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 ها مهدكودك و ها رخوارگاهيش يياجرا نامه نييآ

 16/5/1370 مصوب 

 :كودكان ينگهدار مركز فيتعر -1 ماده

 بخش درسه را كارخانه كارگاه، در شاغل بانوان كودكان كه يرفاه ،يپرورش ،يآموزش است يا موسسه كوكان ينگهدار مركز

 يهدارگن)  دبستان به ورود از قبل تا سال 5 از(  يآمادگ و)  يسالگ 2 – يسالگ 5( مهدكودك)  روز 45-يسالگ 2( رخوارگاهيش

 .دينما يم

 شيگنجا به توجه با باشند داشته وجود مشكل مرد كودكان يهدارگن يبرا كهيصورت در مرد كاركنان كودكان رشيپذ -1 تبصره

 . است بالمانع مركز ريمد يهماهنگ و) كارگاه( كارخانه رتيمد نظر با و كودكان يهدارگن مركز

 يكودك سالم كودك. باشند برخوردار يجسم و يذهن كامل يسالمت از كه باشند يم نام ثبت طيشرا واجد يكودكان -2 تبصره

 كودكان ينگهدار مركز از توانند يم يصورت در يجسم تيمعلول به مبتال كودكان. نباشد يذهن يافتادگ عقب به مبتال كه است

 و متخصص پزشك با امر نيا صيتشخ و. باشند داشته را كودكان ينگهدار مركز يها برنامه با يهمراه و قيتطب توان كنند استفاده

 .باشد يم كودكان ينگهدار مركز ريمد

 وزارت كارشناس نظر با مربوطه كارگاه در يمتقاض وجود صورت در كودكان ينگهدار مركز بخش سه هر نمودن ريدا -3 تبصره

 .است ياجتماع امور و كار

 .باشد دائر زين نوبت نيا در ديبا مركز شوديم استفاده دوم نوبت  در  كارگر بانوان خدمت از كه ييها كارگاه در -4 تبصره

 يم مادر بعهده شتريب و سوم فرزند نهيهز و شد نخواهد رفتهيپذ فرزند 2 از شيب مادر هر از نامه نييآ نيا بيتصو خيتار از -5 تبصره

 اند داشته كودكان يهدارگن مراكز در يفرزندان نامه نييآ نيا بيتصو از قبل كه يمادران حال شامل تبصره نيا است يهيبد. باشد

 .شد نخواهد

 از "حايترج و جاديا)  شاغل زنان( مادران كار محل با فاصله نيكترينزد در ديبا االمكان يحت كودكان ينگهدار مراكز -2 ماده

 .شود استفاده مربوطه كارگاه ساختمان از يقسمت

 با مربوطه يكارگاهها نيمسئول توافق اساس بر و ضرورت حسب بر دارند قرار يائيجغراف منطقه كي در كه ييكارگاهها -3 ماده

 اقدام مشترك مركز سيتاس به توانند يم ياجتماع امور و كار وزارت ياجتماع امور خدمات كل اداره از اجازه كسب و يهماهنگ

 .ندينما



 كل اداره نظارت با و نفعيذ نيطرف توافق با كودكان ينگهدار مركز زيتجه جاديا در كارگاهها مشاركت زانيم نحوه -1 تبصره

 .بود خواهد ياجتماع خدمات

 ليذ اعضاء شركت با كودكان ينگهدار مراكز بر نظارت يمركز يشورا ليتشك به نسبت ديبا ياجتماع امور و كار وزارت -4 ماده

 .ندينما اقدام ياجتماع امور و كار وزارت در

 .كشور يستيبهز سازمان ندهينما و يپزشك آموزش و درمان و بهداشت وزارت ندهينما ،ياجتماع امور و كار وزارت ندهينما

 ينگهدار مراكز بر نظارت تهيكم ليتشك به نسبت توانند يم استانها ياجتماع امور و كار كل ادارات لزوم صورت در -1تبصره

 .ندينما اقدام كودكان

 .بود خواهد شورا عهده به يبهداشت و يفرهنگ ،يآموزش يها يمش خط ئهاار و يگذار استيس ،يزير برنامه تيمسئول -5 ماده

 كارشناس حضور و ياجتماع امور و كار وزارت يهماهنگ با لزوم مواقع در توانند يم كشور يستيبهز سازمان كارشناسان -1 تبصره

 .ابندي حضور كودكان ينگهدار مراكز در ياجتماع امور و كار وزارت

 خواهد كودكان ينگهدار مراكز بر نظارت يشورا با كودكان ينگهدار مراكز اتيشكا و تخلفات به يدگيرس تيمسئول -6 ماده

 .بود

 از كه مربوطه يها برنامه و جلسات هيكل در كودكان ينگهدار مراكز بر نظارت يمركز يشورا در عضو افراد حضور -7 ماده

 .است يالزام گردد يم نيتدو ياجتماع امور و كار وزارت طرف

 .شود يم ابالغ كارگاهها رانيمد به ياجتماع امور و كار وزارت توسط مربوط يها دستورالعمل و يياجرا ضوابط هيكل -8 ماده

 اند داده انجام نامه نييآ نيا مقررات تيرعا با كودكان ينگدار مركز جاديا نهيزم در را الزم يهايبررس كه يكارگاههائ -9 ماده

 .نمود خواهند افتيدر تيفعال مجوز ياجتماع امور و كار وزارت از بانوان نيب از طيشرا واجد ريمد يمعرف ضمن

 ريمد كه آنست مستلزم اند گرفته قرار كارشناس ديبازد مورد كه يكارگاههائ كودكان ينگهدار مراكز تيفعال شروع -1 تبصره

 امور و كار وزارت ديتائ به و باشد الزم اتيتجرب و التيتحص ، تيريمد توان و تخصص يدارا متبوع كارگاه طرف از شده يمعرف

 .برسد ياجتماع

 رانيا ياسالم يجمهور تيتابع-1

 رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون به معتقد-2

 نهيشيپ سوء نداشتن-3

 متاهل "حايترج و سن سال 25 حداقل داشتن -4

 مربوطه كارگاه معتمد پزشك ديتائ به روان و جسم كامل سالمت دارابودن-5

 يمددكار ،يشناس روان ،يتيترب علوم دبستان، از قبل پرورش و آموزش يها رشته در "حايترج باالتر و سانسيل بودن دارا-6

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه  كسالي داشتن و يآموزش تيريمد مشاوره، ،ياجتماع

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه سال 2 و ها رشته ريسا در باالتر و سانسيل بودن دارا-7

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه سال 3 و پلميد فوق داشتن-8

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه سال 3 با ياريكودك پلميد بودن دارا-9

 .كودك با ارتباط در يتيترب و آموزش كار تجربه سال 5 و ها رشته ريسا در ، پلميد بودن دارا-10

 .است يكاف شده ذكر يتجرب سوابق نصف بودن دارا كشور محروم مناطق در -1 تبصره

 امور و كار وزارت توسط آنان فيوظا شرح و كودكان ينگهدار مراكز ازين مورد يانسان يروين به مربوط ضوابط -2 تبصره

 . شد خواهد ابالغ كارگاهها به اجراء جهت ياجتماع



 يهماهنگ با موظفند كارخانه اي كارگاهها رانيمد باشند يم يمذهب يتهاياقل از مادران تياكثر كه ييها كارگاه در -3 تبصره

 .ندينما اقدام مربوطه تياقل از مهدكودك ريمد انتخاب به نسبت كار وزارت

 .باشند كار مقررات مشمول يستيبا كودكان ينگهدار مركز پرسنل هيكل -11 ماده

 به وارده ياحتمال يبهايآس و يمعنو و يماد انيز و ضرر قبال در محوله وظائف حدود در كودكان ينگهدار مركز ريمد -12 ماده

 .باشد پاسخگو موارد نگونهيا در يستيبا و داشته تيمسئول كودكان

 مسئول) كارفرما( كارگاه تيريمد شوراء نظر طبق باشد وستهيپ وقوع به يا حادثه امكانات كمبود اثر در كهيصورت در – تبصره

 .بود خواهد

 ،يآموزش جلسات نارها،يسم(  يآموزش يها برنامه و مراسم در كارگر مادران و كودكان ينگهدار مراكز پرسنل شركت -13 ماده

 يالزام كارگاه تيريمد موافقت با گردد يم برگزار ياجتماع امور و كار وزارت طرف از كه) يآموز كار و يآموزش يها دوره

 .است

 .باشد يم كارفرما عهده به يجار و ثابت از اعم مركز يها نهيهز هيكل -14 ماده

 .بود خواهد يجار كشور يجار نيقوان است دهينگرد ديق يخاص حكم نامه نييآ نيا در آنها به نسبت كه يموارد در -15 ماده

 .گرفت خواهند قرار يقانون گرديپ تحت رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 173 ماده طبق نامه نييآ نيا ياجرا از نيمتخلف -16 ماده

 .است ديتائ مورد مربوطه تبصره 13 و ماده 16 در نامه نيآئ نيا

   :يخارج اتباع با مرتبط نيقوان اهم

 از يقسمت اي تمام و دهد ليتشك استانها در را اشتغال يفن يها اتيه مورد، برحسب تواند يم ياجتماع امور و كار وزارت -17 ماده

 .دينما محول آنان به را مركز در اشتغال و يفن اتيه اراتياخت

 امور و كار ريوز بيتصو به كه باشد يم يدستورالعمل براساس استانها در اشتغال يفن اتيه ليتشك يچگونگ و بيترك -تبصره

 .رسد يم ياجتماع

 


