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  مقدمه

مبتني بر متعالي هاي  شكوفايي استعدادها و ارزشزيرا  .انگيزي در زندگي انسان دارد تعليم و تربيت نقش شگفت    

تواند به رشد و  تعليم و تربيت مي .تعليم و تربيت صحيح است تعليم و تربيت است و وصول به كمال نهايي مرهون

به عبارتي . انسان را تأمين كند... و نيازهاي فردي و اجتماعي، اقتصادي و رساندانسان ياري  وانيارتقاي جسمي و ر

 از كه شهايي استرو مجموعه تربيت و تعليم اسالم ديدگاه از. تمام امور زندگي بشر با امر تعليم و تربيت ارتباط دارد

 قرار تكامل مسير در و شكوفا انسان وجود در نهفته استعدادهاي تا رود مي  به كار تولد از قبل حتي و تولد ابتداي

 دانسته ها انسان تعليم و را تربيت معنوي انبياء ها، رسالت انسان مربي اولين عنوان به كريم قرآن در خداوند. بگيرد

ارزش وااليي قائل است چون آنها با بكارگيري  جسم و روح دهندگان ن مربيان و پرورشاست و براي معلمان به عنوا

نقش  از اين رو، .ساز رشد، ترقي و تعالي آنها را فراهم مي سازند هاي متعدد براي تربيت صحيح كودكان زمينه شيوه

 كيفيت مراقبت وو  باشداسب ميمنآموزشي يك برنامه  مديران و مربيان در حيات تربيتي كودكان از مهمترين عناصر

تواند  مهارت كافي آنها مي بالطبع. داردبستگي تاثير گذار و شايسته  مديران و مربيان كارآمد، آموزش كودكان به وجود

 دفتردر همين راستا . ضامن ارتقاء كيفيت خدمات و تحقق اهداف و رشد همه جانبه كودكان در مهدهاي كودك باشد

ي، به منظور به روز نمودن دانش و اطالعات مديران و مربيان اقدام به ستيبهز سازمانكودكان  و امور مهدهاي كودك

  .آموزش مسئولين فني و مربيان مهدهاي كودك نموده است دستورالعملبازنگري 

  يكل هدف

  كودك يمهدهاو كمك مربيان   انيمرب و يفن نيمسئولموسسين،  مهارت و دانش ارتقاء •

  :حطر نيمخاطب) 1 ماده

 مهد كودك )يداخل ريمد و موسس ريمد( يفن نيمسئول •

 كودك يمهدها انيمرب  •

 كمك مربيان مهد هاي كودك •

 موسسين مهد هاي كودك •

  اراتياخت حدود و يآموزش يها تهيكم) 2 ماده

  يستاد آموزش يراهبر تهيكم) 1- 2

 :يستاد آموزش يراهبر تهيكم ياعضا )الف

  .)كميته رئيس( مهدهاي كودكامور  دفتر كل ريمد .1

   .مهدهاي كودكامور  دفتر معاون .2

 .)دبير كميته( كودكان تكامل و رشد وهگر سيرئ .3

 .توسعه و نظارت گروه سيرئ .4



 

 

 

٣

 .)يا نماينده تام االختيار ايشان(كشور توسعه و همياري مهدهاي كودك كانونرئيس هيئت مديره  .5

   :يستاد آموزش يراهبر تهيكموظايف  )ب

  .يآموزش يها دستورالعمل يبازنگر و نيتدو .1

 مراكزجهت ارسال به  كميته راهبري آموزش استانيبه  آموزشيهاي  و بخشنامه ها ارسال دستورالعمل .2

  .مورد تاييد سازمان بهزيستي برگزاركننده

 .ها نظارت بر كميته راهبري آموزش استاني به منظور حسن اجراي فعاليت .3

 .ها بر حسب ضرورت فعاليتدوره به منظور حسن اجراي  برگزاركننده مراكزنظارت بر  .4

 .يآموزش العملردستو يبازنگر جهت يآموزش يازسنجين انجام .5

 .جهت اجرا كميته راهبري آموزش استانيو ابالغ آن به  ها دورهشهريه دامنه تعيين  .6

  ياستان آموزش يراهبر تهيكم) 2- 2

 :ياستان آموزش يراهبر تهيكم ياعضا )الف

 .)رئيس كميته( استان يستيبهز ياجتماعامور  معاون .1

  .)دبير كميته( استان يستيبهز كودكان امور مسئول كارشناس .2

 .هاي منتخب استان به صورت ثابت كارشناس امور كودكان يكي از شهرستان .3

معاون اجتماعي و ابالغ مدير كل بهزيستي به پيشنهاد  كودكان تيترب و ميتعل حوزه در كارشناس نفر كي .4

  .استان

 ).يا نماينده تام االختيار ايشان(توسعه و همياري مهدهاي كودك استانكانون  رئيس هئيت مديره .5

  :ياستان آموزش يراهبر تهيكم وظايف )ب

  .هاي الزم انجام پيگيري و آموزشي يها بخشنامه و ها دستورالعمل يتمام ياجرا .1

  .به كميته راهبري آموزش ستادي برگزار شدههاي  آمار دوره ساالنهارسال  .2

ارسال و  دستورالعمل نيا 3 مادهمندرج در از بين مراكز  اصلح كننده برگزارراكز م انتخاببررسي و  .3

  .يستاد آموزش يراهبركميته آن به تاييديه 

  .ربطيذ كننده برگزار مراكز بهجهت اجرا  ي آموزشيها بخشنامه و ها دستورالعمل يتمام ابالغ .4

 .ها دوره كننده برگزار مراكز يبرا كسالهيفعاليت  تاييديهارائه  .5

 از يابيارز و نظارت جينتا به توجه باها  دورهمراكز برگزار كنندة  فعاليتتاييديه  يا ابطال تاييديه ديتمد .6

  .مركز

 ابالغ و دستورالعمل نيا 9 ماده با مطابق كننده برگزار مراكزبه باتوجه به شرايط استان  هيشهرتعيين نرخ  .7

 .اجرا جهت آن
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  .استانبهزيستي ائيد دوره به مديران و مربيان مهدهاي كودك در سايت معرفي مراكز برگزار كننده مورد ت .8

  .برگزاركننده مراكز به شده ابالغ هيشهر نرخ تيرعا بر نظارت .9

  .ارورزانك رشيپذ جهت كودك يمهدها ليستتعيين  .10

  .كننده برگزار مراكز بر عملكرد و بازديد مستمر نظارت .11

 ديتائ مورد مراكز يآموزش يها دوره در شركت خصوص در انيمرب و يفن نيمسئول به مناسب يرسان اطالع .12

 ديتمد نهاآ تائيديه كه يمراكز وتاييديه  فاقد مراكز توسط دوره يبرگزار از يريجلوگ منظور به سازمان

 .است نشده

 .دستورالعمل نيا 7 ماده مندرجات با مطابق كننده برگزار مراكز توسط شده يمعرف دياسات سوابق يبررس .13

  .ها دوره در كنندگان شركت اتياشك يبررس .14

ارايه گزارش كامل به صورت فصلي و  ياستان راهبري آموزش م صورت جلسات تشكيل كميتهيتهيه و تنظ .15

  .كميته راهبري آموزش ستاديبه  ها روند برگزاري دوره از

  .باشد كميته راهبري آموزش استاني در ستاد بهزيستي استان مستقر مي :1تبصره 

استاني با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با  راهبري آموزش تهيكم جلسات:2ه تبصر

ت ياستاني با ابالغ مدير كل بهزيستي استان قابلراهبري آموزش  مصوبات كميته. اكثريت آراء معتبر مي باشد

  .دارداجرا 

  :ها دوره كننده برگزار كزامر) 3 ماده

  :ها دوره كننده برگزار مراكزليست )الف

 صورت ياستان آموزش يراهبر ةتيكم قيطر از استان سطح دردوره ها  كننده برگزار مراكز انتخاب و يبررس

 با تواند يم مراكز برگزار كننده ،يستاد آموزش يراهبر تهيكم اعالم به و مركز انتخاب از پس و رديپذ يم

  :از عبارتند مراكز نيا .دينماها  دوره به برگزاري اقدام دستورالعملاين  مندرجات و مقررات يتمام تيرعا

  .يستيبهز سازمان به وابسته يكاربرد – يعلم مراكز – 1

  اه يدانشگاه جهاد- 2

  كانون توسعه و همياري مهدهاي كودك استان. 3

مرتبط با (موسسات آموزشي كانون توسعه و همياري مهدهاي كودك استان و يا ظرفيت  استفاده از :1تبصره 

  . كميته راهبري آموزش استاني بالمانع است و نظارت ا تائيدب )حوزه كودك

تاييديه حراست دريافت تاييديه حراست استان و در صورت استفاده از ظرفيت موسسات آموزشي :2تبصره 

موضوع برگزاري در ضمن . الزامي است و تاييد دفتر امور مهد هاي كودك سازمان بهزيستي كشور ستاد كشور

  .در اساسنامه موسسات آموزشي قيد شده باشدو هم چنين كار در حوزه كودك هاي آموزشي  دوره
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با اعتبار يك  ياستان آموزش يراهبر تهيكم ديتائ از پس كننده، برگزار مراكز يتمامفعاليت ييديه تا:3 تبصره

  .شود ساله صادر مي

 صورت در و ندارند را... و هيرشه شيافزا ،سرفصل دروس ساعات در رييتغ اجازه كننده برگزار مراكز:  4 تبصره

 .شد خواهد اقدام گريد مركز ينيگزيجا و مركز آن حذف به نسبت دستورالعمل نيا ياجرا در رييتغ هرگونه

 تهيكم به يكتب صورت به بايد موارد دستورالعمل، به نسبت انتقاد اي شنهاديپ هرگونه صورت درهمچنين 

  .گردد ارسال ستادي وزشآم يراهبر تهيكم و يا ياستان آموزش يراهبر

 الزحمه اساتيدموطفند نسبت به تسويه حساب مالي دوره به ويژه پرداخت حق كننده برگزار مراكز: 5تبصره 

 حذف به نسبت عدم رعايت اين امر صورت درلذا . حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از اتمام دوره اقدام نمايد 

  . دش خواهد اقدام گريد مركز ينيگزيجا و مركز آن

  :دوره كننده برگزار مراكز وظايف) ب

  .آموزشي ابالغ شده يها بخشنامه و ها دستورالعمل يتمام ياجرا .1

  .دستورالعمل مصوب هاي رفصلس با مطابق آموزشي ايه دوره برگزاري .2

   .فرم پيوست با مطابق دوره پايان در گواهينامه صدور .3

  .استان آموزش يبرراه تهيكم توسط تعيين شده نرخ اساس بر هيشهر افتيدر .4

 مفاد با مطابق يآموزش يها دوره ياجرا جهت ازين مورد مناسب زاتيتجه و امكانات ،يكيزيف يفضا نيتام .5

 .دستورالعمل نيا

  .نيجهت اطالع مراجع مركزشهريه ابالغي و تلفن تماس بهزيستي استان در تابلوي اعالنات نصب نرخ  .6

 مركزكه نسخه دوم در پرونده  ،ه قبض در دو نسخهيارا و) نقدي يا فيش واريزي(يافتي در ةثبت شهري .7

 .شود گاني مييبا

 .نياستا آموزش يراهبر تهيكم به ديتائ جهت دياسات قرارداد تصوير و رزومه رسالا .8

هاي درسي، مقررات آموزشي و اداري به مدرس به منظور آگاهي و آمادگي الزم براي  ارائه سرفصل .9

  .تدريس

 .ياستان آموزش يراهبر تهيكم به گزارش ارائه و اجرا حال در يها دوره از يابيارزش .10

و در  را نداشتهمراكز برگزاركننده اجازه واگذاري وظايف خود به ساير موسسات و مراكز آموزشي  :تبصره يك

  .شد خواهد اقدام مركز آنابطال تائيديه فعاليت  به نسبتصورت انجام امر 

  :مراكز برگزار كننده تاييديه )4 ماده

موارد ذيل  بررسي از پس كميته راهبري آموزش استاني كهبا اعتبار يك ساله است ايي  هگواهينام ،اييديهت

  :نمايد براي مركز صادر مي
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 مركزو سوابق  فعاليت - 1

 مركز فضاي آموزشي - 2

 اساتيدرزومه  - 3

 مراكز وسطت ها دوره يبرگزار تيفيك و اجرا نحوه بر مستمر كميته راهبري آموزش استان به طور است بديهي

 يبرگزار تيفيك يا فقدان و مفاد دستورالعمل تيرعا عدم صورت در و داشت خواهد نظارت كننده برگزار

  .شود اقدام مركز آنابطال تائيديه فعاليت  به نسبتبايست  مي ها، دوره

  :ها دوره ساختار) 5 ماده

  :است شده ميستق دو بخش به ها دوره تيماه گرفتن نظر در با يآموزش يها دوره ساختار

متقاضي فعاليت در ( قبل از شروع بكار افراد، به مهارت و دانش ارائه هدف باهايي  دوره :بخش اول )1

 )مهد كودك ينشاغل( خدمت نيحو يا ) مسئول فني و موسس مربي،كمك مربي ،به عنوان  كودكمهد

 .رديپذ يم صورت

 كمك مربي، به عنوان كودكقاضي فعاليت در مهداز تاريخ ابالغ دستورالعمل آموزشي تمام افراد مت :1تبصره 

مطابق  هاي آموزشي موظف به گذراندن دوره ،مسئول فني و موسس قبل از شروع فعاليت در مهدكودك مربي،

هاي  كه موفق به گذارندن دورهدر مهد كودك شاغل  مربيانآن دسته از  .باشند مي با دستورالعمل جاري

اند،  نشده 29/3/1392مورخ  34833/92/700 شماره  ورالعمل آموزشيمقدماتي يا تكميلي مطابق با دست

شركت  اين دستورالعمل هاي آموزشي دورهدر  ،اين دستورالعمل شش ماه از تاريخ ابالغ حداكثر تا موظفند

  .نمايند

اي ه موظفند كه در دورهاند،  ندهراهاي آموزشي مقدماتي را گذ كه فقط دوره يآن دسته از مربيان: 2تبصره 

از مراكز  در صورت ارائه گواهينامه معتبر دوره مقدماتيآموزشي دستورالعمل جاري شركت نمايند و 

ندن دروس روانشناسي رشد و آموزش مفاهيم رانيازي به گذ ،برگزاركننده مورد تاييد سازمان بهزيستي

  .باشند نمياجتماعي و ديني 

اند، موظفند كه در  آموزشي مقدماتي را گذارندههاي  ين فني كه فقط دورهمسئولآن دسته از : 3تبصره 

هاي آموزشي دستورالعمل جاري شركت نمايند و در صورت ارائه گواهينامه معتبر دوره مقدماتي نيازي به  دوره

گذارندن دروس روانشناسي رشد، مديريت و برنامه ريزي در مهدهاي كودك، و مقررات اداري و ضوابط جاري 

  .شندبا نميدر مهدهاي كودك 

كميته راهبري آموزش استان موظف است  اهينامه در پرونده آموزشي مربيان،در صورت فقدان گو: 4تبصره 

  .نسبت به اخطار كتبي به مهدكودك اقدام نمايد



 

 

 

٧

حداقل مدرك جهت شركت در دوره مربيان، مسئولين فني و موسسين، مدرك تحصيلي ديپلم : 5تبصره 

  .باشد مي

 يمرب تيترب و دبستان از شيپ پرورش و آموزش هاي رشته باالتر در و پلميد فوق ناليالتحص فارغ: 6تبصره

 ارائه اشتغال در مهد كودك به عنوان مربي با صورت در ياريكودك ومهد كودك  يمرب تيترب دبستان، از شيپ

فقط ملزم به  اما در جايگاه مسئولين فني. ندارندرا  انيمرب دوره گذراندن به يازين معتبر، يدانشگاه مدارك

  .باشند مي" كمك هاي اوليه "و  " كودك يها مهد در يجار ضوابط و يادار مقررات" درس تكگذراندن 

 ند،ينما يم تيفعال يمرب نقش در هم و يفن مسئول نقش در هم مهد روستا در كه يكنندگان شركت: 7تبصره 

 "كودك يمهدها در يجار ضوابط و ياراد مقررات" درس تك و انيمرب ژهيو بخش يها دوره گذراندن به ملزم

  .باشند يم كودك مهدهاي يفن نيمسئول

كه  ساير رشته هاي دانشگاهي مندرج در آيين نامه تاسيس و انحالل در صورتي  ناليالتحص فارغ: 7تبصره 

اند نيازي به گذراندن مجدد آن  مطابق با عناوين اين دستورالعمل شده ييها سر فصلموفق به گذراندن 

 دستورالعملمطابق اين  شركت در دورهصورت  باشند در غير اين نمي) ه گواهينامهئدر صورت ارا( فصلسر

  .اجتناب ناپذير بوده و حضور كليه افراد الزامي است

 موجب درس ساعات 4/1 از شيب رموجهيغ بتيغ و است دوره ضوابط از كالس در موقع به حضور:  8 تبصره

  .و گذراندن دوباره آن درس منوط به پرداخت مجدد شهريه مي باشد شد خواهد مربوطه درس از تيمحروم

 نمره حداقل كسب به موفق يا كننده شركت كه يصورت در و باشد يم 20از  12 يقبول نمره حداقل: 9 تبصره

 عدم صورت در و دينما شركت درس آن يبعد آزمون در فقط هيشهر پرداخت بدون تواند ي،م نگردد يقبول

  .باشد يمآن درس  هيشهر پرداخت با درس همان مجدد گذراندن به موظف دوم بار يبرا يقبول

 ينفني و موسس ينمسئول ،انمربي مهارت و دانش ارتقاهدف  اب حين خدمتهاي  دوره: بخش دوم )2

 .رديپذ يم انجام به صورت ساالنه كشوري هاي هو بخشنام الزم يها يازسنجين اساس برمهدهاي كودك 

حين هاي  در صورت هر گونه پيشنهاد در خصوص دورهتوانند  ه راهبري آموزش استان ميكميت: 1تبصره 

تا پايان ارديبهشت ماه به صورت كتبي به كميته راهبري آموزش عناوين پيشنهادي خود را هر ساله  ،خدمت

  . نمايندستادي ارسال 

  

  

 

 

  



 

 

 

٨

  هاي آموزشي  جداول دوره

 كودك يمهدها انيمرب و يفن نيمسئولوظايف موسسين،  تنگرف نظر در بابخش اول  يآموزش يها دوره

  :باشد به شرح ذيل مي تعيين

  

  مهدهاي كودك) يداخل ريمد و موسس ريمد( مسئولين فني هاي ويژه دوره )1جدول 

  

  ساعت  عنوان درس  رديف

 16 رشد يروانشناس 1

 12 كودك يمهدها در يزير برنامه و تيريمد 2

 10 كودك يمهدها در يجار ضوابط و يادار مقررات 3

 12 كودكان عاطفي و رفتاري اختالالت با ييآشنا  4

  8  خانواده آموزش و ارتباط يها روش  5

  12  ينيد و ياجتماع ميمفاه آموزش  6

  16  هياول يها كمك با ييآشنا  7

  86  بدون كارورزي جمع ساعت  8

  30  كارورزي  9

  116  با كارورزي جمع ساعت  10

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٩

  مهدهاي كودكدر ن ربيام هاي ويژه دوره )2جدول 

  

  ساعت  عنوان درس  رديف

  16 رشد  يروانشناس  1

  12 به كودكانهاي قصه گويي  شيوه  2

 12 يباز اسباب و يباز 3

 12 كودكان عاطفي و رفتاري اختالالت با ييآشنا 4

  12  ينيد و ياجتماع ميمفاه آموزش  5

  16  هياول يها كمك با ييآشنا  6

  10  هاي شايع كودكان ريبيما  7

  90  بدون كارورزي جمع ساعت  8

  30  كارورزي  9

  120  با كارورزي جمع ساعت  10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

 

 

١٠

  مهدهاي كودك كمك مربيان و مراقبين هاي ويژه دوره) 3جدول 

  

  ساعت  عنوان درس  رديف

  12 فنون نگهداري و مراقبت از كودك  1

 12  بيماريهاي شايع كودكان 2

 16 هاي اوليه ي با كمكآشناي 3

  40  جمع ساعت

  

  

  

  مهدهاي كودك موسسين هاي ويژه دوره )4جدول 

  

  ساعت  عنوان درس  رديف

  12 كودك يمهدها در يجار ضوابط و يادار مقررات  1

 12 دبستان  از شيپ پرورش و آموزش اصول و اهداف با ييآشنا 2

 10 حقوق كودك  3

  34  جمع ساعت

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

١١

  :كالس ها و فضاي مانز) 6 ماده

مسئولين  موسسين و ،انيمرب يبرا دوره يبرگزار زمانبهترين  ها و شرايط اقليمي استان، با عنايت به ويژگي

را  تاريخ شروع دورهتواند  مراكز برگزار كننده دوره مي .باشد يم در شش ماه اول سال كودك يمهدها فني

 به توجه بادر ضمن  .شود تيرعا درس عنوان هر يبرا دهش ينيب شيپ ساعات نكهيا به مشروطتنظيم نمايد 

  :الزامي استرعايت موارد ذيل در خصوص فضاي كالسي  ،ها دوره استمرار

 و و سرمايشي مناسب ي، وسايل گرمايشمطبوع تهويه سيستم شامل بايستي آموزشيي ها كالس فضاي .1

  .باشد صدا سرو از دور به كامالً و بوده كافي نور

  .دباش مي نفر 30 حداكثر كالسهر در كنندگانشركت  تعداد .2

 .است مربع متر 20 درس ايه كالسحداقل مساحت  .3

 كه طوريه ب باشد درسي مواد با متناسب نمايش استاندارد دستگاه به مجهز بايستي درس كالس هر .4

 نمايش نمودارهاي يا و اشكال مطالب، خواندن و ديدن به قادر كالس هرجاي از شركت كنندگان تمام

 .باشند، شده داده

  

  :انمدرس سوابق) 7 ماده

كميته راهبري  تائيد به و انتخاب ذيل وضوابط شرايط مطابق را خود اساتيد بايستي برگزار كننده كزمر

 .برساند استاني آموزش

   .سيتدر مورد موضوع بامرتبط  باالتر و ارشد يكارشناس مدرك بودن دارا - 1

   .سيتدر مورد وضوعمتدريس در  ةسابقسال  2حداقل داشتن  - 2

 پرسنلي ةپروند در مدرسان سوابق دائمي نگهداري و آوري جمع به نسبت بايستي آموزش مركز :1 ةتبصر

 طي آموزشي هاي دوره و آموزشي سوابق تحصيلي، مدارك كاري، تجربيات شامل پرونده. نمايد اقدام آنان

قبل از شروع  دريس به مركز برگزاركنندهوع تموضمرتبط با پاور پوينت  هئو ارا در ضمن تهيه .باشد مي شده

  .تدريس الزامي است

هاي مدرس كه در جداول مربوط به سرفصل هاي دروس در انتخاب استاد ،توجه به ويژگي: 2تبصره 

  .قيد شده االزامي است

  

  :نامهيگواه صدور) 8 ماده

 مرحله، هر اتمام از پس موظفند ،) دستورالعمل نيا 3 ماده( يآموزش يها دوره كننده برگزار مراكز از كي هر

 اعطاء وستيپ فرم با مطابق دار عكسة نام يگواه اند شده موفق مرحله آن آزمون در كه يكنندگان شركت به



 

 

 

١٢

مركز برگزار كننده  مسئولو هاي صادره توسط مدير كل بهزيستي استان  امضاء اصل گواهينامه. ندينما

  .گيرد صورت ميهاي آموزشي  دوره

 صدور به نسبت ديبا كننده برگزار مركز ر،يفراگ توسط يآموزش يها دوره گذراندن صورت در :1تبصره

 .ندينما اقدام از اتمام يك ماه پس مدت ظرف حداكثر شدگان رفتهيپذ از كي هر يبرا مربوط يها نامهيگواه

تذكر صدور  به نسبت استان آموزش يراهبر تهيكم در صورت عدم صدور گواهينامه در مهلت تعيين شده،

  .دنينما اقدامفعاليت آن مركز  تاييديه ابطال به كتبي اقدام و در صورت تكرار مجدد موضوع نسبت

  .باشد يم يالزام ها نامهيگواهدر دروس ةو نمر ذكر سرفصل: 2 تبصره

  :يآموزش يها دوره ياجرا نهيهز )9 ماده

 نيتام يافتيدر هيشهر محل از ...و يكپ ،ييرايپذ ،دياسات سيالتدر حق از اعم يآموزش يها دوره ياجرا نهيهز

  .باشد يم ممنوع اضافه وجه گونه هر افتيدر و گردد يم

  :باشد هر يك از مخاطبين به شرح زير مي يبرا يافتيدر هيشهر زانيم

 ) مسئول ريمد و موسس ريمد از اعم( كودك يمهدها يفن نيمسئول .1

نيازي به ( 2 شماره جدول در مندرج ساعت 86 يبرا كودك يمهدهادر فعال  يفن نيمسئول )الف

تقريبا هر ساعت  به ازاء(ريال  000/000/2  تا ريال   000/050/1  از ،)نمي باشند كارورزيگذراندن 

  .باشد مي )ريال000/23ريال تا  18/ 000ازمبلغ

 همراهبه ( 2 شماره جدول در مندرج ساعت 116 يبرا كودك يمهدهادر  يفن نيمسئولن امتقاضي )ب

 .باشد ريال مي 000/020/2ريال تا  000/007/1، از )ساعت كارورزي 30

  كودك يمهدها انيمرب .2

نيازي به گذراندن (  1 شماره جدول در مندرج ساعت 90 يبرا كودك يمهدهاشاغل در  انيمرب )الف

ز هر ساعت ا به عبارتي به ازاءريال  يا  000/250/1  ريال تا 000/900، از )كارورزي نمي باشند

  .باشد يم 000/14تا  ريال 000/10

 30 همراهبه ( 1 شماره جدول در مندرج ساعت 120 يبرا كودك يمهدهايگري در مربن امتقاضي )ب

  .باشد ريال مي 000/450/1ريال تا   000/100/1، از )ساعت كارورزي

 : كودك يمهدها انيمربكمك  .3

، از  3 شماره جدول در مندرج عتسا 40 يبرا كودك يمهدهاشاغل و يا متقاضي در  انيمربكمك 

  .باشد مي  ريال000/125تا   000/10يا به عبارتي به ازاء هر ساعت از  ريال 000/500ريال تا  000/004

 .باشد مي ريال 000/700مبلغ  4 شماره جدول در مندرج ساعت 34 يبرا كودك يمهدها موسسين .4

  .ايد توسط مدير مهد كودك تامين گردددرصد شهريه مربيان شاغل در مهدهاي كودك ب 50: 1تبصره 



 

 

 

١٣

بوده و توسط كميته  اجتماعي استان متفاوت –تعيين نرخ شهريه با توجه به شرايط اقتصادي : 2تبصره 

و مراكز برگزار . شود تعيين و به مراكز برگزار كننده ابالغ مي) بر اساس مفاد اين ماده( استاني راهبري آموزش

در  .ل از تاييد ميزان شهريه و اعالم كميته راهبري آموزش استاني را ندارندكننده اجازه دريافت شهريه قب

  .باشند مبلغ مذكور مي ضمن كميته آموزش استان مجاز به تعيين شهريه كمتر از

استان  آموزش يراهبر تهيكم ،در زمان ثبت نام شده اعالم هيشهردريافت  از مركز يتخط صورت در: 3 تبصره

 مركز ،تاييديه ابطال پس از است ذكر به الزم. دينما اقدامفعاليت آن مركز  تاييديهطال اب به نسبت بايست مي

 به يافتيدر هيشهر استرداد به موظفنخواهد داشت و در صورت ثبت نام  مجدد رااجازه ثبت نام  كننده برگزار

  .باشد مي ثبت نام كنندگان

ن حداقل شهريه براي مربيان و مديران روستا مهد با توجه به تعيين دامنه شهريه ، در نظر گرفت :4تبصره 

- الزامي بوده و اين امر به صورت كتبي از طريق كميته راهبري آموزش استان به مراكز بركننده كتبا  ابالغ مي

  .شود

  

  :نظارت و ارزيابي)10 ماده

  :نظارت و ارزيابي از فعاليت كميته راهبري آموزش استاني )الف

كه  است ستادي كميته راهبري آموزش ةبه عهد ياستان آموزش يراهبر ةتيكم ليتفعا برو ارزيابي  نظارت

   :باشد مي ريزشامل موارد 

  .كميته آموزش ستادي از سويصادره  آموزشي يها بخشنامه و ها دستورالعمل يتماماجراي  .1

 .برگزاركننده مراكز به هيشهر نرخ محاسبه و ابالغ كتبي .2

 .نياستاكميته راهبري آموزش  مورد تاييد كننده برگزار مراكزرويت تاييديه و مستندات  .3

ه گزارش الزامي ئول سال و اراانجام حداقل سه بازديد در ط( كز برگزار كننده دورهااز مر هابازديد گزارش .4

 ).است

دوره هاي در بعضي از بررسي گزارش ارزيابي  دوره هاي آموزشي ؛كميته راهبري آموزش موظف است از  .5

 تكميل نموده و  فراگيران ارزيابي براي سنجش و  ارزيابي نظرات ) 3(ك ليست شماره حال برگزاري چ

و تصميم گيري جهت  دوره  مراكز برگزاركنندهنتايج اين فرم براي اصالح روشهاي برگزاري و ارزشيابي 

  .  .دهندمورد استفاده قرار تمديد تاييده مراكز 

 

به بايد ي بر مراكز برگزار كننده استان آموزش يراهبر تهيمكو ارزيابي  نظارتگزارش مربوط به :1تبصره 

  .بايگاني شود استان صورت مكتوب در معاونت امور اجتماعي



 

 

 

١٤

بايست وضعيت مراكز برگزار كننده را نسبت به  ميگزارش ارسالي از كميته راهبري آموزش استاني : 2تبصره 

  .منعكس نمايد را به وضوح 9، 8، 7، 6رعايت تمامي مفاد مرتبط با ماده 

   :كز برگزار كنندهانظارت و ارزيابي از مر)ب

 زيراست كه شامل موارد  كز برگزار كننده به عهده كميته راهبري آموزش استانياو ارزيابي از مر نظارت

   :باشد مي

 .فراگيران تيرو جهت نام ثبت محل در شده نييتع هيشهر نرخ نصب .1

 . فراگيران يپرداخت يها شيف بر نظارت نيهمچن و كننده زاربرگ مراكز در شده ابالغ هيشهر نرخ تيرعا .2

 فاصله دركودك  مهد و كمك مربيان انيمرب ، يفن نيمسئول موسسين، يآموزش يها نامهيگواه صدور .3

 .دوره اتمام از پس يك ماه اكثر حد يزمان

 .آموزشي سوابق تحصيلي، مدارك كاري، تجربيات شامل آنان پرونده و دوره نيمدرس ستيلكنترل  .4

 .دستورالعمل نيا 6 ماده با مطابق ها دوره كنندگان شركت تعداد رشيپذ .5

 يدور ،يطيمح بهداشت تيرعا مناسب، هيتهو و نور( دوره يبرگزار جهت مناسب يكيزيف يفضا صاختصا .6

 ....).و يصوت يآلودگ از

ابي نظرات سنجش و  ارزي(ارزيابي دوره هاي آموزشي ) 3(نتايج چك ليست شماره  بررسي گزارش .7

 ). فراگيران 

كميته راهبري آموزش ستادي مي تواند در هر زمان در كل كشور بر مراكز برگزاركننده دوره : 1تبصره 

 .نظارت و ارزيابي انجام دهد

 :هاي آموزشي ارزيابي از دوره)ج

   :باشد يم زيراست كه شامل موارد  كز برگزار كنندهامر عهده به و ارزيابي از دوره هاي آموزشي نظارت

 باط و شروع به موقع آزمونضميزان رضايت از نظم و ان .1

 تواتمندي مدرس در انتقال مطالب .2

 مدرسيناستفاده مطلوب از منابع علمي و كاربردي توسط  .3

 نشيوه اداره جلسه آزمو .4

 ميزان كاربردي و مفيد بودن مطالب ارائه شده  .5

 شركت كنندگان در دورهنحوه رفتار مجريان برنامه با  .6

  

  



 

 

 

١٥

  :يكارورز) 11 دهما

  :اهداف كارورزي در اين دستورالعمل عبارتند از      

 يهاتيمسئول و فيوظا شناخت جهتمهدهاي كودك  آموزشيو مراقبتي  مراكز با كارورز شدن آشنا - 1

 كودك يمهدها يفن نيمسئول و،كمك مربيان  انيمرب

 نيسن در كودكان، درخصوص يآموزش مراقبتي و هاي فعاليت و ها برنامه فيزيكي، طيمح طيشرا با ييآشنا - 2

 .سال شش ريز

  :باشديم ليذ موارد مطابق درس نيا در كارورزان يكارورز برنامه چوب چار

 يكارورز وهدف مفهوم حيتشر و حيتوض جهت يكارورز برنامه يابتدا در يهيتوج جلسه كي يبرگزار .١

 سرپرسـت  توسـط  گـزارش  ميتنظـ  و مشـاهدات  ثبـت  نحوه ، مهد از ديبازد يياجرا برنامه ي،چگونگ

 . كارورزان براي يكارورز

 چوب چار با كارورزان ييآشنا يراستا در يكارورز سرپرست همراه به كودك مهد كي از ديبازد برنامه .٢

 .كودك مهد برنامه

 .كودك مهد در حضوركارورز .٣

 . يكارورز سرپرست توسط كارورزان كار گزارش از يابيارز و يبررس و نقد جلسه  .٤

 10  از شيبـ  يهـا  گـروه  در ، كـارورز  اسـتاد  نظـارت  بـا  كـودك  يمهدها از ديبازد برنامه :1 تبصره

 شده ميتنظ برنامه طبق كودك مهد  كي از ديبازد از پس درس نيا در كارورزان.باشد ينم نفر،مجاز

 يم تيفعال ليذ برنامه با ،مطابق شده يمعرف كودك مهد در حضور با ، يكارورز سرپرست همراه به

  : ندينما

 . مهدكودك يفن ومسئول مربي يها تيمسئول و فيوظا و آشنايي با مشاهده .1

 .يكديگر با پرسنل تعامل و والدين با ارتباط كودك، با رفتار هاي شيوهو آشنايي با  مشاهده .2

 يبهداشت و يمنيا موارد و زاتيوتجه امكانات و تي،وضع)يكيزيف يفضا(ساختمان مشخصات مشاهده .3

 .كودك مهد

 يآموزشـ  يهـا  برنامـه  نيوهمچنـ  انيـ مرب و كودكـان  آمـوزش  منـابع  و روشـها  و آشنايي با مشاهده .4

  .سال6 انيپا تا رخواريش يسن گروه درخصوص



 

 

 

١٦

 ...و فرهنگي ملي، ديني، مراسم و فعاليتها ها، برنامه اجراي شيوه مشاهده .5

 بـه  آن رائها و يكارورز طول در آمده عمل به مشاهدات در خصوص مهدكودك از جامع گزارش هيته .6

 . يكارورز سرپرست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٧

  

  ها پيوست
 

 

 

 

 جداول و سرفصل هاي آموزش - 1

  ي آموزش نامهيگواه مفر - 2

  آموزش مراكز تاييد نمونه - 3

  ارزيابي از فعاليت كميته راهبري آموزش استاني ) 1(چك ليست شماره  - 4

  ارزيابي از مركز برگزار كننده ) 2(چك ليست شماره - 5

ارزيابي از دوره هاي آموزشي موسسين ،مسئولين فني  و مربيان و كمك مربيان ) 3(چك ليست شماره  - 6

  مهدهاي كودك

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٨

  داول و سرفصل هاي آموزشج

 روانشناسي رشد) جدول يك

 

  روانشناسي رشد  رديف

 رشد روانشناسي تعريف 1

 طيمح و وراثت ملتعا و اسالم ، طيمح و وراثت تعامل رشد، در موثر عوامل رشد، در موثر اصول 2

  پياژه نظريه( رشد هاي نظريه با آشنايي 3

  دبستان از پيش هاي آموزش در آنها كاربرد با و) كلبرگ و اريكسون ،

  :كودكان در رشد مراحل 4

   زبان رشدو ياخالق رشد ،يشناخت رشد، ياجتماع رشد ،يجانيه شدر ،يحركت و يجسمان رشد

 

  )هوش رشد در موثر عوامل هوش، در يفرد يها تفاوت ف،يتعر( هوش 5

 كودك رشد در خانواده نقش 6

  يشنهاديپ منابع

  ارسباران نشر 1387 ،يمحمد ديس ييحي ترجمه برگ، لورا. اول جلد – رشد يشناس روان 1

پاپاليا، سالي وندكاس الدز، روت داسكين فلدمن، داوود عرب قهستاني . دايان اي - روانشناسي رشد و تحول انسان 2

، افسانه حيات روشنايي )مترجم(، فروزنده داورپناه )مترجم(، حميدرضا سهرابي )مترجم(، هامايك آواديسيانس )مترجم(

  .1391انتشارات رشد، ) مترجم(، سيامك نقشبندي)مترجم(

رشد تانتشارا.عليرضا رجاييو  غالمرضا خوي نژاد دكتر:مترجمان.ويليام كرين -هاهاي رشد مفاهيم و كاربردنظريه  3  

   )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  كارشناس ارشد يا دكتراي روانشناسي  هاي مدرس ويژگي

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه  تخته وايت برد،

 بحث گروهي و استفاده از روش فعال سخنراني،  ارائه درس روش تدريس و

  

  

  

  

  



 

 

 

١٩

  ينيد و ياجتماع ميمفاه آموزش )دو جدول

  

  ينيد و ياجتماع ميمفاه آموزش  رديف

  .كودكان به ديني مفاهيم ارائه اهداف 1

  كودكان به ديني مفاهيم ارائه اهميت و ضرورت 2

  )ع(نيمعصوم  و قرآن نظر از خردساالن ينيد تيترب 3

  .سن كيتفك به نكودكا يبرا ازين مورد و ارائه قابل ينيداجتماعي و ميمفاه  4

  .كودكان به ديني ي اجتماعي وتهايفعال و ها برنامه ارائه يهاروش  5

  .كودكان به شده ارائه ينيد ميمفاه از يابيارزش ضوابط 6

  خردساالن به ينيد ميمفاه ارائه جهت يزمان يزير برنامه وهيش 7

  خردساالن ينيد تيترب در نيوالد نقش / خردساالن ينيد پرورش يمرب يهايژگيو 8

 اسالم در كودك حقوق  9

  آزاري كودك در موثر عوامل،  آزاري كودك تعريف

  يشنهاديپ منابع

  1391باهنر ناصر دكتر رشد، يروانشناس با همگام ينيد ميمفاه آموزش 1

 www.behzisti.ir.1391 كشور يستيبهز ،سازمان  زاده يول اليل ؛ ينيد ميمفاه آموزش 2

  .1380.دانش آوند كتاب انتشارات.چلك يموسو يآقا ،ييطباطبا ،دكتريگلوئيب آقا تردك. يآزار كودك  4

  .1390.انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم.فرناز فروزان.در ايران حقوق كودك  4

  1393.انتشارات مدرسه.دكتر خسرو باقري.نگاهي دوباره به تربيت اسالمي  5

  ) ي و يادگيري مطلوبشرايط آموزش(استانداردهاي آموزشي 

  كارشناس ارشد يا دكتراي روانشناسي  هاي مدرس ويژگي

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  تخته وايت برد، رايانه 

 سخنراني، بحث گروهي و استفاده از روش فعال  روش تدريس و ارائه درس

  

  



 

 

 

٢٠

  هاي قصه گويي براي كودكان شيوه )جدول سه

  

  اي قصه گويي براي كودكانه شيوه

 يكديگر با آنها تفاوت و خواني قصه و گويي قصه تعريف 1

  .كودكان استعدادهاي و خالقيت پرورش در گويي قصه نقش

 .گويي قصه زمينه در مناسب منابع با آشنايي

 يخوان قصه و گويي قصه انواع 2

 گو قصه هاي ويژگي با آشنايي 3

 ...) مخاطبين نشستن مكان و زمان و داستان انتخاب( گويي قصه شرايط با آشنايي 4

  كودكان  براي  مناسب قصه انتخاب هاي شيوه 5

 كالس در سازي قصه عملي انجام

 كالس در گويي قصه عملي انجام

 

  يشنهاديپ منابع

  1386 ،بهار كيپ نشر – يوسفي محمدرضا – ييگو قصه و قصه 1

  1385 ،يدانشگاه نشر مركز اغ،اي قزل ثريا خالق، نمايش و گويي قصه 2

  1389، سمت انتشارات. اياغ قزل ثريا. خواندن جيترو و كودكان اتيادب  3

  انتشارات مدرسه. آنا پلويسكي ؛ ترجمه مصطفي رحماندوست ويسندهندر خانه و خانواده  گويي قصه  4

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  كتابداريكارشناس ارشد يا دكتراي   هاي مدرس ويژگي

  ات كودك و نوجوانكارشناس ارشد يا دكتري ادبي

  كارشناس ارشد پيش دبستان

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه  تخته وايت برد،

 بحث گروهي و استفاده از روش فعال ،ه درس به صورت گارگاهي و عمليئارا  روش تدريس وارائه درس

  

  

  

  



 

 

 

٢١

  

  

  بازي و اسباب بازي)جدول چهار

  يباز اسباب و يباز  رديف

   بازي تعريف 1

  .كودكان هاي بازي در مؤثر عوامل

  .اخالقي و اجتماعي عاطفي، ذهني، جسمي، رشد: كودكان سالمت و رشد در بازي نقش

 

  :بازي انواع) ب 2

  :رشد مرحله و سن نظر از هاي بازي انواع ـ 1

  اجرا نظر از بازي انواع ـ 2

  /.....)سنتي هاي بازي /كننده سرگرم هاي بازي /آموزشي هاي بازي( محتوا نظر از ـ 3

  بازي فضاي نظر از ـ 4

 )وسيله بدون /وسيله با هاي بازي(بازي وسايل نظر از ـ 5

 .بازي پايان و بازي ، حينبازي روعش كودكان بازي در مهم نكات 3

 .سن هر براي مناسب هاي بازي اسباب انتخاب 4

  :علمي هاي فعاليت 5

 .آموزشي يهاي باز ساخت و تهيه وسايل با آشنايي، كالس در يانمرب توسط ها بازي اجراي -

 .آموزشي هاي بازي ساخت و تهيه -

  يشنهاديپ منابع

  1382 ،انيمرب و اءياول انجمن انتشارات – يچا فالح درضايس – يباز قيطر از يريادگي  1

 1392 ،طميانتشارات فا-فرشته مجيب–اصول و تئوري بازي ها در دوره پيش از دبستان   2

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  كارشناس ارشد يا دكتراي روانشناسي  ويژگي هاي مدرس

  كارشناس ارشد پيش دبستان

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه ، تخته وايت برد

 بحث گروهي و استفاده از روش فعال ،و عملي ه درس به صورت گارگاهيئارا  روش تدريس وارائه درس

  

  



 

 

 

٢٢

  كودكان عاطفي و رفتاري اختالالت با ييآشنا)جدول پنج

  

  كودكان عاطفي و رفتاري اختالالت با ييآشنا  فردي

  عاطفي و رفتاري اختالالت):  الف 1

  عاطفي و رفتاري اختالالت انواع و فيتعر -

 )يخوابگرد ،يشبانگاه يزدگ وحشت ،كابوس، يخواب زونف ،يخواب يب( خواب شبه و خواب يها اختالل -

 )يپرخور، يياشتها يب روان( هيتغذ يها اختالل -

 )مدفوع يارياخت يب ،ادرار يارياخت يب( دفع يها اختالل -

 اختالل و پرخاشگرانه رفتار ،آن انواع و كيت اختالل ،يفعال شيب و توجه يينارسا اختالل( يحركت ياه اختالل -

  ) سلوك

 يكودك يافسردگ -

 )يماندگ خود در اختالل( يكودك يگسستگ روان -

 ) هراسها و ترس ،يعمل و يفكر وسواس اختالل ،ييجدا اضطراب(  ياضطراب يها اختالل -

 ).... دروغ ،ييكمرو ،يدزد جمله از( عيشا يرفتار مشكالت-

  رفتار اصالح و رييتغ يها روش: ب 2

  ).رهيغ و هدف رفتار قيدق فيتعر هدف، رفتار قيدق يابيارز رتباط،ا جاديا( رفتار رييتغ يكل اصول -

 .يرفتار دگاهيد بر ديتاك با نابهنجار رفتار يدآئيپد و يشناس سبب -

 .كودكان رفتار اصالح يها كيتكن و ها روش -

 ).يالقاب نيتحس پاداش، توجه،( مطلوب يرفتارها شيافزا به مربوط يها مهارت -

 .ها خانواده و كودكان مشكالت ارجاع يبرا درمان و مشاوره مراكز و مراجع با ييآشنا -

 ).هيتنب ،يساز محروم ،يتوجه يب( نامطلوب يرفتارها كاهش به مربوط يها مهارت -

  يشنهاديپ منابع

  .1373 دانا، انتشارات. فيس دكتر: رفتار رييتغ يروشها 1

  1388.انتشارات بعثت ، آزاد دكتر ،روانشناسي باليني 2

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  يدكتراي روانشناس  ويژگي هاي مدرس

  نفر 30درس متناسب با  كالس  مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه  تخته وايت برد،

 و استفاده از روش فعال كارگاهي  ارائه درس روش تدريس و

  

  



 

 

 

٢٣

  كودك ريزي در مهد هاي مديريت و برنامه)جدول شش

  

  در مهد هاي كودكريزي  مديريت و برنامه  رديف

  تيريمد نقش و فيتعر 1

   اسالم نظر از ريمد يها يژگيو ت،يريعناصرمد با ييآشنا

  يانسان يروين يسازمانده

 ...). يكيزيف يفضا(امكانات يسازمانده

  .كودك يدرمهدها نظارت و كنترل

 .نظارت و لكنتر مناسب يالگوها/ .نظارت و كنترل يها كيتكن •

 يابيارزش

  .يانسان يروين و كار گردش) ب. كودك)  الف يابيارزش) 1

  .كودك يمهدها در يابيارزش نديفرا و مفهوم) 2

  .يابيارزش يروشها و فنون) 3

 .كودك يدرمهدها اطالعات يگانيبا و اطالعات يبند طبقه يها وهيش با ييآشنا

 .دبستان از شيپ پرورش و آموزش در يزير برنامه تياهم و ضرورت. برنامه فيتعر 2

 ).يابيارزش امكانات، زمان، روشها، اهداف،( يزير برنامه ياساس نيعناو

 .يزير برنامه نديفرا در .... ،يعاطف ،يحركت ،يجسم رشد اهداف به توجه

  .كودك يمهدها در يزير برنامه ياساس يمدلها و ها روش

 .يزير برنامه نديفرا و مربي  ريمد نقش

 .آنها از كي هر يسازمانده و ازين مورد يانسان يروين و ليوسا

 .كار يها طرح ياجرا و هيته يچگونگ با ييآشنا/ كودك يمهدها در روزانه و ماهانه. ساالنه يها برنامه با ييآشنا

  يشنهاديپ منابع

  .1390 سمت، انتشارات ،يديمف فرخنده ترجمه. يدبستان شيپ دوره در پرورش و آموزش برنامه 1

  .1391ران،يا يفن انتشارات همكاران، و زاده قاسم فاطمه دكتر سال، 3-5 كودكان با كار يبرا يمرب كار يها طرح 2

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  كارشناس ارشد يا دكتراي روانشناسي  ويژگي هاي مدرس

  كارشناس ارشد پيش دبستان

  نفر 30با كالس درس متناسب   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه  تخته وايت برد،

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  ارائه درس روش تدريس و

  



 

 

 

٢٤

    مقررات اداري و ضوابط جاري در مهد كودك)جدول هفت

  

  مقررات اداري و ضوابط جاري در مهد كودك  رديف

 كودك  يمهدها خصوص در كشور يستيبهز سازمان يها دستورالعمل هيكل با ييآشنا 1

 حوزه مهد هاي كودك در بهداشت اداره مقررات و نيقوان با ييآشنا 2

 دبستان شيپ يآموزش مراكز نهيزم در وزارت كار مقررات و نيقوان با ييآشنا  3

 كودك يمهدها و كودكان نهيزم در ياجتماع نيتام مقررات و نيقوان با ييآشنا  4

  ....و كودك يمهدها و كودكان نهيزم در ييودارا اقتصاد وزارت مقررات و نيقوان با ييآشنا  5

  يشنهاديپ منابع

 شهياند انتشارات، يتاجان بهرام –....)و يكاريب مهيب ،كار مقررات و نيقوان ،مهيب نيقوان(  ياجتماع نيتام نيقوان مجموعه 1

  1387 – تهران ، عصر

  تهران،6/7/90 مورخ 77551/90/700 شماره ،به كودك يمهدها انواع انحالل و ،اداره سيتاس دستورالعمل:براي نمونه  2

  كشور يستيبهز يعموم روابط اداره

  آخرين مجموعه قوانين وزارت كار  3

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  

  

  ويژگي هاي مدرس

   قوانين كار از قاضي بازنشسته

  تامين اجتماعي از رئيس اداره درآمد يتماعاج نيتام مقررات و نيقوان

  از كارشناس مراكز بهداشت بهداشت اداره مقررات و نيقوان

  يي از ذيجساب شاغلودارا اقتصاد وزارت مقررات و نيقوان

  از كارشناسان امور كودكان سازمان كشور يستيبهز سازمان يها دستورالعمل

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه  تخته وايت برد،

 سخنراني،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  ارائه درس روش تدريس و

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٢٥

  حقوق كودك )جدول نه

  

  حقوق كودك  رديف

 .كودكان حقوق به توجه ضرورت، كودك رشد با آن ارتباط و حق كودك، تعريف 1

 اسالم در كودك حقوق  2

  داخلي قوانين به توجه اب آموزشي مراكز در كودك حقوق

  آزاري كودك در موثر عوامل،  آزاري كودك تعريف  2

 )…جسمي آزار ،عاطفي آزار،توجهي بي و غفلت( آزاري كودك انواع  3

  كودكان به آزار پيامدهاي

 ديده آزار كودكان از حمايت زمينه در موجود قوانين 2

 .آن راهكارهاي و كودك حقوق تحقق موانع

 .خود حقوق با كودكان ناييآش هاي شيوه  

  ).اختصار به( كودك حقوق جهاني پيمان با آشنايي

  يشنهاديپ منابع

  1390.انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم.فرناز فروزان.حقوق كودك 1

  .1380.دانش آوند كتاب انتشارات.چلك يموسو يآقا ،ييطباطبا ،دكتريگلوئيب آقا دكتر. يآزار كودك 2

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(آموزشي  استانداردهاي

  حقوقدان  ويژگي هاي مدرس

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  رايانه   تخته وايت برد،

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  ارائه درس روش تدريس و

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٢٦

   هاي شايع كودكانبيماري)جدول ده

  

  هاي شايع كودكانبيماري  رديف

 يماري،ب....)يميآنز صي،نقايزاد مادر(ها يماريب يبند مي،تقس كودكان در يماريب عيشا يها نشانه:كودكان يها يماريب 1

 يآنت مصرف اثرات و  يريشگيپ يها ه را و مي،عال انتشار ي،چگونگ) ها انگل هاو ،قارچ ي،باكتريروسيو(يعفون يها

 ها يباكتر يرو بر ها كيوتيب

  : شناخت بيماريها ي دستگاه هاي مختلف بدن   2

  برفك،تب خال دهان،رگورژيتاسيون،اسهال:بيمار ي دستگاه گوارش •

  عفونت گوش مياني،سينوزيت حاد و:عفونت هاي تنفسي •

  ....بيماري قلبي،كم خوني و:قلب و عروق •

  بيماري كليه و مجاري ادراري •

 يهايماريب كودكان در هيتغذ يهايماريب ، كودكان در كيآلرژ يهايماريب يمنيا  نقص يها يماريب و يمنيا ستميس  3

 يهايماريب آن يها مراقبت و يانگل يهايماريب يرخوارگيش دوران خاص مشكالت و هايماريب و كودكان در يپوست عيشا

 يادار دستگاه

  يشنهاديپ منابع

  مراقبت از كودك ،برنارد والمن ترجمه فاطمه شاداب ،انتشارات ققنوس 1

  .1385.انتشارات دانشگاه . مينا جوزي.هاي شايع نوزادان و كودكان در ايرانبيماري  2

  1392.انتشارات ارجمند.محمد مهدي كرم بين و اسماعيل نور صالحي.هاي شايع كودكانارزيابي بيماري  3

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  پزشك يا پرستار  ويژگي هاي مدرس

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  تخته وايت برد،  رايانه 

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  روش تدريس و ارائه درس

  

  

  

  

  



 

 

 

٢٧

  

   هاي اوليهآشنايي با كمك )جدول يازده

  

  هاي اوليهآشنايي با كمك  رديف

 زخم:الزم هياول يها كمك و كودكان انيم در عيشا حوادث و كودك يدهامه در ساز حادثه عوامل و خطرات با ييآشنا 1

 .......باال ،تب ها،شوك ي،خفگ ها تي،مسمونينيب و ،گوش،حلق چشم در ياءخارجياش ،ورود

 ياياح و مصدوم در ياتيح عالئم كنترل آموزش امدادگر، يفرد يهايژگيو اهداف و هيپا اصول ف،يتعر هياول يكمكها  2

 )قلب ماساژ – يمصنوع نفست( مصدوم

  كودكان انيم در عيشا حوادث و كودك يمهدها در ساز حادثه عوامل و خطرات با ييآشنا  3

  .......باال ،تب ها،شوك ي،خفگ ها تي،مسمونينيب و ،گوش،حلق چشم در ياءخارجياش ،ورود زخم:الزم هياول يها كمك  

 .مصدوم ككود از ومراقبت هياول يها كمك انجام با ييآشنا  4

 كودكان به يمنيا آموزش يها وهيش شناخت  5

 در يعمل طور به يدرس مواد نهيزم در را هياول يها مهارت ديبا فراگير كالس موضوعات  تناسب به :يعمل يها تيفعال 6

 دهد انجام كالس

  يشنهاديپ منابع

  1384 چهر تانتشارا خمسه، اكبر مهندس دكتر ،يپزشك عيشا يتهايفور و هياول يكمكها 1

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  پزشك  ويژگي هاي مدرس

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  تخته وايت برد،  رايانه 

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  روش تدريس و ارائه درس

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٢٨

  

  وآموزش خانواده روشهاي ارتباط)جدول دوازده

  

  روشهاي ارتباط وآموزش خانواده  رديف

 آن تياهم و خانواده تعريف 1

 ..... و متعادل خانواده خانواده، انواع  2

 كودك خانواده با ريمد و يمرب ارتباط تياهم و ضرورت  2

 ها خانواده آموزش در ازين مورد موضوعات انتخاب يها وهيش با ييآشنا  3

 آن ياجرا و خانواده ش آموز يها وهيش با ييآشنا 2

 خانواده با مناسب ارتباط مفهوم  

  يشنهاديپ منابع

  .1383. شيپو انتشارات ،يديمف فرخنده دكتر فيتال و ترجمه خانواده، آموزش 1

  .1393. جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران  انتشارات.تاليف  ليال ولي زاده.خانواده آموزش  2

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  كارشناس ارشد يا دكتراي روانشناسي  ويژگي هاي مدرس

  كارشناس ارشد پيش دبستان

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  تخته وايت برد،  رايانه 

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  روش تدريس و ارائه درس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٢٩

  رشد و تكامل كودكان زير هقت سالبا اهداف و اصول آشنايي )ل سيزدهجدو

  

  رشد و تكامل كودكان زير هقت سالآشنايي با اهداف و اصول   رديف

 .رشد و تكامل كودكان زير هقت سال ضرورت 1

 .رشد و تكامل كودكان زير هقت سال اهداف  2

 .رشد و تكامل كودكان زير هقت سال اصول  3

 محور، كودك محور، رشد مدل(  كودك مهدهاي در برنامه كردن پياده جهت اساسي روشهاي و مدلهاي با آشنايي  4

 ).… كار واحد و پروژه روش

 .آن اجراي و ريزي برنامه در مربي و مدير نقش با آشنايي 5

 .آنها از يك هر سازماندهي و نياز مورد انساني نيروي و وسايل  6

  يشنهاديپ منابع

  .1391 سمت انتشارات ،يديمف فرخنده دبستان،دكتر از شيوپ دبستان رورشوپ آموزش 1

  ياريكودك رشته – يا حرفه و يفن دبستان از شيپ پرورش و آموزش ميمفاه و اصول يدرس كتاب 2

  )شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  كارشناس ارشد يا دكتراي روانشناسي  ويژگي هاي مدرس

  اس ارشد پيش دبستانكارشن

  نفر 30كالس درس متناسب با   مساحت، تجهيزات و وسايل 

  تخته وايت برد،  رايانه 

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  روش تدريس و ارائه درس

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٣٠

  فنون نگهداري و مراقبت از كودك )جدول چهارده 

  

  فنون نگهداري و مراقبت از كودك  رديف

  :هاي بهداشتي از دوران شيرخوارگيمراقبت 1

  نظافت نوزاد ،آماده كردن كهنه طفل، زمان و روش تعويض آن •

  محل خواب و بازي ،شرايط بهداشتي ، تشك ، ملحفه و لحاف كودك •

 نكات ايمني در استفاده از اسباب بازي ،نحوه شستشوي كودك •

  بتهاي بهداشتي ، تغذيه خطرات ناشي از روشهاي غلط در تغذيه و خطرات هنگام تغذيه مراق •

 تامين ايمني و جلوگيري از خطرات در دوران شيرخوارگي •

 تغذيه كودكان •

  سال 6تا  2هاي بهداشتي كودكان مراقبت  2

  خطرات تهديد كننده كودكان دو الي سه ساله و سه الي شش ساله  3

  مراقبت از كودك بيمار 2

  مراقبت از كودك معلول جسمي و حركتي  

  ينهادشيپ منابع

  .1392انتشارات تحفه ،آواي جامعه .پوران سامي.مجموعه كامل مراقبت، نگهداري وآموزش كودكان 1

  .1392.نشر معيار علك.بنيامين اسپاك.تغذيه،تربيت و مراقبت   2

  درس روانشناسي رشد)شرايط آموزشي و يادگيري مطلوب(استانداردهاي آموزشي 

  پزشك  ويژگي هاي مدرس

  نفر 30كالس درس متناسب با   ات و وسايل مساحت، تجهيز

  تخته وايت برد،  رايانه 

 كارگاهي ،بحث گروهي و استفاده از روش فعال  روش تدريس و ارائه درس

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٣١

 

 

 يآموزش نامهيگواهنمونه           : شماره

  :خيتار

  

  :گردديم يگواه لهينوسيبد

  ............................................ صادره................ متولد...............   شناسنامه شماره... .................فرزند......................  خانم

 يآموزش دستورالعمل............... مرحله................ يليتحص رشته............ التيتحص..............متولد.................يمل كد

 نوشته كننده برگزار مركز نام(در  را كودك يها مهد انيمرب و رانيمد ژهيو مهارت و دانش ارتقاء طرح

  :زير شرح به).............................            شود

  نمره              نام درس                        

                .........................................                درس- 1

            ...........                  ........................... درس- 2

                               ...........             ...........................     درس- 3

       ..........                                              ........................... درس- 4

  ..........                  ......................... درس- 5

  

  .است دهيرسان انيپا به تيموفق با ساعت  .... مدت به...................   تيلغا...................    خيتار از

  

  

  رئيس مركز                                                               استان يستيبهز ركليمد

  مهر و امضاء                                                                                 امضاءمهر و

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

٣٢

 تاييد مراكز آموزشينمونه 

  ....بهزيستي استان  

  معاونت امور اجتماعي

  با سالم؛

وبه ..........................................................با مديريت ............بدينوسيله مركز

از تاريخ        به مدت يك سال مطابق با مفاد ..................................................................................................آدرس

................. ماره  نامهبه ش »كودك يها مهد انيمرب و يفن نيمسئولموسسين ،  ژهيو«دستورالعمل آموزشي

معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ،بعنوان مركز برگزاركننده دوره هاي .................. مورخ 

  كودك يها مهد انيمرب و يفن نيمسئولورالعمل آموزشي  جهت انجام برنامه هاي  آموزشي  موسسين ، تدس

  .با رعايت تمامي مفاد اين دستورالعمل تاييد مي نمايد.. ........................در سطح استان 

 .اين تاييديه تا زمان رسيدن تاريخ انقضا آن معتبر است مگر آنكه قبل از آن تاريخ لغو شود:تبصره 

  

  

  

  استان يستيبهز ركليمد

  مهر و امضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٣٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  استانينظارت و ارزيابي از فعاليت كميته راهبري آموزش ) 1(چك ليست شماره 

  

  خير  بله  سواالت  رديف

در استان به مرحله  آموزش نهيزم در صادره يها بخشنامه و ها دستورالعمل يتمام آيا  1

  در آمده  است؟ اجرا

    

      آيا آمار دوره هاي برگزار شده به كميته راهبري آموزش ستادي ارسال شده است؟   2

      ره ها به درستي محاسبه شده است؟ آيا نرخ شهريه با توجه به هزينه هاي برگزاري دو  3

      مركز برگزار كننده ابالغ شده است؟ ي به كتب صورت به هيشهرآيانرخ    4

      شده است؟ هيهت  استان هديد آموزش انيمرب و رانيمد  از ياطالعات بانك آيا  5

ئه ي اراستادآموزش  يراهبر تهيكم به كباري ماه 3 هر كار نديفرا از كتبي گزارشآيا   6

  شده است؟

    

      آيا حداقل سه بار در سال از مراكز برگزار كننده بازديده به عمل آمده است؟  7

آيا گزارش مكتوب بازديد از مراكز برگزار كننده دوره ها در آرشيو كميته راهبري   8

  آموزش استاني موجود مي باشد؟

    

گزار كننده دوره ها در آيا گزارش مكتوب بررسي از دوره هاي برگزارشده در مراكز بر  9

  آرشيو كميته راهبري آموزش استاني موجود مي باشد؟

    

 در و كمك مربيان انيمرب ،،موسسين  يفن نيمسئول به مناسب يرسان اطالعآيا   10

  انجام شده است؟ سازمان ديتائ مورد مراكز يآموزش يها دوره در شركت خصوص

    



 

 

 

٣٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي از مركز برگزار كننده دوره هانظارت و ارزياب) 2(چك ليست شماره 

  

  خير  بله   سواالت  رديف

 يراهبر تهيكم به....)  و ،موسس ير،مربيمد كيتفك به( يآموزش يها دوره در كنندگان شركت ستيلآيا   1

  شده است؟ ارسال ياستان آموزش

    

 مفاد با  مطابق يآموزش يها دوره ياجرا جهت ازين مورد مناسب زاتيتجه و امكانات ،يكيزيف يفضاآيا   2

  تامين گرديده است؟ نيتام آموزش دستورالعمل

    

مطابقت داده  ها دوره  كننده برگزار مراكز توسط شده يمعرف دياسات ستيل  با ها دوره نيمدرس ستيلآيا   3

  شده است؟

    

      ست؟شده ا ارسالني استا آموزش يراهبر تهيكم به ديتائ جهت قرارداد تصوير و دياسات رزومه  آيا  4

 به  ياطالعات بانك در درج جهت افرادي كه موفق به گذراندن دوره هاي آموزشي شده اند فهرستآيا   5

  ي ارسال شده است؟استان آموزش يراهبر تهيكم

    

 آموزش يراهبر تهيكم بهآن  گزارش وبه صورت مستمر انجام  اجراء حال در يها دوره از يابيارزشآيا   6

  شده است؟ ارائه ياستان

    

 كنندگان شركت تيرو جهتدر مكان مناسب  ياستان آموزش يراهبر تهيكم توسط شده اعالم هيشهرآيا   7

  نصب شده است؟

    

 نفر 30 حداكثر كالس هر در امكانات تناسب و ها دوره استمرار به باتوجه ها دوره از كي هر تيظرفآيا   9

  در نظر گرفته شده است؟

    

 جهت) .......مطابق با ماده( يعال آموزش مراكز و دانشگاهها مدرسان و دياسات از مقرر، دروس يبراآيا   10

  شده است؟ استفاده سيتدر

    

 از كي هر يبرا ه مربوط يها نامهيگواه صدور به نسبت كننده برگزار مركز ،آيا پس از گذراندن دوره ها   11

  موده است؟ن اقدام روز پانزده مدت ظرف حداكثر شدگان رفتهيپذ

    



 

 

 

٣٥

  )3(چك ليست شماره 

  مهدهاي كودك و كمك مربيانارزيابي از دوره هاي آموزشي موسسين ،مسئولين فني  و مربيان  

نسبت به برگزاري و فعاليتهاي آموزشي مجريان دوره تهيه شده و نتايج اين فرم  ي سنجش و  ارزيابي نظرات شمااين فرم برا

لذا بذل عنايت در دقت و قضاوت . مجريان دوره مورد استفاده قرار خواهد گرفت  براي اصالح روشهاي برگزاري و ارزشيابي

صحيح در تكميل اين فرم بسيار حائز اهميت بوده ومايه سپاسگزاري است كه با اطالعات اين فرم مارا درتجزيه و تحليل و 

  . ارزيابي دوره و همچنين بهبود برگزاري دوره هاي آموزشي ياري فرمائيد
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              توانايي مدرس در تفهيم مطالب اساسي  1

              ميزان تسلط و عالقه مدرس به موضوع درس  2

              ميزان استفاده از شواهد و مثالها در چهارچوب محتواي برنامه درسي  3

              يل كمك آموزشي و سمعي وبصريميزان استفاده از وسا  4

              نظم و پيوستگي مطالب ارائه شده توسط مدرس   5

              به وسيله مدرس شده مطالب ارائهكاربردي بودن   6

              جديد و به روز بودن مطالب و محتواي ارائه شده   

              استفاده مطلوب از وقت كالس  7

              قع در كالس درسشروع به موقع دوره و حضور به مو  8

              نحوه برخورد مدرس با فراگيران و ايجاد احترام و اعتماد متقابل  9

              ايجادانگيزه در شركت كنندگان جهت يادگيري مطالب و تقويت آن  10

              جمع بندي مطالب در پايان جلسه  11

              پايان درس آزمون نحوه برگزاري  12

              دوره با فراگيران نحوه رفتار مجريان  13

              ...محل برگزاري دوره از نظر نور ،حرارت ، سرو صدا ، بهداشت و   14

              كيفيت پذيرايي از فراگيران  15
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  :ارزيابي كلي شما از اين دوره

  :جمع امتياز دوره 

مند امه هاي آموزشي را بهره چنانچه عالوه بر موارد فوق نظر ديگري داريد مي توانيد  با ارائه آنها مجريان برن

  .سازيد

  


