
١ 
 

  سرپرستمراکز نگهداري فرزندان بی
به مرکزي اطالق می گردد که طبق وظایف قانونی کودکان بی : مرکز نگهداري شبانه روزي کودکان بی سرپرست

سرپرست و بدسرپرست را پذیرا و نگهداري و پرورش آنان را فراهم نموده و زمینه انتقال موقت و یا دائم آنها را به 
  . خانواده و جامعه به عهده داشته و به دو گروه پسرانه و دخترانه تقسیم بندي می گردد

هاي غیردولتی جهت فعالیت اشخاص حقوقی که در راستاي مجوز تاسیس خانه :هاي غیردولتیانهپروانه تأسیس خ
بهزیستی استان  صادر  26ماده  اهداف سازمان بهزیستی در استانها فعالیت می نمایند و توسط کمیسیون

  . گردد می
که ) موسسات غیردولتی و خیریه(مجوزي است جهت فعالیت اشخاص حقوقی  :هاي غیردولتیپروانه فعالیت خانه

مجوز فوق توسط . در راستاي مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی فعالیت می نمایند
  . بهزیستی استان  صادر می گردد و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور سه سال می باشد 26کمیسیون ماده 

  
  هاي غیردولتی خانه)مراکز(ی تاسیس و انحالل ضوابط تخصص

  :   خانه هاي غیردولتی شامل خانه هاي تربیتی و خانه هاي کودکان و نوجوانان به طریق زیر ایجاد خواهد شد
  هدف کلی موسسه خیریه

تأسیس خانه به منظور مراقبت و پرورش به صورت شبانه روزي از کودکانی که مسئولیت آنان از طریق سازمان « 
  » .بهزیستی استان به موسسه خیریه محول می گردد

  
     هاي فرزندانخانه مدارك مورد نیاز جهت تأسیس

  ارائه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  -
 تصویر پروانه تاسیس یا شماره ثبت  -

  عکس پرسنلی متقاضی دو قطعه  -
  تأیید اماکن -
  تأیید اداره بهداشت -
  تأیید محل توسط کارشناس ناظر  -
  تصویر مدرك تحصیلی برابر با اصل  -
  گواهی عدم سوء پیشینه کیفري -
  گواهی عدم اعتیاد    -
  امور شبه خانوادهگواهینامه طی دوره هاي آموزشی مصوب دفتر  -
  
  مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه فعالیت  

  .معرفی ساختمان مناسب مطابق ضوابط سازمان و اخذ تائیدیه  -
  .تجهیز ساختمان مطابق استاندارد موجود و اخذ تائیدیه  -
  .معرفی پرسنل مورد نیاز مطابق ضوابط اعالم شده  -
  .مدیریت براي ويمعرفی مدیر واجد شرایط و اخذ کارت  -
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  مدارك مورد نیاز جهت تمدید پروانه فعالیت
  ) ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه 3(فرم درخواست متقاضی  -
 تصویر پروانه فعالیت  -

 عکس پرسنلی متقاضی دو قطعه  -

  تأیید اماکن در صورت تغییر محل خانه -
  تأیید اداره بهداشت در صورت تغییر محل خانه -
  تأیید عملکرد موسسه و خانه توسط کمیته شبه خانواده شهرستان و استان  -
  گواهی نامه طی دوره هاي آموزشی مصوب دفتر امور شبه خانواده -
  

  شرایط انتخاب مدیر خانه  
   تابعیت جمهوري اسالمی ایران -
  .جمهوري اسالمی ایران  ممبین اسالم و نظا دیناعتقاد و التزام عملی به  -
  انتخاب شودتواند از همان اقلیت دینی  میمدیر براي فرزندان اقلیتهاي دینی و مذهبی  :تبصره.  
 : سال سن براي کار با  45سال و حداکثر  25دارا بودن حداقل  -

  سال  25سال با حداقل  7 – 12فرزندان گروه سنی : الف
  سال  30سال با حداقل  12 – 17فرزندان گروه سنی : ب
 سال به باال  30فرزندان گروههاي سنی باالتر، : ج

  متاهل   -
  زنان فاقد همسر درصورت برخورداري از سایر شرایط مدیریتی و با تایید کمیته امور شبه خانواده : تبصره

  .توانند مدیریت خانه دختران را بر عهده گیرند  شهرستان و استان می
  عدم سوء پیشینه کیفري -
  آور ر و سایر اعتیادات مضر و زیانه مواد مخدعدم اعتیاد ب -
  )براي آقایان( دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه  -
هاي آموزشیاري، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم  حداقل لیسانس در یکی از رشتهداشتن مدرك تحصیلی  -

ایی، مدیریت آموزشی، مدیریت رفاه، مددکاري اجتماعی  با اجتماعی، مطالعات خانواده، پرستاري، مشاوره و راهنم
  .سال در رشته مربوطه 2تجربه کاري حداقل 

  هاي مربوطه جهت مدیر مسئولی خانه با یکسال  دارندگان مدارك کارشناسی ارشد و دکتري در رشته: 1تبصره
  .سابقه کار از اولویت برخوردارند

  بایست داراي سابقه کار پرورشی و آموزشی  ها می ناسی در سایر رشتهمتقاضیان داراي مدرك کارش: 2تبصره
  .حداقل به مدت سه سال با کودکان باشند

  داشتن صالحیتهاي عمومی و اخالقی  -
  برخورداري از سالمت جسمی و روانی  -
  ضوري کمیته شبه خانواده شهرستان و استان پذیرش در مصاحبه ح -
  .دستگاهها، نهادها و واحدهاي تولیدي، آموزشی ، فرهنگی، صنفی و خدماتیعدم اشتغال در سایر  -
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  کارت مدیر خانه مدارك الزم براي صدور 
  ارائه فرم درخواست براي صدور کارت مدیریت   -
  ارائه فرم معرفی نامه توسط موسسه خیریه  -
  تصویر کلیه صفحات شناسنامه -
   تصویر کارت ملی  -
   3×4هار قطعه عکس چ -
  واهی عدم سوء پیشینه کیفريگ -
  واهی عدم اعتیاد گ -
  گواهی گذراندن دوره هاي آموزشی مصوب دفتر امور شبه خانواده  -
  .درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه –ها بهداشتی  واهی سالمت صادره از خانهگ -
  صالحیتهاي اخالقی و عمومیائیدیه صادره از هسته گزینش در رابطه با ت -
  تأییدیه واحد حراست بهزیستی -
  برابر با اصل  صویر آخرین مدرك تحصیلیت -
  برابر با اصل) براي آقایان( صویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومیت -
  ستی براي هر خانه مدیر چنانچه موسسه خیریه بیش از یک خانه کودکان و نوجوانان داشته باشد بای: تبصره

  .جداگانه پیشنهاد و منصوب نماید
  

  وظایف مدیر خانه غیردولتی
  .رعایت حقوق و منافع عالیه کودکان -
مسئولیت اداره تخصصی خانه از جمله برنامه هاي بهداشتی، غذایی، پوشاك، امور تحصیلی، پرورشی، فوق  -

  .تخصصی و غیرتخصصی خانهبرنامه، اوقات فراغت فرزندان  و امور کلیه پرسنل 
  . حضور مستمر و فعال در خانه در ساعات اداري -
  مدیر عالوه بر ساعات اداري باید در اوقات غیراداري و شبها نیز در دسترس بوده و به صورت مقتضی : 1تبصره

  .به خانه سرکشی نماید
  ز بهزیستی استان مطابق قوانین و در مواقع لزوم با معرفی جانشین واجد شرایط و کسب موافقت ا: 2تبصره

  .مقررات مدیر می تواند از مرخصی استفاده نماید
  .اجراي کلیه آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورات اداري سازمان بهزیستی  -
  .مسئولیت و پاسخگویی امور محوله در مقابل مدیر عامل و هیأت امناء موسسه خیریه -
  هاي مراقبت  فراهم آوردن امکان اجراي برنامه -
  .اداره جلسات تخصصی خانه و تیم مراقبت -
  مطالعه و ارائه نظرات تخصصی مربوط به گزارشات مربیان و مددکاران خانه  -
  . مطالعه پرونده اجتماعی، روانشناسی، تحصیلی و پزشکی فرزندان و درصورت نیاز اظهارنظر کارشناسی -
  

  نوجوانان هاي کودکان  و ویژگی مربیان تربیتی خانه
ــ -1 ــودن م ــته دارا ب ــانس در رش ــداقل لیس ــیلی ح ــایر  درك تحص ــی و س ــی، روانشناس ــوم تربیت ــاي عل   ه

  هاي مرتبط رشته
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  متعهد و معتقد و عامل به مبانی و دستورات اسالم -2
داراي صالحیت تخصصی و عمومی و  مورد تأیید کمیته انتخاب و بکارگیري نیروي انسانی بخش شبه خانواده  -3

  استان 
 ترجیحاً متأهل بودن  -4

با تأیید کمیته تخصصی استانی و انجام گزینش هاي روانی و روانشناختی ( داشتن سالمت روحی و جسمی  -5
 ) توسط متخصصین امر

 : سال سن براي کار با  45و حداکثر  25قل دارا بودن حدا - 6

 سال  25سال با حداقل  7 – 12فرزندان گروه سنی  - الف

 سال  30سال با حداقل  12 – 17فرزندان گروه سنی  - ب

 سال به باال  30فرزندان گروههاي سنی باالتر،  - ج

ــوجیهی مب   -7 ــوزش ت ــک دوره آم ــدن ی ــبانه  گذران ــدان ش ــه فرزن ــوط ب ــث مرب ــا وروزياح ــت  ه   مراقب
 شبانه روزي 

روز کارورزي در محل کار در کنار مربیان با تجربه و همزمان بازدید و حضور در سایر  45گذراندن حداقل  -8
  .مراکز با گروه هاي سنی و جنسی مختلف و همچنین آشنایی با وظایف مددکاري و روانشناسی

 .ها عدم جابجایی غیرکارشناسی مربیان خانه -9


