشـكي عمـومي از دانشـگاه    

 پزشكي

ـ   نفـر، در   50ها بـا ظرفيـت زيـر    شيرخوارگاهدر  :1تبصره ـ صـورتي كـه مس ي پزشـك باشـد، نيـازي بـه حضـور      ئول فن

   نيست. يديگر پزشك

  صورت پذيرد.اي توسط پزشك متخصص اطفال پايش رشد و تكامل و ويزيت دوره :2تبصره

 حسب ضرورت انجام پذيرد.  و مراكز درماني به ساير پزشكان متخصص ارجاع :3تبصره

 :  يپرستاركارشناس  •

ـ      ارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    هـاي مـورد تأييـد وز   تاري از دانشـگاه دارا بودن مـدرك تحصـيلي حـداقل ليسـانس پرس

  پزشكي

 نيروهاي خدماتي:  •

گـري  شـده در مركـز نظيـر مسـتخدم، آشـپز و غيـره بايـد شايسـتگي الزم بـراي تصـدي          ساير كاركنان به كار گرفتـه 

  شغل مربوطه را داشته باشند.

  است. رخوارگاهيدر ش غليشبا سابقه  يقبل يروهايبا ن يريبكارگ تياولو تبصره:

  :مصاحبه تخصصيگزينش و ) 3,3

صــورت شـيرخوارگاه   مراقبتـي  كاركنــانكليـه  خــانواده اسـتان بـراي   جـام مصـاحبه تخصصـي توســط كميتـه شـبه     ان .1

  .گيردمي

هاي مصاحبه ارزيابي دانـش و مهـارت مشـتمل بـر قـوانين و مقـررات مـرتبط شـيرخوارگاه، آشـنايي بـا مفـاهيم            محور .2

)، حقـوق كـودك، روانشناسـي رشـد و تحـول كـودك، آشـنايي بـا مشـكالت          مسـئول فنـي  براي پست  (صرفاً مديريت

، شـيرخواران و كودكـان نوپـا   هـاي شـايع   آشـنايي بـا بيمـاري   ، هـاي اوليـه  هاي كمكرفتاري و عاطفي كودكان، مهارت
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قمنـدي بـه كـار بـا     عال ،، تحمـل و تـاب آوري  نفـس اعتمادبـه هاي شخصي مشتمل بـر  بهداشت و ايمني كودك و ويژگي

 باشد.، راز داري و سالمت معنوي ميكودك

ن مـرتبط در جلسـه مصـاحبه دعـوت بـه عمـل       نيـاز از متخصصـا  خانواده استان مجاز خواهد بود در صـورت  كميته شبه .3

 آورد.

و معرفـي  اسـتان  خـانواده  كميتـه شـبه   پيشـنهاد مؤسسـه خيريـه، بررسـي     شـيرخوارگاه پـس از   مسئول فنيانتصاب  .4

مسـتلزم   ويتـداوم خـدمت    شـروع و  .اسـت سـتادي   خـانواده كميتـه شـبه  استان منوط به مصـاحبه و تاييـد    مديركل

 در هر سال است. نسبت به عملكرد اخذ تأييد دفتر ستادي

  گيرد.انجام گزينش توسط مرجع گزينش در سطح استان انجام مي .5

  :هاي آموزشي ضمن خدمت) دوره3,4

ـ    گذراندن دوره .1 هـاي بـازآموزي بهزيسـتي    ا مـوارد ابـالغ شـده از سـوي دفتـر سـتادي و دوره      هـاي آموزشـي مطـابق ب

ــا   ــدن ك ــدمت و گذران ــي دوران خ ــتان در ط ــار   راس ــه ك ــروع ب ــيش از ش ــامي   ورزي پ ــراي تم ــدمت ب ــمن خ و ض

  باشد.اندركاران شيرخوارگاه ضروري ميدست

ت ركـارورزي تحـت نظـا    سـاعته بـه عنـوان   24شـيفت  10براي تصدي شـغل مربـي قبـل از شـروع بـه كـار، گذرانـدن         .2

  شيرخوارگاه الزامي است. فنيمسئول

هـاي آموزشـي ابـالغ شـده توسـط دفتـر سـتادي ضـروري         شـيرخوارگاه گـواهي دوره   فنـي مسئولبراي تصدي پست  .3

  است.

 

  خدمات و شرح وظايف كاركنان) 4ماده

  مسئول فنيالف) 

ليـه كـودك، مفـاد دسـتورالعمل جـاري و      در راسـتاي تحقـق منـافع عا    شـيرخواران و كودكـان نوپـا   ارايه خـدمت بـه    .1

  رات صادره از سوي سازمانها و دستواجراي كليه قوانين، مقررات، بخشنامه

  هاي الزمنظارت بر حسن اجراي وظايف كليه كاركنان و ارايه راهنمايي و حمايت .2

  هاي مرخصي آنانب و تنظيم برنامهامر حضور و غيا يدگي به امور استخدامي كاركنان،رس .3

منظـور بهبـود وضـعيت مراقبتـي، تربيتـي، آموزشـي و فرهنگـي و         الزم بـه  هايهـا و پيشـنهاد  هـا، برنامـه  ه طـرح ارائ .4

  ؤسسه و اخذ تأييد سازماناجراي آن بعد از هماهنگي با م

ي امـور و تشـكيل جلسـات    امنظـور ايجـاد همـاهنگي و حسـن اجـر      بـه هاي مختلف شيرخوارگاه نظارت كلي در بخش .5

ظـر در راسـتاي ارتقـاي كيفيـت     راهنمـايي و تبـادل ن   منظـور مشـاوره،  سـاير كاركنـان، بـه    قبـت و با اعضاي تـيم مرا 

 خدمات

  جهت تنظيم برنامه مراقبتشكيل منظم جلسات تيم مراقبت ت .6

هاي الزم جهـت رسـيدن بـه رشـد جسـماني، شـناختي، هيجـاني، اجتمـاعي و نظـارت دقيـق بـر اجـراي             ايجاد زمينه .7

  مراقبتي موقع برنامه صحيح و به

 نوع پيشامد در حدود مقرراتو پاسخگويي در قبال بروز هر وليت كودكان تحت سرپرستي قبول مسئ .8

  شده به بهزيستي شهرستان و استان هاي حادثگزارش حوادث و بحران .9

، پزشـكي و دارويـي،   از تغذيـه، پوشـاك  (اعم شـيرخواران و كودكـان نوپـا   جهـت پيگيـري نيازهـاي     مكاتبه با مؤسسه .10

 ...) ساني، تفريحي واننيروي 

در مسـير واگـذاري دقيـق، سـريع و قـانوني اطفـال يـا         تخصصي كارشناسـي اجتمـاعي سـازمان   همكاري كامل با تيم  .11

  بازپيوند آنان
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ــره ــئوليت  :تبص ــه مس ــت ب ــا عناي ــئولب ــيمس ــال  فن ــيرخوارگاه در قب ــاش ــان نوپ ــيرخواران و كودك ــدم ش ــورت ع ، در ص

ـ   مؤسسهپاسخگويي مناسب  ضـروري اسـت    و ايجـاد مخـاطره بـراي آنـان،     شـيرخواران و كودكـان نوپـا   اي براي رفـع نيازه

 د.گردبه دفتر ستادي گزارش يا شده و اطالع رساني بهزيستي شهرستان و استان راتب به صورت كتبي به م

 شيرخواران و كودكان نوپاو سالمت  هاي اجتماعينظارت بر تهيه و تكميل پرونده .12

 فعاليت مقرر در ساعات ركزحضور مستمر در م .13

 مقررات، اداره امور داخلي و انجام مكاتبات اداري در چارچوب ركزهاي مريزي و نظارت بر فعاليتبرنامه .14

كـل  اداره بهزيسـتي شهرسـتان و اداره  هـاي ارسـالي و همكـاري بـا     هـا و بخشـنامه  هـا، دسـتورالعمل  نامـه آيـين  ياجرا .15

  بهزيستي استان

تحصـيلي و   ، خـانوادگي، كـارت بهداشـت، تصـوير مـدرك     يل مشخصـات فـرد  هاي نيـروي انسـاني شـام   تنظيم پرونده .16

  هاي مرتبط سازماني و ثبت كامل اطالعات كاركنان در سامانهگواهينامه دوره آموزش

 ريزي براي رفع آنو برنامه شيرخوارگاه رسيدگي به مسائل و مشكالت .17

غفلـت قـرار   مـورد  رد قصـور و  اارش فـوري مـو  گـز  و آزاريبينـي احتمـال وقـوع كـودك    الزام كاركنان به توجـه و پـيش   .18

 ي و مكتوب به بهزيستيرساني آني شفاهو اطالع شيرخواران و كودكان نوپاگرفتن 

 هاي آموزشي و بازآموزي سازماناهدر كارگ كاركنانفراهم آوردن زمينه شركت  .19

 ارهاي الزم براي ارائه به سازمانها و آمتهيه و تنظيم گزارش .20

 يييديه به هنگام مرخصأشرايط به سازمان و كسب تعرفي جانشين واجد م .21

 شيرخواران و كودكان نوپاهداشت فردي و وضعيت تغذيه نظارت بر بهداشت محيط، ب .22

  يا بحرانهاي اوليه در مواقع بروز حادثه اقدام سريع در انجام كمك ريزي برايبرنامه .23

 قام مافوق در چارچوب وظايف كارياجراي دستورات محوله از سوي م .24

 ) مددكار اجتماعيب

اي به عنوان يكي از اعضاي تيم مراقبت، پيگيري و انجام موارد زير را هاي حرفهگيري از دانش و مهارتبهره بامددكار اجتماعي 

 دار است: عهده

ملي كودك تا حصول نتيجه و در صورت نياز پيگيري سند ازدواج دائم  شمارهصدور شناسنامه و و اقدام جهت پيگيري  .1

 شناسنامه والد، كارت اقامت و... موقت مادر، پيگيرييا 

 تا حصول نتيجه شيرخواران و كودكان نوپاصدور بيمه درماني كودك و بيمه تأمين آتيه و اقدام جهت پيگيري  .2

و حق ارث، ديه والدين  دولتي يارانه آزاري،كودك مانند شيرخواران و كودكان نوپااقدام جهت پيگيري مسائل حقوقي  .3

برد در ها ارث ميديده(در صورت شناسايي والدين)، يارانه و... و ثبت مشخصات تمامي افرادي كه كودك از آنحادثه

 پرونده اجتماعي

دو ورود اعم از مجموعه وسائل همراه كودك در بشامل حفظ مدارك و اطالعات هويتي كودك،  پيگيري و اقدام جهت .4

 ثبت همچنينو توسط بخش دولتي به خانواده  انتقالتا زمان  بايگاني ه فرزند ودر پروند ثبت ، نامه وبازيو اسباب لباس

 طالعات هويتي در پرونده اجتماعياثر انگشت كودك و همراهان و اعضاي خانواده وي جهت تكميل ا

 يآزاركودك آثار لحاظ از ليتحو زمان در كودك يبررس ضمن است موظف فتيش پرستار يراداريغ ساعات در :صرهتب

 .دينما اقدام فوق موارد ثبت و جلسه صورت ميتنظ به نسبت

هاي فرهنگي، تربيتي و تفريحي متناسب با سن، مراقبت فعاليت برنامهريزي و اجرا شامل پيگيري و اقدام جهت برنامه .5

 تيم مراقبت يتعامل با ديگر اعضا در كودكان نوپاعاليق و شرايط 

 هاهاي مردمي در راستاي توانمندسازي معيشتي و تربيتي خانوادهي كمكو سامانده خيرين هايدهي مشاركتجهت .6

 جانبه رشدي فرزندانهاي همهو تأمين اولويت (جهت بازپيوند)
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به منظور ها و بازديدها شامل عكس، فيلم و يا گزارش جلسات بانك اطالعات و مستندات مالقاتثبت و بايگاني  .7

اي و اصل محرمانه حرفه امانتداري، با رعايت هاي هويتي در نوجوانياز بحران ريدهي به هويت خانوادگي و پيشگيشكل

 بودن 

... وجود دارد، در صورتي كه واجد رخيص موقت از زندان، بيمارستان وبراي والدين زيستي كه امكان خروج يا ت :1 تبصره

 فراهم شود. شيرخوارگاهصالحيت باشند پس از هماهنگي با مرجع قضايي شرايط مالقات در 

يش از يك ماه ماندگار باشد و هاي جدي روحي، رواني فرزند طي فرايند مالقات كه آثار آن بدر صورت مشاهده آسيب :2 تبصره

  ارسال گردد. به تيم كارشناسي اجتماعي سازماناشد، گزارش مددكاري جويي توسط تيم مراقبت بقابل چارهغير

 شكالت رفتاريدر صورت مشاهده يا تشخيص اختالالت و متيم مراقبت رساني به و اطالع تهيه گزارش مكتوب .8

 فني)(مسئول مافوق هرگونه سوء رفتار به مقامگزارش در مركز و  شيرخواران و كودكان نوپارعايت حقوق نظارت بر  .9

خصصي ارائه اطالعات الزم در خصوص كودك در زمان مالقات متقاضيان فرزندخواندگي با هماهنگي مددكار تيم ت .10

 كارشناسي اجتماعي سازمان

 نتايج آن در پرونده اجتماعي كودكتمام اقدامات ياد شده در باال و ثبت  .11

  پزشك و پرستار) پ

ـ     هـاي حرفـه  پزشك و پرستار ضمن توجه و تعهد بـه كـدهاي اخالقـي و پروتكـل     اي تـيم  اي خـود بـه عنـوان يكـي از اعض

  دار هستند:  زير را عهده ، پيگيري و انجام مواردمراقبت تحت نظر مسئول فني

 هاي سنيهاي مربوطه براي گروههاي پيشگيرانه در حوزه سالمت جسمي و مطابق با پروتكلپايش و مراقبت .1

بر اساس نيازهاي رشدي، سالمت تغذيه، عاليق و مالحظات  شيرخواران و كودكان نوپابرنامه غذايي تنظيم ماهانه  .2

 تغذيه مشورت كارشناسغذايي) با  (براي كودكان داراي رژيم خاصياتغذيه

 هاي شخصي و اجتماعي به مربيانرتهاي الزم براي پيشگيري از حوادث و پرورش مهاآموزش ارائه .3

و راهكارهاي كاهش اين  نسازي و آموزش مربيان درباره علل آ، آگاهنوزاديدر دوران  با توجه به شايع بودن آسپيراسيون تبصره:

 باشد. مشكل ضروري مي

 طباق آن با نيازهاي رشديها و انها و ميان وعدهميزان كالري و مواد مغذي وعدهدريافت سهم وعده غذايي و  برارت نظ .4

هاي هر از طريق ويزيت، شرح حال گيري از مربيان و مطالعه گزارش شيرخواران و كودكان نوپاسالمت جسمي بررسي  .5

نيازمند دريافت اقدامات پزشكي خارج از خانه به خدمات  پايارجاع شيرخواران و كودكان نوبه صورت روزانه و  تشيف

 مورد نياز

 براي رعايت بهداشت دهان و دندانو مربيان نوپا هاي الزم به كودكان آموزش .6

 بيمار يشيرخواران و كودكان نوپابر مراقبت، تغذيه و مصرف دارو در نظارت  .7

 در اين خصوصهاي الزم كاركنان و راهنمايي و شيرخواران و كودكان نوپابر رعايت بهداشت فردي نظارت  .8

 گرمايشي و سرمايشي ايمن و مناسب وسايل و استفاده از هارطوبت و نور مناسب در اتاق نظارت بر تنظيم دماي هوا، .9

 هاي الزم به كاركنان در اين خصوصو ارائه آموزشبر بهداشت وسائل، تجهيزات و محيط نظارت  .10

 از بدو ورود ران و كودكان نوپاشيرخواواكسيناسيون نظارت بر  .11

 مت كاركنان و تمديد كارت سالمتبر سالنظارت  .12

 و كاركنان شيرخواران و كودكان نوپابر رعايت اصول بهداشتي براي پيشگيري از انتقال بيماري به نظارت  .13

ريزي، خون هاي اوليه براي مواردي نظير دسترسي به خدمات اورژانس، تنفس مصنوعي و اقدام در موردكمك آموزش .14

 ... به كاركنانهاي وارد به سر وه به چشم، آسيبهاي واردسوختگي، مسموميت، آسيب

 مواد غذايي و اقدامات بهداشتي آنبر رعايت بهداشت آماده كردن غذا، نگاهداري نظارت  .15

 هاي الزموسايل برقي و وسايل حرارتي و... و ارائه توصيه بر ايمني، تجهيزات از جمله تخت،نظارت  .16

 ماندگيونه آسيب، تأخير و يا عقبجهت رفع هرگو اقدام  شيرخواران و كودكان نوپابه رشد شناختي، جسمي توجه  .17
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 ... در طول اقامت كودكهاي اوليه از قبيل نشستن، راه رفتن، تكلم وآموزش ارائه .18

 هاي شيفتكودك و گزارش سالمتگزارش اقدامات انجام شده در پرونده ثبت  .19

باشد و تنها با تجويز پزشك اطفال در موارد تشخيص اختالالت آور براي كودكان ممنوع ميده از داروهاي خواباستفا :1 تبصره

پزشك اطفال يا متخصص مغز و اعصاب پزشكي، صرفاً با تجويز روانخواب و در دوز مشخص بالمانع است. مصرف داروهاي روان

  نسخه در پرونده سالمت كودك ضروري است. ريه تشخيصي ونظ اطفال براي كودكان دچار اختالل مجاز است و ثبت

ــه ويــژه مربيــان از اثــرات مصــرف داروي  جهــت مــديريت مصــرف دارو، مــي :2 تبصــره بايســت اعضــاي تــيم مراقبــت ب

  مطلع شوند. و همچنين قطع و وصل شدن دارو پزشكي بر وضعيت جسماني، رواني و رفتاري كودكانروان

  مربي ت)

  ي شيرخواران و كودكان نوپاازهايون يريادگي و رشد مراحل و هايژگيو درخصوص الزم اتاطالع وكسب مطالعه .1

  هايژگيو وشناخت يكارشناس اصول تيرعا با قيتحق و مطالعه بر يمبتن يتيترب يزيربرنامه .2

  كودكان با محبت و احترام اعتماد، بر يمبتن و كينزد ارتباط يبرقرار .3

  مراقبت برنامه مرور و نيتدو و كودكان يازهاين شناخت در فعال اركتمش و يميكارت جلسات در منظم شركت .4

  مسئول فني به روزانه منظم يدهگزارش و كودكان به مربوط عيوقا ثبت .5

  استعداد و رغبت عالقه، ذوق، استعداد، بامتناسب  كنندهسرگرم و يآموزش يهافعاليت تدارك .6

  خواب و هيتغذ حيصح عادات جاديا .7

  ياحتمال خطرات و وسوانح حوادث بروز از يريشگيپ نهيزم در ازكودكان مراقبت .8

 مطالــب وانضـباط،  نظـم  نظافــت، خـوردن،  غـذا  معاشــرت، آداب نـه يدرزم ميرمسـتق يوغ ميقتمســ يهـا آمـوزش  ارائـه  .9

  كودكان به سرود و شعر ،يعلم

   كودكان عاطفي مشكالت و رفتاري هاي ناهنجاري شناسايي .10

ــاري .11 ــت همك ــأمين جه ــاين ت ــان يازه ــاديا ،كودك ــرايط ج ــوب ش ــتي مطل ــي ،بهداش ــگيري و ايمن ــوانح از پيش  و س

  ازين قعامو در اوليهامدادرساني 

ـ رعا بـه  الـزام  و مـار يب ازكودكـان  مراقبت امر به نسبت جانبههمه توجه .12 ـ  كامـل  تي  از اعـم  معـالج  پزشـك  يهـا هيتوص

  ...و ييغذا ميرژ دارو، زيتجو

  ...و شستشو ض،يتعو خدمات، ارائه نحوه كودكان، با تاررف نهيزم در كمك مربي عملكرد بر ونظارت تيهدا .13

  مافوق مقام به كودكان به نسبت وغفلت يبدرفتار هرگونه گزارش ارائه .14

  ...و هيتغذ استحمام، ،يداريب خواب، يهازمان در كودكان تيوضع بر كامل كنترل .15

  تغذيه شيرخواران در آغوش و نظارت بر اين امر .16

   اعي سازمانتخصصي كارشناسي اجتمتيم ) ث

كه كارشناس ناظر نفر  1و  شناسرواننفر  1، كارشناس امور اجتماعينفر  1از حداقل تحت نظارت حوزه تخصصي استان اين تيم 

بهزيستي  هاي تخصصي از جمله فرزندخواندگي، بازپيوند و... را بر عهده داشته تشكيل شده و توسطانجام امور نظارتي و فعاليت

افزوده نفر كارشناس امور اجتماعي  1شيرخوار و كودك نوپا در شيرخوارگاه  10به ازاي ظرفيت هر دند(گراستان منصوب مي

در تيم  ). پاداش ويژه به اين تيم به عنوان عملكرد رفاهي توسط معاونت توسعه مديريت و منابع پرداخت خواهد شد.شودمي

  نمايد:موارد ذيل فعاليت مي

  كارشناس ناظر

ــد  ــدر يداراباي ــيلي كم ــ تحص ــديكارشناس ــي در ارش ــته از يك ــايرش ــتاري، ه ــي، پرس ــوم روانشناس ــي، عل  تربيت

ـ  مـديريت  راهنمـايي،  و مشـاوره  خـانواده،  مطالعـات  اجتماعي،علوم    حـداقل  كـاري  تجربـه بـا   اجتمـاعي  مـددكاري  ،يدولت

  ر است:وظائف وي به شرح زي و نيروي رسمي يا پيماني سازمان باشد. مرتبط يكار حوزه در سال 5

 هاي ابالغي سازمانها و بخشنامهنظارت بر حسن اجراي دستورالعمل .1



٩ 

 

 هاي مربوط به مراقبت و نگهداري جامعه هدف شامل غذا، پوشاك، درمان، بيمه و...نظارت بر حسن مراقبت و تأمين هزينه .2

 هاي تجهيزات، توسعه، تعميرات كلي يا جزئي ساختمان شيرخوارگاهنظارت بر تأمين هزينه .3

 نظارت بر به كارگيري استاندارد تيم مراقبتي(مربي، كمك مربي، مددكار و پرستار)  .4

 ريزي جهت ارتقاي نيروي انساني(محتواي آموزشي، برگزاري دوره و...)نظارت بر برنامه .5

 نظارت بر عملكرد مؤسسه خيريه و ارائه گزارش ساليانه به استان و دفتر ستادي .6

 كودكان كرامت و حقوق حفظ با يمردم يهامشاركت جذب وهيش ،يكيزيف يفضا يساز بمناس زات،يتجه نيتأم بر نظارت .7

 هاي شيرخوارگاهنظارت برخط(آنالين) بر شيرخوارگاه از طريق مونيتورينگ دوربين .8

 گزارش موارد الزم بر اساس نقش نظارتي به بهزيستي استان .9

 انجام ساير امور محوله .10

  شناس:و روان )... و مددكار( كارشناس امور اجتماعي

  و از نيروهاي رسمي يا پيماني سازمان باشد. وظائف وي به شرح زير است: مرتبط يكار حوزه در سال2 حداقل كاري تجربهبا 

 شاوند،يخو اي يستيز خانواده تيصالحعدم اي تيصالح يبررس يبرا كودك، خانواده از يليتكم يمحل يهااستعالم و دهايبازد .1

 كودك يتيهو اطالعات يآورجمع خانواده، تيحما شبكه تيتقو و يستيز سرپرستان يتوانمندساز و قوت اطنق بر يمبتن يابيارز

  تياولو در ارتباط حفظ و جاديا اي ونديبازپ امكان يبررس يبرا آن ياعضا با ارتباط و خانواده ييشناسا و

 يصورت در دارد، وجود... و مارستانيب زندان، از موقت صيترخ اي جخرو ندارند را خود فرزند از مراقبت امكان كه يستيز نيوالد يبرا :تبصره

  .شود فراهم رخوارگاهيش در مالقات طيشرا ييقضا مرجع با يهماهنگ از پس باشند تيصالح واجد كه

 عدم اي بازگشت يبرا خانوادهشبه تهيكم در طرح جهت شهرستان يستيبهز به كودك يخانوادگ ياجتماع تيوضع گزارش ارائه .2

 نيگزيجا اي يستيز خانواده به كودك بازگشت

  كودك بودن هيالهومجهول دييتأ صورت در شهرستان يستيبهز به الزم گزارش ارائه .3

 آن از بعد و ماهشش مدت به كودك تيامن نيتأم و سالمت از نانياطم منظور به و انهيماه ونديبازپ صورت در منزل از ديبازد انجام .4

 . ابدي ادامه نظارت يابالغ يهاپروتكل طبق تا سپرده يردولتيغ اي يدولت بخش در خانواده رد مراقبت بخش مددكار توسط

 ياحتمال يهاسكير و خانواده به كودك بازگشت امكان ،يستيز خانواده ينگهدار تيصالح يبررس جهت مالقات نديفرا بر نظارت .5

 هرستانش يستيبهز به ازين مورد گزارش ارائه و خانواده در كودك ينگهدار

 بخش مددكار توسط كه رخوارگاهيش در ميمق فرزندان يمددكار امور موانع رفع يبرا ييراهنما و راهكار ارائه و يكل نظارت .6

 .شوديم انجام يردولتيغ

 )ناظر(مافوق مقام به رفتار سوء هرگونه انعكاس ز ومرك در نوپا كودكان و رخوارانيش حقوق تيرعا جهت اقدام و يريگيپ .7

 جلسات تنظيم برنامه مراقبت فرزندانشركت در  .8

  

 موقعيت مكان شهري، ساختمان، فضاي فيزيكي، تجهيزات، ايمني و بهداشت )5ماده 

 شهريموقعيت مكان) 5,1

بايست به خدمات شهري مانند بيمارستان، پارك و اندازي شود و ميشيرخوارگاه صرفاً در شهرستان مركز هر استان راه .1

 داشته باشد.ي بهداشت دسترسي خانه

 شيرخوارگاه در منطقه مناسب شهري به لحاظ اقتصادي و اجتماعي تاسيس شود. .2

آفـرين از  هـاي خطر محـيط هـاي اصـلي و   خيابـان  اي تعيـين گـردد كـه از   موقعيت مكان شـهري شـيرخوارگاه بـه گونـه     .3

 ه دور باشد.، كشتارگاه و تعميرگاه وسايل نقليمجاورت با مدارس و زلزله و از مناطق مستعد سيلجمله 

 ساختمان) 5,2

شود تا وضعيت تا سطح استاندارد ارتقاء يابد و در صورت استهالك يا فعلي شيرخوارگاه تالش  ساختماندر  در صورت فعاليت .1

 .پذيردعدم تناسب ساختمان با وظيفه محوله، اقدامات الزم با طي مراحل قانوني جهت ساخت شيرخوارگاه جديد صورت 

  صورت خواهد پذيرفت. 28 هيزات شيرخوارگاه از طريق مادهو تج واگذاري مكان .2
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 يمهندس ،يفن گروه يمشورت نظر و يستاد دفتر از الزم يمجوزهابايست قبل از اقدام به ساخت و بازسازي شيرخوارگاه مي .3

 .شود اخذ سازمان

نامه رعايت ضوابط مندرج در آيين(به ويژه مني الزم مطابق با ضوابط شهرداريساختمان اختصاص داده شده، از استحكام و اي .4

 و كنترل و نظارت عالي گروه مهندسي سازمان برخوردار باشد. )2800ها در برابر زلزله، استاندارد طراحي ساختمان

  تاييديه اداره اماكن در صورت جابجايي مكان يا ساخت ساختمان جديد اخذ شود. .5

 مچون آب سالم و بهداشتي، برق، گاز و تلفن، مهيا باشد.دسترسي و برخورداري از كليه تسهيالت و خدمات شهري ه .6

در يك طبقه طراحي شود؛ در صورت تعدد طبقات، جهت تأمين امنيت ترجيحا ساختمان صرفاً در اختيار شيرخوارگاه باشد و  .7

 د.ي همكف قرار گيرهاي مراقبتي در طبقهشود بخشو سهولت انتقال كودكان در مواقع بروز بحران، پيشنهاد مي

تناسب داشته  شيرخواران و كودكان نوپاسازي گردد كه با تعداد اي مناسبفضاي عمومي و فضاي فيزيكي ساختمان به گونه .8

 باشد.

هاي مراقبتي، حداقل رفت و آمدهاي اداري هاي مراقبتي شيرخوارگاه از بخش اداري تفكيك شود به نحوي كه در بخشبخش .9

 انجام شود.

هاي اداري و مراقبتي شيرخوارگاه، مطابق قانون جامع ت افراد داراي نيازهاي ويژه، تمامي بخشجهت تسهيل تردد و فعالي .10

(نظير حذف موانع  .سازي و تجهيز گرددالمللي حقوق معلوالن، مناسبو كنوانسيون بين 1383حمايت از معلوالن مصوب 

 دار و...)ي، آسانسور، صندلي چرخبيني رمپ، توالت فرنگفيزيكي، پيش

ماه است و بايد از ارايه ساير خدمات و  36ساختمان شيرخوارگاه تنها براي ارايه خدمت به كودكان گروه سني بدو تولد تا  .11

  ها در طبقات ساختمان خودداري شود.اندازي ساير بخشراه

  داخليفضاي ) 5,3

 »فضاي مراقبت«و  »(قرنطينه)ورود فضاي مراقبت بدو«، »فضاي فيزيكي مشترك«فضاهاي ضروري شيرخوارگاه در سه بخش 

در  هاي كودكان و نوجوانانها و خانهتفكيك شده است؛ بديهي است رعايت مفاد دستورالعمل بهداشت و ايمني شيرخوارگاه

  فضاهاي ياد شده الزامي است.

  فضاي فيزيكي مشترك) 5,3,1

كودك بتوانند از 20حداكثر  زمانهم طوربهكه  فضاي باز مربع متر6بايد حداقل  سال3تا  2 به ازاء هر كودكحياط فضاي باز:  .1

 استفاده كنند.  آن

 ي شيرخوارگاهو انجام امور ادار جهت بايگاني پرونده كودكان و كاركنان اتاق اداري: اتاقي .2

 هاي مداربسته شيرخوارگاه: محل استقرار مونيتورينگ دوربيناتاق نظارت .3

 هاي مددكاريجهت انجام فعاليت: مددكارياتاق  .4

اين فضا به عنوان اتاق مالقات نيز  .درماني و با تجهيزات الزم براي بازيمربع متر  12تاق مصاحبه: اتاقي حداقل به مساحت ا .5

 قابل استفاده است.

  مجزا و ايمن متناسب با ظرفيت آشپزخانه:  .6

بايست مجهز به فضا مي دور از دسترس كودكان نگهداري شود. اينبايست در فضايي مجزا و بهاتاق تي: وسايل نظافت مي .7

 شير آب گرم و سرد باشد.

 انبار: خارج از فضاي مراقبت تعبيه شود. .8

 رختكن: در مجاورت بخش اداري تعبيه شود. .9

 خانه: خارج از فضاي مراقبت و اداري تعبيه شود.رختشوي .10

 دفتر پرستاري/ پزشكي: اين اتاق در مجاورت بخش مراقبت كودكان تعبيه شود. .11

 اورت درب ورودي تعبيه شود.نگهباني: در مج .12
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  فضاي مراقبت  بدو ورود (قرنطينه)) 5,3,2

  روز است.  21شود و مدت اقامت كودكان در آن اندازي ميهاي بدو ورود راهاين فضا براي ارايه مراقبت .1

هـاي اپيـدمي، ضـروري اسـت فضـاي مراقبـت       به منظور رعايت استانداردهاي بهداشتي و پيشـگيري از شـيوع بيمـاري    .2

سـازي شـود و تـا حـد امكـان،      موقت(قرنطينه) به عنوان بخشي مجزا از فضـاي مراقبـت كودكـان، بـازطراحي و بهينـه     

 گيري فضاي قرنطينه در بخش مراقبت كودكان، خودداري شود.از قرار

  كيك شود.هاي نوزاد، شيرخوار و نوپا به جهت تامين سالمت و رفاه كودكان از يكديگر تفبخشهاي بزرگ، در شيرخوارگاه .3

كودك در هر اتاق و  6است با رعايت سقف  كودكان مقيم بخش مراقبت بدو ورود(قرنطينه) كمدر مواردي كه تعداد  تبصره:

رعايت سرانه مربي و كمك مربي، تلفيق گروه سني يك تا سه سال مجاز است. تلفيق گروه سني مستلزم نظارت ويژه جهت 

 مالحظه نيازهاي هركودك است.

 باشد.نفر مي 6مترمربع است و حداكثر تعداد كودك در هر اتاق  4,5ضا براي هر كودك ي فسرانه .4

(قرنطينـه) بايـد بـا رعايـت كامـل نكـات        انـات مـورد نيـاز فضـاي مراقبـت موقـت      اضافه كردن هر گونه وسيله يا امك .5

 باشد.بهداشتي و تحت نظارت پزشك و پرستار شيرخوارگاه 

(قرنطينـه) بايــد بـا رعايــت كامـل نكــات     دمات بـه بخــش مراقبـت بــدو ورود  خــ ورود مربـي، كمـك مربــي و نيـروي    .6

 ها انجام شود.بهداشتي نظير پوشيدن روپوش و پاپوش مخصوص، كاله استريل و ضدعفوني كردن دست

 سازي شود.اق كودكان در خانه طراحي و بهينهترين حالت به اتفضاي قرنطينه، در شبيه .7

هـاي  تـر از داخـل اتـاق   عبيـه شـود. منظـور از عرصـه مشـترك، فضـايي عمـومي       عرصه مشترك براي بخش قرنطينه ت .8

زي آزادانـه كودكـان   خواب و تخت كودكان است (مشابه فضاي نشيمن، هـال و سـالن منـازل) كـه امكـان فعاليـت و بـا       

  در آن وجود دارد.نوپا 

مشـورت پزشـك روزانـه از    (قرنطينـه) بسـته بـه شـرايط جسـمي و بـا       كودكـان مقـيم بخـش مراقبـت بـدو ورود     : 1 تبصره

  ها با ساير كودكان تداخل نداشته باشد.محوطه فضاي باز استفاده نمايند و مراقبت شود ساعات حضور آن

  باشد.ساير امكانات فضاي فيزيكي و تجهيزات و نيروي انساني، مشابه فضاي مراقبت مي: 2 تبصره

  فضاهاي مراقبت) 5,3,3

  گاه در آن اقامت دارند.رمقيم شيرخوا نوپاي كودكانشيرخوران و ختمان است كه منظور از فضاي مراقبت، فضايي از سا .1

 هاي نوزاد و نوپا به جهت تامين سالمت و رفاه كودكان از يكديگر تفكيك شود.بخش .2

 باشد.ماه مي 36تا  24ماه و  24تا  18ماه ،  18تا  12ماه،  12تا  6هاي خواب به صورت زير شش ماه، تفكيك اتاق .3

 نفر مي باشد. 6مترمربع است و حداكثر تعداد كودك در هر اتاق  4,5ي فضا براي هر كودك هسران .4

كودك در 6هر گروه سني است با رعايت سقف  در مواردي كه تعداد كودكان مقيم شيرخوارگاه كمتر از تعداد ياد شده در :1 تبصره

 ژهيمستلزم نظارت و يگروه سن قيتلفتا سه سال مجاز است.  مربي، تلفيق گروه سني يكهر اتاق و با رعايت سرانه مربي و كمك

  هركودك است. يازهايجهت مالحظه ن

الي  18ماه و  18الي  12ماه،  12لي ا 6ماه ،  6ها به صورت زير هاي داراي پذيرش باال، تفكيك سني اتاقبراي شيرخوارگاه :2 تبصره

  شود.ماه پيشنهاد مي 36

  بهداشتي و حمام تعبيه شود وكف و ديوارهاي آن بايد قابل شستشو باشد.اتاق تعويض: مجزا از سرويس  .5

 بل شستشو و در مجاورت آشپزخانه تعبيه شود. ااتاق تهيه شير: براي تهيه شيرخشك فضايي مجزا با كف و ديوارهاي ق .6

صورتي  به استامي الزكودكان (توالت و دستشويي) مناسب هاي بهداشتيرعايت تعداد و اندازه سرويسسرويس بهداشتي:  .7

فضاي توالت و  ؛شده باشدتعبيه آنانناسب با قد تميك چشمه توالت و يك دستگاه دستشويي  نوپا كودك5هر  يكه به ازا

تشويي در فضاي سداشتن يك چشمه توالت و يك دستگاه دهمچنين،  .مجزا و مجاور يكديگر باشد صورت بهدستشويي بايد 

 د. شوپيشنهاد مي شيرخوارگاهباز 
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  ضروري است. نوپا كودكشيرخوار و 10ي هر حمام: حداقل يك واحد حمام مجهز به دوش متحرك و آب گرم و سرد به ازا .8

ه متر مربع  راه اندازي شود؛ ديوارهاي آن از باالي قرنيز تا ارتفاع يك متر ب 24اتاق بازي: اين اتاق در فضاي مسقف با حدقل   .9

متر تيسان1يا چرم مصنوعي يا فوم با قطر  ستشو و بهداشتي، نظير اسفنج با روكش چرمي روكش قابل ارتجاع، قابل شوسيله

 پوشانده شود و با كفپوش مناسب مانند تاتمي يا فرش مفروش شود. 

درماني، و بازيهاي تخصصي نظير كاردرماني بخشي جهت ارائه درمانبخشي از فضاي شيرخوارگاه، تحت عنوان اتاق توان .10

 تجهيز گردد. سازي ومناسب

  تجهيزات) 5,4

 .باشد) بايد با قد كودكان متناسب ...ها(صندلي، قفسهنوپااستفاده كودكان  وسايل و لوازم مورد .1

 .. مجهز شود..و ، رايانهپرونده كودكان، تلفنبراي نگهداري  فلزي نظير ميز، صندلي، فايل يبه لوازم ادار بخش اداري .2

وسايل بازي مناسب كتاب مناسب، آموزشي، ميز، صندلي، وسايل آموزشي، كمك ،سكيكودكان مجهز به خانه عرو بازياتاق  .3

 .ن تجهيز گرددهاي سني و متناسب با قد كودكاگروه

براي به دست آوردن اسباب  انبازي به تعداد تهيه شود تا كودكسني كودكان بهتر است از هر اسباببا توجه به گروه  :تبصره

 ها رقابت نكنند.بازي

هاي مجهز به توري باشد؛ به هاي بدو ورود و مراقبت) داراي نورگير طبيعي و پنجرههاي خواب كودكان(در بخش مراقبتاتاق .4

خواب استاندارد، تشك استاندارد، كمد لباس مجزا براي هر كودك، بل شستشو، تختاهوا، كفپوش نرم و قدستگاه تهويه 

ع ضد عفوني كننده دست، يخچال، تلويزيون و دستگاه پخش فيلم و ي شخصي براي هر كودك، سينك دستشويي، مايملحفه

 بازي و كتاب مناسب مجهز باشد.اسباب

 باشد.سال)، ممنوع مي1استفاده از تخت/گهواره با ديواره جانبي متحرك براي نوزادان(زير  .5

، مايع دستشويي، سماور و اتاق شير به ماشين ظرفشويي، سينك و شير آب گرم و سرد، دستگاه اتوكالو، مايع ظرفشويي .6

 يخچال مجهز باشد.

هاي شاد و خوري مالمين( بشقاب و ليوان) با طرحو صندلي مناسب و ظروف غذاخوري به تهويه مطبوع، ميز سالن غذا .7

 كودكانه مجهز شود.

 .رفتگي باشندخوردگي و رنگدر خصوص استفاده از ظروف مالمين توجه شود ظروف سالم، بدون ترك تبصره:

ب، تهويه مطبوع و... مجهز باشد و امكان گاز، كابينت، ظروف مناستجهيزات الزم نظير يخچال، فريزر، اجاقبه شپزخانه آ .8

 دسترسي كودكان به آن وجود نداشته باشد.

 كشور تجهيز شود.متناسب با مناطق جغرافيايي  و تهويه ش و گرمايشيسيستم سرما .9

داراي كنترل  نشاني)،(با تأييد آتشكپسول اطفاء حريق ،هاي مراقبتاري و بخشدر فضاهاي ساختمان اعم از انبار، بخش اد .10

 مطابق با پروتكل سازمان آتش نشاني نصب شود.كننده ديخ و مشخصات بازديفني و بررسي ادواري با درج تار

 هاي اطفاء حريق و تهويه هوا را تأييد نمايد.ضروري است سازمان آتش نشاني نصب كپسول :تبصره

 شود. سازيايمن كان، شيشه ها، ارتفاعات، پريزها، وسايل حرارتي، برودتي و غيرهپل .12

 .نصب شود از دسترس كودكان دور در محل مناسب بهمجهز به اقالم ضروري و داراي اعتبار ه يهاي اولجعبه كمك .13

مصرف تعويض، شامپوي بچه، انداز يكبار و سرد، تخت استاندارد تعويض، زيراتاق تعويض به دوش متحرك، سينك، آب گرم  .14

 دار مجهز باشد.اي و سطل زباله پدالعفوني كننده دست، دستمال حوله، مايع ضدمصرف باريككش دستصابون مايع، 

پرستار به لوازم اداري، تخت معاينه، لوازم پزشكي شامل، درجه تب، فشارسنج، گوشي پزشكي، افتالموسكوپ، اتاق پزشك/ .15

وان، ترازوي پزشكي، ساكشن، كپسول اكسيژن، ست احيا داراي الرنگوسكوپ، لوله تراشه، آمبوبگ، اتوسكوپ، برانكارد، پارا

گيري قند خون مجهز متر و دستگاه اندازهاكسيداروهاي مورد نياز، ترالي اورژانس، اتوكالو يا فور، كاردكس دارويي، پالس

 باشد.
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رش، كمد براي نگهداري وسايل شخصي و امكانات اوليه كافي اتاق رختكن پرسنل و استرحت، به صندلي/كاناپه راحتي، ف .16

 براي استراحت مجهز باشد.

كمر باشد و دار از قسمت پشتسال، بايد داراي چرخ ترمزدار، رنگ الكترواستاتيك و شكن 2تخت كودكان بدو تولد تا  .17

 سانتي متر از يكديگر فاصله داشته باشند. 7/3هاي تخت نبايد بيشتر از ميله

 سازي گردد. درجه، بهينه 15تا  10هدف جلوگيري از آسپيراسيون، تخت كودك با شيب حدود با  .18

ها ها و سالنهاي كارتوني در فضاي اتاقها و نقاشيرويه از برچسبهاي اضافي محيطي، از استفاده بيبه منظور كاهش محرك .19

 خودداري شود.

متر باالتر از كف) براي نقاشي روي سانتي50بازي متناسب با قد كودكان(و اتاق به منظور تخليه هيجاني، بخشي از ديوار سالن  .20

 ديوار با كاغذ و مقوا پوشانده شود.

ها از تاتمي بازيدر زير اسبابنصب استاندارد مجهز شود؛  بازي بزرگ كامالً سالم و ايمن و بااسباب3 فضاي باز به حداقل .21

  سازي شود.ب دارند ايمنو تمامي فضاهايي كه احتمال خطر و آسي هاستفاد

كل بهزيستي استان، با تشكيل كارگروه تخصصي به اين جهت تجهيز اتاق توانبخشي ضروري است معاونت توانبخشي اداره .22

 امر اقدام نمايد.

دار و دمپايي مخصوص كودك مجهز اي، صابون مايع، آب گرم و سرد، سطل پدالهاي بهداشتي به دستمال حولهسرويس .23

 سانتيمتر باشد. 50نك دستشويي از كف بايد حداكثر ع لبه باالي سيارتفا باشد.

  ايمني و بهداشت) 5,5

ــوار .1 ــي و بم ــد د ايمن ــاد ش ــتانداردهاي ي ــابق اس ــت مط ــهداش ــي ش ــت و ايمن ــتورالعمل بهداش ــا و رخوارگاهيه در دس ه

  هاي كودكان و نوجوانان رعايت شود.خانه

نشـاني و... در تـابلوي مناسـب در معـرض ديـد      ي انتظـامي، آتـش  هاي ضروري نظير اورژانـس، نيـرو  نصب شماره تماس .2

 پرسنل

هـاي بهداشــتي، حمـام و اتـاق رخـتكن پرســنل مجهـز بـه دوربــين       تمـامي فضـاهاي شـيرخوارگاه بــه جـز سـرويس      .3

دفتـر   ختيـار كارشـناس نـاظر اسـتاني،    هـا از طريـق اينترنـت در ا   تصاوير برخط(آنالين) ايـن دوربـين   مداربسته شوند.

 حراست كشوري قرار گيرد. ستادي و

  ماه ذخيره شود و در صورت لزوم در اختيار سازمان قرار گيرد.1هاي مداربسته بايد حداقل تا فيلم دوربين .4

  

  ) شرايط مؤسسه خيريه و شرح وظايف مؤسس6ماده 

 ) شرايط مؤسسه6,1

مؤسسه  و راهبردي وان هدف كليف ذيل را به عناهدااست  اداره شيرخوارگاهاي كه متقاضي ضروري است مؤسسه خيريه .1

  در اساسنامه درج و جهت تحقق اهداف اختصاصي ذكر شده اقدام نمايد:   

 الف)هدف كلي:

 هاي اجتماعيردمي و سرمايههاي ماستفاده از ظرفيتبا ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به فرزندان 

 هبردي:اب) اهداف ر

 و كودكان نوپا به خانواده جايگزينتر شيرخواران سازي براي انتقال سريعزمينه ••••

  تسهيل در اقدامات مددكاري جهت بازپيوند شيرخواران و كودكان نوپا به خانواده ••••

 كمك به ايجاد احساس امنيت و پرورش دلبستگي ايمن ••••

 رشد، تكامل و تعاليفرد هر كودك براي پتانسيل منحصربه تقويتفزايش و ا ••••

  فردي ارتباطات بينو  هاي كالميمهارتافزايش  ••••
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 در شيرخواران و كودكان نوپا حس خودمختاري و استقالل اطراف و تقويت تشويق كنجكاوي در مورد جهان ••••

 هافزايش ظرفيت كودك براي اكتشاف و حل مسئل ••••

 كمك به پرورش ابعاد جسمي ـ حركتي، شناختي، هيجاني ـ عاطفي و شخصي ـ اجتماعي شيرخواران و كودكان نوپا ••••

 انتفاعي از سازمان بهزيستي باشد.داراي پروانه تأسيس موسسه غيرست بايموسسه خيريه مي .2

 نابع دولتي وابستگي نداشته باشد.بايست داراي توانمندي اقتصادي بوده و به اعتبارات و مموسسه خيريه مي .3

 موسسه خيريه هيچ گونه وابستگي سياسي و حزبي و اهداف انتفاعي نداشته باشد. .4

 خانواده را داشته باشد.حوزه شبه سابقه فعاليت موثر و مثبت در .5

 يعال ونيسيكم مجوز و يستاد دفتر هيدييتا كه ز شرايطئموافقت اصولي و پروانه فعاليت صرفاً براي اشخاص حقوقي حا .6

 شود.، صادر ميباشد كرده اخذ را 26ماده

  تواند اداره يك شيرخوارگاه را بر عهده گيرد.هر موسسه تنها مي .7

 امتياز حقوقي(هيأت مديره يا مديرعامل)) شرح وظايف صاحب 6,2

 و حقوق پرداخت باركي ماه3 گزارش ارائه و ياجتماع نيتأم و كار نيقوان طبق كاركنان مهيب حق و ايمزا و حقوق پرداخت .1

  استان يستيبهز به كاركنان ياجتماع نيتأم مهيب حق و ايمزا

  و كاركنان )(پذيرش ساعتي و غيرهبيمه حوادث و مسؤوليت كودكان بهاقدام  .2

  واجد شرايط فنيمسئولمعرفي  .3

 صدور از پس كاركنان استخدام و يستيبهز سازمان به دستورالعمل نيا يبندها مطابق تيصالح يدارا كاركنان يمعرف .4

 سازمان يسو از هيدييتأ

  رخوارگاهيش ساختمان يجزئ اي يكل راتيتعم توسعه، زات،يتجه يهانهيهز پرداخت .5

  ...و حيتفر ،پوشاك درمان، بهداشت، ه،يتغذ از اعم فرزندان از قبتمرا هاينهيهز پرداخت .6

 رهيغ و قبوض از اعم مركز اداره يجار امور به مربوط يهانهيهز پرداخت .7

 مؤسسهداشتن گزارش مالي روز نگهها در دفاتر و بهثبت درآمدها و هزينه .8

ربط و همكاري الزم با سازمان در سته به مراجع ذيفراهم آوردن امكان نظارت برخط(آنالين) توسط سيستم دوربين مدارب .9

 راستاي اهداف و وظائف محوله

 شده از سوي سازمانساير وظايف محوله و تعريف .10

  ) ضوابط تخصصي اخذ پروانه تاسيس و پروانه فعاليت شيرخوارگاه غيردولتي6,3

 26حت سرپرستي سازمان برابر با مادهام تسال تم3تا  0كودكان شيرخوارگاه غيردولتي به منظور ارائه خدمات تخصصي به  .1

موسسات مراكز و  و انحالل سيس، ادارهأ، دستورالعمل اجرايي ت1381قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

دستورالعمل تخصصي مراقبت و پرورش  و 26مادهگانه 13موارد  2موضوع بندتحت نظارت سازمان بهزيستي  غيردولتي

  نمايد.كودكان فعاليت مي

در اين  (شخصيت حقوقي)هاي حائز شرايطبايست از طريق اعالن عمومي به آگاهي تمامي خيريهفراخوان واگذاري مي .2

 نامه برسد.آئين

دفتر در  پس از ارسال توسط استان، باشنديم شيرخوارگاه تياخذ پروانه فعال يكه متقاض ياهيريدرخواست مؤسسات خ .3

 . واگذاري پس از مجوز مكتوب دفتر ستادي مجاز خواهد بود.رديگميقرار  يمورد بررس ستادي

 يهااز جمله شركت در مصاحبه ستاديمورد نظر دفتر  يابيو ارز يعامل موظفند مراحل بررسريو مد رهيمد أتياعضاء ه .4

 .طي نمايند هيدييو... را جهت اخذ تأ ازيمورد ن يآموزش يهاگذراندن دوره ،يتخصص

(كشوري) و پس از دريافت نظر مثبت دفتر ستادي صورت  26فقط از طريق كميسيون عالي مادهها گاهمجوز واگذاري شيرخوار .5

 پذيرد.مي

  



١٥ 

 

  يمردم يهامشاركت و مصرف بذج )6,4

 يستيبهز سازمان يمردم يهامشاركت مصرف و بذج جامع دستورالعمل مفادهاي مردمي با رعايت جذب و مصرف مشاركت .1

  باشد.مجاز مي كشور

 .مورد تاكيد استهاي نقدي و غيرنقدي از ميزان دريافتيعمومي و سازماني رساني يت در اطالعشفاف .2

  

  مقررات عمومي )7ماده 
 استفاده از مواد دخاني ممنوع است و اعضاي تيم مراقبت بايد در اين زمينه نظارت مستمر داشته باشند. .1

 ود.ي آب بهداشتي تعبيه شساعت منبع ذخيره12براي مصرف حداقل  .2

  باشد.از شيرخوارگاه ممنوع مي )استان بازديد بدون مجوز از سازمان(در سطح كشور ياهر گونه  .3

ها با هدف جلب ها و برنامهها در جشنآميز از آناستفاده از تصوير كودكان در تبليغات، حضور نمايشي و سوءاستفاده ترحم .4

 فس و مصالح فرزندان باشد، ممنوع است.، عزت نو هر گونه اقدامي كه نافي كرامتن مشاركت خيرا

نژاد، وضعيت سالمت جسمي، ظاهر و...) ممنوع  (بر اساس جنسيت،اعمال هرگونه بدرفتاري، آزار، تحقير، غفلت و تبعيض .5

  باشد و متضمن برخورد قانوني با خاطيان است.مي

داد جلسات مالقات والدين يا خويشاوندان بندي و تعصالحيت حق كودك است و زمانمالقات با والدين و خويشاوندان صاحب .6

بر تصميم تيم مراقبت، در ساعات معين ضروري است و صرفاً در  كودك به صورت منظم حتي االمكان به صورت هفتگي، بنا

هاي هاي جسمي ناشي از اختالل رواني يا بيماريصورت احراز آسيب روانشناختي جدي و پايدار براي كودك يا خطر آسيب

توان در خصوص محدود كردن اين حق در تعامل با مرجع قضايي احتمال خارج كردن كودك از شيرخوارگاه، مي مسري يا

 اقدام نمود.

  گيرد.تعيين صالحيت والدين يا خويشاوندان جهت انجام مالقات با دستور مرجع قضايي صورت مي :تبصره

مددكار اجتماعي صورت گيرد و در پرونده اجتماعي كودك ها بايد در اتاق مالقات شيرخوارگاه و تحت نظارت همه مالقات .7

 ثبت شود.

قبل از مالقات بايد در خصوص احراز ارتباط فاميلي، بررسي مدارك احراز هويت فردي، برگه مجوز مالقات صادره از مرجع  تبصره:

زش نحوه ارتباط صحيح با كودك قضايي و اداره بهزيستي، ممنوعيت حمل سالح گرم و سرد، ضرورت بازديد فيزيكي و بدني، آمو

 هاي وي، اخذ موافقت كتبي براي مستندسازي جلسات اقدام شود.و برخورد با واكنش

 از مزاياي بيمه درماني و مكمل برخوردار باشند. شيرخواران و كودكان نوپاكليه  .8

ر هنگام خروج از شيرخوارگاه و جهت تأمين امنيت رواني و تكريم كودك يكي از اعضاي تيم مراقبت شيرخوارگاه، كودك را د .9

 ورود به خانه جديد، همراهي نمايد.

 حضور كاركنان در دوره هاي آموزشي مصوب دفتر ستادي و ساير دوره هاي بازآموزي برگزار شده الزامي است. .10

اري الزامي العمل جهاي اعالم شده در دستورها حضور مربي تربيتي، كمك مربي و پرستار مطابق با سرانهدر تمامي شيفت .11

 است.

هاي بهداشتي، حمام، ناهارخوري، اتاق سرويس هاي خواب،ها رها كردن كودكان در فضاهاي خانه اعم از اتاقدر تمامي شيفت .12

مربي ممنوع است و در صورت لزوم ترك فضا ضروري است به نحوي هماهنگ ... بدون حضور مربي يا كمكبازي، فضاي باز و

 ن در فضا حضور داشته باشند.شود كه حداقل يكي از ايشا

 هاي بهداشتي ضروري است كودك تحويل كارشناس مربوطه شود.در ساير فضاها مانند بخش اداري و اتاق مراقبت تبصره:

هاي مراقبتي، همچنين تصويربرداري از شيرخواران و كودكان نوپا و انتقال ضور در بخشدر ساعات حتلفن همراه استفاده از  .13

 باشد.ممنوع ميو... به فضاي مجازي 
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تاريخ شروع به كار، تصوير مدرك تحصيلي،  پرونده كاركنان شامل تصوير كارت بهداشت، تصوير گواهينامه آموزشي،تنظيم  .14

 كاركنان ضروري است.كليه براي  تصوير قرارداد

 .كودكان ضروري است سالمتهاي اجتماعي و تنظيم پرونده .15

راي تمامي كاركنان تخصصي ضروري است و هر گونه به اشتراك گذاشتن اطالعات ها، بحفظ اسرار كودكان و خانواده آن .16

هايشان نياز ارايه اطالعات به افرادي كه به موجب مسئوليت باشد.ممنوع مي اي يا قانونيهاي حرفهكودك مگر بنابر ضرورت

، مشاور تماس نيستند، مددكار اجتماعيبه دانستن اين گونه اطالعات دارند نظير مربياني كه به طور مستقيم با كودك در 

 شيرخوارگاه صورت پذيرد. فنيمسئولبر ضرورت، با هماهنگي  حقوقي، پژوهشگران مرتبط با كودك در حد نياز و بنا

بايست به فوريت به بروز هر نوع بيماري يا حادثه كه منجر به آسيب جسمي يا رواني يا متضمن آسيب براي كودكان باشد مي .17

 .برسدزيستي شهرستان و استان اطالع به

 استفاده كودكان از فضاي اتاق بازي الزامي است. .18

اي كودكان و نوجوانان و ساير هها و خانهورالعمل و دستورالعمل بهداشت و ايمني شيرخوارگاهترعايت مفاد اين دس .19

 .هاي مرتبط ابالغي سازمان الزامي استها و دستورالعملبخشنامه

 كارشـناس معـاون امـور اجتمـاعي اسـتان،     شهرسـتان،  مـدير  كل اسـتان و  مـدير  سـتاد كشـوري،  كارشناسان و مديران  .20

ــبه ــور ش ــان ام ــئول و كارشناس ــتانمس ــتان و شهرس ــانواده اس ــاي ذيخ ــازمانه ــط س ــور رب ــر ام ــارت ب ــئول نظ ، مس

مـالي و   بـراي دسترسـي بـه اطالعـات اعـم از      شـيرخوارگاه باشند و ضـروري اسـت در زمـان بازديـد از     شيرخوارگاه مي

 با تمامي كودكان و كاركنان همكاري الزم با ايشان صورت پذيرد. ارتباطغيرمالي و تمامي فضاها و 

ـ ا در كـه  يمـوارد  خصـوص  در ميتصم اتخاذ .21  دفتـر  نظـر  اخـذ  و اسـتعالم  بـه  منـوط  اسـت  نشـده  ذكـر  دسـتورالعمل  ني

 .است استان يستيبهز كل اداره يسو از يستاد

 پذير است.بهزيستي و در چهارچوب تعيين شده توسط دفتر ستادي امكان ها فقط با مجوزحضور رسانه .22

  به كارگيري نيروهاي داوطلب(غير از پرسنل) طي بخشنامه مجزايي ابالغ خواهد شد. .23

 

   نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفات: )8ماده

 باشد.مي 26سات و مراكز غيردولتي مادهنظارت بر نحوه عملكرد شيرخوارگاه مطابق با دستورالعمل ارزيابي و نظارت بر موس .1

به منظور كنترل دقيق امر نگهداري و واگذاري كودكان(بازپيوند، فرزندخواندگي و امين موقت) تحت مراقبت در شيرخوارگاه  .2

بيني ها در سه سطح شهرستان، استان و كشور پيشنظارت مستمر، منظم و موثر بر كميت و كيفيت خدمات مورد نياز آن

 ست.شده ا

نظارت بر موسسات و مراكز  نامهبايست مطابق آخرين دستورالعمل ابالغي آئينضوابط رسيدگي به تخلفات و شكايات مي .3

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دستورالعمل تخصصي مراقبت و پرورش از و  26غيردولتي و خيريه موضوع ماده

 باشد.كودكان 

واني كودكان بنا بر اعالم گزارش سازمان بهزيستي استان و يا كشور، اشخاص حقيقي و در مواردي كه سالمت جسمي و ر .4

ها اخذ خواهد حقوقي و تاييد دفتر ستادي در مخاطره باشد، دستور توقف همكاري موسسه از كميسيون عالي صدور پروانه

 شد.

كاري الزم را نسبت به تحويل فرزندان به سازمان بايد هم موسسه تا تعيين تكليف نهايي ادامه فعاليت موسسه، مسئوالن تبصره:

  د.نبه عمل آور

 باشد.هر گونه دخل و تصرف در پذيرش و ترخيص فرزندان توسط موسسه ممنوع مي .5

  نامه تخلفات اقدام خواهد شد.تخطي از موضوعات اين دستورالعمل موجب تخلف محسوب شده و برابر آئين .6
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   ضوابط پرداخت يارانه:)9ماده

  بايد داراي توان اقتصادي بوده و به منابع دولتي وابستگي نداشته باشد. موسسه .1

  مجوزهاي الزم را از سازمان دريافت كرده باشد. .2

ها در ابتداي هر سال مالي منوط به تاييد عملكرد موسسه از سوي بهزيستي استان و تاييد پرداخت و برقراري مجدد يارانه .3

  هاي دفتر ستادي است.ها و طرحهاي مربوط به فعاليتها در رديف و برنامهن و صرف هزينهآ

 گردد.توسط شوراي معاونان سازمان مشخص ميهر ساله مبلغ يارانه  .4

يارانه هر شيرخوارگاه بر اساس ظرفيت مشخص شده توسط دفتر ستادي پرداخت خواهد شد. در صورت الزام شيرخوارگاه به  .5

 خانواده استان قابل پرداخت خواهد بود.هاي آتي با تاييد حوزه شبهنه در ماهپذيرش بيش از ظرفيت در شرايط اضطراري، يارا

در صورت رضايت از همكاري تيم شيرخوارگاه با سازمان به ويژه با تيم تخصصي كارشناسي اجتماعي سازمان، مبلغ ديگري  .6

 به صورت ساليانه در اختيار شيرخوارگاه قرار خواهد گرفت.
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   .و از تاريخ ابالغ قابل اجرا مي باشد


