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انواع مهدها به شرح زیر می باشد:
-1مهد شهری
-2مهد شهری-قرآنی
-3مهد روستایی
-4مهد روستایی-قرآنی
-5مهدحاشیه شهر
-6مهد حاشیه شهر-قرآنی
درصورتیکه متقاضی هرکدارم از مهدها میباشید استعالم مورد نیاز را مطابق جدول زیر جهت ثبت درخواست به دفتر پیشخوان ارائه نمایید.
(معرفی نامه جهت دریافت استعالم را از دفتر پیشخوان اخذ نمایید)
نوع مهد

استعالم از سازمان تبلیغات اسالمی

استعالم از بخشداری

مهد شهری

ندارد

ندارد

مهد شهری-قرآنی

دارد

ندارد

مهد روستایی

ندارد

دارد

مهد روستایی-قرآنی

دارد

دارد

مهدحاشیه شهر

ندارد

دارد

مهد حاشیه شهر-قرآنی

دارد

دارد

مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست صدور مجوز موافقت اصولی در دفاتر پیشخوان دولت
الف )اشخاص حقیقی
الف)1-مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی "به غیر از کارکنان دولت"
-1عکس پرسنلی  2عدد (جهت بارگذاری در سامانه و الصاق به معرفی نامه عدم اعتیاد)
-2تصویر کارت پایان خدمت(آقایان)
-3اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-4اصل گواهی عدم اعتیاد (حداکثر  1ماه از اعتبار آن گذشته باشد) مراجعه به یکی
آزمایشگاه های دولتی اعالم شده در لیست آزمایشگاه ها -یک قطعه عکس پرسنلی

فرم های مربوطه از دفتر پیشخوان جهت تکمیل دریافت گردد

جهت الصاق به معرفی نامه آزمایشگاه عدم اعتیاد همراه داشته باشید
-5گواهی سالمت و روان (از پزشکان معتمد دارای نظام پزشکی)
 -6گواهی تاییدیه تحصیلی
-7تصویر آخرین مدرک تحصیلی برابر با اصل(کارشناسی به باال)
 -8اصل شناسنامه و کارت ملی
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-9نامه عضویت فعال در بسیج (اختیاری)
-11گواهی دوره آموزشی طی شده
-11پیش نویس امضا شده اطالعات ثبت شده در دفتر پیشخوان توسط متقاضی
-12تعهد دارای گواهی امضا محضری مبنی بر باطل شدن مجوز موافقت اصولی در صورت منفی بودن پاسخ دفتر حراست
الف)2-مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی " کارکنان دولت "
 -1آخرین حکم کارگزینی برابر اصل شده توسط مرجع صادر کننده
 -2عکس پرسنلی
 -3اصل شناسنامه و کارت ملی
-4گواهی تاییدیه تحصیلی(اگر دارای مدرکی باالتر از مدرک ارائه شده در حکم کارگزینی میباشید)
-5نامه عضویت فعال در بسیج (اختیاری)
-6گواهی دوره آموزشی طی شده
 -7پیش نویس امضا شده اطالعات ثبت شده در دفتر پیشخوان توسط متقاضی
 -8تعهد دارای گواهی امضا محضری مبنی بر باطل شدن مجوز موافقت اصولی در صورت منفی بودن پاسخ دفتر حراست
((اعالم شماره همراه جهت اطالع رسانی مراحل صدور مجوز از طریق پیامک الزامی می باشد))

الف)3-مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی " بازنشستگان سازمان بهزیستی "
-1عکس پرسنلی  2عدد (جهت بارگذاری در سامانه و الصاق به معرفی نامه عدم اعتیاد)
-2تصویر کارت پایان خدمت(آقایان) (اختیاری )
-3اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-4اصل گواهی عدم اعتیاد (حداکثر  1ماه از اعتبار آن گذشته باشد) مراجعه به یکی
آزمایشگاه های دولتی اعالم شده در لیست آزمایشگاه ها -یک قطعه عکس پرسنلی
جهت الصاق به معرفی نامه آزمایشگاه عدم اعتیاد همراه داشته باشید

فرم های مربوطه از دفتر پیشخوان جهت تکمیل دریافت گردد

-5گواهی سالمت و روان (از پزشکان معتمد دارای نظام پزشکی)
 -6گواهی تاییدیه تحصیلی اخرین مدرک یا حکم کارگزینی
 -7تصویر آخرین مدرک تحصیلی برابر با اصل(کارشناسی به باال)
 -8اصل شناسنامه و کارت ملی
-9نامه عضویت فعال در بسیج (اختیاری)
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-11گواهی دوره آموزشی طی شده
 -11پیش نویس امضا شده اطالعات ثبت شده در دفتر پیشخوان توسط متقاضی
 -12تعهد دارای گواهی امضا محضری مبنی بر باطل شدن مجوز موافقت اصولی در صورت منفی بودن پاسخ دفتر حراست
-13گواهی  8سال سابقه کار مرتبط( الزامی در صورتی که مدرک زیر لیسانس دارند)
-14حکم بازنشستگی

الف)4-مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی " بازخرید سازمان بهزیستی "
-1عکس پرسنلی  2عدد (جهت بارگذاری در سامانه و الصاق به معرفی نامه عدم اعتیاد)
-2تصویر کارت پایان خدمت(آقایان) (اختیاری )
-3اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-4اصل گواهی عدم اعتیاد (حداکثر  1ماه از اعتبار آن گذشته باشد) مراجعه به یکی

فرم های مربوطه از دفتر پیشخوان جهت تکمیل دریافت گردد

آزمایشگاه های دولتی اعالم شده در لیست آزمایشگاه ها -یک قطعه عکس پرسنلی
جهت الصاق به معرفی نامه آزمایشگاه عدم اعتیاد همراه داشته باشید
-5گواهی سالمت و روان (از پزشکان معتمد دارای نظام پزشکی)
 -6گواهی تاییدیه تحصیلی اخرین مدرک یا حکم کارگزینی
 -7تصویر آخرین مدرک تحصیلی برابر با اصل(کارشناسی به باال)
 -8اصل شناسنامه و کارت ملی
-9نامه عضویت فعال در بسیج (اختیاری)
-11گواهی دوره آموزشی طی شده
 -11پیش نویس امضا شده اطالعات ثبت شده در دفتر پیشخوان توسط متقاضی
 -12تعهد دارای گواهی امضا محضری مبنی بر باطل شدن مجوز موافقت اصولی در صورت منفی بودن پاسخ دفتر حراست
-13گواهی  8سال سابقه کار مرتبط( الزامی در صورتی که مدرک زیر لیسانس دارند)
ب )اشخاص حقوقی
 -1پروانه تاسیس معتبر از سازمان بهزیستی یا مراجع ذیصالح
-2آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 -3اساسنامه
-4آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور
-5تصویر مدرک تحصیلی برابر با اصل(کارشناسی به باال) مرتبط ،متعلق به یک نفر از اعضا هیئت مدیره مطابق با دستورالعمل تخصصی
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-6گواهی تاییدیه تحصیلی (فرم مربوطه از دفتر پیشخوان جهت تکمیل دریافت گردد)
-7گواهی دوره آموزشی طی شده (مربوط به شخصی که تاییدیه مدرک تحصیلی ارائه داده است)
 -8پیش نویس امضا شده اطالعات ثبت شده در دفتر پیشخوان توسط متقاضی
 -9تعهد دارای گواهی امضا محضری مبنی بر باطل شدن مجوز موافقت اصولی در صورت منفی بودن پاسخ دفتر حراست
 -11معرفی نامه نماینده حقوقی موسسه(امضا شده توسط رییس هیئت مدیره)
((اعالم شماره همراه جهت اطالع رسانی مراحل صدور مجوز از طریق پیامک الزامی می باشد))
 مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری به حراست( :مراجعه پس از دریافت پیامک از سوی حوزه مربوطه)
اصل کارت ملی
اصل شناسنامه
اصل گذرنامه (اگر دارد)

 مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری به گزینش( :مراجعه پس از دریافت پیامک از سوی حوزه مربوطه)
دو قطعه عکس  4*3پرسنلی و جدید
اصل کارت ملی
اصل شناسنامه
اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی (ویژه آقایان)

راهنمای ثبت نام
.1نمونه فرم های الزم را باتوجه به نوع درخواست خود جهت استعالم تاییدیه تحصیلی  ،گواهی عدم سوء پیشینه  ،عدم اعتیاد و گواهی سالمت
روان و استعالم از سازمان تبلیغات اسالمی و استعالم از بخشداری جهت تکمیل از دفتر پیشخوان دریافت گردد.
.2گواهی دوره آموزشی می بایست دارای مهر برجسته باشد و عنوان دوره "ویژه موسس" در آن قید گردیده باشد و یا به همراه داشتن دو گواهی
مقدماتی و پیشرفته
.3در پیوست اهداف اساسنامه موضوع"تاسیس مهد کودک" حتما قید شده باشد.
.4مدت اعتبار موافقت نامه  18ماه است و در صورت درخواست به مدت  6ماه قابل تمدید است.
.5هیچ فرد حقیقی نمی تواند بیشتر از یک مجوز دریافت نماید با استثنا :
الف)صاحب امتیاز مجتمع خدمات بهزیستی با مدرک تحصیلی مرتبط می تواند برای مجوز موافقت اصولی مهد کودک اقدام کند.
ب)متقاضیان دریافت یک فعالیت برای دو جنس مختلف  ،در صورت تامین بخش های کامال مجزا
. 6برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی ،مدرک دیپلم با  8سال سابقه معادل مدرک کارشناسی محسوب خواهد گردید
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