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زدایی و تسهیل فرآیندهای مربوط به دریافت مجوزهای کسب و در تشکیل هیأت مقرراتمحترم اقدام بسیار ارزنده دولت 

کار، موجب خوشحالی و امیدواری خیل عظیمی از کارآفرینان و جویندگان کار شد که جای تقدیر و تحسین فراوان دارد. 

تواند پیامدهایی ناخواسته هم بهمراه داشته باشد و البته با یک های همراه با سرعت میتصمیمهمیشه اقدامات انقالبی و 

پیامدهای ناگوار تا جایی که نقض غرض  توان نسبت به اجرا یا اصالح آن مبادرت ورزید. اینمحاسبه ساده سود و زیان می

د. اما چنانچه تصمیمی که با نیّت خیر و به قصد تسهیل مل و بررسی هستنانشود و زیان آن بیشتر از سودشان نباشد، قابل ت

ناپذیر باشد؛ عقل سلیم و نیّت خیر مدت و جبرانمدت و بلندشود، دارای تالی فاسدهایی کوتاه آسایش و آرامش مردم اتخاذ

به نّیت درست  کورکردن چشم»کند نسبت به اصالح آن اقدام شود تا تصمیم و اقدام خیرخواهانه، مصداق اولیه، ایجاب می

 قرار نگیرد. « کردن ابرو

زدایی به برخی مجوزهای تخصصی و از آن جمله پروانه تخصصی اشتغال در حکایت تسری مصوبات هیأت مقررات

در تصمیم برای آسایش و آرامش جامعه باشد. امروزه سازمان « نقض غرض»تواند نمونه شناسی و مشاوره، میخدمات روان

ت را بر چهار حوزه مجزای سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مشتمل دانسته و برای هر بهداشت جهانی، سالم

ها و رهنمودهای بسیار دقیق و ریزی مشخص کرده است. بحمداهلل حوزه سالمت جسمانی با توجه به کدام معیارها، تخصص

 نسق برخوردار و از دستبرد اغیار در امان است. سابقه دیرینه فعالیت همکاران طبیب در این عرصه، تا حد زیادی از نظم و 

 -های پیشگیرانه، درمانی، اصالحیی سالمت روان و مراقبتدر حوزهی خدمات تخصصی نظر به فراخی پهنه

یابد و های پس از مرگ و سوگواری برای وی ادامه میشناختی که پیش از تولد افراد آغاز و تا سالجبرانی و بازتوانی روان

نماید که دروازه ورود دهد؛ این امر بدیهی میاندرکاران قرار میها حوزه تخصصی را فراروی دستتوان گفت دهرأت میبه ج

به این عرضه بایستی توسط متخصصان دلسوز و دوراندیش و دردآگاه، تحت پایش باشد تا دست آزمند سودجویان کارنابلد؛ 

کوتاه بماند. چرا که اندک اقدام ناصواب در این حیطه، منجر به پیامدهای  ناورزیده و نامحرم از دامان سالمت روان ملّت

های تخصصی سازمان نظام های فراوان کمیسونرغم تالشعلی بعضاًهای آن بسیار ناگوار و طوالنی مدت خواهد شد و نمونه

وجود این، تصور بفرمایید این پایش تخصصی به بهانه تبعیت از  گیرد. بادر منظر عموم قرار می شناسی و مشاوره،روان

 آن، چنان فسادی در جامعه های متأخر بر آنگاه فوران )بهتر بگوییم سیل بنیان کن( آسیب زدایی زایل شود؛مصوبات مقررات

 

 

 



 

 

اسد یک اقدام با نیّت خیر و هایی که تالی فراه خواهد انداخت که توقف و جبران خسارات آن ناممکن خواهد بود. آسیبهب

تواضعانه و دردمندانه تقاضا برای رفع یک آسیب دیگر به بار خواهند آمد، بسیار سنگین خواهند بود. بر همین اساس، م

های مصوبات هیأت مذکور لغو و چنانچه ایراد و اشکالی در این حیطه وجود دهیدستور فرمایید این بخش از تعمیمداریم 

فن و متخصصان دلسوز بررسی و رفع گردد. پیشاپیش از عنایتی که خواهید فرمود، کمال تشکر و امتنان دارد، توسط اهل 

ارتقای کیفیت خدمات روانشناسی های روانشناسی و مشاوره برای بدیهی که کلیه امکانات منظومه انجمن داریم.را ابراز می

 و مشاوره در اختیار خواهد بود.
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 جناب آقای دکتر علیپور به نمایندگی از انجمن سالمت و انجمن عصب روانشناسی ایران

 رونوشت:
 خدماتصیانت از قانون و نهادهای قانونی برای نظارت وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جهت هر گونه اقدام مقتضی برای  -

 .به جامعهسالمت روان  استاندارد

برای صیانت از قانون و نهادهای قانونی برای نظارت  اقدام مقتضیوزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت هر گونه  -

 .خدمات استاندارد سالمت روان به جامعه
 در واحدهای تابعه.دعاوی یا اقدامات غیرکارشناسی  از پیشگیریصادی و دارایی جهت هرگونه اقدام مقتضی و امور اقتوزیر محترم  -

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