
 بسمه تعالی

های علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایرانمنظومۀ انجمن  
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 بافیقالمحمد باقر دکتر  یجناب آقا

 ی جمهوری اسالمی ایراناسالم یمحترم مجلس شورا یاستر

 سالم و احترام با

                                                                                                                                        

 

 بر یو مشاوره، مبن یشناسسازمان نظام روان لیقانون تشک 1اصالح ماده »با عنوان یطرح اًراخی رساند،به استحضار می

 یبه مجلس محترم شورا «یو اسالم ینید کردیمجوز مشاوره با رو یکشور در اعطا هیعلم یهاحوزه تیریاستقالل مرکز مد

که به عقیده عده کثیری از کارشناسان و متخصصان این حوزه طرحی ناعادالنه و غیر کارشناسی  شده است هیارا یاسالم

 ندگانینما متاسفانه تعدادی ازدر حالی که  .ها مغایرت دارداست که با اصول قانونی و تفکیک فعالیت نهادها و سازمان

 اند.امضا نموده را حهیال نیمحترم ا

 کشورو مشاوره  یشناسروان یعلم مجمع  نیبه عنوان بزرگتر ،شناسی و مشاوره ایرانهای روانمنظومه انجمن  

خردمندانه است با دستور  دواریو ام داردیاعالم ممذکور مخالفت خود را با طرح  ،باشدانجمن علمی می 14که متشکل از 

ر کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای ی و حمایت نمایندگان فهیم مجلس شورای اسالمی این موضوع از دستور کاالجنابع

 شود.ح مییشردر ادامه، دالیل تاسالمی خارج شود. 

از کارکرد و نقش  یهر سازمان و نهاد ،ینظام اجتماع کیآگاه است که در  یبه خوب یاسالم یمجلس محترم شورا .1

 یاسالم یدر جمهور نیقوان نیتدو یعدل، که مبناموضوع مهم به  یندی نگاه با نیز و .رخوردار استباختصاصی 

های تخصصی . در ایران سازمانباشد گرفتهخودش قرار قانونی  گاهیدر جا خدمتیهر شود بینی میپیش، است رانیا

های علوم پزشکی، دانشگاه کنند. مثالًی بر خدمات حوزه خود را هدایت میاوظیفه صدور پروانه و نظارت حرفه

به همین ولی وظیفه صدور پروانه و نظارت بر عملکرد به عهده سازمان نظام پزشکی است.  ،کنندپزشک تربیت می

.... به درجات علمی و دانان، روانشناسان و مشاوران حقوق ، مهندسان،ریاووزارت علوم، تحقیقات و فنترتیب، در 

ها و اصناف فعالیت ، اتحادیهدسیکانون وکال، سازمان نظام مهن ولی سازمان نظام مهندسی کشور، شوند،نائل می

های تخصصی و عمومی و نظارت بر ها و توانائیصدور مجوز بر اساس صالحیتای و قانونی خود را برای حرفه

به بیان دیگر، اخذ درجه علمی معتبر از یک  کنند.های مصوب اداره مینامهء بر اساس مقررات و آئینعملکرد اعضا

ه خدمات ئای نیست. صدور پروانۀ کار، یک اعتباربخشی موقت برای ارامنزله صالحیت حرفهموسسه آموزش عالی به 

-( است که ماهیتاً میروانشناسی و مشاورهنظام  در اینجا سازمانربط )های ذیای است که توسط سازمانحرفه

 باشند.  مایزبایست از موسسات آموزشی مت

 یروین تیترب ۀفیعلوم و بهداشت، وظ نیوزارت دییمورد تا یِآموزش عال ها و مراکزدانشگاهمحور اول، در تاکید  .2

شناسان و مشاوران که روان یابه عنوان سازمان حرفه از دو دهه قبل و مشاوره یشناسو سازمان نظام روان یانسان

حرفه را بر عهده  نیو نظارت بر عملکرد شاغالن در ا تیاحراز صالح ۀفیوظ ،است یاسالم یمصوب مجلس شورا

 دارد قانونیی، عادالنه و علم یمبنا کند،یرا صادر م تیکه مجوز فعال سازمانی  از یدارند. جدا بودن مرکز آموزش

  .دیافزامی عملکرد خدمت دهندگان دقت و صحت بر  و باشدمی جهان رایج کشور و  و

ره خانواده، کودک و نوجوان، مشاو بالینی، سالمت،های متنوع ایران دارای گرایشروان شناسی و مشاوره در جهان و  .3

 .... استگیری و سنجش و اندازه ،شناختیسالمندی، نظامی،  شناسی اجتماعی، صنعتی و سازمانی، شخصیت،روان

کنند هریک در حوزه تخصصی خود فعالیت نمایند و از تداخل در کار یکدیگر پرهیز نمایند. متخصصان تالش می

 افتهیو مشاوره تمرکز  یشناساز روان یخاص کردی(، بر روهیمورد حوزه علم نی)در ا یمرکز آموزش کی نکهیصرف ا

  دهداین مجوز را نمی برد،یم شیاند، با دقت و وسعت به پطور که در طرح ذکر کردهآن آموزش را یحت ایاست و 

 
 

 

 

 



 

 

نهاد،  کیآنها در  عیکه تجم ییهانقش .صدور مجوز هم بپردازد فهیوظ ، بهیانسان یروین تیرببا تکه همزمان 

   .شودمربوطه نهاد ممکن است متوجه  یحت هابیاز آس یکه برخ آوردیم دیرا پد ییهابیآس

 انتیص یبرا ،یاسازمان حرفه اما یک .برخوردار است یعلم از اصول و فنون کی نو مشاوره، به عنوا یشناسوانر .4

بر آن اصول  زانیها، به چه مرشته نیکند که دارندگان مدرک در ا یابیامر را ارز نیاز حقوق مراجعان، الزم است ا

نظارت بر  ایو  یابیارز ۀدر نحو یتفاوت آموختگان،شدان کردیرو ایو  شینوع گرا پس، .و فنون وقوف الزم دارند

  .کندینم جادیعملکرد آنها ا

 نجایاست، در ا یو اسالم ینید کردیرو یعنی ه،یعلم ۀآموختگان مراکز حوزدانش کردیطرح، معطوف بر رو نیگر اا .5

بر وحدت  یمبن یاسالم یجمهور یهااستیبا س ریانجام شده است که مغا ینیردیو غ ینیبر اساس د یجداساز

 فکرت ،هبعالوه، دادن امتیازات ویژ و بیانیه گام دوم انقالب مبنی بر توسعه علم و دانش است. حوزه و دانشگاه

 یاسیس یامدهایپ که کندیملقا ا ،یهم بعد از چند دهه از گذشت انقالب اسالم ها را، آندانستن دانشگاه رمقبولیغ

 . به دنبال خواهد داشت یعیرا در ابعاد وس یمنف یو اجتماع

اند با رعایت اصول های اخیر توانستهشناسی در خالل سالروانهای مشاوره و دانیم رشتهدر پایان الزم به ذکر می  

اسالمی با دینی و اخالقی نقش مهمی در سالمت روان جامعه به ویژه در ایام پاندمی کرونا ایفا نمایند و مجلس شورای 

  د.تواند نقشی بی بدلیل در ارتقای سالمت جامعه اسالمی بردارحمایت از این خدمات می

ارجمند  ندگانیمرتبط و نما یهاونیسیمحترم کم یروسا ،یاز جنابعال ،یاسالم یمحترم مجلس شورا استیر  

به عمل  یریامر جلوگ نیمتعدد ا یشده، از آثار منف ادیعدم موافقت با طرح  قیاز طر رودیانتظار م یاسالم یمجلس شورا

 .کنیمیم قدردانیکشور و مشاوره  یشناسروان یعلم هجامع یهااز توجه آن بزرگواران، به دغدغه شیشاپیآورند. پ

 

 احترامتجدید ا ب
 

 جناب آقای دکتر علیپور به نمایندگی از انجمن سالمت و انجمن عصب روانشناسی ایران
 رونوشت:

 الزم تیجهت استحضار و عنا یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیمحترم کم سیرئ -

 ادامه صفخه بعد -



 

 

 
 الزم تیجهت استحضار و عنا یاسالم یمجلس شورا یهامحترم مرکز پژوهش سیرئ -

 الزم تیجهت استحضار و عنا یاسالم یمجلس شورا یاصل نودم قانون اساس ونیسیمحترم کم سیرئ -

 الزم تیجهت استحضار و عنا یاسالم یبهداشت و درمان مجلس شورا ونیسیمحترم کم سیرئ -

 الزم تیجهت استحضار و عنا یاسالم یمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسیمحترم کم سیرئ -

 الزم تیجهت استحضار و عنا یاسالم یشورا مجلس تقنینیمحترم معاونت امور  سیرئ -

 جهت استحضار یاسالم یمحترم مجلس شورا ندگانینما -

 جهت استحضار یوراو فن قاتیمحترم علوم، تحق ریوز -

 جهت استحضار یمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز -

 سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا برای استحضار و اقدام الزمرئیس  -

 و مشاوره، جهت استحضار و اقدام الزم یشناسسازمان نظام روان یمرکز یمحترم شورا یو اعضا سیرئ -

 محترم ندگانیبه نما یسازمان نظام جهت استحضار و اطالع رسان یاستان یمحترم شوراها یروسا -

 جهت استحضار یجمهور استیمحترم دفتر ر سیرئ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شتی، انجمندرس دبیرخانه منظومه آ شهید به شگاه  شاوره ایران: تهران، ولنجک، دان سی و م شنا شناختی و مغز، دفتر های علمی روان شکده علوم  انجمن علوم پژوه

 iation@gmail.compsychocuncounsel.assocایمیل:   021-22431617تلفن: ایران،  های شناختیوفناوری
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