بسمه تعالی

شرایط افراد متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان
الــف -زن و شــوهری کــه پنــج ســال از تاریــخ ازدواج آنــان
گذشــته باشــد و از ایــن ازدواج صاحــب فرزنــد نشــده باشــند،
مشــروط بــه ایــن کــه حداقــل یکــی از آنــان بیــش از ســی ســال
ســن داشــته باشــد.
ب -زن و شـوهر دارای فرزنـد مشـروط بـر ایـن کـه حداقـل یکی
از آنان بیش از سـی سـال سـن داشـته باشـد.
ج -دختـران و زنـان بـدون شـوهر ،درصورتـی کـه حداقـل سـی
ً
سـال سـن داشـته باشـند ،منحصـرا حـق سرپرسـتی انـاث را
خواهنـد داشـت.
تبصـره -۱چنانچـه بـه تشـخیص سـازمان پزشـکی قانونـی
امـکان بچـه دار شـدن زوجیـن وجـود نداشـته باشـد،
درخواسـتکنندگان از شـرط مدت پنج سـال مقرر در بند (الف)
ایـن مـاده مسـتثنی میباشـند.
تبصره -۲چنانچه درخواسـت کنندگان سرپرسـتی از بستگان
کـودک یـا نوجـوان باشـند ،دادگاه بـا اخـذ نظـر سـازمان و بـا
رعایـت مصلحـت کـودک و نوجـوان میتوانـد آنـان را از برخـی
شـرایط مقـرر در ایـن مـاده مسـتثنی نمایـد.

سایر شرایط متقاضیان سرپرستی:
الفّ -
تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب -عـدم محکومیـت جزایـی مؤثـر بـا رعایـت مـوارد مقـرر در
قانـون مجـازات اسلامی
ج -تمکن مالی
د -عدم حجر
هــ -سلامت جسـمی و روانـی الزم و توانایـی عملـی بـرای
نگهـداری و تربیـت کـودکان و نوجوانـان تحـت سرپرسـتی
و -نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ،مواد روانگردان و الکل
ز -صالحیت اخالقی
ح -عدم ابتالء به بیماریهای وا گیر و یا صعبالعالج
ط -اعتقـــاد ب ــه یک ــی از ادی ــان مص ــرح در قان ــون اساس ــی
جمهـــوری اس ــامی ای ــران

از کـودکان و نوجوانـان بـی سرپرسـت و بدسرپرسـت» و قانـون
حمایـت از کـودکان و نوجوانـان بـی سرپرسـت و بدسرپرسـت
مصـوب سـال :1392
کلیـه اتبـاع ایرانـی مقیـم ایـران و ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور
می توانند سرپرسـتی کودکان و نوجوانان مشـمول این قانون
را بـا رعایـت مقـررات منـدرج در آن و بـا حکـم دادگاه صالـح
برعهـده گیرنـد.
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فرزندخواندگݡی

مـوارد امـور فرزندخواندگـی در اجـرای اصـل یکصـد و بیسـت و
سـوم قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران «قانـون حمایت

تبصـره -۳اولویـت در پذیـرش سرپرسـتی بـه ترتیـب بـا زن و
شـوهر بـدون فرزنـد ،سـپس زنـان و دختـران بـدون شـوهر فاقد
فرزنـد و در نهایـت زن و شـوهر دارای فرزنـد اسـت.
تبصـره -۴درخواسـت کننـدگان کمتـر از پنجـاه سـال سـن،
نسـبت بـه درخواسـت کنندگانـی کـه پنجـاه سـال و بیشـتر
دارنـد ،درشـرایط مسـاوی اولویـت دارنـد.
تبصـره -۵در مـواردی کـه زن و شـوهر درخواسـت کننـده
سرپرسـتی باشـند ،درخواسـت بایـد بـه طـور مشـترک از طـرف
آنـان تنظیـم و ارائـه گـردد.

فرآیند فرزندخواندگݡݡی
معرفی متقاضیان به دادگاه صالح

شروع

معرفی متقاضیان به مشاور دینی

دریافت
و بررسی درخواست
اولیه توسط بهزیستی

تحویل کودک به خانواده

قرارگرفتن در لیست پذیرش
معرفی خانواده به مرکز مشاوره جهت دورههای والدگری
عدم پذیرش کودک

رد صالحیت
تایید

معرفی مادرخوانده به اداره محل خدمت
پایانفرآیند

تکمیل برگ مصاحبه اولیه توسط بهزیستی شهرستان،
برگ مشخصات فردی و تقاضانامه توسط متقاضیان
بررسی
مدارک متقاضیان

صدور رأی سرپرستی
( قرار شش ماهه آزمایشی ،امین موقت ،قیم)

رد صالحیت

معرفی کودک به متقاضیان

نظارت بر وضعیت فرزندپذیری در دوره شش ماهه
آزمایشی ،تهیه و ارسال گزارش مددکاری به دادگاه

تایید
پایانفرآیند
دعوت
متقاضیان به
کمیته فرزندپذیری

رد صالحیت
صدور حکم دائم فرزندخواندگی

پایانفرآیند
بازدید
منزل مددکاری
اجتماعی
معرفی متقاضیان به؛ سازمان پزشکی قانونی ،اداره
تشخیص هویت ،مرا کز مشاوره و خدمات روانشناختی

تایید صالحیت

بررسی
نظر روانشناس و
اداره تشخیص هویت

رد صالحیت

پایانفرآیند

پیگیری و نظارت تا سن  18سالگی طبق دستورالعمل
(برای احکام فرزندخواندگی ،امین موقت و قیم)
پایان

