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 ؟هستندفرزندپذیری کدام های نامهقانون و آئین

 1392سرپرست و بدسرپرست مصوب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی -

سرپرست و بدسرپرست مصوب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 22نامه اجرایی ماده آئین  -
1394 

سرپرست و بدسرپرست مصوب حمایت از کودکان و نوجوانان بیقانون  36نامه اجرایی ماده آئین -
1394 

 توانند متقاضی سرپرستی باشند؟چه کسانی می

 زن و شوهر بدون فرزند -1

 فاقد فرزند  دختران و زنان بدون شوهر -2

 زن و شوهر دارای فرزند -3

 شرایط عمومی برای همه متقاضیان سرپرستی چیست؟

 .ک محرمات باشندمقید به انجام واجبات و تر -

 .دارای صالحیت اخالقی باشند -

 .ازدوج زوجین باید عقد دائم باشد -

 .ابعیت ایرانی داشته باشندت -

توانند متقاضی سرپرستی باشند. مگر آن که شوهر توجه( زنان ایرانی که همسر خارجی دارند نمی

 .خارجی تابعیت ایرانی نیز داشته باشد

سن داشته باشد. دختر مجرد هم حداقل باید سی سال  حداقل یکی از زوجین بیش از سی سال -

 .داشته باشد

توجه( متقاضیان کمتر از پنجاه سال، در اولویت هستند. اگر شما متقاضی محترم، بیشتر از پنجاه سال 

 .سن دارید، احتمال فرزندیری شما کمتر است

 .محکومیت کیفری نداشته باشند -

 .تمکن مالی داشته باشند -

 .نباشندسفیه یا مجنون  -

 .سالمت جسم و روان الزم و توانایی عملی نگهداری از کودک را دارا باشند -

 .اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و الکل نداشته باشند -

 .العالج نباشندمبتال به بیماری واگیر و یا صعب -



حمایت از قانون  6ماده  1معتقد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی باشند. )با رعایت تبصره  -

 (1392سرپرست و بدسرپرست مصوب کودکان و نوجوانان بی

 تمکن مالی من چگونه سنجیده می شود؟

تمکن مالی شما با ابزارهایی مانند؛ شغل پایدار با درآمد مکفی، خانه مسکونی اعم از ملکی یا  -

متقاضیان دارای بیمه پایه اجتماعی با رعایت استیجاری و غیره توسط بهزیستی سنجیده خواهد شد. 

ز تمکن مالی یکی اباشد. سایر شرایط در اولویت هستند. اما داشتن بیمه پایه اجتماعی الزامی نمی

 .کندزوجین در زمان ارائه تقاضانامه، برای حائز شرط بودن کفایت می

گزارش آن به بهزیستی  تمکن مالی شما توسط مراجع فرزندخواندگی کشور محل اقامت بررسی و -

 شود. اما احراز و تایید نهایی بر عهده سازمان بهزیستی است.  اعالم می

 تواند ارث ببرد؟آیا فرزندخوانده می

شود، فرزندخوانده از سرپرستان خود ارث با وجود آنکه نام کودک در شناسنامه سرپرستی قید می

بنابراین به منظور تأمین منافع مادی کودک، بخواهند که کودک ارث ببرد. سرپرستان اگر حتی برد. نمی

سرپرستان باید به دستور دادگاه بخشی از اموال یا حقوق خود را به نفع کودکان یا نوجوانان تحت 

 .سرپرستی خود تملیک یا تعهد به تملیک نمایند

 بیمه یا بخشی از اموال خود را به نام وی کنم؟ چگونه؟ را آیا الزم است فرزندخوانده خود

های بیمه به نفع رپرستان موظف هستند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکتس -

 .کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی خود تحت سرپرستی بیمه عمر کنند

به نفع کودک یا نوجوان و نیز تملیک اموال یا حقوق، یا تعهد به تملیک اموال یا حقوق در آینده  -

 .بایست توسط زن و شوهر )هر دو( انجام شودبیمه عمر می

های زندگی وی سرپرستان مکلف به نگهداری و تربیت کودک تحت سرپرستی و پرداخت هزینه -

 .هستند

 باشد؟شرایط اختصاصی برای زن و شوهر بدون فرزند چه می

  پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از ازدواج فعلی خود فرزند نداشته باشند. اگر زوجین

دواج . همچنین اگر از ازنیاز به گذشت پنج سال نیستدار نشوند بنا به تشخیص پزشکی قانونی بچه

زنان و  تخصصمتقاضیان پنج سال گذشته باشد و آنها بچه نداشته باشند، نیاز به اخذ گواهی پزشک م

 .زایمان نیز نخواهند داشت

 باشد؟های مجرد )دختران و زنان بدون شوهر( چه میشرایط اختصاصی خانم

 مجرد نباید فرزند داشته باشد.  الف( خانم



دختران و زنان بدون شوهر باید دارای منزل مسکونی به صورت مستقل باشند. البته ملکی یا  ب(

ندارد. اگر متقاضی در منزلی به همراه اعضاء خانواده خود زندگی استیجاری بودن منزل تفاوتی 

نماید، منزل مذکور باید دارای امکانات رفاهی برای کودک باشد. همچنین اعضاء خانواده نیز باید می

 .بررسی شوند

ج( چرخه حمایتی خانم مجرد توسط خانواده وی در ایران یا خارج کشور حائز اهمیت است. این امر 

 سازمان بهزیستی بررسی خواهد شد.توسط 

 ؟چیستشرایط اختصاصی برای زن و شوهر دارای فرزند 

برای پذیرش درخواست زوجین دارای فرزند، رعایت تناسب سنی کودکان زیستی )بیولوژیک(  الف(

احراز این تناسب توسط سازمان بهزیستی انجام  .متقاضی و کودک تحت سرپرستی الزامی است

 شود. می

در هر حال باید مصلحت  .واگذاری کودک غیرهمجنس با کودکان زیستی متقاضیان بالمانع است ب(

 شود.عالیه کودکان مورد توجه قرار گیرد. احراز این امر توسط سازمان بهزیستی انجام می

رفاً آنها کنند، صدرصورتی که متقاضیان سه کودک زیستی داشته باشند که با متقاضیان زندگی می ج(

توانند یک کودک دیگر را به سرپرستی بپذیرند. مگر آن که کودکان تحت سرپرستی خواهر و برادر می

 .یستالرعایه نکنند شرط مزبور الزمباشند. اگر کودکان زیستی به دلیل ازدواج با خانواده زندگی نمی

 فرآیند از کجا شروع می شود؟ابتدای 

ه بایست به دفاتر کنسولی یا سفارتخاناندازی سامانه ملی برای ایرانیان مقیم خارج کشور، میتا زمان راه

 یا دفتر حافظ منافع مراجعه نمایند.  

 آیا سازمان بهزیستی به درخواست شما برای سرپرستی کودک پاسخ مثبت خواهد داد؟

سیستم کارشناسی بهزیستی سعی دارد از بین این سوال بستگی به شرایط شما دارد. به این معنی که 

والدین را برای سرپرستی از کودکان انتخاب کند. برای انتخاب  ترینمناسبمتقاضیان محترم، 

ما توان مالی و... ش اجتماعی، -روانی های سنی، شغلی، تحصیلی،والدین بهزیستی ویژگی ترینمناسب

 .دهدرا مدنظر قرار می

های سنی، شغلی، تحصیلی، وضعیت و سایر متقاضیان دیگر در همه مشخصهبنابراین؛ چنانچه شما 

 گیرد. های دیگری از شما مورد توجه قرار میمالی و غیره یکسان باشید؛ مشخصه

 بهزیستی، به شما کودک تعلق خواهد گرفت؟ بهآیا لزوماً و بالفاصله با ارائه درخواست سرپرستی 

تواند پاسخگوی درخواست شما باشد. زیرا همواره بهزیستی نمیخیر در بسیاری از مواقع، سازمان 

 ضمناً الزم است بدانید که؛  تعداد متقاضیان نسبت به تعداد کودکان بیشتر است.



خواهند. بنابراین حتی اگر شما شرایط الف( بیشتر متقاضیان، کودک شیرخوار )حداکثر تا دو سال( می

 .باید انتظار بیشتری را تحمل کنیدسرپرستی از شیرخوار را داشته باشید، 

گوئیم شما شرایط سرپرستی از شیرخوار را داشته باشید آن است که باید بین منظور از این که می -

شما و کودک تحت سرپرستی، فاصله سنی متناسب وجود داشته باشد. بنابراین اگر سن شما باال است، 

 .کودک شیرخوار به شما تعلق نخواهد گرفت

بط و مقررات بهزیستی، تناسب سنی متقاضیان با کودک مورد درخواست بدین نحو اعمال برابر ضوا -

 شود. الزم است موارد در زمان تکمیل فرم مصاحبه اولیه مورد توجه قرار گیرد:   می

 باشد.ساله بالمانع می 44تا  30واگذاری سرپرستی کودک شیرخوار تا پنج سال تمام، به متقاضیان الف( 

سال در واگذاری کودک کمتر از پنج سال، سن  2درصورت اختالف سن زوجین حداکثر تا  ب(

سال و زوج)خانم(  46زوجه)خانم( مالک عمل قرار خواهد گرفت. به طور مثال چنانچه سن زوج)آقا( 

 ساله باشند، واگذاری کودک زیر پنج سال به زوجین بالمانع است. 44

 کودک نیز باید با دقت مددکارانه مورد بررسی قرار گیرد. ج( حداقل اختالف سنی بین والدین و

بایست به تفاوت سنی سال می 44سال تمام به متقاضیان باالتر از  5در واگذاری کودک با سن باالی  د(

های تخصصی و مستمر منطقی و معقول بین کودک و سرپرست توجه شود. در این نوع مراقبت نظارت

 باشد.ش، ارائه خدمات مشاوره و... مورد تأکید میبعد از فرزندپذیری، آموز

شود. اما واگذاری کودک به متقاضیان داخل و خارج کشور براساس تاریخ درخواست واگذار می -

د، معلولیت متقاضی نداشته باشداشتن یا نیازمندی به پیگیری درمان  چنانچه کودک مشخص به سبب

 واگذاری خارج نوبت کودک بالمانع است. 

های خونی بیماری هموفیلی، تاالسمی ماژور، کلیوی نیازمند دیالیز، هایبیماری ان مبتال بهکودک -

نارسایی  نارسایی ریه، های مزمن،هپاتیت سیروز کبدی، سرطان، پیوند اعضا، نیازمند جراحی طحال،

اختالالت  لب،و  های کامشکاف عضالنی شدید، -مشکالت اسکلتی وی مثبت،آیاچ قلبی،

های پوستی سخت درمان شونده بیماری های خودایمنی،بیماری ها،و از این گروه بیماری متابولیسمی

نیازمند  های سیستم اعصاب مرکزیبیماری و مانند پمفیگوس، اختالالت مربوط به ابهام جنسی

 .شوندپیگیری درمان محسوب می

ک مورد نظر به تشخیص سازمان که کودواگذاری کودک باالتر از پنج سال، مشروط است به این -

 اجتماعی زندگی خارج از کشور را داشته باشد.   –بهزیستی شرایط پذیرش و آمادگی روانی 

خواهند. بنابراین حتی اگر شما شرایط سرپرستی از دختر را ب( بیشتر متقاضیان، کودک دختر می

تاً ممکن است بهزیستی نهای کنید. حتیداشته باشید ممکن است الزم باشد انتظار بیشتری را تحمل 

 نتواند پاسخگوی درخواست شما باشد.



خواهند. در حالی که بیشتر کودکان تحت مراقبت ج( بسیاری از متقاضیان کودک بدون سرپرست می

باشند و بهزیستی تا سازمان بهزیستی بدسرپرست هستند. بدین معنا که آنها دارای پدر و مادر می

یی نسبت به صالحیت یا عدم صالحیت والدین آنها اجازه ندارد آنها را به قبل از اظهارنظر مرجع قضا

  .متقاضیان بسپارد

دهند که پدر یا مادر وی فوت شده باشد یا ای را مید( برخی کشورها صرفاً اجازه ورود فرزندخوانده

قبل از کودک رها شده باشد. ممکن است کودک واگذار شده به شما چنین شرایطی را نداشته باشد. 

 هر گونه اقدام این موضوع را با مسئولین کشور محل اقامت در میان بگذارید.  

ای هستند که کودکان تحت مراقبت سازمان بهزیستی اغلب کودکان ضربه خورده و لطمه دیده( هـ

 .ها و مشکالت جسمی، عاطفی، رفتاری یا معلولیت همراه باشندممکن است با چالش

دهید، کودک متناسب با شرایط ممکن است در زمانی که شما درخواست می ها،عالوه بر همه این -

شما در اختیار بهزیستی نباشد. در این صورت، اگر شرایط شما به صورت کلی مورد تأیید بهزیستی 

 .توانید در لیست انتظار قرار گیرید تا متعاقباً به شما اطالع داده شودباشد، درصورت تمایل می

درصورت قرار گرفتن شما در لیست انتظار، شرایط سنی شما براساس وضعیت جدید بررسی  -

سال بودید و بعد  44شود. به طور مثال اگر شما در زمان ارائه درخواست اولیه در رده سنی کمتر از می

به  اید، کودک متناسب با شرط سنی جدیدسال قرار گرفته 44از فرا رسیدن نوبت، در رده سنی باالی 

 شود.   شما پیشنهاد می

 در مواردی که تعداد متقاضی بیشتر از کودکان است چگونه تصمیم گیری می شود؟

زنان  تواند به دختران وتا زمانی که زوجین بدون فرزند، متقاضی سرپرستی باشند بهزیستی نمی الف(

ی متقاضی باشند، بهزیست بدون شوهر کودکی بسپارد. همچنین تا زمانی که دختران و زنان بدون شوهر

 .تواند به زوجین دارای فرزند کودکی بسپاردنمی

 .متقاضیان کمتر از پنجاه سال سن نسبت به متقاضیان باالی پنجاه سال در اولویت هستند ب(

 دهد؟  نهایتاً سازمان بهزیستی کی به من کودک را تحویل می

بخشی؛ بهزیستی با دادگاه خانواده، های بینهماهنگیدلیل به عالوه بر کلیه شرایطی که بیان شد، 

های فرزندپذیری در سازمان پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت و غیره و همچنین انجام مشاوره

 ها، وزارتداخل کشور و برای متقاضیان خارج از کشور انجام اقدامات و تعامل بهزیستی با نمایندگی

ست. بر ارج از کشور و غیره فرایند سرپرستی طبیعتاً طوالنی و زمانامور خارجه، مراجع فرزندپذیری خا

 .در کلیه مراحل صبور باشیدشما بنابراین الزم است 

 ، چه کاری می شود کرد؟رمهای فوق قرار نگیدر هیچ یک از اولویت مناگر 



م به سیستقرار نگیرید، با واگذاری حق انتخاب کودک  چنانچه شما بنا به دالیل فوق در اولویت -

کودکانی با  توانیدتوانید سریعتر کودکی را بپذیرید. یعنی درصورت تمایل میکارشناسی بهزیستی می

 .یگیری درمان یا دارای معلولیت را به سرپرستی بپذیردنیازمند پسن باالتر یا دارای 

 

 اولیه الزم در مرحله ارسال فرم مشخصات فردی و مصاحبه اولیه مدارک 

 کلیه صفحات شناسنامه ایرانی متقاضیانتصویر  -1

 تصویر کارت ملی متقاضیان -2

 فرزندپذیری کدام است؟مدارک الزم جهت ارائه به بهزیستی در طول فرایند 

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه ایرانی متقاضیان -1

 تصویر کارت ملی متقاضیان -2

 سند ازدواج زوجین متقاضی 7و  5، 4، 3، 2صفحات  تصویر -3

 تصویرآخرین مدرک تحصیلی متقاضیان -4

 نامهنامه منزل یا اجارهتصویر سند مالکیت یا مبایعه -5

اصل یا تصویر گواهی مربوط اشتغال به کار یا تعیین میزان تقریبی درآمد متقاضیان مانند حکم  -6

 ... کارگزینی، فیش حقوقی، پروانه کسب و

 تمایل( )در صورتتصویر مدارک بیمه پایه اجتماعی -8

دار شدن )برای زوجین فاقد اصل گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان مبنی بر عدم امکان بچه -9

فرزندی که پنج سال از ازدواج آنان نگذشته باشد و بخواهند از اولویت اول برخوردار شوند. البته 

 (نمایند متعاقباً متقاضیان مذکور در این خصوص باید از پزشکی قانونی نیز گواهی دریافت

 توانید دو یا چند کودک را به سرپرستی بپذیرید؟آیا می

امکان پذیرش تقاضای سرپرستی از دو یا چند کودک طی یک تقاضانامه و همزمان وجود ندارد. مگر 

کودکانی که با هم خواهر و برادر هستند را بپذیرید. به استثناء  سرپرستی در موردی که شما بخواهید

 :رزندپذیری مجدد بایداین مورد و برای ف

 .سال بگذرد 2از تاریخ تحویل اولین کودک به شما حداقل   (1)

سال، منوط به این است که کسی در لیست انتظار نباشد یا شما کودکی را  2پذیرش تقاضا قبل   (2)

 .رندنپذیبپذیرند که دیگران آن را بنا به دالیل گوناگون نظیر سن باال، بیماری یا معلولیت یا ... 

 آیا با همان درخواست قبلی می توانم سرپرستی کودک دوم را هم بر عهده بگیرم؟



تقاضای مجدد سرپرستی، تقاضای مستقلی از سرپرستی قبلی شما است. بنابراین با شما مانند یک 

نجام ابایست از ابتدا تا انتها برابر ضوابط و مقررات جاری شود و فرایندها میجدید برخورد میمتقاضی 

 .شود

در پذیرش تقاضا جهت سرپرستی مجدد باید عالوه بر بررسی مجدد متقاضیان، وضعیت کودک تحت 

 .سرپرستی قبلی نیز مورد بررسی قرار گیرد

 قابل توجه متقاضیان مقیم خارج کشور

به لحاظ ضرورت انجام بازدیدهای مددکاری در دوره سرپرستی آزمایشی )بعد از تحویل کودک(،  -

داشتن محل اقامت موقت در ایران برای متقاضیان الزامی است. پرونده فرزندپذیری در بهزیستی 

 استان محل اقامت موقت تشکیل خواهد شد. 

ه بد یا آن را اعالم نکنید، بهزیستی شما در ایران محل اقامت موقت نداشته باشیدرصورتی که  -

 خواهد کرد. صورت پیش فرض بهزیستی استان تهران را انتخاب 

بعد از ارسال پرونده به بهزیستی هر یک از استانها)براساس محل اقامت موقت اعالمی یا استان  -

مدارک مگر اینکه متقاضیان رونده به استان دیگر وجود ندارد، تهران حسب مورد( امکان ارسال پ

 مربوط به تغییر محل اقامت خود را به بهزیستی ارائه دهند.

بعد از بررسی سواالت مربوط به مشخصات فردی و مصاحبه اولیه و وجود کودک متناسب با شرایط  -

شما، باید جهت دریافت مدارک بعدی به مراجع ذیصالح فرزندپذیری محل اقامت خود مراجعه نمایید. 

 بنابراین تا زمانی که بهزیستی نظربه مراجع مذکور معرفی خواهید شد.  البته شما توسط کنسولگری

خود را برابر شرایط شما اعالم نکرده است، از مراجعه به مراجع فرزندپذیری کشور محل اقامت خود 

 اجتناب نمایید. نظر سازمان بهزیستی از طریق نمایندگی به شما اعالم خواهد شد. 

قامت شما باید کتباً ) مجزا یا به همراه گزارش مددکاری( صراحتاً مرجع فرزندپذیری کشور محل ا -

سالگی بر وضعیت کودک تحت سرپرستی  18متعهد شود که از زمان ورود کودک به آن کشور تا پایان 

های زمانی مقرر مطابق ضوابط و مقررات سازمان های مربوطه را در دورهو خانواده نظارت کرده و گزارش

 .نمایدگری به بهزیستی ارسال میاز طریق سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع و کنسولبهزیستی ایران 

همچنین شما به مرجع متناظر با اداره سوءپشینه و سازمان پزشکی قانونی در ایران معرفی خواهید  -

 .شد

معرفی به سازمان پزشکی قانونی جهت ارزیابی بررسی وضعیت جسم و روان، عدم اعتیاد به مواد  -

 .استمخدر، مواد روانگردان و الکل، نازایی و ناباروری 

با توجه به لزوم بررسی پیشینه کیفری، شما عالوه بر دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از مراجع  -

 .ر ایران نیز توسط بهزیستی معرفی خواهید شدخارج از کشور، به اداره تشخیص هویت د



 .شما جهت مشاوره فرزندپذیری در ایران نیز به مراجع ذیصالح معرفی خواهید شد -

کلیه مدارک خارجی شما باید توسط مترجمین رسمی در ایران یا مترجمین رسمی در خارج از کشور  -

نمایندگی برسد و از طریق وزارت امور  ها به تأییدبه زبان فارسی ترجمه شده و به انضمام اصل گواهی

 .الملل بهزیستی کشور ایران ارسال شودخارجه به دفتر روابط عمومی و امور بین

بهزیستی بعد از بررسی کلیه سوابق و مدارک شما، درصورتی که صالحیت شما را تأیید کند، از شما  -

 .کندبرای شرکت در جلسه کمیته فرزندپذیری در ایران دعوت می

 .شودد از تأیید نهایی شما توسط کمیته فرزندپذیری، مدارک به دادگاه جهت صدور حکم ارائه میبع -

شود. اگر شما کودک را قبول کنید، صورتجلسه کودک توسط بهزیستی استان به شما معرفی می -

شود و کودک به صورت آزمایشی و به مدت حداکثر شش ماه تحویل خواهد تحویل توسط شما امضاء می

 توانید به همراه کودک از کشور خارج شوید.و می شد

 چه نکاتی هنگام خروج از کشور الزم است بدانم؟

الف( در دوره شش ماهه آزمایشی، امکان اخذ یا اصالح شناسنامه کودک با نام شما وجود ندارد. بنابراین 

اجازه ورود کودک به به دلیل عدم امکان صدور گذرنامه برای کودک در این مرحله، معموالً کشورها 

دهند. لذا باید مدت شش ماه را در ایران زندگی کنید. بنابراین الزامی است که برای کشورشان را نمی

 .گذراندن این مدت در ایران آمادگی داشته و محل سکونتی در ایران به بهزیستی معرفی کنید

ما باید تضمین مناسب جهت اما اگر امکان خروج کودک در دوره آزمایشی را داشته باشید، ش ب(

 .بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارید

در دوره آزمایشی، بر وضعیت کودک نظارت خواهد شد. اگر در این مدت مشکلی پیش نیاید و . 1

ر دوضعیت شما توسط بهزیستی مورد تأیید باشد، موضوع به دادگاه اعالم تا حکم دائم سرپرستی صا

 .شودمی

بعد از آن شما جهت صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال جهت صدور و اصالح شناسنامه معرفی  .2

 .شویدمی

 :بعد از صدور شناسنامه یا اصالح آن، شما. 3

. شویدالف( برای انجام تملیک یا تعهدات مالی به نفع کودک به دفترخانه اسناد رسمی هدایت می

مستقیماً یا از طریق نمایندگی باید به بهزیستی ارائه دهید تا در پرونده  تصویر مدرک فوق را شما

 .بهزیستی ضبط شود

شود تا برای فرزندخوانده خود حساب بیمه عمر افتتاح نمایید. تصویر ب( به اداره بیمه معرفی می

ستی ونده بهزیمدرک فوق را شما مستقیماً یا از طریق نمایندگی باید به بهزیستی ارائه دهید تا در پر

 .ضبط شود



 چه بررسی های دیگری انجام می شود؟

های دهد، تعیین و تحویل کودک متناسب با ویژگیتجارب عملیاتی و کارشناسی بهزیستی نشان می

ت سرپرسسنی، جسمانی، روانی، اخالقی، اقتصادی و ... متقاضیان بسیار اهمیت دارد. زیرا کودکان بی

والدین خود را دارند. حال اگر به هر دلیل فرزندپذیری موفقی نداشته  و بدسرپرست سابقه جدایی از

ها بسیار باال است. البته این امر برای خانواده فرزندپذیر نیز تجربه تلخ پذیری آنباشند، احتمال آسیب

و سختی خواهد بود. بر همین اساس سازمان بهزیستی مکلف است با بازدید منزل مددکاری، بررسی 

شکی قانونی، اداره تشخیص هویت و مراکز مشاوره و نیز بررسی مدارک فردی، تحصیلی، گواهی پز

 .کندشغلی، مالی و ... نسبت به صالحیت یا عدم صالحیت شما اظهارنظر 

 بنابراین توجه داشته باشید که؛

یص ختکمیل هرگونه فرم یا ارائه اطالعات به سازمان بهزیستی یا ارجاع به پزشک قانونی، اداره تش -

هویت، مراکز مشاوره و غیره صرفاً به منظور کسب اطالعات اولیه بهزیستی از شرایط شما است و 

آورد و اعتراض به این امر مورد قبول نیست و متأسفانه ممکن هیچگونه حقی برای شما به وجود نمی

 .است در هر مرحله صالحیت شما تأیید نشود

ه کاری مشکالت بعدی را برستی مطلع باشند. زیرا مخفیتان برای سرپخانواده شما باید از تصمیم -

 .همراه خواهد داشت

رعایت مسائل شرعی و دریافت خدمات مشاوره دینی در فرزندپذیری الزم است. بنابراین باید با  -

 .گیری نماییدآگاهی کافی در این زمینه تصمیم

. ی بهزیستی بسپاریدبهتر است انتخاب سن و جنس و وضعیت کودک را به به سیستم کارشناس -

چون این کار ممکن است تا حدی به تسهیل در پذیرش درخواست شما کمک کند. هر چند که الزامی 

 .در این زمینه ندارید

 .باشدتشکیل پرونده و مدت انتظار لزوماً به معنای تحویل کودک یا نوجوانان به شما نمی -

اه دادگنظر به همین منظور با  است.م کودک تحت سرپرستی حتی درصورت تمایل شما، از ارث محرو -

باید بخشی از اموال یا حقوق خود را به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی خود تملیک یا تعهد به 

 .تملیک نمایید

های بیمه به نفع کودک یا نوجوان شما موظف هستید با نظر بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت -

 .تحت سرپرستی بیمه عمر نمایید

ر وی ها دهای ژنتیکی یا معلولیتاست با رشد و نمو کودک سپرده شده به شما، برخی بیماریممکن  -

واهد نخو یا احیاناً واگذاری کودک دیگر به شما بروز کند. این امر موجبی برای فسخ حکم سرپرستی 

 .بود



شما  عواقب احتمالی هر گونه اظهارات خالف واقع و صحت مدارک ارائه شده به بهزیستی متوجه -

 .است

 
 


