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 )روستایی ، شهري( صدور موافقت اصولی مهد کودك  - 1

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  
صدور موافقت اصولی مهد : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1

  )روستایی ، شهري( کودك 
  22/03/89 :تاریخ 
  3از   1 صفحه

                                                                                                                                                                      سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: مرجع صادر کننده عنوان ) الف  - 1
                                                                                                                                  سازمان بهزیستی       04به روي پادگان خیابان ارتش رو: نشانی و کد پستی ) ب  - 1
                                                                                                                                                                                                        2213721: شماره تلفن و نمابر ) ج  - 1
                                                                                                                              E _MAIL: (ir-kj-behzisty-www(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی -)د - 1
                                                                                                                    2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع )ي  - 1

2210032  

  )مراکز تحت نظارت معاونت امور اجتماعی ( اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت    -2
  )روستایی ، شهري( صدور موافقت اصولی مهد کودك : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در  - 1

                                                                                                   قانون اساسی جمهوري اسالمی 
                                                                                   تابعیت جمهوري اسالمی ایران  -  2
                                              برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان - 3
                                                                    دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا باالتر  - 4
                                                  در استان محل تقاضا تاسیس مهد کودك سکونت  -  5
                                                                    برخورداري از سالمت جسم و روان  - 6
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان  - 7

سال جهت مهد  20سال سن  براي مهد شهري و  25 دارا بودن حداقل - 1
                                                                                                                     روستایی

دارا بودن مدرك کارشناسی  باالتر در رشته هاي علوم تربیتی روانشناسی  - 2
                                               علوم اجتماعی مددکاري اجتماعی  مشاوره و راهنمایی ،

                               )جهت مهد روستایی( گواهی حسن شهرت از شوراي اسالمی روستا  -3
                                          )جهت مهد روستایی(معرفی نامه توسط شوراي روستا  -4
           )جهت مهد روستایی(تاییدیه  شوراي روستا در خصوص مکان مهد کودك  -5
  )جهت مهد روستایی(تعهدنامه جهت گذراندن دوره هاي مصوب  - 6

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

                                                                                    فرم درخواست موافقت اصولی  - 1
                                                                                 موسس 4*3قطعه عکس شش   – 2
                                                                تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس  - 3
هی  سالمت جسم و روان تصویر کارت پایان خدمت براي  گوا - 4

  آقایان 

                                                                      گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري   - 1
                                                                                     گواهی عدم اعتیاد موسس -  2
                                                                                      فرم تاییدیه حراست سازمان  - 3
  تصویر مدرك تحصیلی موسس - 4

  :وز یا پروانه فعالیت هزینه مورد نیاز براي صدور مج) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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 )روستایی ، شهري( صدور پروانه فعالیت مهد کودك 
 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
  

صدور پروانه فعالیت مهد : اقتصادياطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1
  )روستایی ، شهري( کودك 

 22/03/89 :تاریخ 

  3از     1   صفحه 
  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                  04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721: شماره تلفن و نمابر  ) ج  - 1
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
:      محمد حسن عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن :  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع ) ي - 1

2210032  
  )مراکز تحت نظارت معاونت امور اجتماعی ( اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت -  2

  )روستایی ، شهري( صدور پروانه فعالیت مهد کودك : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در - 1

 قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا باالتر -4
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مهد کودك -5
 ري از سالمت جسم و روان برخوردا- 6
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان - 7

سال جهت مهد  20سال سن  براي مهد شهري و  25دارا بودن حداقل - 1
  روستایی 

دارا بودن مدرك کارشناسی  باالتر در رشته هاي علوم تربیتی روانشناسی - 2
  مشاوره و راهنمایی ، علوم اجتماعی مددکاري اجتماعی 

گزارش کارشناس شهرستان ازموقعیت روستا و مکان روستا مهد با توجه به -3
  تایید رییس شهرستان 

  دارا بودن موافقت اصولی معتبر -4

  :مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره مدارك و ) ج  -2
  مدارك ومستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 فرم درخواست صدور پروانه فعالیت  - 1
 گواهی  سالمت جسم و روان- 2
  تصویر کارت پایان خدمت براي آقایان -3
  گزارش بازدید تخصصی ساختمان با کروکی   -4
  ) آتش نشانی ، اماکن، بهداشت ( تاییدیه ساختمان از  -5
  معرفی فرد واجدالشرایط به عنوان مدیر مسئول - 6

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري   - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس- 2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3
 تصویر مدرك تحصیلی موسس-4
  واریز فیش جهت صدور پروانه فعالیت -5

  :مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه فعالیت هزینه ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2173452193006  ملی  ریال 500000  صدور پروانه فعالیت
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 )روستایی ، شهري( صدور کارت مدیر مسئولی مهد کودك 

  
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  

  
کارت مدیر مسئولی مهد صدور : اقتصادي اطالعات مرجع صادر کننده  مجوز یا پروانه فعالیت  - 1

  )روستایی ، شهري( کودك 
  22/03/89 :تاریخ 
  3از   1  صفحه

  سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
  سازمان بهزیستی                 04خیابان ارتش روبه روي پادگان : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  2213721:  شماره تلفن و نمابر) ج  -1 
  E _MAIL: ( www-behzisty-kj-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی )د - 1
 2210032تلفن  _معاونت مشارکتهاي مردمی  :  نام و شماره تلفن واحد یا قسمت  رسیدگی  کننده به موضوع ) ه - 1
:      عرب پور   معاونت مشارکتهاي مردمی سازمان بهزیستی تلفن  محمد حسن:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو ي در زمینه موضوع )ي – 1

2210032  
  )مراکز تحت نظارت معاونت امور اجتماعی ( اطالعات مجوز یا پروانه صادر ه فعالیت  -2

  )روستایی ، شهري( صدور کارت مدیر مسئولی مهد کودك : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  :الزم مجوز یا پروانه صادره شرایط ) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون -1

 اساسی جمهوري اسالمی 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 2
 برخورداري از صالحیت فردي و تایید حراست سازمان-3
 دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا باالتر -4
 سکونت در استان محل تقاضا تاسیس مهد کودك -5
 برخورداري از سالمت جسم و روان - 6
  گذارندن دوره هاي آموزشی مطابق دستورالعمل سازمان - 7

سال جهت مهد  20سال سن  براي مهد شهري و  25دارا بودن حداقل  - 1
 روستایی

دارا بودن مدرك کارشناسی  باالتر در رشته هاي علوم تربیتی روانشناسی - 2
  مشاوره و راهنمایی ، علوم اجتماعی مددکاري اجتماعی 

 دارا بودن  پروانه فعالیت معتبر  -3
  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  قانونی مدارك ومستندات  مدارك و مستندات عمومی
 معرفی مدیر مسئول توسط موسس - 1
 تصویر مدارك شناسایی - 2
 تصویر مدرك تحصیلی نامبرده -3
 گواهی سالمت جسم و روان -4
   4*3قطعه عکس چهار  – 5

 گواهی عدم سوء پیشینه ي کیفري  - 1
 گواهی عدم اعتیاد موسس- 2
 فرم تاییدیه حراست سازمان -3

  

  :صدور مجوز یا پروانه فعالیت هزینه مورد نیاز براي ) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -    
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
 

 :صدور مجوز یا پروانه صادره  و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي  -3
 گانه 12موارد 

 22/03/89تاریخ  

 3از     2صفحه  

  
کد 
  مرحله

 

  
  

 عنوان مرحله

  
  

زمان 
 انجام

  
 ورودي مرحله

  
 خروجی مرحله

 نوع ورودي

واحد 
سازمان 
 ارائه کننده

 نوع خروجی
واحد سازمان 
 دریافت کننده

 روز 7 تشکیل پرونده 1
ارائه  در خواست و 
مدارك  مورد نیاز 
 توسط متقاضی

 متقاضی
بررسی   در 
 خواست

اداره  بهزیستی 
 شهرستان

 تصمیم گیري روز47 صدور  مجوز 2
سازمان 
 بهزیستی

 سازمان بهزیستی صدور مجوز

3 
تحویل مجوز و ثبت 

 اطالعات
 دریافت مجوز روز3

اداره  
بهزیستی 
 شهرستان

تحویل مجوز به 
 متقاضی

اداره  بهزیستی 
 شهرستان

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

 :   دوره اعتبار مجوز        
  ماه  6یکسال و قابل تمدید به مدت : موافقت اصولی 
  سه سال: پروانه فعالیت 

  یک سال : کارت مدیر مسئولی
 روز   57:حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت در خواست مرجع صدور  •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

  22/03/89 :تاریخ 
 گانه 12موارد :   صادره نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه  - 4

 3  از   3 :    صفحه 

تحویل مجوز و ثبت :3مرحله 
 اطالعات

 تشکیل پرونده:1مرحله  صدور مجوز:2مرحله 

  مرحله                   
واحد 

 سازمان/

    
  
  
  
  
 

  
  

  متقاضی
 

     
  

اداره بهزیستی 
  شهرستان

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

ده 
 ما
ون
یس
کم

نه 
رخا
دبی

26 
ان
زم
سا

ی 
دم
مر

ي  
تها
رک
شا
ت م
عاو
م

  

تی
یس
هز
ن ب
زما
سا

  

 

 

مدارك ارائه درخواست و 
 مورد نیاز جهت تکمیل

اعالم رد درخواست 
 متقاضی

جهت اطالع و تحویل به 
 متقاضی

بایگانی شهرستان 

ارسال رونوشت به معدونت 
تخصصی  جهت اطالع و نظارت بر 

 مرکز

ثبت در بانک اطالعات 
 دببیرخانه کمیسون استان

بایگانی 
 پرونده

استعالم از معاونت  استعالم حراست
 تخصصی

استان 26بررسی در کمسیون ماده   

 صدور مجوز

 شروع

تصمیم 
 گیري

 بررسی درخواست

تصمیم 
 گیري

 بایگانی

 عدم موافقت 

 عدم موافقت 

 عدم موافقت 

 موافقت 

تصمیم 
 گیري

 پایان

 بررسی درخواست
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