


    

 

 

 

 

 هدیر کل هحترم بهزیستی استاى 

 سالم علیکن 

تا ػٌایت تِ ایي وِ شْشیِ اتالغی سال گزشتِ تا اتتذای هْشهاُ سالجاسی لاتلیت اجشا داشتِ ٍ تا تَجِ تِ ایي وِ شْشیِ  ،و احترام  و آل محمد)ص() ص ( با صلوات رب حضرت محمد 

هَسخ  6221/1تایست تؼییي ٍ اتالؽ گشدد ، همتضی است  تِ هٌظَس سػایت تخشٌاهِ شواسُ هْذّای وَدن دس ششٍع فصل ثثت ًام هْذّای وَدن هی 

 ٍ تٌذ ) 12/4/84

تعیین شهریه مهدهای "دس خصَص تاد تشسسی ٍ وٌتشل لیوت ّای ٍلت ٍصیش هحتشم تاصسگاًی  ٍ دتیش س 17/6/86هَسخ  16002/1( تخشٌاهِ شواسُ 1

هاُ سالجاسی دس وویتِ ّای تخصصی  اسدیثْشت ًوَدى هَاسد ریل شْشیِ پیشٌْادی استاى حذاوثش تا پایاى تا لحاػ   "کودک در کمیته های استانی

 اسسال گشدد: هْذّای وَدن استاى تؼییي ٍ جْت تشسسی دس وویتِ ستادی تِ دفتش اهَس 

دستَسالؼول  3هادُ  3-2صی استاى )اػضای تٌذ   تشىیل وویتِ تخصصی تؼییي شْشیِ استاًی تا حضَس هذیش ول هحتشم ، اػضای وویتِ ًظاست تخص (1

 تاسیس،اداسُ ٍ اًحالل اًَاع هْذّای وَدن (ٍ ًوایٌذُ هحتشم صٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست استاى . 

م هغاتك ًشخ اػالهاُ سالجاسی ) فشٍسدیي (دس تؼییي شْشیِ هْذّای وَدن استاى ، شْشیِ پایِ سال لثل )یه ستاسُ هششٍط(،ًشخ تَسم هٌتْی تِ  2

 اجتواػی استاى هذ ًظش لشاس گیشد. –( ،ششایظ التصادی شذُ اص سَی تاًه هشوضی

سشپشست هحتشم اهَس ّواٌّگی ٍ سفغ اختالفات حمَلی دستگاّْای اجشایی ،  31/4/91هَسخ  15740/م/91-3014( ًاهِ شواسُ 2تا ػٌایت تِ تٌذ ) (3

هالن تصوین  ،  جٌثِ ّواٌّگی داشتِ ٍ سای اوثشیت اػضای وویتِ تؼییي شْشیِ استاى صٌؼت ، هؼذى ٍ تجاست استاىاداسُ دػَت اص ًوایٌذُ هحتشم 

 گیشی خَاّذ تَد .

شْشستاى ، ًَع فؼالیت هْذوَدن)توام ٍلت ، ًیوِ ٍلت ، شثاًِ ، شثاًِ سٍصی ٍ ....(ٍ تِ  ، شْشیِ ّای پیشٌْادی استاى تایذ تِ تفىیه هشوض استاى (4

 اسسال گشدد. (  wordتصَست فایل هٌحصشا تفىیه گشٍّْای سٌی ٍ دس لالة جذٍل پیَست)

 جاسی لاتلیت اجشا خَاّذ داشت. ( شْشیِ ّای پیشٌْادی استاى پس اص تصَیة دس وویتِ ستادی ٍ اتالؽ سسوی اص سَی ستاد اص اٍل هْشهاُ سال5

  الـــضاهی هـــی تاشذ. ًیض اسسال صَستجلسِ وویتِ تؼییي شْشیِ استاىّوشاُ تا جذٍل پیشٌْادی شْشیِ  ،  (6

ْیِ صثحاًِ تّضیٌِ گشدد. ب( لحاػ الف(  شْشیِ پیشٌْادی استاى تذٍى ّضیٌِ ًاّاس  : (یادآٍس هی گشدد دس تؼییي شْشیِ هَاسد ریل هذًظش لشاس گیشد7

دستوال واغزی ٍ غیشُ ( تش ػْذُ هْذوَدن هی تاشذ ٍ  تْیِ لَاصم تْذاشتی هصشفی هْذوَدن )هایغ دستشَیی، .ج(جذاگاًِ هحاسثِ ٍ اػالم گشدد

د( تْیِ هی گشدد.تْیِ  تَسظ هْذوَدن  اص سَی آًْا ،ٍ یا تا سضایت ٍالذیي ٍ پشداخت ّضیٌِ  تْیِ لَاصم التحشیش هَسد ًیاص ّش وَدن تَسظ ٍالذیي

  هیاى ٍػذُ تش ػْذُ ٍالذیي هی تاشذ.

ستاًْا تذیْی است ًظاست دلیك تش اهش فَق تا حصَل ًتیجِ هغلَب ٍ اسسال تِ هَلغ اعالػات )شْشیِ پیشٌْادی استاى ( تش ػْذُ هذیشاى ول هحتشم ا

 .خَاّذ تَد
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