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مقدمه

تربیت  دبستان،  از  پیش  دوران  در  متخصص  و  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  به ضرورت  توجه  با 
مربی کودک از اهمیت خاصی برخوردار است. باید توجه داشت در رویکرد جدید فنی و حرفه ای، 
آموزش بر مبنای شایستگی با به کاربردن دانش و مهارت مبتنی بر چهارچوب صالحیت حرفه ای 

ملی و عدالت آموزشی صورت می گیرد.
موجب  که  است  وظیفه  یک  دادن  انجام  و ظرفیت  توانایی  قدرت،  به عنوان  شایستگی  واقع  در 
موفقیت فرد در آن حرفه می شود.  در برنامه ریزی جدید نظام آموزشی محتوای بسته آموزشی 
ترکیبی از مهارت ها، دانش و نگرش های مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثر بخش و 

رسیدن به شایستگی تهیه و تدوین شده است.
کتاب همراه هنرجو یکی از اجزای این بسته آموزشی بوده و شامل آن دسته از اطالعاتی است که 
نگهداری آن در حافظه مانع از یادگیری های بعدی است مانند جداول، نمودارها، فرمول ها و سایر 

اطالعات مورد نیاز هنرجویان که در فرآیند کار عملی مورد استفاده قرار می گیرند.
یادگیری،  این کتاب کاهش حجم کتاب درسی، کاهش حافظه محوری، تسهیل  ارائه  از  هدف 
کاهش اضطراب و ترس از ارزشیابی است. الزم به یادآوری است که از محتوی این کتاب ارزشیابی 

صورت نمی گیرد.
قابل  تجربی  و  یادگیری  برنامه های  اعمال  با  لزوماً  عملگرا  فرآیند  هر  نهادینه سازی  که  آنجا  از 
مسیر  و  می کند  راهنمایی  عملی  فعالیت های  انجام  برای  را  هنرجو  کتاب،  این  است  دستیابی 
دستیابی به مهارت حرفه را هموار می سازد و در نتیجه زمان بیشتری را صرف فعالیت های عملی 

کرد. خواهد 
و  گواهینامه ها  و  آیین نامه ها  بین المللی،  و  ملی  مقررات  و  استاندارد ها  با  هنرجو  طرفی  از 
صالحیت های شغلی خود آشنا می شود. این کتاب تا پایان دوره تحصیلی به همراه هنرجو باقی 

می کند.  راهنمایی  حرفه  مهارت  به  دستیابی  در  را  او  و  می ماند 
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هدايت تحصیلیـ  حرفه ای

هدایت تحصیلي ـ حرفه اي در رشته تربیت کودک شامل:
 هدایت از طریق دراختیار قرار دادن اطالعات شغلي و حرفه اي که در برنامه درسي رشته بخشي از آن 

وجود دارد و بخش هاي دیگر شامل مسیر توسعه حرفه اي از طریق بازدید و کارآموزي محقق می شود.
 مشاوره حرفه اي که در طول سال تحصیلي توسط مشاوران و با کمک آزمون هاي استاندارد 

انجام خواهد شد.
 هدایت آموزشي که توسط مشاوران و با ابزارهاي سنجش خاص به منظور هدایت فراگیران در 

مسیر هاي تحصیلي افقي و عمودي در متوسطه و بعد از آن انجام می شود.
اول متوسطه عالوه برگذراندن دروس عمومی و  در رشته تربیت کودک، دانش آموختگان دوره 
پایه در سال های 10، 11 و 12 دوره دوم متوسطه، طبق نمودار زیر به گذراندن دروس تخصصی 

رشته می پردازند.

سال
10

سال
11

سال
12

مراقبت از 
سالمت کودک

پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی

پرورش 
مهارت های عاطفی 
ـ اجتماعی کودک

کنترل ایمنی و 
بهداشت محیط مراکز 

پیش از دبستان

پرورش مهارت های 
کالمی کودک

پرورش 
مهارت های شناختی 

و خالق کودک

دوره اّول 
متوسطه

رشته 
تربیت 
کودک

ویژگی های شاغل و حرفه
فردی که شغل مربی کودک را انتخاب می کند باید توانایی های زیر را داشته باشد:

 توانایي هاي شناختي: قدرت استدالل، تفکر خالق، حافظه
 توانایي روان حرکتي: انجام کارهای ظریف با دست، کنترل حرکات، عکس العمل هاي مناسب 

زماني و سرعت عمل
 توانایي فیزیکي: قدرت جسماني، انعطاف پذیري، تعادل و هماهنگي
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 توانایی اجتماعی ـ عاطفی: برقراری ارتباط مؤثر، خود کنترلی، همدلی و مشارکت
 توانایي حسي: توانایی دیداري، شنیداري و گفتاری مناسب

او،  آموزش  و  کودک  به  عالقه  اجتماعی،  هنری،  روحیه  شخصیتی:  ویژگی های  توانایی   
مسئولیت پذیری، وجدان کاری، متانت و صبوری، پختگی، توجه به دیگران و...

حرفه ها و مشاغل مرتبط با رشته تربیت کودک
1 به عنوان مربی یار در مراکز پیش از دبستان فعالیت نمایند. 

2 مربی یار پس از سه سال کار تجربی به عنوان مربی فعالیت نماید.
زمینه های  در  خدماتی  و  نموده  تأسیس  را  مراکزی  می توانند  گروهی،  به صورت  مربیان   3
قصه گویی، نمایش خالق، مهارت کالمی، خودآگاهی کودک، ارتباط و مشارکت،... به مراکز پیش 

دهند. ارائه  دبستان  از 
4 مربیان به صورت گروهی، می توانند مرکز پیش از دبستان تأسیس نمایند.

مؤلفه های متناسب با رشته و حرفه
بخش ها و فعالیت هاي اقتصادي مرتبط:

 سالمت: در این حوزه با وزارت بهداشت و مؤسسات وابسته ارتباط دارد.
 آموزش: در این حوزه با آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی ارتباط دارد.

 ارتباط با سایر فعالیت های اجتماعی و خدمات شخصی
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ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری مادام 
العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	
دانش

ایفاء	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و	فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	به	
ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	
حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم
تنظیم	و	اصالح	عملکرد

بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

		 استدالل
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

بکارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

خود	مدیریتی

مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت

شایستگی های 
غیرفنی
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جدول 1ـ درس مراقبت از سالمت کودک

زمان  مراحل واحد های یادگیریردیف
)ساعت(

توسعه شاخص های رشد 1
جسمیـ   حرکتی

تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی
پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک
پرورش مهارت های هماهنگی عضالت 

پرورش مهارت های حفظ تعادل

60

نظارت بر بهداشت 2
فردی کودک

کنترل بهداشت فردی
پایش رشد کودک

بررسی پرونده سالمت کودک
60

کنترل بیماری های 3
شایع کودکان

پیشگیری از بیماری های شایع کودکان
مراقبت از کودک بیمار

تهیه گزارش وضعیت بیماری کودک
60

نظارت بر تغذیه سالم 4
کودک

تهیه و کنترل برنامه غذایی کودکان 
کنترل بهداشتی مواد غذایی 

همکاری با مدیر در نظارت بر طبخ مواد غذایی کودکان
60

انجام کمک های اولیه 5
به هنگام بروز حوادث

تعیین نوع آسیب دیدگی
تهیه وسایل مورد نیاز در کمک های اولیه

ارزیابی وخامت حال مصدوم
انجام کمک های اولیه
حمل و انتقال مصدوم

60

300مجموع

درس 
مراقبت 

از سالمت 
کودک

توسعه 
شاخص های 

رشد 
جسمی 
حرکتی

نظارت 
بر بهداشت 

فردی 
کودک

 کنترل 
بیماری های 

شایع 
کودکان

نظارت 
بر تغذیه 

سالم 
کودک

انجام 
کمک های 
اولیه به 

هنگام بروز 
حوادث

درس مراقبت از سالمت کودک

سازماندهي محتوی:
یکدیگر  از  یادگیری مستقل  واحد  پنج  قالب  از سالمت کودک در سال دهم در  مراقبت  درس 
کاری  مراحل  و  است  به صورت خطی  کاری  تکالیف  سازماندهی  می شود.  ارائه  به صورت خطی 
به صورت ارائه دانش در قالب تکالیف یادگیری ساخت یافته و مهارت بعد از آن به صورت تمرین 
عملی در حیطه وسعت محتوا به ترتیب آورده می شود. شایستگی های غیر فنی، زیست محیطی، 

ایمنی و نگرشی به صورت تلفیقی در دانش و مهارت ارائه می شود.

زمان آموزش واحدهای یادگیری: 
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تعیین شاخص های 
رشد جسمی ـ حرکتی

پرورش مهارت های 
هماهنگی عضالت

پایش رشد کودک 

مراقبت از  کودک 
بیمار 

 کنترل بهداشتی 
مواد غذایی

تهیه وسایل مورد نیاز 
در کمک های اولیه

حمل و نقل مصدوم

پرورش مهارت های 
حرکتی عضالت بزرگ

پرورش مهارت های 
حفظ تعادل

بررسی پرونده 
سالمت کودک

تهیه گزارش 
وضعیت بیماری کودک

همکاری با مدیر در نظارت 
بر طبخ مواد غذایی کودکان

ارزیابی وخامت حال 
مصدوم 

پرورش مهارت های 
حرکتی عضالت کوچک

کنترل بهداشت 
فردی

پیشگیری از 
بیماری های شایع کودکان

تهیه و نظارت بر 
برنامه غذایی کودکان  

تعیین نوع 
آسیب دیدگی

انجام کمک های اولیه                           

مسیر يادگیری درس مراقبت از سالمت کودک:

 توسعه شاخص هاي رشد جسمی ـ حرکتي 
 نظارت بر بهداشت فردي کودک 

 کنترل بیماری های شایع کودکان 
 نظارت بر تغذیه سالم کودک 

 انجام کمک هاي اولیه به هنگام بروز حوادث 
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فصل 2: اصول، قواعد روابط پایه …

فصل 2

اصول، قواعد، مقررات و آیین نامه ها
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ويژگی های رشد جسمیـ  حرکتی

ویژگی های رشد جسمی ـ حرکتی در سنین پیش از دبستان براساس استانداردهای بین المللی و 
ملی در جدول 1، به منظور آشنایی هنرجویان و استفاده در فعالیت های آموزشی آورده شده است.

جدول 1ـ رشد جسمی ـ حرکتی

تولد تا یک سالگی

 در 4 ماهگی شروع به گرفتن اشیا می کند و به آنها چنگ می اندازد.
 دست ها و اشیا را به دهان مي برد. 

 اشیا را با دست مي گیرد. 
 در پنج ماهگی سرخود را کاماًل نگه می دارد. 

 در شش ماهگی احتماالً صاحب اولین دندان می شود.
 در شش ماهگی خزیدن را شروع می نماید.

 در 6 تا 8 ماهگی می تواند تعادل خود در حالت نشسته حفظ کند.
 می تواند شیشه شیر خود را نگه دارد. 

 اشیایی مانند قاشق را با دست مي گیرد.
 در هشت ماهگی بدون کمک بلند می شود و خود را باال می کشد تا بایستد.

 در نه ماهگی چهاردست و پا راه می رود.
 در دوازده ماهگی اولین قدم ها را بر می دارد.

یک تا دو سالگی

 کودک راه می رود در حالی که پاها از هم باز و دست ها به سمت خارج و سر به جلو متمایل است.
 با کمک دیگران لباس می پوشد )به عنوان نمونه، دست ها را در آستین مي کند(.

 مداد رنگي را با دست مي گیرد و می تواند کاغذ را خط خطي کند.
 در 18 ماهگی، از پله ها باال می رود اما باید دست خود را به جایی بگیرد و هر دو پایش را روی یک 

پله بگذارد و بعد به پلۀ بعدی صعود کند.
 دوست دارد اشیاء را بکشد و هل دهد.

 برداشتن چیزها و انداختن آنها، فعالیت مورد عالقه اش است.
 ایستادن را به نشستن ترجیح می دهد.

 راه می رود و می تواند بدود ولی معموالً زمین می خورد. 
 از وسایل خانه باال مي رود.

 کنترل ادرار روزانه را شروع می کنند.
 تا دو سالگی، هر بیست عدد دندان او، روییده است. 
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دو تا سه سالگی

 پله ها را یکی یکی باال و پایین می رود.
 خودش غذا می خورد.
 از وسایل باال می رود.

 کنترل ادرار شروع می شود.
 لیوان را با دو دستش می گیرد.

 می تواند بپرد.
 به توپ ضربه مي زند.

 یک سه چرخه کوچک را حرکت می دهد.
سه تا چهار سالگی

 کودک در غذا خوردن با قاشق و چنگال مهارت دارد.
 قلم مو را مثل بزرگترها به دست مي گیرد، ولی مداد را در مشت خود نگه مي دارد.

 در نقاشي هایش شکل هاي قابل تشخیص تري مي کشد )مثاًل با چند دایره صورت و چشم هاي یک 
انسان را می کشد و براي صورتک دست و پا مي گذارد(. 

 اگر براي او گردي بکشید به آن نگاه مي کند و مثل آن را مي کشد.
 هنگام پایین رفتن از پله به تناوب از پاها استفاده می کند. 

 یک ثانیه روي یک پا مي ایستد و بین یک تا سه قدم لي لي مي کند.
 مي تواند سوار سه چرخه شود، پا بزند و موانع را با سه چرخه دور بزند.

 مي تواند چند قدم روي میله تعادل راه برود ولي زود تعادلش را از دست مي دهد.
 هر وقت که اراده کند مي تواند بایستد، بچرخد و یورتمه برود.

 پازلي با 3 تا پنج قطعه ای را درست می کند.
 مهره هاي با سوراخ هاي درشت را به نخ مي کشد.

چهار تا پنج سالگی

 کودک با قاشق، چنگال غذا مي خورد و مي تواند با کارد تکه هاي بزرگ را ببرد اما در این کار مسلط 
نیست. 

 در نقاشي هایش به جزئیات بیشتري مي پردازد براي کشیدن تنه از دایره یا بیضي استفاده مي کند. 
ولي وقتي تصمیم مي گیرد نقاشي بکشد نمي داند چه چیزي را مي خواهد بکشد. 

 مهره هاي ریز را به نخ مي کشد، گل رس را پهن مي کند، با آن گلوله درست مي کند ویا آن را به 
شکل  هاي مختلف در مي آورد. 

 تصاویر را بدون اینکه از خط بیرون بزند رنگ مي کند.
 با سرعت و مهارت بیشتري از پله ها باال و پایین مي رود، پسران این مهارت را سریع تر کسب می کنند. 
 در پایان این دوره بند کمربندش را مي بندد و با کمک بزرگ ترها مي تواند بند کفشش را هم ببندد. 
 مي تواند یک فنجان مایع را بدون اینکه بریزد حمل کند، کارهاي ظریف مثل چیدن سفره و شستن 

دست و صورت را با مهارت بیشتري انجام مي دهد. 
 ده قدم پي درپي لي لي مي کند ولي مهارت کافي ندارد. 

 با سرعت بیشتري مي دود و ماهرانه از موانع عبور مي کند و اگر به زمین بیفتد به سرعت از زمین 
بلند مي شود. 

 به یک توپ ثابت مي تواند با پا ضربه بزند ولي مهارت الزم براي شوت کردن یک توپ در حال 
ندارد.  را  حرکت 

 بدون نظارت از توالت استفاده می کند.
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پنج تا شش سالگی

 بر روی پنجه های پا به راحتی می دود.
 در این سن دندان های شیری اش لق می شود.

 برتری استفاده از یک دست مشهود است.
 از روی خط با قیچی می برد.

 در نقاشي هایش شکل  یک شخص قابل تشخیص را مي کشد.
 توپ را از فاصله یک متری می گیرد.

 از پریدن، دویدن و انجام شیرین کاری لذت می برد.
 عالوه بر سه چرخه؛می تواند سوار دوچرخه شود.

 تعادلش را بر روی میله تعادل حفظ می کند.
 بدون کمک از پله ها به راحتی پایین و باال می رود.

 با یک پا به طور یک درمیان می پرد و جست و خیز می کند.
 کنترل بیشتر روی حرکات ماهیچه های ظریف بدن دارد.

 لباس پوشیدن را خودش به طور کامل انجام می دهد هرچند احتماالً در بستن بند کفش نیاز به 
کمک داشته باشد.

بازتاب ها

در طول چهار ماهگی پیش از تولد و پنج ماه اول بعد از تولد، حرکات کودکان، شامل حرکاتی 
است که بازتاب نامیده می شوند. بازتاب ها، پاسخ غیرارادی و قالبی به محرک هایی خاص است. 

حرکات ارادی تدریجاً جایگزین بازتاب ها می شوند.

جدول2ـ بازتاب های نوزادان

سن ازبین 
رفتن بازتاب واکنش کودک چگونگی راه اندازی بازتاب نام بازتاب

3 تا 4 ماهگی چرخش سر به طرف قسمت تحریک 
شده و باز کردن دهان برای مکیدن

به آرامی لمس کردن گوشه دهان 
کودک باز تاب گونه

3 ماهگی لمس کردن کام کودک با انگشت اشاره  مکیدن انگشت بازتاب مکیدن

از 4 تا 6 
ماهگی

ابتدا باز کردن دستها و پاها سپس 
جمع کردن آنها

گرفتن کودک به حالت یک دست در زیر 
سر و یک دست در زیر باسن او و پایین 
آوردن دست زیر سر به اندازه دو سانتی متر

بازتاب مورو

5 تا 6 ماهگی زانوها یک در میان باز و بسته 
می شوند

کودک را در یک سطح صاف، سر پا 
متمایل به یک جهت نگهداشتن بازتاب راه رفتن

حدود 3 
ماهگی گرفتن انگشت دست  قرار دادن انگشت خود در کف دست 

کودک
بازتاب چنگ زدن 

با کف دست

حدود 12 
ماهگی

انگشتان پا منقبض می شود به 
حالت چنگ زدن

قرار دادن شیئی یا انگشت در کف پای 
کودک

بازتاب چنگ 
زدن با کف پا

حدود 12 
ماهگی

باز کردن انگشت بزرگ و جدا کردن 
بقیه انگشتان در جهت بیرون.

غلغلک دادن کف یا پاشنه پا به طرف 
انگشتان بازتاب بابینسکی
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سیر رشد و تفسیر نقاشی های کودکان
اولین فرم ترسیم، بازی تمرینی خالص و به صورت خط خطی، بدون هدف است. بعداً خط خطی 
از حافظه ایجاد می شود و بیشتر جنبه تقلیدی و تصوری دارد ترسیم در هر مرحله، به مکان یا 

فضا مربوط است و نماینده هوش می شود.
در ترسیم ابتدا جاگذاری، بعد شکل، سپس طرح و در آخر جنبه های تصویری به وجود می آید. 

این مراحل در تمام کودکان دنیا دیده می شود.
مرحله اول: خط خطی است که انعکاسی از خطوط خمیده، عمودی یا افقی دارد. عموماً کودک 

به مرز کاغذ توجهی ندارد.
مرحله دوم: از 16 تا 20 ماهگی شروع می شود و کودک توجه به فرم و محل و کیفیت خط ها 
می کند و یا ارائه خط می کند و سعی دارد در مرکز صفحه کار  کند. بیشتر حلقه ای می کشد که 

شبیه صورت انسان است و کودک رابطه بین فعالیت ها و رفتارهای خود را می فهمد.
مرحله سوم: نمونه های جدید مثل حلقوی و بیضوی می کشد و نقطه گذاری ممتد و تکراری می کند.

زاویه دار،  اشکال  قوس،  شامل کشیدن  که  می شود  بعد شروع  به  سالگی   2 از  مرحله چهارم: 
خطوط مستقیم، نقطه گذاری یا ترکیباتی از آنها می باشد. در این مرحله کودک در اندازه ها تغییر 
می دهد، اعضای داخلی یک شیء را می کشد، ترسیمی که کودک در این مرحله به شکل بسته 

می کشد نماینده انسان است.
را  الفبا  حروف  است  ممکن  می کند،  نامگذاری  را  شده  کشیده  خطوط  کودک  پنجم:  مرحله 
بنویسد یا از دیگران بخواهد برایش بنویسند. استفاده از رنگ ها و جهت رنگ آمیزی در این مرحله 
ابتدای خط خطی  در  استفاده می کند.  رنگ  از یک  بیش  رنگ آمیزی  در  رشد می کند. کودک 
کردن، کودکان این کار را توسط باال بردن بازو انجام می دهند و بعد با پیشرفت بیشتر با چرخش 

مچ خط می کشند و شکل سازی می کنند.
به طور کلی سیر نقاشی بدین ترتیب است:

12 ماهگی: از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد.
15 ماهگی: نقطه نقطه می کند.

18 ماهگی: به خودی خود خط خطی می کند.
2 سالگی: خطوط عمودی را تقلید می کند.

2/5 سالگی: خطوط حلقوی، افقی، عمودی و دو خط به عنوان X )غیر قرینه( می کشد.
3 سالگی: مداد را مثل بزرگ ها می گیرد. بنا به تقاضای دیگران روی نقاشی هایش اسم می گذارد.
4 سالگی: انسان را با دو عضو می کشد X را تقلید می کند. به شکل ناقص انسان، عضوی اضافه می کند.

4/5 سالگی: مربع می کشد.
5 سالگی: مثلث می کشد عکس آدم را با بدن و گردن می کشد.

6 سالگی: شکل آدم را دو بعدی می کشد اشکال ادغام شده می کشد.
9ـ 8 سالگی: اعضای داخلی را می کشد.

و  آن را کامل تر می کند عکس می کشد  و کم کم  ماشین می کشد  بعد عکس  به  از 12 سالگی 
می گوید که عکس خودش یا مادرش است. پرنده، خانه، ماشین رخت شویی، هواپیما می کشد و 
از آنها سخن می گوید. درباره عکس های کشیده شده قصه کوتاه می گوید. برای خانه ای که کشیده 
در و پنجره می گذارد. ماشین را با چرخ ها و نور چراغ ورود می کشد به نقاشی انگشتی1 عالقه مند 

است.
Finger Painting ـ1
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جدول 3 ـ رشد بازی تخیلی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد	تا	یک	
سالگی

 از	رفتار	بزرگسال	به	هنگام	بروز	آن	تقلید	می	کند.	برای	مثال،	از	حالت	
بزرگسال	تقلید	می	کند.

	وقتی	که	بزرگسال	از	او	تقلید	کرد	واکنش	نشان	می	دهد.
	از	بازی	هایی	مثل	بازی	پنهان	کردن	صورت	لّذت	می	برد.

یک	تا	دو	
سالگی

 از	رفتار	بزرگسال	بعد	از	بروز	آن	تقلید	می	کند.
	عالقه	مند	به	کشف	کارکرد	اشیای	روزمره	است.

	کم	کم	می	تواند	نماد	سازی	کند	و	اشیای	واقعی	و	غیر	واقعی	را	برای	
بازی	نمادی	به	کار	برد.

	ممکن	است	از	اشیای	تبدیلی	استفاده	کند.	مثاًل	یک	خرس	اسباب	بازی	
در	نبود	مادر،	جایگزین	مادر	می	شود.

دو	تا	سه	
سالگی

 ممکن	است	یک	شی	ء	را	جایگزین	خود	کنند.
	از	تقلید	اعمال	و	رفتار	کودکان	هم	سن	خود	لّذت	می	برند.

	در	بازی،	سناریوهای	روزمره	را	به	کار	می	گیرند.	مثاًل	شام	پختن	...
از	یک	شیء	تبدیلی	که	دارای	ویژگی	هایی	شبیه	آن	چیزی	است	که	 	

می	کنند. استفاده	 دهند،	 نشان	 می	خواهند	
اطراف	خود	 نقش	هایی	که	در	 از	 و	 لّذت	می	برند	 بازی	کردن	 نقش	 از	 	

می	کنند. تقلید	 می	بینند،	
	با	اعمالی	نشان	می	دهند	که	چه	نقشی	را	پذیرفته	اند،	مثاًل	عروسکی	را	

بغل	می	کنند	و	وانمود	می	کنند	که	مادرند.

سه	تا	چهار	
سالگی

 کم	کم	قصه	یا	روایتی	را	وارد	بازی	خود	می	کنند.
	در	کنارکودکان	دیگر	بازی	مشترکی	می	کنند.	مثاًل	در	نقش	مأمور	آتش	

نشانی	ظاهر	می	شوند.
	به	عنوان	جزئی	از	یک	گروه	قصه	یا	روایتی	را	بازی	می	کنند.

چهار	تا	
پنج	سالگی

 به	نقش	هایی	مثل	شخصیت	های	تلویزیونی	یا	شخصیت	های	داستان	پریان	
عالقه	نشان	می	دهند.

شش	سالگی

می	توانند	تظاهر	به	نقشی	کنند،	بدون	آنکه	برای	بازی	تخّیلی	خود	به	  
به	مسواک	زدن	می	کنند. تظاهر	 مثاًل	 باشند.	 داشته	 احتیاج	 واسطه	

	در	بازِی	تخیلی	خود	روایت	های	پیچیده	را	اجرا	می	کنند.	در	هر	قصه	ای	
تعداد	شخصیت	ها	و	اعمال	و	موضوعات	به	مرور	بیشتر	می	شود.
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جدول 4ـ رشد طراحی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد 
تا یک 
سالگی

 از اعمال و حرکات با همه بدن تقلید می کنند.
 از الگوهایی که تضادهای شدید دارند و شبیه چهره انسان هستند، آگاهند.

تا  می کشند  سطوح  روی  را  غذا  دست،  یا  انگشت  با  مثاًل  می کشند.  خطوطی   
شود. ایجاد  خطوطی 

 آگاهند که با حرکت دادن دست و انگشتان روی سطوح خطوطی ایجاد می کنند.

یک تا دو 
سالگی

 خطوطی متنوع می کشند، گاهی خط خطی می کنند.
 می دانند که حرکات مختلف منجر به ایجاد خطوط مختلف می شود.

 با کف دست، مداد را در دستشان می گیرند.
 خطوطی می کشند که بازنمایی حرکات بدن آنها یا اشیای دیگر است.

دو تا سه 
سالگی

 برای گرفتن مواد گرافیک از پنس استفاده می کنند.
 برای بازنمایی درون و بیرون، خط ممتد و شکل بسته می کشند.

 اشکال و خطوط را با هم ترکیب می کنند.
 اشکال جداگانه ولی مرتبط را با هم ترکیب می کنند.

سه تا 
چهار 
سالگی

 خطوط را نام می برند و بازنمایی نمادی بروز می کند.
 با استفاده از مواد گرافیک، ابزارها و سطوح مختلف خطوط مختلفی می کشند.

به آن   بدون کمک دیگران، خط، و دایره می کشند که نمایانگرآدم است و غالباً 
می گویند. قورباغه ای  آدم 

 به تدریج شروع به ایجاد روایت های بصری می کند.

چهار 
تا پنج 
سالگی

 قادرند اشکال مختلفی بسازند و گاهی آنها را با هم ترکیب کنند.مثاًل خورشید 
بکشند.

 اشکالی می کشند که به نظر می رسد روی صفحه کاغذ در حال پروازند.
 اشکالی که جرئیات بیشتری دارند مثل بازو، ران، دست، انگشتان و ابرو می کشند.
 برای نشان دادن باالتر و پایین تر، فضا را به اجزای کوچک تری تقسیم می کنند.

شش 
سالگی

 با خطوط زمین و آسمان می کشند.
 برای نشان دادن عمق، اشکالی را کوچک تر می کشند تا دور بودن آن را نشان دهند.

 در طراحی خود جزئیات بیشتری را نشان می دهند. مثاًل پنجره، در و دودکش 
باالی ساختمان.

 در طراحی ها جنبه روایت گری بیشتر می شود و مثاًل ممکن است یک طراحی در 
برگیرنده قسمت های مختلف یک داستان باشد.
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جدول 5ـ رشد نقاشی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد تا یک 
سالگی

 با استفاده از همه حس های خود جنس را کاوش می کنند. مثاًل جنِس کاغذ.
 از رنگ و روشنایی به خصوص رنگ های روشن و واضح مثل قرمز آگاه 

هستند.

یک تا دو 
سالگی

 با استفاده از پا، دست ها و دهان جنس رنگ را کاوش می کنند.
 با استفاده از دست، پا و انگشتان رنگ را روی سطوح دست کاری می کنند.

 از رنگ در محیط خود آگاه هستند.
 با استفاده از رنگ، عمداً خطوطی می کشند.

دو تا سه 
سالگی

 با استفاده از رنگ، خطوط جداگانه می کشند.
 رنگ اشیا را می پرسند و بعضی از رنگ ها را می شناسند.

 می توانند رنگ ها را طبقه بندی و جفت و جور کنند.

سه تا چهار 
سالگی

 رنگ های اصلی را می شناسند.
 به مخلوط کردن رنگ ها عالقه مند هستند.

 قلم موها و سطوح مختلف را می آزمایند و از این کار لّذت می برند.
 با استفاده از قلم مو تکه های جداگانه و همپوش رنگ را به کار می برند.

 می توانند سایه های رنگ را با هم جور کنند.

چهار تا پنج 
سالگی

 می توانند رنگ های فرعی را نام ببرند.
 می توانند رنگ ها را با هم ترکیب کنند و می دانند که اضافه کردن رنگ 
سفید باعث روشن شدن رنگ و رنگ سیاه باعث تیره شدن رنگ می شود.

با  می دانند  مثال  برای  می کنند.  انتخاب  مناسب  کاغذ  و  موها  قلم   
بکشند. نازک  خط  می توانند  نازک  قلم موی 

 با استفاده از رنگ، اشکال و طرح های نمادی می کشند.
 مقاصد و پیشنهاد های خود را در مورد نتیجه کار نقاشی خود توضیح 

می دهند.
و  اشیا، جفت  واقعی  رنگ های  با  را  نقاشی  در  رفته  کار  به  رنگ های   

می کنند. جور 

شش سالگی

 در نقاشی هایشان، جزئیات ظریف دیده می شود.
 می توانند رنگ های مختلف را به دّقت به کار برند.

 به دّقت، جاهای کوچک را رنگ می کنند.
 رنگ ها را به دّقت در کنار هم قرار می دهند.
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جدول 6ـ رشدآگاهی کودکان از بافت ها و مهارت های مربوط به شناختن منسوجات

ویژگی هادوره سنی

تولد 
تا یک 
سالگی

 از تماس با پوست و موی مراقبت کننده احساس آرامش می کنند.
 با دهانشان جنس غذا و اشیا را کاوش می کنند.

 با استفاده از دست پارچه هایی را که در آن پوشیده اند و اسباب بازی های نرم 
و پوست و موی مراقبت کننده را کاوش می کنند.

دیگر  بعضی  از  و  می کنند  آرامش  احساس  منسوجات  بعضی  با  تماس  از   
احساس ناراحتی می کنند.

یک تا دو 
سالگی

 از جنس لباس ها و مالفه های مختلف آگاه هستند و بعضی اجناس را ترجیح می دهند.
 از حس کردن و مقایسه پارچه ها و بافت های مختلف لّذت می برند.

 از خصوصیات لباس های محبوبشان، مالفه ها و اسباب بازی ها آگاه هستند.
 می دانند چه لباسی برای چه موقعیتی مناسب است، برای مثال می دانند 

کت را باید موقع سرما پوشید.

دو تا سه 
سالگی

 از پوشاندن لباس به عروسک و درآوردن لباس عروسک ها لّذت می برند.
 می توانند جنس سطوح را به زبان ساده بیان کنند. برای مثال می توانند به 

شلوار پشمی، زبر بگویند.
 می دانند که برای موقعیت های مختلف باید لباس مخصوص بپوشند. برای 

مثال پیشبند برای موقع نقاشی.

سه تا 
چهار 
سالگی

 عالقه مند هستند بدانند که لباس ها، اسباب بازی ها و... از چه درست شده اند.
 می توانند خصوصیات مواد مختلف را توضیح دهند. برای مثال حوله زبر و 

مخمل نرم است.
 به خصوصیات مواد مختلف مثاًل لباس ضد آب عالقه مند هستند.

می توانند  و  کنند  کند و کاو  آن  لمس  با  را  مختلف  بافت سطوح  می توانند   
اشیای مختلف را بر اساس جنسشان جدا کنند.

 از بافتن مثل خیاطی یا بافتنی لّذت می برند. 

چهار 
تا پنج 
سالگی

 می توانند چیزهایی را با استفاده از روش های نقاشی تولید کنند.

 برای توضیح بافت های مختلف گنجینه واژگان گسترده ای دارند.
 برای دوختن چیزهای ساده می توانند از پارچه استفاده کنند.

شش 
سالگی

 مهارت بیشتری در تولید منسوجات پیدا می کنند. مثاًل در بافندگی می توانند 
نخ را به طور دقیق زیر و رو بزنند.

 می توانند خیاطی کنند و لباس های ساده برای عروسک و اسباب بازی بدوزند.
 می دانند که بعضی لباس ها نشان دهنده عضویت در گروه فرهنگی، اجتماعی 

و مذهبی خاصی است.
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جدول7ـ رشدآگاهی سه بعدی و بازنمایی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد تا یک 
سالگی

 جهان سه بعدی را تجربه می کنند.
 با استفاده از دست، انگشت و دهان اشیای سه بعدی را حس و 

دست کاری می کنند.
 با چشم، شکل را کاوش می کنند.

 از دستکاری غذا لّذت می برند.
کنار  آویزهای  مثل  می کنند  پیدا  بعدی سروکار  اشیای سه  با   

تختشان.

یک تا دو 
سالگی

 اشیا را روی هم می گذارند و خراب می کنند.
 آب و آرد را با هم مخلوط می کنند و هم می زنند.

 با گل و خمیر بازی می کنند.
 کاغذ و روزنامه را پاره می کنند.

سه تا چهار 
سالگی

 با استفاده از مواد خام مثل گل، چوب و کارت چیزهایی می سازند.
 با دست و ابزار مواد را دست کاری می کنند و اشکالی می سازند.

 با استفاده از ابزار و انگشتان می توانند به سطوح حالت برجستگی 
بدهند.

 از مکعب های بازی به طور عمدی استفاده می کنند. مثاًل مکعب ها 
را طوری روی هم می گذارند که تعادل برقرار شود.

چهار تا پنج 
سالگی

 با استفاده از انگشتان و ابزار اشکالی می سازند که نشان دهنده 
مفاهیمی است.

 با مکعب های بازی چیزهای پیچیده ای درست می کنند. مثاًل با 
استفاده از این مکعب ها ساختمان سازی می کنند.

شش سالگی

 از اشکال مختلف مصنوعی و طبیعی آگاهی دارند.
 به طرق مختلف عقاید خود را ابراز می کنند.

 می توانند طرح هایی برای ساختارهای سه بعدی ایجاد کنند و 
آنها را پیگیری کنند.
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جدول 8ـ رشدآگاهی و مهارت موسیقیایی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد تا یک 
سالگی

برابر صدای  در  مثالً  و طنین حساس هستند  دینامیک  برابر  در   
بلند یکه می خورند.

یک تا دو 
سالگی

 از صدای بزرگساالن تقلید می کنند و ریتم به صدای خود می دهند.
 در برنامه های موسیقی شرکت می کنند.

دستکاری  را  مواد  و  می دهند  نشان  توجه  صدا  تولید  مبدأ  به   
می کنند تا صدا تولید کنند. مثاًل در قوطی را باز و بسته می کنند.

 با هر دو دست صدا تولید می کنند.

دو تا سه 
سالگی

 می کوشند تا از صدا یا آهنگ تقلید کنند و به یک باره ملودی هایی 
را که از آواز آموخته اند، به کار می برند. 

 پتانسیل صدای اشیای خانگی را کاوش می کنند.
با   می توانند دست ها را جداگانه به کار برند و یا برای هماهنگی 

ریتم آوازی آنها را به هم بکوبند.

سه تا چهار 
سالگی

 به تدریج می توانند بر صدای خود کنترل داشته باشند.
 می توانند ابزارهای ساده ریتمی را بنوازند و به ریتمی واکنش نشان دهند.

و  می شناسند  را  بعضی  ببرند،  نام  را  آشنا  آهنگ های  می توانند   
بخوانند. دیگران  با  آن را  می توانند 

چهار تا پنج 
سالگی

بلند/  ، پایین   / باال  مانند  را می شناسند.  اصلی  از مفاهیم  بعضی   
/ کند تند  کوتاه، 

 تعدادی از ابزارهای موسیقی را می شناسند.
 می توانند آوازهای کامل را به یاد آورند و تقریباً دقیق و درست 

بخوانند.
 به یک باره آواز می خوانند و از آواز خواندن گروهی لّذت می برند.

 به کمک دیگران به موسیقی ضبط شده گوش می کنند. 

شش سالگی

 زیر و بمی، ریتم و ملودی را درک می کنند.
 می توانند بعضی از مفاهیم موسیقیایی را نشان دهند.

 با دّقت رو به افزایشی آواز می خوانند.
 هارمونی را درک می کنند.

 می توانند از دست و پا به طور جداگانه استفاده کنند.
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آئین نامه مقررات بهداشتی مهد کودک

رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در مراکز پیش از دبستان مطابق آیین نامه های سازمان 
بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش است.

1 ماده 1ـ کلیه متصدیان و شاغلین و اشخاصی که در مهد کودک ها اشتغال دارند مّوظفند دوره 
ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تعیین و اعالم می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.
2 تبصره 1ـ مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در مهد کودک بدون داشتن گواهینامه معتبر 

موضوع ماده 1 ممنوع است.
این   1 ماده  در  مندرج  معتبر  گواهینامه  فاقد  اشخاص  به کارگیری  یا  استخدام  تبصره 2ـ   3

آئین نامه در مهد کودک ها ممنوع است.
4 تبصره 3ـ اشخاصی مانند صندوق دار، باغبان، نگهبان و نظایر آنها که در مهد کودک شاغل 
بوده لیکن با کودکان و مواد غذایی مهد کودک ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده و تبصره های 

1 و 2 آن مستثنی می باشند.
این   1 ماده  مشمول  که  مهد کودک  شاغلین  و  کارکنان  مدیران،  متصدیان،  کلیه  ماده  2ـ   5
آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه 

بازرسین بهداشت ارائه نمایند.
استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت  تبصره  1ـ کارفرمایان موظفند هنگام   6
نگهداری  آن، در محل مهد کودک  اعتبار  از  اطمینان  را مالحظه و ضمن  آنان  پزشکی  معاینه 

نمایند.
مراکز  یا  و  شهرستان  بهداشت  مرکز  طرف  از  منحصراً  پزشکی  معاینه  کارت  2ـ  تبصره   7
بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت 

اعتبار کارت فوق برای شاغلین و کارکنان مهد کودک حداکثر 6 ماه می باشد.
نظافت  و  فردی  بهداشت  کامل  رعایت  موظفند  کودک ها  مهد  شاغلین  و  مدیران  ماده 3ـ   8
عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل 

نمایند.
9 ماده 4ـ کلیه اشخاصی که در مهد کودک ها کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش 

تمیز و به رنگ روشن باشند.
10 تبصره  1ـ کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان و اشخاصی که در مهد کودک با تهیه 
و توزیع مواد غذایی سر و کار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کاله تمیز و سفید و استفاده از 

دستکش یک بار مصرف در حین کار می باشند.
یکبار مصرف  از دستکش  باید  کودک  هر  و شستشوی  تعویض  نوبت  هر  برای  تبصره 2ـ   11

جداگانه استفاده شود.
مناسب  و  از دستکش مخصوص  کار  نظافتچی های مهد کودک موظفند حین  تبصره 3ـ   12

استفاده کنند.
از شاغلین خود جایگاه  برای هر یک  مدیران مهد کودک ها موظفند  و  ماده 5ـ متصدیان   13

محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل شخصی در محل تهیه نمایند.
14 ماده 6  ـ متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور 

تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی و هر گونه ارتباط با کودکان جلوگیری نمایند.
15 ماده 7ـ متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند به تناسب تعداد شاغلین مهد کودک، 



21

بازاء هر نفر حداقل دو و نیم متر مربع اتاق استراحت با موازین بهداشتی تهیه نمایند.
16 تبصره ـ در هر حال مساحت اتاق استراحت نباید کمتر از هفت و نیم متر مربع و ارتفاع آن 

نباید کمتر از دو و هشت دهم متر باشد.
17 ماده 8ـ هر فرد شاغل در مهد کودک موظف به داشتن وسایل نظافت، شستشو و استحمام 

اختصاصی می باشد.
18 ماده 9ـ جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز، به تعداد کافی در محل های مناسب 

مهد کودک نصب گردد.
19 ماده 10ـ آشپزان و سایر اشخاصی که در مهد کودک با پخت و پز مواد غذایی سر و کار دارند 

موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.
20 ماده 11ـ استعمال دخانیات توسط شاغلین مهد کودک در محیط کار ممنوع است.

21 ماده 12ـ مصرف هر گونه محصوالت دخانیاتی در محوطه عمومی مهد کودک ها ممنوع است.
22 تبصره 1ـ متصدیان و مدیران مهد کودک ها مسئول اجرای مفاد ماده 12 بوده و موظفند 
ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات در مهد 

کودک جلوگیری کنند.
23 ماده 13ـ کلیه کودکان باید دارای پرونده پزشکی و گواهی صحت مزاج باشند.

24 ماده 14ـ کلیه کودکان باید دارای دمپایی و یا کفش اختصاصی برای استفاده در محیط 
مهد کودک باشند.

25 ماده 15ـ کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

ب( حسب مورد دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی 
آن اجباریست.

ج( حسب مورد دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضالب باشد.
د( کلیه کف شورها باید مجهز به سیفون )شترگلو( باشند.

26 ماده 16ـ کف اتاق بخش نوپا دارای پوشش مناسب و قابل شستشو و نرم و تمیز )فوم( بوده 
و اندازه آن معادل نصف مساحت اتاق باشد.

27 ماده 17ـ کف اتاق بازی کودکان باید به طور کامل با پوشش نرم و تمیز و مناسب و قابل 
شستشو )فوم(  پوشش داده شود و استفاده از پوشش هایی مانند فرش و گلیم و موکت ممنوع 

است.
قرار  اطفال  استفاده  موردنیاز  که  کودک  مهد  عمومی  محوطه  از  بخشی  پوشش  ماده 18ـ   28
می گیرد باید از موادی مانند شن، ماسه، چمن و خورده های الستیک که حالت ارتجاعی دارند 
باشد و از سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزاییک فرش و امثال آن که حالت ارتجاعی ندارند 

نباید در زیر وسایل بازی استفاده شود.
29 ماده 19ـ پوشش سطوح بین لوازم بازی باید چمن باشد.

30 ماده 20ـ پوشش سطوح اطراف و زیر لوازم بازی اگر ارتفاع سقوط از وسیله بازی بیشتر از 
60 سانتی متر باشد، باید از مواد جاذب ضربه و غیر متراکم مانند ماسه و... باشد.

31 ماده 21ـ ساختمان دیوار باید از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود 
حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد.

32 تبصره ـ سطح دیوار باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.
با احتیاجات و لوازم مربوط به کار و بر حسب نوع  باید متناسب  33 ماده 22ـ پوشش دیوارها 

فعالیت بشرح تبصره های ذیل باشد.
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34 تبصره  1ـ پوشش بدنه دیوار آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد  غذایی، حمام، مستراح، دستشویی 
و رخت شویی خانه باید از کف تا زیر سقف، سنگ، کاشی یا سرامیک و همواره صاف و صیقلی و 

به رنگ روشن باشد.
35 تبصره 2ـ سطح دیوار سالن غذاخوری تا ارتفاع 120 سانتی متر از کف با سنگ های صیقلی 
با رنگ روشن قابل شستشو  ارتفاع 120 سانتی متری تا زیر سقف  از  یا سرامیک و یا کاشی و 

پوشیده شود.
36 تبصره 3ـ پوشش سطح دیوار اتاق های کودکان از باالی قرنیز تا ارتفاع یک متر باید به وسیله 
روکش های قابل ارتجاع و قابل شستشو و بهداشتی )روکش هایی از قبیل ابر و اسفنج با روکش 
چرم یا چرم مصنوعی مشابه پشتی مبل( باشد که مانع از آسیب دیدگی کودکان هنگام برخورد 
احتمالی سر آنها با دیوار گردد. بدیهی است از ارتفاع یک متری تا زیر سقف باید صاف و صیقلی 

و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.
37 تبصره 4ـ پوشش سطح دیوار سایر اطاق و راهروها باید صاف، بدون درز و شکاف، به رنگ 

روشن و همیشه تمیز باشد.
38 تبصره 5ـ پوشش دیوارها و ستون ها نباید زبر باشد.

39 تبصره 6ـ در سطوح دیوارها و ستون ها و سایر عناصر نباید قسمت های تیز و برنده وجود 
داشته باشد.

40 تبصره 7ـ گوشه ها و زوایای برآمده دیوارها و سایر عناصر باید به شعاع حداقل 10 سانتی متر 
گرد شود.

41 ماده 23ـ سقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف بوده و 
همیشه تمیز باشد.

قابل  از جنس  باید  نوع محل طبخ و دوش حمام  پوشش سقف آشپزخانه و هر  تبصره ـ   42
شستشو و به رنگ روشن باشد.

43 ماده 24ـ وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و قابل 

شستشو بوده و همیشه تمیز باشد.
ب( پنجره های باز شونده باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات 

به داخل جلوگیری نماید.
باشد  دار  فنر  و همچنین  مناسب  و  سالم  توری  به  مجهز  باید  باز  فضای  به  درهای مشرف  ج( 

به طوری که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.
د( پنجره های اتاق های کودکان باید از داخل دارای شبکه محافظ باشند.

اتاق  و همچنین  بیمار  کودکان  نگهداری  برای  بهداشتی  شرایط  با  مناسب  اتاق  ماده 25ـ   44
معاینه اطفال در مهد کودک پیش بینی شود.

45 ماده 26ـ اتاق محل تعویض کودکان شیرخوار باید دارای شرایط کاماًل بهداشتی و مجهز به 
دوش و انشعاب آب سرد و گرم و میز مخصوص تعویض پوشاک اطفال باشد.

46 ماده 27ـ برای گروه شیر خوار باید محل مناسبی برای جوشاندن شیر پیش بینی شود که 
دارای یخچال و ظروف بهداشتی برای جوشاندن شیر باشد.

47 ماده 29ـ کلیه پریزهای اتاق ها و راهروها باید دارای حفاظ و درپوش مناسب و ایمن باشند.
48 ماده 30ـ کلیه وسایل آموزشی برقی باید از ایمنی الزم برخوردار باشند.

49 ماده 31ـ کلیه وسایل بازی کودکان ضمن برخورداری از شرایط ایمنی باید تمیز و بهداشتی باشند.
50 ماده 32ـ نباید هیچگونه وسایل لبه دار و تیز و برنده در دسترس کودکان باشد.
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51 ماده 33ـ چنانچه در مهد کودک از چرخ و فلک، سرسره و تاب استفاده می شود باید کاماًل 
سالم و ایمن بوده و شرایط آنها به ترتیب منطبق با استانداردهای شماره 4287، 4279، 4075 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
52 ماده 34ـ در سطوح تمام شده وسایل بازی نباید لبه های تیز فلزی یا تراشه های چوب وجود 

داشته باشد.
53 ماده 35ـ محل بازی با ماسه باید باالتر از سطوح زمین واقع شده و در معرض تابش نور 
قرار  استفاده  مورد  که  زمانی  در  محل  این  شود.  ماسه ها ضدعفونی  تا  باشد  خورشید  مستقیم 

نمی گیرد باید به نحوی پوشانیده شود تا از آلوده شدن توسط حیوانات محفوظ بماند.
54 ماده 36ـ محل بازی با ماسه نباید در معرض جریان باد واقع شده باشد.

ضوابط  رعایت  باشد،  داشته  وجود  شنا  استخر  کودک  مهد  محوطه  در  چنانچه  ماده 37ـ   55
آشامیدنی،  خوردنی،  مواد  قانون   13 ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آئین نامه  در  مندرج  بهداشتی 
آرایشی و بهداشتی مربوط به استخرهای شنا الزامی است. ضمن آنکه برای پوشش کف اطراف 
استخر مهد کودک باید از ورقه های پالستیکی مشبک که مانع از لغزش اطفال گردد استفاده شود.
56 ماده 38ـ محل های پرتگاه مانند کنار استخر و حوض و پله و لبه بالکن و ایوان باید با نرده 

ایمنی به ارتفاع حداقل 60 سانتی متر مجهز شوند.
57 ماده  39ـ سیم کشی ها و نصب وسایل الکتریکی و کلیه کلیدها و پریزها در محوطه باید با 

رعایت کامل مقررات ایمنی صورت پذیرد.
58 ماده 40ـ آب مصرفی مهد کودک باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.

59 ماده 41ـ مهد کودک باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب مورد تأیید 
مقامات بهداشتی باشد.

60 تبصره ـ هدایت و تخلیه هر گونه فاضالب و پساب تصفیه نشده مهد کودک به معابر و جوی 
و انهار عمومی اکیداً ممنوع است.

61 ماده 42ـ وضع و تعداد دستشویی شاغلین بهداشتی و متناسب و برای شاغلین مرد و زن 
به صورت جدا و مستقل از هم باشد.

62 ماده 43ـ وضع و تعداد توالت و دستشویی شاغلین بهداشتی و متناسب و برای شاغلین مرد 
به صورت جدا و مستقل از هم باشد.

63 تبصره ـ دستشویی ها باید مجهز به صابون مایع و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و 
وجود زباله دان در کنار دستشویی الزامی است.

64 ماده 44ـ وضعیت توالت و دستشویی های مورد استفاده اطفال باید بهداشتی و مناسب و 
تعداد آنها متناسب با تعداد اطفال بوده و ارتفاع لبه باالی کاسه دستشویی حداکثر 50 سانتی 

متر باشد.
65 ماده 45ـ حمام مورد نیاز برای استحمام مذکور در ماده 10 این آئین نامه باید دارای شرایط 
مندرج در مواد 15 لغایت 22،20، 27، 37 و 38 آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 12 قانون 
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشابه توالت و دستشوئی برای شاغلین مرد 

و زن به صورت کاماًل جدا و مستقل از هم وجود داشته باشد.
66 ماده 46ـ مدیران و مسئولین مهد کودک ها موظفند زباله تولیدی را همواره به طریقه کاماًل 
بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند به طوری که اقدامات آنها مورد 

تأیید مقامات بهداشتی باشد.
67 تبصره 1ـ در مهد کودک باید زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و 

نقل و با حجم مناسب و تعداد کافی وجود داشته باشد.
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68 تبصره 2ـ زباله دان باید مجهز به کیسه زباله بوده و در محل مناسب قرار گرفته و اطراف 
آن همواره تمیز باشد.

69 ماده 47ـ مگس، پشه و سایر حشرات، سگ، گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید 
در داخل مهد کودک دیده شوند.

باید  انفجار و سایر خطرات احتمالی در مهد کودک  70 ماده 48ـ برای جلوگیری از حریق و 
پیش بینی های الزم با توجه به حجم کار و تعداد شاغلین و اطفال به عمل آید.

71 ماده 49ـ دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق به صورت کامل 
انجام گیرد.

72 ماده 50ـ نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش 
کافی باالی دستگاه پخت الزامی است.

73 ماده 51ـ محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از 
آن باشد.

74 ماده 52ـ ظروف باید در ظرف شویی سه مرحله ای )شستشو، آبکشی، ضدعفونی( یا توسط 
دستگاه اتوماتیک شسته شود.

75 تبصره 1ـ تعداد و ظرفیت هر ظرف شویی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.
76 تبصره 2ـ هر لگن یا واحد ظرف شویی باید مجهز به انشعاب آب گرم و سرد باشد.

77 تبصره 3ـ در صورت نداشتن ماشین ظرف شویی، ظروف پس از شستشو و ضدعفونی، در 
محل مناسب )قفسه مجهز به آب چکان( و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آن خشک و 

سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری شود.
78 ماده 53ـ قفسه، ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و 

همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود 20 سانتی متر باشد.
79 ماده 54ـ پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.

80 تبصره ـ میز کاری که صرفاً برای تهیه مواد غذایی به کار می رود باید فاقد کشو و یا قفسه 
بوده و فضای زیر آن نیز نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

81 ماده 55ـ کلیه میزها و صندلی های مورد استفاده کودکان باید سالم و بهداشتی و ابعاد و 
ارتفاع پایه آنها متناسب با سن کودکان باشد.

82 تبصره  1ـ ارتفاع پایه میز برای استفاده اطفال در حالت ایستاده 53 سانتی متر و در حالت 
نشسته 42 سانتی متر و اندازه سطح آن حداقل 55 دسی متر مربع باشد.

83 تبصره 2ـ ارتفاع نشیمنگاه صندلی اطفال باید 25، عمق آن 24 و پهنای آن 25 سانتی متر 
باشد.

84 تبصره 3ـ ارتفاع نشیمنگاه صندلی مخصوص غذا دادن به کودکان باید 55 سانتی متر باشد.
و  اختیار کودکان  در  به صورت خام  در مهد کودک  و صیفی جاتی که  ماده 56ـ سبزیجات   85
شاغلین گذارده می شود باید در محل مخصوص، تمیز و با آب سالم و مایع ظرف شویی شستشو 

شده و پس از گندزدایی، آبکشی و مصرف شود.
86 ماده 57  ـ انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده وضعیت داخلی آن مطابق با شرایط 
مندرج در مواد 16 لغایت 20 و 38 لغایت 40 آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 13 قانون مواد 
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و حجم و فضای آن متناسب با نیاز و احتیاجات مهد 

کودک باشد.
87 تبصره 1ـ انبار مواد غذایی باید به نحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره 

مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.
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88 تبصره 2ـ قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب انجام شود.
89 ماده 58ـ کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری و 

مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.
90 تبصره ـ یخچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد.

91 ماده 59  ـ قرار دادن مواد غذایی پخته، خام، شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال 
ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاری از هر گونه بوی نامطبوع باشد.

92 ماده 60ـ تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل مهد کودک سالم، 
تازه، کافی و عاری از بو باشد.

93 ماده 61ـ درجه حرارت داخل مهد کودک به تناسب فصول سال حداکثر 25 تا 27 و حداقل 
20 درجه سانتی گراد باشد.

94 تبصره ـ هوادهی با کولر یا سایر سیستم های برودتی الزاماً باید از زیر سقف یا قسمت های 
فوقانی دیوار انجام و پره های پخش هوا به گونه ای تنظیم شود که از برخورد مستقیم هوای سرد 

به کودکان جلوگیری شود.
95 ماده 62ـ شدت روشنایی نور طبیعی یا مصنوعی در فضاهای مربوط به نقاشی و کاردستی 
کودکان 500 تا 700 لوکس، برای میز مطالعه 300 تا 500 لوکس، برای دفاتر 200 تا 500 
لوکس، آشپزخانه 100 تا 200 لوکس، در محوطه عمومی و انبار حداقل 100 لوکس و در راهرو، 

سرسرا، رختکن، توالت، دستشویی و حمام باید بین 50 تا 150 لوکس باشد.
96 ماده 63ـ نقشه ساختمان مهد کودک به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید 

به تصویب مقامات مسئول برسد.
ارتفاع 60 سانتی متر و روشنایی کافی )حداقل 100  به  باید دارای حفاظ  پله  ماده 64ـ   97
تا 33  تا 15 سانتی متر و عرض آن 27  پله کودکان 12  ارتفاع  نباشد.  لغزنده  و  بوده  لوکس( 

سانتی متر باشد.
98 ماده 65  ـ البسه و لوازم پارچه ای مانند )حوله، ملحفه، روبالشی، پرده، پتو و امثالهم( باید 
اتوماتیک در محل مناسب که مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت، درمان و  با دستگاه های 

آموزش پزشکی باشد شستشو، ضدعفونی، خشک و اطو شود.
99 ماده 66ـ وجود هرگونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می باشد مگر در استخر 
مواد  قانون   }13 }احتماالً   12 ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آئین نامه   58 ماده  مفاد  مطابق  شنا 

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.
100 ماده 67ـ نگهداری هر گونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیر قابل 

مصرف و ضایعات در محل مهد کودک ممنوع است.
101 ماده 68ـ ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد.

1ـ ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترک خوردگی و لب پریدگی باشد.
2ـ وسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف مواد غذایی به کار می روند باید سالم، 

صاف و بدون زنگ زدگی باشند.
3ـ وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضد عفونی 

گردیده و در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود.
4ـ سیخ های کباب باید از جنس استیل ضد زنگ یا آلومینیوم باشد.

102 ماده 69  ـ استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می باشد.
1ـ دیگ و ظروف مسی اعم از اینکه سفید کاری شده یا نشده باشد.

2ـ گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی
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3ـ قندان بدون درپوش مناسب
4ـ ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص برای عرضه موادی از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و 

امثال آنها.
5ـ هر نوع ظروف و ابزاری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر مجاز شناخته 

و آگهی می شود.
103 ماده 70ـ مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات و امثال آن باید در ظروف بسته بندی 
یکبار مصرف مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو 

)غیر بازیافتی( و مرغوب و حتی االمکان تجزیه پذیر و همواره تمیز و بهداشتی عرضه گردد.
104 تبصره ـ آن دسته از مواد غذایی مذکور در ماده فوق که توسط واحدهای تولیدی مجاز و 
دارای پروانه های معتبر بهداشتی و به طرق مجاز دیگر بسته بندی و عرضه می شوند از شمول ماده 

مذکور مستثنی می باشند.
105 ماده  71ـ سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو 

و به رنگ روشن باشد.
106 ماده  72ـ صندلی ها و نیمکت ها باید سالم و تمیز باشند.

107 ماده  73ـ برای هر کودک تازه وارد باید از ملحفه، روبالشی و شمد تمیز و سالم استفاده 
شود و تعویض و حفظ نظافت آنها به طور مستمر اجباریست.

108 ماده 74ـ استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است.
109 ماده  75ـ استفاده از تختخواب هایی که دارای پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی باشد و 

ایجاد سروصدای غیر طبیعی نماید ممنوع است.
110 ماده  76ـ برای حمل و نقل و جابه جایی مواد غذایی فاسد شدنی مهد کودک مانند انواع 
گوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینی، فراورده های خام و پخته غذایی دام و طیور، شیر و 
محصوالت لبنی و امثال آنها باید منحصراً از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و 

مناسب استفاده شود.
111 ماده  77ـ برای حمل و نقل و جابه جایی هر نوع ماده غذایی مورد نیاز مهد کودک که بدون 
شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف می رسند، انواع نان، شیرینی جات و خشکبار و امثال آنها 
باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به اتاقک محفوظ و مناسب و بهداشتی و تمیز استفاده شود.
112 ماده 78ـ کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع مواد 76 و 77 فوق الذکر با جابه جایی 
مواد غذایی سر و کار دارند مشمول ماده 2 این آئین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و 

تبصره های ذیل آن می باشند.
113 صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل 

و نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.
114 ماده 80ـ حمل و نقل مواد غذایی موضوع مواد 76 لغایت 79 این آئین نامه توسط وسایط 
نقلیه غیر مجاز، ممنوع و عالوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه به مدت حداقل یک ماه 

خواهد شد.
دانه های  برداشتن  برای  استیل  استنلس  از جنس  مخصوص  انبرک  از  استفاده  ماده 81ـ   115

شیرینی جات، خرما، خیارشور، قطعات پنیر، حلوا و امثال آنها الزامی است.
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دستورالعمل تأسیس، اداره و انحالل انواع 
مهدهای کودک 

ماده 1ـ اهداف
1ـ1. ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه کودکان مشتمل بر ابعاد روانی، اخالقی، 

معنوی، اجتماعی و جسمی کودکان.
2ـ1. پرورش درک و نگرش صحیح کودکان نسبت به وقایع محیط زندگی و محیط اجتماعی و 

شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف.
3ـ 1. توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش 

مهارت های زندگی، هنری، کالمی، بازی، شعر و نمایش.
4ـ1. ایجاد پایگاهی برای اجرای سیاست ها و برنامه های رشد و تکامل یکپارچه کودکان کشور.

5 ـ1. ارتقای هشیاری اخالقی و توجه به ارزش های دینی و مذهبی.
ارزش های  و  ایثار، همکاری  دوستی، گذشت،  نوع  تعاون،  نظیر  اجتماعی  مفاهیم  آموزش  6ـ1. 
مطلوب زندگی و آموزش مهارت های زندگی از طریق آموزش غیرمستقیم و کسب تجارب گوناگون

7 ـ1. کمک به اولیاء در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط مؤثر دو جانبه 
بین کودک و اولیاء.

8ـ1. آماده سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش رسمی کشور.

ماده 2ـ تعاریف 
مهد کودک: به مرکزی اطالق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرایند یاددهی، یادگیری کودکان 
تجارب  و  فرصت ها  آوردن  فراهم  با  و  می باشد  عهده دار  را  اجتماعی  و  روانی  زیستی،  ابعاد  در 
یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این امر 

را میسر می سازد.
 

تعاریف انواع مهدهای کودک 
ابعاد  مهد قرآنی: مهد کودکی است که عالوه بر انجام مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان در 

مختلف، به امر آموزش قرآن و مفاهیم دینی به کودکان نیز فعالیت دارد.
مهد مساجد: مهدکودکی است که با استفاده از امکانات و فضای فیزیکی مساجد برای ارائه خدمات 

فرهنگی، آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد. 
آدینه مهد: مهد کودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 14 جهت ارائه خدمات 

مهدهای کودک به کودکانی که والدین آنها در نماز جمعه حضور دارند تشکیل می گردد.
روستا مهد: مهد کودکی است که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی وبا همکاری شورای اسالمی 
و تحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس می گردد و مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان روستایی 

در ابعاد مختلف از آغاز سه سالگی تا 6 سالگی را عهده دار می باشد. 
موافقت اصولی: موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل 
تا  برای متقاضیان صادر می گردد  اعتبار یک ساله  با  استان  عمومی توسط کمیسیون ماده 26 
نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تأییدیه های 
الزم اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک بار به مدت 6 ماه قابل تمدید می باشد.

مؤسس: به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق 
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به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد. 
مسئول فنی: فرد مؤنث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس )حقیقی یا حقوقی(، به سازمان 
بهزیستی استان معرفی تا پس از تأیید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و 

در مهدکودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.
پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین و 

معرفی نیروی انسانی موردنیاز با اعتبار سه ساله صادر می گردد.

ماده 3ـ نظارت 
1ـ3. کمیته نظارت تخصصی ستادی 

1ـ1ـ3. اعضاء
1ـ1ـ1ـ3. معاون پیشگیری و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور )رئیس کمیته(؛

2ـ1ـ1ـ3. مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان )نایب رئیس کمیته(؛
3ـ1ـ1ـ3. رئیس گروه توسعه و راهبری مهدهای کودک )دبیر کمیته(؛

4ـ1ـ1ـ3.نمایندۀ دفتر حقوقی سازمان
5ـ1ـ1ـ3. رئیس هیئت مدیرۀ کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور. 

6ـ1ـ1ـ3. دو نفر کارشناس و صاحب نظر در حوزۀ مسائل تعلیم و تربیت کودکان با انتخاب و 
معرفی ریاست سازمان 

تبصره 1ـ جلسات کمیته ستادی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با 
اکثریت آراء معتبر می باشد.

تبصره 2ـ در صورت لزوم از معاون پیشگیری و اجتماعی استان جهت شرکت در جلسه کمیته 
ستادی بدون حق رأی دعوت به عمل می آید. 

تبصره 3ـ هنگام طرح تخلفات مهدهای کودک خودکفا و قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه 
در جلسه کمیته ستادی الزامی است. 

2ـ1ـ3. وظایف 
عالی،  کمیسیون  از  ارجاعی  پرونده های  و  گزارش ها  مورد  در  نظر  اعالم  و  بررسی  1ـ2ـ1ـ3. 

کمیسیون استانی و مؤسسین و یا مسؤالن فنی )مدیران( مهدهای کودک.
2ـ2ـ1ـ3. اعزام کارشناسان جهت بازدید و ارزیابی عملکرد مهدهای کودک استان ها در صورت 

لزوم. 
2ـ3. کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان

1ـ2ـ3. اعضاء
1ـ1ـ2ـ3. معاون پیشگیری و اجتماعی بهزیستی استان )رئیس کمیته(.

2ـ1ـ2ـ3. کارشناس امور کودکان بهزیستی استان )دبیر کمیته(.
3ـ1ـ2ـ3. دو نفر صاحب نظر در رشتۀ علوم تربیتی به انتخاب مدیرکل استان.

4ـ1ـ2ـ3. نمایندۀ دفتر حقوقی بهزیستی استان.
5ـ1ـ2ـ3. رئیس هیئت مدیرۀ کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان.

تبصره 4ـ جلسات کمیته استانی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با 
اکثریت آراء معتبر می باشد.

تبصره 5ـ هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهد کودک باید از مسئول فنی جهت شرکت در 
جلسه و پاسخ گویی دعوت به عمل آید. 

تبصره  6ـ هنگام طرح تخلفات مهدهای کودک قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه در جلسه 
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کمیته استانی الزامی است. 
تبصره 7ـ هنگام طرح پرونده مهدهای کودک در کمیته استانی رئیس بهزیستی شهرستان نیز 

به تشخیص کمیته استانی میتواند بدون حق رأی در جلسه شرکت نماید.
تبصره 8ـ مصوبات کمیته استانی با ابالغ مدیر کل بهزیستی استان قابلیت اجرا می یابد.

2ـ2ـ3( وظایف 
1ـ2ـ2ـ3. نظارت بر فرایند تأسیس و اداره مهدهای کودک بر اساس ضوابط و مقررات جاری

2ـ2ـ2ـ3. بررسی شکایات و تخلفات مهدهای کودک.
3ـ2ـ2ـ3. بررسی گزارش های کارشناسی در خصوص عملکرد مهدهای کودک.

4ـ2ـ2ـ3. بررسی و تأیید گزارش شهرستان در مورد ساختمان، تعیین ظرفیت، نام و آرم مهد 
کودک به هنگام صدور پروانه فعالیت.

گزارشات  اخذ  و  استان  کل  مهدهای  برای  نظارت  زمان بندی  برنامه  تدوین  و  تهیه  5ـ2ـ2ـ3. 
نظارتی از شهرستان ها.

6ـ2ـ2ـ3. تهیه و تنظیم صورت جلسات تشکیل کمیته استانی و ارسال به موقع به کمیسیون 
استانی.

7ـ2ـ2ـ3. تعیین شهریه مهدهای کودک در هر سال و ابالغ آن به مهدهای کودک جهت اجرا و 
نظارت بر آن)مطابق آیین نامۀ اجرایی تعیین شهریه(.

8ـ2ـ2ـ3. اعالم نقشه جایابی مهدهای کودک به شهرستانهای تابعه.
بهزیستی  ادارات  به  مرتبط  بخشنامه های  و  شیوه نامه ها،  دستورالعمل ها،  ارسال  9ـ2ـ2ـ3. 

شهرستان ها جهت ارسال به مهدهای کودک. 
11ـ2ـ2ـ3. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تعطیلی موقت مهدکودک. 

12ـ2ـ2ـ3 ـ13. بررسی مدارک متقاضیان دریافت پروانه فعالیت ارجاعی از کمیسیون استانی و 
تطبیق مندرجات آن با مفاد این دستورالعمل.

13ـ2ـ2ـ3. پیشنهاد تذکر یا ابطال پروانه به کمیسیون ماده 26 استان.

ماده4ـ نحوۀ تأسیس مهدکودک 
1ـ4. شرایط نیروی انسانی 

1ـ1ـ4. مؤسس
1ـ1ـ1ـ4. شرایط عمومی 

از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی  1ـ1ـ1ـ1ـ4. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی 
جمهوری اسالمی ایران. 

2ـ1ـ1ـ1ـ4. تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
3ـ1ـ1ـ1ـ4. عدم اعتیاد به مواد مخدر 
4ـ1ـ1ـ1ـ4. عدم سوء پیشینۀ کیفری 

5ـ1ـ1ـ1ـ4. داشتن تأییدیه صالحیت فردی حراست 
6ـ1ـ1ـ1ـ4 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای برادران 

7ـ1ـ1ـ1ـ4. برخورداری از سالمت جسم و روان به تأیید روان پزشک معتمد سازمان. 
8ـ1ـ1ـ1ـ4. داشتن تأییدیه گزینش برای انتخاب اصلح 

تبصره 9ـ برای اشخاص حقوقی تأسیس مهدکودک باید در اساسنامه قید شده باشد. 
تبصره 10ـ معلولین با تأیید کمیته توانبخشی مبنی برتوانایی انجام وظایف مؤسس و داشتن 

سالمت روان مستثنی از بند 7ـ1ـ1ـ1ـ4 می باشند. 
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2ـ1ـ1ـ4( شرایط اختصاصی 
1ـ2ـ1ـ1ـ4. دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا باالتر.

2ـ2ـ1ـ1ـ4.طی دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی.
دارای  افراد  باالتر،  یا  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  با  متقاضیان  فقدان  صورت  در  3ـ2ـ1ـ1ـ4. 
مدرک تحصیلی کاردانی می توانند متقاضی تأسیس روستا مهد و یا متقاضی تأسیس مهدکودک 

در مناطق کم برخوردار شهری باشند.
2ـ1ـ4. مسئول فنی

1ـ2ـ1ـ4. شرایط عمومی شده در بند 1ـ1ـ1ـ4 
2ـ2ـ1ـ4. شرایط اختصاصی 

1ـ1ـ2ـ1ـ4.کلیه شرایط الزم ذکر
1ـ2ـ2ـ1ـ4. طی دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی.

2ـ2ـ2ـ1ـ4. موفقیت در مصاحبه تخصصی )مطابق با آئین نامه اجرایی مصاحبه تخصصی(
3ـ2ـ2ـ1ـ4. دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل: 

1ـ3ـ2ـ2ـ1ـ4. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته پیش دبستانی.
روان شناسی،  رشته های  در  باالتر  یا  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ4. 
تربیتی، مشاوره و  اجتماعی، علوم  اجتماعی و خدمات  با گرایش مددکاری  علوم اجتماعی فقط 
راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری با شش ماه سابقه کار آموزشی رسمی 
یا گذراندن 100 ساعت کارورزی در مهدهای  و  تأیید کمیته تخصصی  با  در مهدهای کودک 

کودک با تأیید بهزیستی استان.
3ـ3ـ2ـ2ـ1ـ4. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های علوم قرآنی، الهیات یا 
سطح حوزوی معادل، با یک سال سابقه کار آموزشی در مهدهای کودک با تأیید کمیته تخصصی 

و یا گذراندن 300 ساعت کارورزی در مهدهای کودک.
3ـ1ـ4. مربی 

1ـ3ـ1ـ4. شرایط عمومی 
1ـ1ـ3ـ1ـ4. کلیۀ شرایط الزم ذکر شده در بند 1ـ1ـ1ـ4 
2ـ1ـ3ـ1ـ4. دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 60 سال سن.

2ـ3ـ1ـ4. شرایط اختصاصی مربی 
و  کودک  مربی  رشته های  اولویت  با  باالتر  یا  کاردانی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  1ـ2ـ3ـ1ـ4. 

پیش دبستانی.
بوده و همچنین دارای یک سال سابقه  افرادی که دارای حداقل تحصیالت دیپلم  2ـ2ـ3ـ1ـ4. 

فعالیت در مهدکودک باشند در صورت داشتن سایر شرایط می توانند مربی مهدکودک باشند. 
3ـ2ـ3ـ1ـ4. داشتن گواهی گذراندن دوره آموزشی مطابق دستورالعمل آموزشی.

4ـ1ـ4. ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهدکودک
1ـ4ـ1ـ4. یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر. 

یا 15  نوپا،  کودک  کودک شیرخوار، 15  هر 10  ازای  به  مهدکودک  مربی  نفر  یک  2ـ4ـ1ـ4. 
کودک نوباوه.

3ـ4ـ1ـ4. یک نفر کمک مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 
15 کودک نوباوه.

4ـ4ـ1ـ4. به ازای هر 10 کودک شیرخوار یک نفر مراقب.
5ـ4ـ1ـ4. یک نفر خدمتگزار به ازای هر50 کودک. 
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6ـ4ـ1ـ4. یک نفر آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، شبانه روزی و ...
7ـ4ـ1ـ4. یک نفر کمک آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، و شبانه روزی با ظرفیت 

بیش از 100 کودک. 
8ـ4ـ1ـ4. روان شناس و کارشناس بهداشت به صورت پاره وقت یک بار درماه.

2ـ4. مدارک مورد نیاز 
1ـ2ـ4. موافقت اصولی

1ـ1ـ2ـ4. اشخاص حقیقی 
1ـ1ـ1ـ2ـ4. فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی )پیوست شمارۀ 1ـ1(

2ـ1ـ1ـ2ـ4. تصویر تمامی صفحات شناسنامه
3ـ1ـ1ـ2ـ4. تصویر کارت ملی

4ـ1ـ1ـ2ـ4. دوقطعه عکس پرسنلی
5ـ1ـ1ـ2ـ4. تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه برای برادران )برابر اصل(

6ـ1ـ1ـ2ـ4. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
7ـ1ـ1ـ2ـ4. اصل گواهی عدم اعتیاد

8ـ1ـ1ـ2ـ4. تأییدیه صالحیت فردی از ادارات اماکن 
9ـ1ـ1ـ2 ـ4. تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی )برابر اصل (

10ـ1ـ1ـ2ـ4. تأییدیه صالحیت فردی از حراست 
11ـ1ـ1ـ2ـ4. اصل گواهی دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی 

تبصره 21ـ موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت های مذهبی می باشند با 
تأیید حراست سازمان و به صورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد. 

2ـ1ـ2ـ4 ( اشخاص حقوقی 
1ـ2ـ1ـ2ـ4. فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی )پیوست شماره 2ـ1 (

2ـ2ـ1ـ2ـ4. پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی 
3ـ2ـ1ـ2ـ4. شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 

4ـ2ـ1ـ2ـ4. درج موضوع تأسیس مهدکودک در اهداف اساسنامه
5ـ2ـ1ـ2ـ4. آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

6ـ2ـ1ـ2ـ4. تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دو نفر از اعضای هیئت مدیره )برابر اصل( 
2ـ2ـ4( پروانه فعالیت )حقیقی و حقوقی(

1ـ2ـ2ـ4. فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت )پیوست شماره4ـ1و5ـ1(
2ـ2ـ2ـ4. دارا بودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی

دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت مدیره متقاضی حقوقی 3ـ2ـ2ـ4. 
تأییدیه دفتر فنی و مهندسی در خصوص مکان مهدکودک 4ـ2ـ2ـ4. 

5ـ2ـ2ـ4. تأییدیه انتظامی ترافیکی در خصوص مکان مهدکودک 
تأییدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مهدکودک  6ـ2ـ2ـ4. 

تأییدیه مکان مهدکودک توسط کارشناس حوزۀ کودکان  7ـ2ـ2ـ4. 
تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مسئول فنی )برابر اصل( 8ـ2ـ2ـ4. 

گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی  9ـ2ـ2ـ4. 
10ـ2ـ2ـ4. تأییدیه گزینش )مؤسس و مسئول فنی(

تبصره 22ـ روستا مهدها از داشتن تأییدیه انتظامی ترافیکی و پرداخت مبلغ تعیین شده جهت 
صدور پروانه فعالیت معاف می باشند.



32

3ـ2ـ4 ( تمدیدپروانه فعالیت 
1ـ3ـ2ـ4. فرم درخواست تکمیل شده تمدید پروانه فعالیت )پیوست شماره 4ـ1 و 5ـ1(

2ـ3ـ2ـ4. تصویر پروانه فعالیت 
3ـ3ـ2ـ4. دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هئیت مدیره متقاضی حقوقی 

4ـ3ـ2ـ4. تأییدیۀ اماکن در صورت تغییر مکان مرکز
5ـ3ـ2ـ4. تأییدیۀ ادارۀ بهداشت

6ـ3ـ2ـ4. تأییدیۀ معتبر فنی و مهندسی )روستا مهدها از ارائه این تأییدیه معاف می باشند(
7ـ3ـ2ـ4. تأییدیۀ کمیته تخصصی در خصوص عملکرد و مکان مرکز در صورت تغییر 

8ـ3ـ2ـ4. تأییدیۀ صالحیت فردی از حراست سازمان 
9ـ3ـ2ـ4. ارائه گواهی دوره های آموزشی که مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده اند. 

10ـ3ـ2ـ4. تأییدیۀ عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان 
4ـ2ـ4 ( پروانه مسئول فنی 

1ـ4ـ2ـ4. فرم درخواست تکمیل شده پروانه مسئول فنی )پیوست شماره 8ـ1(
2ـ4ـ2ـ4. تصویر تمامی صفحات شناسنامه 

3ـ4ـ2ـ4. تصویر کارت ملی 
4ـ4ـ2ـ4. دو قطعه عکس پرسنلی 

5ـ4ـ2ـ4. تصویر مدرک تحصیلی مطابق با بند 3ـ2ـ2ـ1ـ4 این دستورالعمل )برابر اصل(
6ـ4ـ2ـ4. تأییدیۀ صالحیت فردی از حراست سازمان

7ـ4ـ2ـ4. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 
8ـ4ـ2ـ4. اصل گواهی عدم اعتیاد 

9ـ4ـ2ـ4. تأییدیۀ صالحیت فردی از ادارات اماکن 
10ـ4ـ2ـ4. اصل گواهی دوره آموزشی )مطابق با دستورالعمل آموزشی(

اعتبار  تاریخ  است  بدیهی  می باشد.  دوسال  مهدکودک  فنی  مسئول  پروانه  اعتبار  تبصره 23ـ 
پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهدکودک باشد. 

تبصره 24ـ چنانچه دارنده موافقت اصولی و مسئول فنی یک نفر باشند، نیازی به ارائه مجدد 
مدارک شخص نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برای 3 سال صادر خواهد شد. 

3ـ4( فرآیند صدور و تمدید
1ـ3ـ4( موافقت اصولی 

1ـ1ـ3ـ4. مطابق پیوست شماره 3ـ1 دستورالعمل عمومی. 
2ـ3ـ4( پروانه فعالیت 

1ـ2ـ3ـ4. مطابق پیوست شماره 6ـ1
3ـ3ـ4 . تمدید پروانه فعالیت 

1ـ3ـ3ـ4. مطابق پیوست شماره 7ـ1 
عنوان  تحت  گذشته  سال های  طی  که  کودکی  مهدهای  فعالیت  پروانه  تمدید  تبصره28ـ 
»مهدکودک تخصصی« پروانه فعالیت دریافت نموده اند و در حال حاضر نیز عالوه بر انجام کلیه 
فعالیت های مهد کودک به طور تخصصی در یک رشته فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور مدیر 
مسئول و مربیان واجد مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته مربوطه فعالیت می نمایند به شرط 

انطباق با آیین نامه جدید بالمانع است.
تبصره 29ـ روستا مهدها از اخذ تأییدیه ترافیکی انتظامی و پرداخت هزینۀ صدور پروانه فعالیت 

معاف می باشند.
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ماده 5 ـ شرح وظایف
1ـ 5. کارشناس امور کودکان بهزیستی شهرستان 

1ـ1ـ 5. اجرای دقیق دستورالعمل ها، و بخشنامه ها و انجام پیگیری های الزم.
2ـ1ـ5. نظارت و بازدید مستمر بر عملکرد مهدهای کودک شهرستان.

3ـ1ـ5. نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابالغ شده از سازمان بهزیستی کشور 
4ـ1ـ5. ارائه اطالعات و آمار ها به سازمان بهزیستی استان.

5ـ1ـ5. معرفی متقاضیان جهت گذراندن دوره های آموزشی مسئولین فنی، مربیان و سایر کارکنان 
مهد.

6ـ1ـ5. تهیه آرشیوی از مشخصات افراد واجد شرایط تصدی مسئول فنی و مربیگری جهت معرفی 
به مهدهای کودک فعال و در شرف تأسیس.

7ـ 1ـ5. تهیه گزارش و اخذ مدارک جهت تکمیل پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، 
تمدید پروانه فعالیت، کارت مسئول فنی و ارجاع پرونده به کمیته استانی.

8ـ1ـ 5. تدوین نقشه جایابی مهدهای کودک شهرستان ها و ارائه آن به کمیته استانی.
9ـ1ـ5. بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته استانی همراه با پیشنهادات.

10ـ1ـ5. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف کاری.
2ـ 5. کارشناس امور کودکان بهزیستی استان

1ـ2ـ5. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها، و بخشنامه ها در سطح استان و انجام پیگیری های 
الزم.

2ـ2ـ5. نظارت بر عملکرد کارشناسان امور کودکان شهرستان ها.
3ـ2ـ5. نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابالغ شده از سازمان بهزیستی کشور 

4ـ2ـ5. ارائه اطالعات و آمار به سازمان بهزیستی کشور
5ـ2ـ5. انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی، مربیان و سایر 

کارکنان مهد.
6ـ2ـ5. معرفی مسئولین فنی و مربیان جهت شرکت در دوره های آموزشی.

7ـ2ـ5. تهیه آرشیوی از مشخصات افراد واجد شرایط تصدی مسئول فنی و مربیگری جهت معرفی 
به مهدهای کودک فعال و در شرف تأسیس.

8ـ2ـ5. بررسی و اعالم نظر در مورد پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، تمدید پروانه 
فعالیت، کارت مسئول فنی و ارجاع پرونده به کمیته استانی.

9ـ2ـ 5. تدوین نقشه جایابی مهدهای کودک شهرستان ها و ارائه آن به کمیته استانی.
9ـ1ـ5. بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته استانی همراه با پیشنهادات.
10ـ2ـ5. بازدید از مهدهای کودک استان و انجام راهنمایی و تدوین گزارش.

11ـ2ـ5. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف کاری.
3ـ 5. مسئول پرداخت

ـ3ـ 5. حقوق و مزایا و حق بیمه کارکنان طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی و ارائه گزارش سه ماه 
یکبار پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان به بهزیستی شهرستان مربوطه.

1ـ3ـ5. اقدام به بیمه حوادث و مسئولیت کودکان و کارکنان مهدکودک.
2ـ3ـ5. معرفی مدیر واجد شرایط )با تأیید سازمان بهزیستی استان(.

این  بند های 1ـ3ـ1ـ4 و 2ـ3ـ1ـ4 ماده )4(  با  3ـ3ـ5. استخدام مربیان دارای صالحیت مطابق 
دستورالعمل.

4ـ3ـ5. معرفی ساختمان دارای استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی مهدکودک از نظر فنی، ایمنی 
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و بهداشتی به بهزیستی استان مطابق با ضوابط طراحی معماری مهدهای کودک، آئین نامه مقررات 
بهداشتی و مفاد این دستورالعمل.

5ـ3ـ5. ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر و به روز نگهداشتن گزارش مالی مهدکودک. 
6ـ3ـ5. سایر وظایف محوله و تعریف شده از سوی سازمان بهزیستی.

4ـ 5. مسئول فنی 
1ـ4ـ5. فراهم آوردن فرصت مناسب برای آشنایی کودکان با ارزش های اخالقی، اسالمی و آموزش 

مفاهیم قرآنی با بهره مندی از منابع علمی و مذهبی.
2ـ4ـ5. معرفی مربیان دوره دیده به مؤسس جهت استخدام.
3ـ4ـ5. حضور مستمر در مهدکودک در ساعات فعالیت مقرر.

4ـ4ـ5. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مهدکودک، ادارۀ امور داخلی، و انجام مکاتبات اداری 
در چارچوب مقررات.

5ـ4ـ5. اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی و همکاری با سازمان بهزیستی 
استان.

6ـ4ـ5. تنظیم پرونده ثبت نام کودکان شامل مشخصات فردی، خانوادگی و گواهی واکسیناسیون 
و گواهی صحت سالمت.

بهداشت،  کارت  خانوادگی،  فردی،  مشخصات  شامل  انسانی  نیروی  پرونده های  تنظیم  7ـ4ـ5. 
تصویر مدرک تحصیلی و گواهینامه دوره آموزشی....

8ـ4ـ5. برنامه ریزی و نظارت بر نحوۀ مراقبت، پرورش و آموزش کودکان توسط مربیان.
9ـ4ـ5. رسیدگی به مسائل و مشکالت جاری مهدکودک و پاسخگویی به مراجعین. 

آموزشی،  تربیتی،  امور  با  اولیاء  ساختن  آشنا  جهت  اولیاء  با  منظم  جلسات  تشکیل  10ـ4ـ5. 
بهداشتی و اجتماعی کودکان.

11ـ4ـ5. تشکیل جلسات منظم و نظرخواهی از مربیان در ارتباط با برنامه های آموزشی کودکان 
و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان.

12ـ4ـ5. نصب فهرست اسامی تمامی کارکنان مهدکودک با ذکر رشته تحصیلی.
13ـ4ـ5. الزام کارکنان به توجه و پیش بینی احتمال وقوع کودک آزاری گزارش فوری و مورد 
قصور و غفلت قرار گرفتن کودکان و اطالع رسانی آنی شفاهی و مکتوب به بهزیستی شهرستان.

14ـ4ـ5. فراهم آوردن زمینه شرکت مربیان و کمک مربیان در کارگاه های آموزشی و بازآموزی 
سازمان.

15ـ4ـ5. تهیه و تنظیم گزارش ها و آمارهای الزم برای ارائه به سازمان.
16ـ4ـ5. معرفی جانشین واجد شرایط به سازمان بهزیستی و کسب تأییدیه آن سازمان به هنگام 

مرخصی.
17ـ4ـ5. شرکت فعال در دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل.

18ـ4ـ5. اطالع رسانی شفاهی و مکتوب از وضعیت کودک به اولیاء تا حد ممکن.
19ـ4ـ5. نظارت بر حضور و غیاب کارکنان مهدکودک و حسن روابط کارکنان با مراجعان و 

اولیاء کودکان و ایجاد هماهنگی و همکاری های صمیمانه بین کارکنان.
20ـ4ـ5. برنامه ریزی و نظارت در امر پذیرش و ترخیص کودکان و بررسی علل غیبت آنان.

21ـ4ـ5. نظارت بر بهداشت محیط، بهداشت فردی و وضعیت تغذیه کودکان.
22ـ4ـ5. اتخاذ تدابیر الزم و اقدام سریع در انجام کمک های اولیه در مواقع بروز حادثه.

23ـ4ـ5. برنامه ریزی و برگزاری مراسم در روزهای خاص مانند اعیاد، مراسم سوگواری، روزهای 
ملی، مذهبی.
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24ـ4ـ5. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف کاری.
تبصره30ـ مؤسس واجدالشرایط بند 2ـ5 می تواند به عنوان مسئول فنی نیز فعالیت کند.

5ـ 5. مربی 
1ـ5ـ5. حضورمنظم در مهدکودک و مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین 

شده.
2ـ5ـ5. تالش جهت پرورش کودکان در ابعاد روانی و اجتماعی، معنوی، اخالقی و جسمی در 
پرتو مفاهیم دینی و مذهبی و مضامین علمی در چهارچوب برنامه های تبیینی منطبق بر ضوابط.
3ـ5ـ5. تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانه کودکان در چارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای 

صحیح آن.
4ـ5ـ5. توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعالم غیبت آنها به مسئول فنی مهدکودک.

صورت  در  فنی  مسئول  به  موضوع  اطالع  و  کودکان  سایر  از  بیمار  کودک  کردن  جدا  5ـ5ـ5. 
مشاهدۀ کودک بیمار.

6ـ5ـ5. اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان تحت مسئولیت، دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا 
و حضور در تمام ساعات صرف غذای کودکان.

7ـ5ـ5. نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان.
8ـ5ـ5. رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و استفاده از لباس ویژه مهدکودک با 

رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.
9ـ5ـ5. نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرایط الزم. 

10ـ5ـ5. طرح مسائل و مشکالت کودکان با مسئول فنی مهدکودک همراه با پیگیری آنها.
11ـ5ـ5. اجتناب از تنبیه بدنی.

12ـ5ـ5. اجتناب از تهدید در مواردی چون عدم اثربخشی آموزش توالت و نظافت و همچنین عدم 
تطابق کودک با برنامه مهدکودک همچون تغذیه و استراحت. 

13ـ5ـ5. گزارش فوری به مسئول فنی مهدکودک در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد 
قصور و غفلت قرار گرفتن کودک.

14ـ5ـ5. کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطالع 
به مسئول فنی مهدکودک و نیز اطالع به مراکز امدادی حسب مورد.

15ـ5ـ5. حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مسئول فنی مهدکودک.
16ـ5ـ5. مراقبت از سالمت جسم و روان کودک. 

17ـ5ـ5. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف کاری.
6ـ 5. کمک مربی و مراقب

1ـ6ـ5. کمک به مربی در امر آموزش کودکان.
 2ـ6ـ5. نگهداری و زیرنظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوطه.
3ـ6ـ5. تعویض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شستشوی کودکان با رعایت اصول بهداشتی 

و مراقبت های الزم.
به کودکان  غذا  دادن  و  مربی  نظارت  با  تغذیه کودکان  برنامه  اجرای صحیح  در  4ـ6ـ5. کمک 

شیرخوار و نوپا.
5ـ6ـ5. هدایت کودکان به توالت و دستشویی و شستشوی آنان با دستکش یک بار مصرف 

جداگانه در هر نوبت تعویض یا شستشوی هر کودک.
ویژه  مناسب  لباس  از  استفاده  و  ناخن ها  داشتن  نگه  کوتاه  و  فردی  بهداشت  رعایت  6ـ6ـ5. 

مهدکودک با رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.



36

اتاق و وسایل خواب و بازی کودکان از لحاظ ایمنی و بهداشتی زیر  7ـ6ـ5.کنترل کامل وضع 
نظر مربی.

8ـ6ـ5. ارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت مشاهده هر گونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی 
در کودک.

9ـ6ـ5. همکاری با مربی در حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهدکودک و آماده نگهداشتن 
آنها برای فعالیت های مربوطه.

10ـ6ـ5. همکاری با مربی در امر پذیرش و ترخیص کودکان.
11ـ6ـ5. نظافت اتاق ها، وسایل و مسیر تردد کودکان زیر نظر مربی مربوطه. 

12ـ6  ـ5. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف کاری.

ماده 6ـ مقررات تخصصی 
1ـ6. مهدهای کودک از نظر زمان فعالیت به مهدهای کودک شبانه روزی )مهدکودکی که 24 
ساعته فعال است (، شبانه )مهدکودکی که از ساعت 17 الی 8 صبح روز بعد در تمام ایام هفته 
فعالیت دارد (، تمام وقت )مهدکودکی است که از ساعت 7:30 صبح الی 15:30 فعالیت دارد(، 
نیمه وقت )مهدکودکی است که روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر فعالیت دارد(، 
پاره وقت )مهدکودکی است که روزانه کمتر از 4 ساعت در تمام ایام هفته یا فقط در روزهای 

معینی از هفته فعالیت دارد( و... طبقه بندی می گردند.
1ـ6. نصب تابلو ، مهر و سربرگ مهدکودک دقیقاً باید مطابق با بخشنامه ابالغی از سوی ریاست 

محترم سازمان باشد.
که  صورتی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  شده  پذیرفته  دینی  اقلیت های  2ـ6. 
واجد شرایط مفاد این آئین نامه باشند، می توانند پس از طی مراحل الزم مؤسس یا مسئول فنی 

مهدکودکی باشند که فقط اقدام به پذیرش کودکان اقلیت دینی به جز مسلمان می نماید. 
3ـ6. اگر مؤسس به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر 
کمیسیون عالی از وی سلب صالحیت گردد، پروانه فعالیت مهدکودک ابطال می شود. همچنین 
اگر مسئول فنی به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر 

کمیسیون عالی از وی سلب صالحیت گردد، مجوز فعالیت مسئول فنی ابطال می شود.
4ـ6. اگر مؤسس خواستار تعطیل موقت مهدکودک خود باشد باید درخواست خود را به کمیته 
تخصصی استان ارائه، و کمیته نیز باید موضوع را در کمیسیون ماده 26 استان مطرح و اتخاذ 
فعالیت  دوره  طول  در  ماه  مدت شش  به  بار  یک  حداکثر  مؤسس  است  بدیهی  نماید.  تصمیم 

مهدکودک می تواند با موافقت کمیسیون ماده 26 آن را تعطیل نماید. 
5ـ6. مؤسسین حقوقی می توانند با رعایت مقررات این دستورالعمل و به کارگیری مربیان دوره 
دیده و تحصیل کرده در رشته های مرتبط، پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون وزارت کار و ارائه 
مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تأسیس حداکثر سه واحد مهدکودک در سطح 

استان اقدام نمایند منوط به آنکه دو واحد آن در مناطق کم برخودار باشد.
6ـ6. هیچ فرد حقیقی نمی تواند مجوز بیش از یک مهدکودک را دریافت نماید.

7ـ6. پروانه فعالیت و کارت مسئول فنی در محل رؤیت مراجعین نصب شود.
اعالنات مهدکودک جهت اطالع  تابلوی  استان در  بهزیستی  تلفن تماس  و  ابالغی  8ـ6. شهریه 

مراجعین نصب شود.
9ـ6. شهریه کالس های فوق برنامه ابالغی بهزیستی استان در تابلوی اعالنات مهدکودک جهت 

اطالع مراجعین نصب شود.
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10ـ6. چنانچه مؤسس خواستار تغییر مسئول فنی در طول سال باشد، می بایست یک فرد واجد 
الشرایط جهت تصدی به سازمان معرفی نماید. و چنانچه بهزیستی استان خواستار تغییر مسئول 

فنی باشد موضوع با ذکر دالیل و ارایه مستندات با مؤسس مطرح و اقدام الزم به عمل می آید.
وکالی  و  خانواده  مهدکودک،  مؤسس  شدن  مفقوداالثر  یا  محجوریت  فوت،  صورت  در  11ـ6. 
نمایند، در  اقدام  الشرایط  واجد  به معرفی مؤسس  ماه نسبت  باید حداکثر طی مدت 2  قانونی 
به  باید نسبت  قانونی و کمیته تخصصی استان  ادامه فعالیت آن مهدکودک غیر  غیر این صورت 

پیشنهاد تعطیل آن به کمیسیون اقدام نماید. 
12ـ6. هر مهد کودک می بایست حداقل دو گروه سنی از کودکان مندرج در این آیین نامه را 

مطابق پروانه فعالیت پذیرش نماید.
13ـ6. مسئول فنی فقط مجاز به اخذ شهریه ابالغی سازمان بهزیستی استان می باشد.

14ـ6. انتقال یا واگذاری ساختمان مهد کودک فعال به مؤسس واجد شرایط دیگر بدون تعطیلی 
موقت مهد کودک با رعایت مندرجات کامل دستورالعمل با تأیید کمیته بالمانع است. 

15ـ6. در صورتی که اولیای کودکی پس از ثبت نام از ادامه استفاده کودک به هر دلیل منصرف 
شود. اگر کودک کمتر از یک هفته از خدمات مهدکودک استفاده نموده باشد شهریه به میزان 
هفت روز کسر و اگر بیش از یک هفته و کمتر از دوهفته استفاده کرده باشد شهریه به میزان 
استفاده کرده  از سه هفته  و کمتر  از دو هفته  بیش  و در صورتی که  دوهفته محاسبه می شود 
باشدشهریه به میزان سه هفته محاسبه و در صورتی که بیش از سه هفته از مهدکودک استفاده 
کرده باشد شهریه به میزان یک ماه دریافت می شود. این امر در هنگام ثبت نام باید به رویت و 

امضاء اولیاء رسانده شود. 
و  قوانین  رعایت  با  باید  لزوماً  زمینه مهدکودک  آگهی در  و پخش  تبلیغ  انجام هر گونه  16ـ6. 
تبلیغات کذب  از  بوده و عاری  مقررات جاری کشور، دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور 
باشد و عدم رعایت این امر منجر به صدور اخطارهای قانونی و ارجاع امر به کمیته تخصصی استان 

و در نهایت کمیسیون استانی و در صورت لزوم سایر مراجع قانونی خواهد شد. 
17ـ6. افتتاح حساب جاری در یکی از بانک های رسمی کشور برای دریافت شهریه از خانواده هایی 

که تمایل به پرداخت شهریه از طریق سیستم بانکی را دارند.
18ـ6. در قبال دریافت شهریه )نقدی یا فیش واریزی( مهد موظف به ارائه قبض در دو نسخه است 

که نسخه دوم در پرونده کودکان بایگانی می شود.
تاریخ  آموزشی،  گواهینامه  تصویر  بهداشت،  کارت  تصویر  شامل  کارکنان  پرونده  تنظیم  19ـ6. 

شروع به کار، تصویر قرارداد و ...
20ـ6. نصب فهرست اسامی کارکنان مهدکودک با ذکر رشته تحصیلی، سوابق در محل دید اولیاء.
21ـ6. اجرای فوق برنامه منوط به دارا بودن فضای کافی، مربی متخصص و امکانات الزم جهت 

برگزاری کالس ها می باشد و می بایست با هماهنگی سازمان بهزیستی انجام شود. 
23ـ6. تهیه و تنظیم دفاتر پذیرش، ثبت مشخصات کودکان، شهریه دریافتی و دفتر بازدید الزامی 

است.
26ـ6. نصب فهرست برنامه غذایی و میان وعده در محل دید اولیاء. بدیهی است برنامه غذایی 
و میان وعده های پیش بینی شده باید به تأیید کارشناس تغذیه رسیده و ممهور به مهر رسمی 

آن گردد. 
27ـ6. ارائه برنامه فعالیت روزانه گروه های سنی کودکان به اولیاء و نصب در هر کالس. 

28ـ6. ابالغ شرح وظایف برای هر یک از کارکنان مهدکودک در 2 نسخه، و ارائه، نسخه اّول به 
شاغل در آن شغل، ضبط نسخه دوم در پرونده مهدکودک.



38

29ـ6. رعایت کلیه موارد متداول در محیط های آموزشی مانند عدم استفاده از آرایش، عطر و 
با شعائر اسالمی( توسط  اسپری، داشتن ناخن کوتاه و لباس فرم مرتب و خوش رنگ )مطابق 

تمامی کارکنان مهدکودک. 
30ـ6. رعایت قواعد رفتاری ابالغی از سوی سازمان در حوزه عفاف و حجاب توسط کلیه کارکنان 

مهد کودک.
31ـ6. مسئول فنی یا مدیر مؤسس باید به طور تمام وقت در مهدکودک حضور داشته و اشتغال 

وی در حرفه دیگر در ساعات فعالیت مهدکودک ممنوع می باشد.
32ـ6. برای پوشش سه نوبت فعالیت 8 ساعته مهدکودک شبانه روزی در طی یک شبانه روز، وجود 
سه مدیر واجدالشرایط نوبتی الزامی است، و هریک از آنان در زمان فعالیت خود مسئول مستقیم 

تمام امور مهدکودک می باشد. 
33ـ6. هر گونه تحقیر، تبعیض و تنبیه بدنی کودکان ممنوع است. 

34ـ6. حداقل شعاع مهدهای کودک از یکدیگر )به جز مهدمساجد( به صورت زیر تعیین می شود:
1ـ34ـ6. در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت )نظیر کالن شهرهای تهران، مشهد، 
اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز( حداقل شعاع بین مهدهای کودک 150 متر تعیین می گردد.
2ـ34ـ6. در سایر مراکز استان ها، حداقل شعاع بین مهدهای کودک 200 متر تعیین می گردد.

بین  شعاع  حداقل  الذکر  فوق  شهرهای  برخوردار  کم  مناطق  و  شهرستان ها  سایر  در  3ـ34ـ6. 
مهدهای کودک 400 متر در نظر گرفته شود. 

تراکم  به  توجه  با  می تواند  استانی  نظارت  کمیته  الذکر  فوق  شعاع های  مورد  در  تبصره30: 
جمعیتی منطقه، کشش منطقه از نظر تعداد کودکان و عملکرد مهدهای کودک موجود همجوار 

نسبت به تغییر شعاع اقدام نماید.
35ـ6. مسؤلیت های قانونی کودکان تحت سرپرستی مهدکودک اعم از مسئولیت مدنی و کیفری 
و پاسخگویی در قبال بروز هرگونه آسیب جسمی و روانی به کودکان، اطالع سریع به سازمان های 

ذیربط و پیگیری های الزم بر عهده مؤسس، مسئول فنی و مربی می باشد.
36ـ6. حضور کودکان شیرخوار، نوپا با لباس راحت در مهدکودک.

37ـ6. عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک.
38ـ6. در تعطیالت غیر رسمی، تعطیلی مهدکودک توسط مسئول فنی یا مؤسس بدون اطالع 
و موافقت بهزیستی استان تخلف محسوب می گردد. بدیهی است تعطیلی مهدکودک در شرایط 
سازمان  نظر  اعالم  طبق  فقط  مترقبه  غیر  وضعیت های  سایر  و  هوا  آلودگی  و  جوی  نامساعد 

بهزیستی صورت می گیرد. 
39ـ6. ترک مهدکودک توسط مربیان و سایر کارکنان در زمان فعالیت مهدکودک بدون هماهنگی 

با مدیر ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.
40ـ6. در صورت تعطیل موقت یا دائم مهدکودک، تمام تعهدات حقوقی و قانونی بر عهده مؤسس 

می باشد.
هر  برای  پرسرعت  اینترنت  یک خط  داشتن  و  کامپیوتر  دستگاه  یک  حداقل  وجود  41ـ6. 

مهدکودک ضروری است. 
42ـ6. مهدهای کودک به هیچ وجه مجاز به اجرای موسیقی های غیر مجاز و غیر بومی در 

مراکز مهدکودک نمی باشند. 
43ـ6. استفاده از برنامه های آموزشی فوق برنامه اجباری نبوده و ارائه خدمات فوق به کودکان 

منوط به رضایت کتبی والدین می باشد. 
44ـ6. هرگونه تخلف از برنامه های آموزشی مصوب سازمان و عدول از مقررات عمومی مراکز آموزشی 
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5ـ2ـ7.	اتاق	بازی	مجهز	به	خانه	عروسکی	و	دیگر	اسباب	و	لوازم	مناسب	بازی	گروه	های	سنی.
6ـ2ـ7.	ناهارخوری	مجهز	به	میز	و	صندلی	و	وسایل	غذاخوری	مناسب.

7ـ2ـ7.	آشپزخانه	مجهز	به	تجهیزات	الزم	نظیر	یخچال،	فریزر،	اجاق	گاز،	کابینت،	ظروف	مناسب	
و	...	و	با	رعایت	شرایط	بهداشتی.

8ـ2ـ7.	اتاق	خواب	کودکان	مجهز	به	تشک،	بالش،	ملحفه،	و	تخت	خواب	برای	هر	کودک	شیرخوار.
میز	 شو،	 و	 شست	 مخصوص	 وان	 متحرک،	 دوش	 به	 مجهز	 شست	و	شو	 و	 تعویض	 اتاق	 9ـ2ـ7.	

تعویض،	دست	شویی	با	آب	سرد	و	گرم،	سطل	درب	دار،	دستکش	یک	بار	مصرف	و...	.
10ـ2ـ7.	سیستم	سرمایش	و	گرمایش	متناسب	با	مناطق	جغرافیایی	کشور	)رادیاتور،	فن	کوئل	
با	 باید	 کودکان	 دسترس	 در	 تمامی	سیستم	های	 در	ضمن	 و	 	)... کولر	 پکیج،	 بخاری،	 شوفاژ،	 یا	

پوشش	های	امن	محفوظ	شده	باشند.	
11ـ2ـ7.	وجود	سیستم	یا	حداقل	کپسول	اطفای	حریق،	دارای	کنترل	فنی	و	بررسی	ادواری	با	

درج	تاریخ	و	مشخصات	بازدید	کننده	برای	هر	طبقه	ضروری	و	الزامی	می	باشد.	
12ـ2ـ7.	ایمن	سازی	پلکان،	شیشه	ها،	ارتفاعات،	پریزها،	وسایل	حرارتی،	برودتی	و	غیره.

13ـ2ـ7.	نصب	هواکش	و	استفاده	از	کف	پوش	مناسب،	مواد	الزم	بهداشتی	و	....
14ـ2ـ7.	درجه	حرارت	مناسب	مهدکودک	متناسب	با	فصول	سال.	

محل	 در	 	)... بتادین	 استریل،	 گاز	 باند،	 چسب،	 )شامل	 اولیه	 کمک	های	 جعبه	 وجود	 15ـ2ـ7.	
مناسب	به	دور	از	دسترس	کودکان.	

ماده 8 : ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات 
1ـ8.	رسیدگی	به	تخلفات	مهدهای	کودک	و	شکایات	واصله	بر	اساس	مفاد	»دستور	العمل	ارزیابی	
و	نظارت	بر	مؤسسات	و	مراکز	غیردولتی	ماده	26	سازمان	بهزیستی	کشور«	و	فرایند	ترسیم	شده	

در	آن	می	باشد.	
2ـ8.	نظارت	بر	مهدهای	کودک	مطابق	با	دستورالعمل	نظارت	می	باشد.

3ـ8.	سازمان	بهزیستی	استان	باید	لغو	پروانه	فعالیت	و	تعطیلی	مهدکودک	را	از	طریق	درج	آگهی	
در	یکی	از	روزنامه	های	استانی	به	اطالع	عموم	برساند.	

تبصره 31:	در	موارد	ضروری	که	مصالح	عمومی	و	امنیت	جسمانی	و	روانی	کودک	یا	کودکان	و	
جنبه	های	اعتقادی	و	مذهبی	آنان	در	معرض	خطر	قرار	گیرد	تیمی	که	متشکل	از	مدیر	کل	استان،	
به	 نسبت	 هفته	 یک	 ظرف	 می	تواندحداکثر	 می	باشد	 حراست	 و	 استان،بازرسی	 اجتماعی	 معاون	

تعطیلی	مهدکودک	اقدام	نموده	و	پرونده	را	جهت	طرح	کمیسیون	عالی	ارسال	نماید.	
از	 پیشگیری	 و	 اموراجتماعی	 معاونت	 درخواست	 با	 و	 بار	 یک	 سالی	 دستورالعمل	 این	 ماده 9ـ	
قابل	 معاونین	 نهایی	شورای	 تصویب	 و	 ماده	26	 عالی	 بررسی	در	کمیسیون	 و	 و	بحث	 آسیب	ها	

اصالح	خواهد	بود.	
ماده 10ـ این	دستورالعمل	در	10ماده	تنظیم	شده	است	و	از	زمان	ابالغ	جایگزین	دستورالعمل	های	

قبلی	می	شود.	
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5ـ2ـ7.	اتاق	بازی	مجهز	به	خانه	عروسکی	و	دیگر	اسباب	و	لوازم	مناسب	بازی	گروه	های	سنی.
6ـ2ـ7.	ناهارخوری	مجهز	به	میز	و	صندلی	و	وسایل	غذاخوری	مناسب.

7ـ2ـ7.	آشپزخانه	مجهز	به	تجهیزات	الزم	نظیر	یخچال،	فریزر،	اجاق	گاز،	کابینت،	ظروف	مناسب	
و	...	و	با	رعایت	شرایط	بهداشتی.

8ـ2ـ7.	اتاق	خواب	کودکان	مجهز	به	تشک،	بالش،	ملحفه،	و	تخت	خواب	برای	هر	کودک	شیرخوار.
میز	 شو،	 و	 شست	 مخصوص	 وان	 متحرک،	 دوش	 به	 مجهز	 شست	و	شو	 و	 تعویض	 اتاق	 9ـ2ـ7.	

تعویض،	دست	شویی	با	آب	سرد	و	گرم،	سطل	درب	دار،	دستکش	یک	بار	مصرف	و...	.
10ـ2ـ7.	سیستم	سرمایش	و	گرمایش	متناسب	با	مناطق	جغرافیایی	کشور	)رادیاتور،	فن	کوئل	
با	 باید	 کودکان	 دسترس	 در	 تمامی	سیستم	های	 در	ضمن	 و	 	)... کولر	 پکیج،	 بخاری،	 شوفاژ،	 یا	

پوشش	های	امن	محفوظ	شده	باشند.	
11ـ2ـ7.	وجود	سیستم	یا	حداقل	کپسول	اطفای	حریق،	دارای	کنترل	فنی	و	بررسی	ادواری	با	

درج	تاریخ	و	مشخصات	بازدید	کننده	برای	هر	طبقه	ضروری	و	الزامی	می	باشد.	
12ـ2ـ7.	ایمن	سازی	پلکان،	شیشه	ها،	ارتفاعات،	پریزها،	وسایل	حرارتی،	برودتی	و	غیره.

13ـ2ـ7.	نصب	هواکش	و	استفاده	از	کف	پوش	مناسب،	مواد	الزم	بهداشتی	و	....
14ـ2ـ7.	درجه	حرارت	مناسب	مهدکودک	متناسب	با	فصول	سال.	

محل	 در	 	)... بتادین	 استریل،	 گاز	 باند،	 چسب،	 )شامل	 اولیه	 کمک	های	 جعبه	 وجود	 15ـ2ـ7.	
مناسب	به	دور	از	دسترس	کودکان.	

ماده 8 : ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات 
1ـ8.	رسیدگی	به	تخلفات	مهدهای	کودک	و	شکایات	واصله	بر	اساس	مفاد	»دستور	العمل	ارزیابی	
و	نظارت	بر	مؤسسات	و	مراکز	غیردولتی	ماده	26	سازمان	بهزیستی	کشور«	و	فرایند	ترسیم	شده	

در	آن	می	باشد.	
2ـ8.	نظارت	بر	مهدهای	کودک	مطابق	با	دستورالعمل	نظارت	می	باشد.

3ـ8.	سازمان	بهزیستی	استان	باید	لغو	پروانه	فعالیت	و	تعطیلی	مهدکودک	را	از	طریق	درج	آگهی	
در	یکی	از	روزنامه	های	استانی	به	اطالع	عموم	برساند.	

تبصره 31:	در	موارد	ضروری	که	مصالح	عمومی	و	امنیت	جسمانی	و	روانی	کودک	یا	کودکان	و	
جنبه	های	اعتقادی	و	مذهبی	آنان	در	معرض	خطر	قرار	گیرد	تیمی	که	متشکل	از	مدیر	کل	استان،	
به	 نسبت	 هفته	 یک	 ظرف	 می	تواندحداکثر	 می	باشد	 حراست	 و	 استان،بازرسی	 اجتماعی	 معاون	

تعطیلی	مهدکودک	اقدام	نموده	و	پرونده	را	جهت	طرح	کمیسیون	عالی	ارسال	نماید.	
از	 پیشگیری	 و	 اموراجتماعی	 معاونت	 درخواست	 با	 و	 بار	 یک	 سالی	 دستورالعمل	 این	 ماده 9ـ	
قابل	 معاونین	 نهایی	شورای	 تصویب	 و	 ماده	26	 عالی	 بررسی	در	کمیسیون	 و	 و	بحث	 آسیب	ها	

اصالح	خواهد	بود.	
ماده 10ـ این	دستورالعمل	در	10ماده	تنظیم	شده	است	و	از	زمان	ابالغ	جایگزین	دستورالعمل	های	

قبلی	می	شود.	
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آيین نامه انضباطی و مقررات ايمنی کارگاه های هنرستان

آگاهی هنرجویان از آیین نامه انضباطی و مقررات ایمنی کارگاه ها و رعایت آن، می تواند از بروز 
خسارات و آسیب های جبران ناپذیر جلوگیری نماید.

مهمترین موارد عبارتند از:
1 رعایت اخالق، ادب واحترام و حسن رفتار، مشارکت در انجام فعالیت های کارگاهی با هنرآموزان 

و سایر هنرجویان
2 رعایت مقررات آموزشی و تربیتی

3 حضور به موقع در کارگاه وخروج از کارگاه با اجازه هنرآموز مربوطه
4 رعایت بهداشت و نظافت فردی و پاکیزه نگه داشتن محیط کارگاه 

5 استفاده از کفش و لباس ساده و اصالح موی سر متناسب با شئونات اسالمی
6 خودداری از به کاربردن وسایل تجملی و آرایشی ) انگشتر، زنجیر، دستبند و غیره جهت ایمنی 

در کارگاه ها(
7 الزام بهپوشیدن لباس کار در کارگاه )رنگ لباس کار با نظر معاونت فنی می باشد(

8 مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و دستگاه های موجود 
در کارگاه. 

9 جبران خسارت وارده توسط هنرجو به وسایل یا دستگاه های کارگاه )در صورت خسارت توسط 
هنرجو به هر وسیله یا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر شناخته شده و مخارج تعمیرات و 
یا خرید آن دستگاه به عهده وی خواهد بود و تا تهیه آن به تشخیص سرپرست کارگاه از انجام 

کار در کارگاه محروم خواهد شد(. 
10 ممنوعیت اتصال هر گونه وسیله برقی به شبکه برق بدون اجازه هنرآموز.

11 عدم استفاده از تلفن همراه )موبایل( در محیط کارگاه طبق دستورالعمل آموزش و پرورش.
12 حصول اطمینان از صحت وسایل بالفاصله پس از تحویل گرفتن )در غیر اینصورت خرابی وسیله 

به عهده هنر جو خواهد بود و انباردار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت(.
13 حفظ خونسردی درصورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه و رعایت موارد ایمنی الزم )در صورت 

ایجاد برق گرفتگی بالفاصله برق اصلی تابلو را قطع نمایید و به مسئول مربوطه اطالع دهید(. 
نکته: توجه داشته باشید در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی فوق و بروز حادثه، مسئولیت اصلی 

آن متوجه خودتان خواهد بود.
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منشور اخالقی مربی کودک

سوگندنامه مربی کودک

به نام خداوند بخشنده و مهربان
در پیشگاه ایزد متعال و در این محفل مقدس سوگند یاد می کنم که:

مقررات اسالمی، ملی و بین المللی مربی کودک را که به من تفهیم شده است، به شایسته ترین 
نحو به کار بندم.

کودکان را که سازنده زندگی فردا هستند با ایمان و اعتقاد مذهبی و رعایت پیمان نامه حقوق 
آنان، از صمیم دل دوست بدارم.

دلسوز و خوش زبان چونان مادری دانا و مهربان با آنان رفتار نمایم.
سوگند به آفریدگار بزرگ که:

از آگاهی خود درباره کودکان و خانواده آنان که به سبب حرفه ام به دست آورده ام جز به مقام 
مسئول سخن نگویم و در حرفه خود فردی خالق و با انضباط و فداکار باشم.

سوگند به یزدان پاک که:
از آنچه به جسم و روان کودک زیان  انجام داده و  دستورات مقام مسئول را در کمال صداقت 

می رساند خودداری ورزم.
به خداوند یکتا سوگند که:

حرفه مربی کودک را چنان که شایسته هست پر ارج شمارم و در حفظ شئون این حرفه مقدس 
بکوشم.
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فصل 3

استاندارد تجهیزات
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فهرست استاندارد و تجهیزات سرمايه ای

درس مراقبت از سالمت کودک نیاز به تجهیزات و وسایل سرمایه ای، نیمه سرمایه ای و مصرفی 
دارد. در جدول 1 به معرفی تجهیزات سرمایه ای، )به دلیل اهمیت و نیاز( پرداخته شده است: 

جدول 1ـ فهرست استاندارد تجهیزات سرمایه ای

مشخصات فنی نام وسیله 

ماکت مدل گوش چهار تکه از جنس PVCموالژ گوش

ماکت مدل کره چشم از جنس PVC موالژ چشم

ماکت مدل اتصال زبان و حنجره از جنس PVC موالژ زبان

ماکت مدل آموزش مسواک زدن از جنس PVC موالژ دندان

ماکت مدل مقطع پوست از جنس PVC موالژ پوست

ماکت مدل عضالت بدن در 1/4 اندازه طبیعي از جنس PVC موالژ دست

ماکت مدل کف پاي سالم و بیمار از جنس PVC موالژ کف پا

ماکت مدل قلب چهار تکه سه برابر بزرگتر از اندازه طبیعي  از ماکت مدل قلب
 PVC جنس

موالژ مغز ماکت مدل مغز از جنس PVCموالژ مغز

موالژ صورت اندازه طبیعي از جنس PVCموالژ صورت

ماکت مدل دستگاه گوارش 
ماکت مدل دستگاه گوارش از جنس PVCجنس

ماکت مدل مقطع بیني از جنس PVCماکت مدل مقطع بیني

ماکت مدل معده از جنس PVCماکت مدل معده

ماکت مدل کلیه و نفرون و جسم کلیوي از جنس PVCماکت مدل کلیه و نفرون

ماکت مدل مفصل زانو از جنس PVCموالژ ماهیچه ها و مفصل

رشد  مراحل  و  لقاح  مدل 
نسان ا

ماکت مدل لقاح و مراحل رشد و نمو جنین انسان در ماه اول 
 PVC از جنس

ماکت نوزاد کامل از  جنس PVCماکت نوزاد دختر و پسر

ترازو توزین اطفال آنالوگ ظرفیت kg 16ترازوی شیرخوار
kg 16 ترازو توزین اطفال دیجیتال ظرفیت

قدسنج سفره اي اطفالقدسنج شیرخوار
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مشخصات فنی نام وسیله 

دستگاه فشارسنج فشار وریدي دیجیتال مچی و بازوییفشارسنج دیجیتالی

دستگاه فشارسنج فشار وریدي مرکزي رومیزيفشارسنج جیوه ای

دستگاه فشارسنج فشار وریدي مرکزي عقربه اي با گوشیفشارسنج عقربه ای

تب سنج پزشکي دیجیتالي رنگي مقعديتب سنج )ترمومتر(
تب سنج پزشکي مخصوص گوش و پیشاني

کیسه آب گرم جهت پرکردن آب گرمکیسه آب گرم

کیسه آب سرد جهت پرکردن آب یخکیسه آب سرد

تخت معاینه کاربرد اورژانستخت معاینه

از جنس موالژ اسکلت اندازه طبیعي  از  انسان کوچک تر  ماکت مدل اسکلت 
PVC

ماکت کمک آموزشی برای انجام کمک های اولیه کنترل بیماری ها ماکت کامل بدن
و رعایت بهداشت فردی به اندازه تنه کامل بدن انسان 

ماکت مدل نیم تنه انسان در 2/1 اندازه طبیعي جنس PVC موالژ نیم تنه

خاموش کننده پودر و گاز )انواع مختلف آب و گاز(کپسول اطفای حریق دستی

زمان سنج دیجیتال استیلزمان سنج

چراغ قوه الکتریکي تک جزئيچراغ قوه

ظرف استیل در دار مخصوص گذاشتن وسایل جراحیدیش درب دار

سیني پزشکي استیلسینی استیل

و  مصنوعی  تنفس  ماکت 
)CPR )ماکت  قلب  ماساژ 

اندازه  به  اولیه  کمک های  انجام  برای  آموزشی  کمک  ماکت 
)CPR )ماکت  بزرگ  انسان  نیم تنه 

جعبه کمک هاي اولیه عمومي جنس پالستیکي سایز cm  11×13جعبه کمک های اولیه 

رسیور کلیوي شکل از جنس استیلظرف قلوه ای )رسیور(

آتل در اشکال مختلف آلومینیومی و چوبی و بادیآتل در اندازه های مختلف

ظرف استوانه ای کوچک برای قرار دادن پنبه الکل و ترمومتر ظرف استوانه ای کوچک
از نوع استیل

ترالي اورژانس استیلترالی

برانکار حمل بیمار برانکارد 

تخته ستون فقرات بلند سایز cm 180 40تخته ستون فقرات
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مشخصات فنی نام وسیله 

پنست جنس استیل از وسایل ست پانسمانپنست

پنس استیل وسیله ست پانسمانپنس

ظرف پیاله ای شکل استیل از ظروف درماني و مراقبتي بیمارگالی پات

میکروسکوپ بیولوژي آزمایشگاهيمیکروسکوپ

ویدئو پروژکتورویدئو پروژکتور

رایانه همراه نوت بوکرایانه

میز ملزومات آموزش فني و حرفه اي کار دانش آموزمیز و صندلی کار

صندلي پالستیکي دانش آموزي برای کارگاهصندلی دانش آموز

میز فلزی کارگاهی با روکش چوبیمیز کارگاهی

یک دستگاه اپی میجر 
)ویژیوالیزر(

پروفایل پروژکتور اپتیکال
تجهیزات نمایشگر بزرگ نما

میز اداري ویژه مربي ابعادمیز اداري ویژه مربي
120×73×70 cm 
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فصل 4

اصطالحات پایه و تخصصی
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تعريف اصطالحات واحد يادگیری کنترل 
بیماري هاي شايع کودکان

تعریف بعضی از کلمات و اصطالحات متداول بیماري هاي شایع:
عوامل عفونت زا: موجوداتی هستند که سالمتی موجودات دیگر را به مخاطره انداخته و سبب 

بیماری می شوند، مانند میکروارگانیسم های بیماری زا که انواع مختلفی دارند.
عفونت: جایگزینی و رشد و تکثیر عامل عفونت زا را در بدن عفونت می نامند.

عوامل بیماری زا: به موجودات، مواد یا شرایطی گفته می شود که اگر فردی با زمینه مساعد در 
معرض آنها قرار گیرد به یکی از انواع بیماری ها مبتال می شود. این عوامل به چند دسته تقسیم 

می شوند:
1 عوامل بیماری زای زنده

2 عوامل بیماری زای فیزیکی
گلومز،  مانند  درونی  و  و...  سرب  سمی،  مواد  مانند  )بیرونی  شیمیایی  بیماری زای  عوامل   3

کلسترول و...(
آلودگی: وجود عوامل عفونت زا را در روی سطح خارجی بدن، لباس ها و درون آنها، اشیاء و یا 
مخلوط با مواد غذایی را آلودگی می نامند. مثل آلودگی دست یا ظروف و غذای آلوده. آلودگی 

ممکن است با بروز عفونت همراه باشد و یا نباشد.
آلودگی به انگل ها و بندپایان: مثل آلودگی به شپش، آلودگی به انگل های روده و...

مخزن بیماری: مخازن بیماری به طور کلی موجودات و موادی هستند که عامل عفونی به آن 
نیازمند است و در آن رشد و تکثیر پیدا می کند و بیماری از آنجا منشأ می گیرد. مخزن ممکن 

است انسان، حیوان، گیاه یا ماده باشد.
میزبان: میزبان انسان یا حیوانی است که عامل بیماری زا را در خود نگه می دارد و به بیماری 

مبتال می شود.
انتقال عفونت: عبارت است از انتقال عامل عفونت زا از مخزن به میزبان که به دو طریق صورت 

می گیرد:
1 انتقال مستقیم: تماس مستقیم، تماس با خاک، گزش حیوانات مانند هاری، مادر به جنین 

مانند سرخجه از راه جفت
2 انتقال غیر مستقیم: وسایل بی جان ) لباس، آب، غذا(، ناقل جاندار )بال ها و پاهای مگس 

آلوده(، هوا )ذرات آلوده معلق در هوا(
مصونیت: عبارت است از حالتی که انسان یا حیوان در مقابل بیماری مقاومت پیدا می کند تا به 

آن بیماری مبتال نشود. مصونیت دو نوع است: طبیعی و اکتسابی
مصونیت طبیعی: حالتی است که به طور طبیعی انسان یا حیوان نسبت به برخی از بیماری ها 
مصونیت دارد و هرگز به آن مبتال نمی شود، مانند طاعون گاوی که انسان هیچ وقت به آن مبتال 

نمی شود.
مصونیت اکتسابی: این مصونیت در بدن انسان وجود ندارد و از محیط خارج باید در بدن به 

وجود آید. این مصونیت به دو نوع تقسیم می شود:
1 فعال: از طریق ابتال به بیماری و واکسیناسیون انجام می شود.

2 غیر فعال: از طریق مادر به جنین و سرم حاوی پادتن جنبه درمانی دارد و کم دوام است.
دورۀ کمون یا نهفتگی بیماری: که عبارت است از دوره ای که عامل بیماری زا وارد بدن شده 
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ولی هنوز عالئم بالینی ظاهر نشده است.
حامل: شخص یا موجودی است که عامل عفونت زا را دربر داشته و بدون داشتن عالئم بالینی 
بیماری، عامل بیماری زا را از خود منتشر می کند. فرق حامل با ناقل این است که عامل عفونت زا 
در حامل، تغییر نمی کند اما در ناقل، عامل عفونت زا مرحله ای از تغییر و یا تکامل خود را طی 

می کند.
مراقبت: عبارت است از اقداماتی که پس از مبارزه با بیماری برای تشخیص و شناخته شدن موارد 

جدید ابتال صورت می گیرد تا هرچه زودتر بیمار درمان و بیماری کنترل گردد.
جداسازی: عبارت است از مجزا نمودن بیمار در دوران واگیری بیماری از سایرین برای جلوگیری 
از اشاعه بیماری. مانند جداسازی فرد مسلول از سایرین ولی جداسازی در مورد بعضی بیماری ها 

مثل آنفلوانزا و سرماخوردگی غیرعملی است.
ارجاع: انتقال کودک بیمار یا حادثه دیده به محلی امن برای مراقبت های درمانی اولیه و اعزام به 

مراکز درمانی ارجاع نامیده می شود.
درمان  بودن  ناقص  یا  درمان  عدم  اثر  در  که  مشکالتی  و  صدمات  ضایعات،  بیماری:  عوارض 

بیماری ها در فرد باقی می ماند.
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