نظام سالمت

 15مرداد  1401شماره 2266

وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در
اجـرای برنامههـای بازآمـوزی و نوآموزی
مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت
ارتقـاء دانـش رشـتههای روانشناسـی
و مشـاوره منطبـق باپیشـرفتهای
علمـی روز مطابـق آئیننامـه مصـوب
دولـت ،همـکاری بـا مراجـع ذیربـط در
ارائـه خدمـات روانشناسـی و مشـاوره
بـه هنـگام بـروز حـوادث و سـوانح
غیرمترقبـه از طریـق تشـویق و بسـیج
اعضای سـازمان ،انتشـار نشـریات حاوی
آخرین دسـتاوردهای علمی روانشناسـی
و برگـزاری همایشهـای تخصصـی
جهـت ارتقـاء سـطح دانـش روانشناسـی
و مشـاوره اعضای سـازمان نیز از جمله
مـوارد مصـرح در مـاده  3قانـون تشـکیل
سـازمان نظـام روانشناسـی اسـت.
اعتراض سازمان نظام روانشناسی

طرح نمایندگان مجلس شـورای اسلامی
در رابطه با افزوده شـدن تبصرهای برای
اعطـای مجـوز خـارج از سـازمان نظـام
روانشناسـی مورد اعتراض این سـازمان
قـرار گرفته اسـت.
محمـد حاتمـی ،رئیـس سـازمان نظـام
روانشناسـی در ایـن رابطـه اظهـار کـرد:
«سـازمان بـه محـض اطلاع از مفـاد ایـن
سازمان نظام روانشناسی :همکاری
همهجانبهای با حوزههای علمیه وجود
دارد و همیشه در ۱۸سال گذشته سازمان
آماده تعامل و همکاری با حوزه بوده
است .اما تاکنون تمام ضوابط سازمان
شامل فارغالتحصیالن رشتههای
روانشناسی و مشاوره حوزوی شده است.

طـرح ،رایزنـی خـود را بـرای از دسـتور
خارج کردن این موضوع شـروع کرد .با
نمایندگان مجلس ،مسـئوالن و اشـخاصی
کـه ایـن طـرح جهـت اظهـار نظـر بـه آنهـا
داده شـده بود جلسـه و اشـکاالت طرح
در میان گذاشـته شـد».
حاتمـی ادامـه داد« :یکـی از اهـداف
مالقـات روز  ۱۱مـرداد مـاه  ۱۴۰۱بـا
حضـرت آیـتاهلل اعرافـی ریاسـت محترم
حـوزه علمیـه در راسـتای مخالفـت بـا
طـرح ارائـه شـده بـه مجلـس شـورای
اسلامی همیـن موضـوع بـوده اسـت.
حضـرت آیـتاهلل اعرافـی از موضـوع
طـرح اطالعـی نداشـتند .بلکـه توسـط
نماینـدگان مجلـس طراحـی و ارائـه
شـده اسـت .جهـت اطلاع ،اکنـون بیـش
از صـد نفـر از روحانیـون تحصیلات
روانشناسـی و مشـاوره در سـطح ارشـد
و دکتـری داشـته و عضـو سـازمان نظـام
روانشناسـی و مشـاوره هسـتند و تعدادی
از آنـان پروانـه دارنـد.
رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی و
مشـاوره کشـور توضیـح داد« :همـکاری
همه جانبهای با یکدیگر داریم و همیشـه
در  ۱۸سـال گذشـته سـازمان آماده تعامل
و همـکاری بـا حـوزه بـوده اسـت .امـا
تـا کنـون تمـام ضوابـط سـازمان شـامل
فارغالتحصیلان رشـتههای روانشناسـی
و مشاوره حوزوی شده است .بطور کلی
سـازمان از ضوابـط خـود در ارتبـاط بـا
سـازمانها ،نهادهـا ،دانشـگاهها ،حوزههـا
وقـوه قضاییـه عـدول نخواهـد کـرد و
کسـانی هـم کـه غیرمرتبـط هسـتند ماننـد
بقیـه متقاضیـان بایـد یـک مقطـع دیگـر
دریافـت یـا در آزمـون علمـی – حرفـهای
اگـر سـازمان برگـزار کـرد ،شـرکت کـرده

و توضیـح دادیـم اگـر گاهـی انتقاداتـی
در ارائه خدمات روانشناسـی و مشـاوره
میشـود ،مرتبط با اعضاء سـازمان نیسـت
بلکـه کسـانی هسـتند کـه عضـو سـازمان
نبـوده یـا پروانـه ندارنـد و نمونـه آن روان
شناس نماها هستند ،که ما اعالم عمومی
کردیم».
دیدار با مدیران حوزه علمیه

از سـوی دیگـر در روزهـای گذشـته
مدیـران ایـن سـازمان بـا آیـتاهلل اعرافـی
رئیـس حـوزه علمیـه قـم دیـدار کردنـد.
حاتمـی در ایـن دیـدار اظهـار کرد« :رشـته
کارشناسـی ارشـد مشـاوره اسلامی که با
مجـوز شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی
راهانـدازی شـده اسـت در سـازمان
تمـام واحدهـای درسـی ارزیابـی شـد.
خوشـبختانه واحدهـای درسـی کاملا بـا
ضوابـط و معیارهـای سـازمان و وزارت
علـوم تطبیـق دارد و کارشناسـی ارشـد
مشـاوره اسلامی بهعنـوان یـک مقطـع
از نظـر سـازمان مـورد قبـول واقـع شـد.
امـا ،غیرمرتبـط هسـتند بایـد ماننـد همـه
متقاضیـان غیرمرتبـط در آزمـون علمـی-
حرفـه ای شـرکت نماینـد و در صـورت
قبولـی بـه کمیسـیونها در جهـت دریافت
پروانـه معرفـی شـوند».
وی افـزود« :بایـد اینجـا ادغـان کنـم بـا
توجه به قانون سازمان و فرمایشات مقام
معظم رهبری مسـأله سلامت مردم بسـیار
مهـم اسـت .مـا هیـچگاه از ضوابـط خـود
عـدول نخواهیـم کـرد و همـه بایـد از ایـن
احسـاس مسـئولیت ما خوشـحال باشـند.
خوشـبختانه تأکید میکنم چند سـالی که
بنده در سـازمان هسـتم روانشناسـان و
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مشـاوران دارای پروانـه حـوزوی قانـون
مدارتریـن و منظمتریـن روانشناسـان مـا
بودهاند و در قضیه کرونا بسـیار به مردم
کمـک کردنـد و از آنهـا تشـکر میکنـم».
وی بیـان کـرد« :اخیـرا مطلـع شـدیم،
نماینـدگان مجلـس طرحـی را مبنـی بـر
اعطـای مجـوز مشـاوره مبتنـی بر رویکرد
دینی و اسالمی ذیل ماده  ۳قانون سازمان
نظـام روانشناسـی و مشـاوره بـه مجلـس
ارائـه دادهانـد کـه حـوزه مسـتقال مجـوز
مرکـز و فعالیـت صـادر نمایـد .باتوجـه
بـه آنچـه گذشـت مـا تعامـل و همـکاری
گسـتردهای داریم .فعال به صالح نیسـت
چنین اختیاراتی به حوزه داده شـود ،این
دوگانگی در پویایی رشـته و بومیسـازی
آن لطمـه وارد مـیآورد و اصـوال حـوزه،
ساختار الزم و نظارتی ندارد و اگر وارد
چنیـن امـری شـود و نهایتـا از اهـداف
دوطـرف دور خواهیـم شـد».
حاتمـی یـادآور شـد« :بـهزودی گزارشـی
مکتـوب از وضعیـت سلامت روان
جامعـه و آسـیبهای روانی-اجتماعـی
و همچنیـن برنامههـای مقابلـه بـا
آسـیبهای روانی-اجتماعـی تقدیـم
حضورتـان خواهـد شـد .سـازمان نظـام
روانشناسـی و مشـاوره بهعنـوان متولـی
روانشناسـی و مشـاوره نیازمند حمایت
حضرتعالـی و حـوزه علمیـه اسـت».
اگرچـه مسـئوالن نظـام روانشناسـی از
بـی اطالعـی حـوزه نسـبت بـه طـرح
مجلـس خبـر میدهنـد ،بـا ایـن حـال
هنـوز موضـع حـوزه علمیـه قـم در
رابطـه بـا اعطـای مجـوز خـارج از ضوابط
سـازمان روانشناسـی و مشـاوره و اعطای
آن از سـوی مدیریـت حوزههـای علمیـه
مشـخص نیسـت.

