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 مقدمه

قانون شهرداری ها مبني بر تاسیس و احداث ساختمان های مورد نیاز برای فضاهای  55ماده  21و  6در اجرای بندهای  

بازی و باغ كودكان و كمک مالي به راه اندازی و مدیریت آنها و مصوبه شورایعالي استانها درمورد طرح شهر دوستدار كودک 

ایجاد  ی سراسر كشور برای مناسب سازی و ایمن سازی فضاهای عمومي،شهرداریهادر زمینه تکلیف  18/09/1389مورخ 

الزام استفاده از صندلي مخصوص كودک در وسایل حمل و نقل عمومي و ایجاد مراكز مخصوص  راههای امن به مدرسه،

منابع و امکانات حمایت از كودكان اقشار محروم، شناسایي  توسعه خانه های اسباب بازی، ،رفاهي ویژه كودكان شیرخوار

، بدین وسیله دستورالعمل شهر مشاركت در برگزاری جشن های مرتبط با كودک در سطح شهرو  حمایتي مردمي از كودكان

 .1دوستدار كودک به شرح زیر ابالغ مي گردد

 تعاريف و مفاهیم: 1ماده 

لس شورای اسالمي، تمامي مج 11/10/1381كودک: طبق ماده یک قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب -2-1

 18افرادی كه به سن هجده سال تمام هجری شمسي نرسیده اند كودک و نوجوان محسوب مي شوند. لذا گروه سني زیر 

 سال از حمایتهای مقرر در این دستورالعمل برخوردار مي باشند. 

كانون توجه قرار داده و در جهت شهر و فضای دوستدار كودک:  شهر دوستدار كودک، شهری است كه كودكان را در  -2-2

مناسب سازی، مطلوب سازی و بسترسازی از منظر كالبدی، اجتماعي و فرهنگي شهر برای فعالیت كودكان تالش مي نماید 

تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگي كنند و زمینه ساز رشد و ارتقاء ابعاد جسمي، 

 اجتماعي و معنوی )اعم از امنیت، نشاط و سالمت و ...( كودكان باشد.رواني، 

                                                           
1
، به این كنوانسییون ملحیق   مجلس شورای اسالمي 1372/ 01/12مصوب  كودک قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمي ایران به كنوانسیون حقوقكشور ایران طبق .  

مناسیب را جهیت شیركت در      حق كودک را برای شركت كامل در حییات فرهنگیي و هنیری محتیرم شیمرده و فرصیتهای       عضو،كشورهای شده است. طبق این كنوانسیون 
 یِ خالق ایجاد خواهند نمود. فعالیتهای  فرهنگي، هنر
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بازیکده: بازیکده یک فضای شهری رو باز، عمومي و دارای تعامالت اجتماعي پویاست كه به طور ویژه و با هدف -2-3

ریزی شده  برنامهارتقاء كیفي زندگي كودكان و بسترسازی فعالیت های خالقانه و سرگرم كننده جهت رشد مطلوب آنها 

 است. 

 دامنه كاربرد و شمول اجراي دستورالعمل:: 2ماده 

های مورد نظرِ: عبارت است از برنامه ریزی و مدیریت؛ نظارت )طرحها و برنامه ها( و ارزیابي؛ سطح و نوع فعالیت -الف

وستدار كودک توسط شهرداری در فعالیت های ترویجي، آموزشي و امور پشتیباني از برنامه ها و اقدامات مرتبط با شهر د

 همکاری با سایر دستگاههای اجرایي ذیربط 

. سالمت و محیط زیست 3. فرهنگي اجتماعي؛ 2. عمران، معماری و شهرسازی؛ 1قلمروی موضوعي: عبارت است از   -ب

 . روابط عمومي و بین الملل5. حقوق شهروندی 4

 های سراسر كشور مي شود.دامنه شمول اجرای دستور العمل: شامل شهرداری  -ج

 : چشم انداز، ماموريت و اهداف3ماده 

نائل شدن كشور جمهوری اسالمي ایران به عنوان كشوری دارای شهرهای دوستدار كودک  در چشم انداز:  -3-1

  1404منطقه با توسعه شهرهایي الگو در این زمینه تا سال 

تالش برای ارتقاء كیفیت زندگي كودكان در شهرها مبتني بر ارزش های بومي و با تاكید بر ابعاد رشدی : ماموريت-3-2

 كودكان )شامل رشد شناختي، جسماني، اجتماعي، هیجاني، معنوی و ..( و پرورش خالقیت های آنها 

 اهداف -3-3

  وجوانان در شهرایجاد بسترهای الزم برای بروز استعدادها و خالقیت های كودكان و ن -1

 ارتقاء جایگاه ملي و بین المللي شهرهای كشور به ویژه كالنشهرها در حوزه شهر دوستدار كودک -2

 توسعه، نظارت، استانداردسازی، سطح بندی و نظام مندسازی  فضاهای فعالیتي كودكان در شهر-3

 طراحي شهریتشویق مشاركت كودكان در مدیریت شهری، برنامه ریزی و زمینه سازی و -4
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های شادی و  و افزایش فرصت تامین امنیت و ایمني جهت حضور فعال و با نشاط تمامي كودكان و نوجوانان در شهر-5

 مالقات كودكان با یکدیگر در شهر و محالت شهری

 كمک به ارتقاء سالمت جسمي و رواني كودكان -6

 ه شهر دوستدار كودک ایجاد انگیزه و تکریم و حمایت از سازمان ها و فعاالن حوز-7

 توسعه و ارتقاء كیفي بازیکده ها یا فضاهای بازی مطلوب برای كودكان در شهر ها -8

 : شوراي اجرايی  و ساختار سازمانی:4ماده 

این شورا وظیفه سیاستگذاری و بستر سازی به منظور اجرای مفاد و راهبردهای تعییین شیده در   شورای اجرايی: -4-1

 عهده دار است و اعضای آن بدین شرح است:این دستورالعمل را 
 :هزارنفر جمعيت 200های شهرهای باالی  شهر و نيز شهرداری های کالن در شهرداریالف( 

 معاون شهرسازی و معماری یا عنوان مشابه به عنوان رئیس -

 شهر دوستداركودک به عنوان دبیر مسئول/كارشناس موضوعي حوزه -

 مشابهمعاون/مدیر خدمات شهری یا عنوان  -

 مدیر/رئیس/مسئول واحد روابط عمومي شهرداری  -

 مدیر/رئیس/مسئول سازمان یا واحد فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداری -

 نماینده موضوعي شورای اسالمي شهر -

 ها: ب( در ساير شهرداری

 معاون شهرسازی و معماری یا عنوان مشابه به عنوان رئیس -
 وان دبیرشهر دوستداركودک به عن حوزه كارشناس -
 معاون/رئیس/مسئول خدمات شهری یا عنوان مشابه -
 رئیس/مسئول واحد روابط عمومي شهرداری -
 رئیس/مسئول سازمان یا واحد فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداری-
 نماینده موضوعي شورای اسالمي شهر -

  تبصره: جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار برگزارخواهد شد. 

و ایفیای نقیش     و اجراییي در حیوزه شیهر دوسیتدار كیودک      برنامه ریزی منظورانجام اموربه : سازمانیساختار -4-2

 ها و مصوبات سیاست اجرایهای اجرایي و بخش غیردولتي و نیز  هماهنگ كننده و رابط بین شهرداری با سایر دستگاه
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موضوعي از میان كارمندان رسمي و پیماني یک یا چند كارشناس   حسب مقتضیات شهر و شهرداری ذیربط، ،شورای اجرایي

شهرسیازی و   /مدیر/مسیئول معاون نظیر  زیرو یا كاركنان دارای قراردادانجام كارمعین و یا قرارداد موقت تعیین مي گردد تا 

 به ایفای وظایف مزبور و اجرای مفاد این دستورالعمل بپردازند.معماری 

چنانچه با توجه به مقتضیات شهر و شهرداری از جمله درجه، جمعیت، جامعه هدف، تركیب سني، تعداد بازیکده  و   تبصره:

موارد دیگر نیاز به تغییر برخي عناوین پست های سازماني  بالتصدی تشیکیالت تفصییلي شیهرداری باشید؛ بیه پیشینهاد       

با رعایت اصل عدم توسعه تشکیالتي و  های كشور ها ودهیاری ریسازمان شهرداشهردار، تأیید استانداری و تصویب و ابالغ 

تغیییرات میورد نییاز در    های سازماني شهرداری، مناطق، نواحي و سازمان هیای وابسیته    سقف)تعدادكل( پست بدون افزایش

 انجام خواهدشد.    ، طي بازنگری تشکیالت تفصیلي شهرداری هاعناوین

 وظايف و ماموريت ها-4-3

ریزی و طراحي بازیکده ها و سایر فضاهای فعالیتي كودكان و نوجوانان گزیني، برنامهاصول و فرآیندهای مکانتدوین  -1

 مانند پارک های ترافیک با همکاری واحدهای ذیربط شهرداری

گي و فرهن ،توسعه و ساماندهي انواع فضاهای ویژه كودكان و نوجوانان )انواع فضاهای بازی، ورزشي  احداث،پیگیری  -2

كاربری خالق و متنوع، در دسترس، ایمن و امن، كافي و  پاسخده با هدف افزایش سرانه های  هنری(  در شهر با ویژگي

 با كودک و نوجوان در شهر های مرتبط

تهیه گزارش های دوره ای از فعالیت ها و اقدامات انجام شده بر اساس دستورالعمل حاضر و ارسال گزارشهای عملکرد  -3

 تانداری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور به عنوان ناظر عالیهبه اس

 با همکاری واحدهای ذیربط شهرداری دستورالعملبرگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشي در راستای اهداف  -4

شهر دوستدار كودک در مناسبت برگزاری همایش ها، سمینارها، نشست ها و كنگره های علمي و آموزشي پیرامون  -5

 آغاز سال تحصیلي در اول مهر   های مختلف اعم از هفته جهاني كودک،

برگزاری جشنواره ها، مسابقات و مراسم های فرهنگي و اجتماعي برای والدین و سایر شهروندان و ارائه آگاهي های  -6

 الزم و دستاورد های شهر در زمینه دستیابي به شهر دوستدار كودک 
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ارزیابي و پیشنهاد مناسب سازی و ارتقا كیفي فضاهای شهری و تالش در جهت دوستدار كودک شدن شیهر )در زمینیه   -7

( و جلوگیری از ایجاد و سایر فضاهای مشابههای حمل و نقل، مبلمان و زیباسازی، سیما و منظر و فضاهای فعالیتي كودكان 

 در فعالیت كودكان ایجاد كننده اختاللیا توسعه سازه ها و فضاهای 

های اجرایي ذیربط و بخش غیردولتي جهت پیشبرد برنامه ها و طرح های شهر  با سایر دستگاه موثرتعامل و ارتباط  -8

 دوستدار كودک 

 : اصول و ضوابط برنامه ريزي وطراحی شهر دوستدار كودک 5ماده 

امن، خالقانه و مفرح مي باشند  نوجوانان به صورتي این اصول چارچوبي هدایت كننده برای تامین نیازهای بازی كودكان و

 جزو الزامات است.  آنهادر برنامه ریزی، طراحي و مدیریت تمامي فضاهای بازی و بازیکده ها رعایت  كه

: در تمامي فرایند برنامه ریزی، طراحي و مدیریت فضاهای دوستدار كودک، مشاركت كودكان و نوجوانان نخست اصل

نها اعم از نقاشي، گفت و گو و ...وجود دارد ک های مختلفي برای جلب مشاركت آباشد. روش ها و تکنی باید تضمین شده

 كه از كودک و نوجوان در مورد جنبه های مختلف فضاهای بازی نظر خواهي شود.

زیادی تامین  داشتن یک بستر قانوني دوستدار كودک كه در قانون شهرداری و مصوبه شورایعالي استانها تا حد اصل دوم:

 شده است و از طریق این دستورالعمل اجرایي خواهد شد. 

: فراگیر كردن حقوق بازی امن و آزادانه كودک ونوجوان در تمامي شهر:  بر این اساس كودكان و نوجوانان در اصل سوم

 داشته باشند. سراسر شهر باید دسترسي عادالنه و یکسان به انواع فضاها و امکانات بازی و حضور مفرح در شهر

 وجوانان در شهر كه انتظار مي رود: وجود یک سیستم یا نهاد هماهنگ كننده برای تامین حقوق كودكان و ناصل چهارم

 شورای اجرایي پیش بیني شده در این دستورالعمل این هماهنگي را انجام دهند.

ک در مقاطع مختلفِ فعالیت فضاهای دوستدار ارزیابي برنامه ها و اقدامات انجام شده برای شهردوستدار كوداصل پنجم: 

 كودک. 
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: اختصاص بودجه متناسب با جمعیت كودک و نوجوان شهر و بودجه كلي شهر. شهرداری باید بر اساس اصل ششم

نیازسنجي های انجام شده برای ایجاد فضاهای دوستدار كودک و توجیهات الزم، هر ساله بودجه كافي را در الیحه بودجه 

 نماید. پیش بیني

گزارش دهي منظم شهرداری از فعالیت های خود در زمینه شهر دوستدار كودک به شورای اسالمي شهر به اصل هفتم: 

 این دستورالعمل  عنوان بخشي از پاسخگویي و شفافیت این نهاد در قبال نحوه هزینه كرد بودجه در زمینه

رای بزرگساالن و والدین: در این زمینه سازمان/ : تالش برای نهادینه سازی حقوق كودک و نوجوان باصل هشتم

های سازماني حوزه مذكور  ها یامتصدیان و شاغلین پست معاونت/مدیریت/ اداره/ گروه فرهنگي، اجتماعي، ورزشي شهرداری

 موظفند با همکاری واحد سازماني شهر دوستدار كودک به عنوان متولي اجرای این دستورالعمل و ضمن هماهنگي با سایر

ها و نهادهای فرهنگي و اجتماعي شهر از جمله كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان، بهزیستي، بهداشت،  سازمان

های خود را بر  پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش و نهادهای غیردولتي و مدني تالش درمان و آموزش

 . نمایدحقوق كودک و نوجوانان برای شهروندان متمركز ها در زمینه  سازی، اطالع رساني و افزایش آگاهي فرهنگ

ماده  21و  6حمایت از نهادها و انجمن های دفاع از حقوق كودكان در شهر. شهرداری ها )بر اساس بندهای  اصل نهم:

... (،  قانون شهرداری( موظفند از نهادها و انجمن های دارای مجوز فعالیت حمایت های فني )ارائه مشاوره های فني و 55

اداری )در اختیار قرار دادن فضاهایي برای برگزاری جشنواره های كودک و نوجوان، تسهیل امور اداری مختلف این نهادها 

 و... ( و در صورت امکان حمایت مالي برای پیشبرد اهداف آنها در راستای شهر دوستدار كودک را انجام دهند.
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 : نظارت و پايش  6ماده 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور به عنوان مرجع عالي نظارت مسئولیت راهبری و نظارت بر  :الف( سطح ملی

اجرای دستور العمل را بر عهده دارد. این سازمان با همکاری مركز اطالع رساني و امور بین الملل وزارت كشور و نمایندگي 

 برای پشتیباني های آتي از شهرداری ها انجام خواهد داد.ایران ارتباطات الزم برای جلب همکاری های فني را  در یونیسف

ها مرجع استاني و شوراهای اسالمي شهرها مرجع  معاونت هماهنگي امور عمراني استانداری ب( سطح استانی و محلی:

 محلي نظارت بر حُسن اجرای مفاد این دستورالعمل هستند كه از طریق شورای اجرایي شهر دوستدار كودک گزارش های

ها  دوره ای از فعالیت های شهرداری ها را در این راستا دریافت خواهند كرد. معاونت هماهنگي امورعمراني استانداری

های كشور  ماه یکبار فعالیت های مربوط به اجرای این دستورالعمل را به سازمان شهرداری ها و دهیاری 6موظفند هر 

 گزارش نمایند. 

سازمان  توسط متعاقبا با موضوع شهرهای دوستدار كودک، صصي مرتبطخنامه های تشیوه  ،در صورت لزوم :1تبصره 

 . تهیه و ابالغ خواهد شد شهرداری ها و دهیاری های كشور
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 :پیوست ها

 : اصول طراحی فضاهای بازی کودکان 1پيوست  

 اصول و قواعد زیر باید رعایت شود.در طراحي فضاهای بازی فارغ از مقیاس عملکردی آن از عملکرد محله ای یا شهری 

 توضيح اصل

 نسبت به حضور افراد ناهنجار امن باشد. سریع دوچرخه و موتور ایمن باشند و نسبت به عبور خودرو و حركت  ايمنی و امنيت

همچنین در پیش بیني از فضا را فراهم كند. ، كم توان و ناتوان ذهني، جسمي و حركتي سالم از  اعم استفاده برابر تمام كودكان امکان همه شمولی

 امکانات بازی نیز این اصل باید رعایت گردد.

 نیازهای كودكان و نوجوانان را با توجه به نیازهای روانشناختي بازی آنها را پوشش دهد و تامین كند.تمام  پاسخگويی

 فضاهایي برای نشستن و تعامل آنها وجود داشته باشد.امکان حضور والدین به همراه كودكان با پیش بیني  نظارت پذيری

 بیني باشد و فرصت اكتشاف محیط را برای كودک فراهم كند. مکان بازی تازگي داشته، غیرقابل پیش خالقيت و رمز آلودی

 روز فراهم شود. شبانه های مختلفشرایط اقلیمي با استفاده از طراحي متناسب كنترل شده و امکان استفاده از محیط در زمان  آسايش و آرامش

 روز باشد. شبانه در دسترس همه كودكان در تمام ساعات مختلف در دسترس بودن

 گیاهي ایجاد شود. های و تنوع گونه شودعملکرد و كاربری های مختلفي پیشنهاد  تنوع و انسجام

 گیاه تلفیق شود.و ، شن خاک بستر بازی كودكان با عناصر طبیعي مانند آب، محوری طبيعت

 گوناگون در ساعات مختلف را فراهم كند.امکان ایجاد بازی های  منظورهبه صورت چند  انعطاف پذيری
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ناحیه ای و  در مقیاس انواع فضاهای پشتیبانِ مورد نیاز در فضاهای بازی اعم از بازیکده ها یا فضاهای بازیهمچنین 

منطقه ای به شرح زیر است. شایان ذكر است كه مساحت های این فضاها بسته به مساحت نوع فضای بازی باید برنامه 

 ریزی و اختصاص داده شود.  

 موزشیآفضاهای 

 )ساختمان های آموزشي(

 فضاهای خدماتی

 

 فضاهای اداری

 )ساختمان مدیریت مجموعه(
 فضاهای قصه گويی

 سال  3 تا 1 اتاق بازی

(Playroom) 

متناسب با خوراكي بوفه مواد 

 گروههای سني كودكان

پیش بیني اتاق های جداگانه برای انواع  اتاق اداری و مدیریت

 (3قصه گویي )پیوست شماره

 سال  6تا  4اتاق بازی 

(Playroom) 

اتاق كمکهای اولیه و حمایت های  سال 7سرویس بهداشتي زیر 

 بهداشتي كودک

بیني اتاق های جداگانه برای انواع پیش 

 (3قصه گویي )پیوست شماره

  سال 10تا 7بازی  اتاق

(Playroom) 

 7سرویس بهداشتي باالی 

  سال

پیش بیني اتاق های جداگانه برای انواع  انبار با طراحي ایمن

 (3قصه گویي )پیوست شماره

  اتاق نگهباني سرویس بهداشتي اداری وسایل بازی كرایه

  اتاق حمایت های روانشناسي كودک  آبخوری ها اسباب بازی فروش كتاب، كرایه و

  البي ورودی بوفه مواد خوراكي بزرگساالن  اتاق نمایش

     اتاق مادر و كودک
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 : فرايند کلی مکان يابی فضاهای دوستدار کودک بر اساس مقياس های عملکردی2پيوست 

های مناسب برای ایجاد فضاهای دوستدار كودک و نوجوانان از سطح محله تا شهر باید  مالحضاتي كه در مکان یابي زمین

 در نظر گرفته شوند، شامل موارد زیر است:

شناسایي مکان ها و فضاهای خطرساز و نامناسب برای فعالیت های كودكان و نوجوانان و برنامه ریزی برای ایمن  -1

 توسعه هر گونه فضای مرتبط با شهر دوستدار كودکسازی آنها ضمن جلوگیری از احداث یا 

یدگي به نیازهای خاص كودكان و نوجوانان در رس و بحران مواقع در آمادگي برای كلیدی فضاهای و ها مکانشناسایي  -2

 هنگام جنگ، سیل، آتش سوزی و ...

و فضایي محل سکونت و مدارس آنها  بررسي و شناسایي وضعیت كودكان و نوجوانان شهر از نظر تعداد، توزیع مکاني   -3

 های تراكم جمعیتي این گروه نقشه و تهیه

مکان های استقرار مهدهای كودک، پیش دبستاني ها، دبستان ها و مدارس راهنمایي و متوسطه در شهر و تهیه  بررسي -4

 نقشه های محل استقرار آنها

آموزشي  و تحلیل فواصل بین آنها و نیز تحلیل شعاع  بررسي نسبت تراكم جمعیتي كودک و نوجوان در شهر با مراكز-5

عملکردی و مکان یابي زمین های موجود برای استقرار فضاهای بازی كودكان و نوجوانان در مقیاس های محله ای با 

 مکانات شهرداریترجیحات مربوط به ا

هر و انتخاب گزینه نهایي برای تحلیل گزینه های زمین منتخب شهر برای استقرار فضاهای بازی با مقیاس كل ش -6

 استقرار فضای بازی شهری و شهر بازی

 


