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 یاسر مختاری
ارائه مشـاوره و خدمات روانشناسـی در 
ایران، با مجوز سـازمان نظام روانشناسـی 
و مشـاوره اعطـا می شـود. ایـن سـازمان 
اسـامی  بـا تصویـب مجلـس شـورای 
از سـال 1382 کار خـود را آغـاز کـرده 
اسـت. گسـتره افـراد دارای مجـوز عضـو 
ایـن سـازمان بسـیار زیـاد بـوده و حتـی 
روحانیونـی کـه بـا رویکردهـای دینـی و 
اسـامی خدمات مشـاوره و روانشناسـی 
ارائـه می دهنـد نیـز بـرای ایـن خدمـات 
از سـازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره 

پروانـه اخـذ کرده انـد.
در روزهـای گذشـته 69 نماینـده مجلـس 
شـورای اسـامی طرحی در مجلس کلید 
زده اند که بر اساس آن صاحیت اعطای 

و  دینـی  رویکـرد  بـا  مشـاوره  مجـوز 
اسـامی بـه صـورت مسـتقل در اختیـار 
مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه کشـور 
قـرار گیـرد. ایـن ایـن طـرح با اضافه شـدن 
یـک تبصـره ذیـل مـاده 3 قانـون تشـکیل 
مشـاوره  و  روانشناسـی  نظـام  سـازمان 
محقـق خواهـد شـد. موضـوع بـه مرکـز 
بررسـی  جهـت  مجلـس  پژوهش هـای 
احاله شده و این مرکز هم برای دریافت 
نظـرات کارشناسـی طـرح را در اختیـار 
بسـیاری از ارگان ها، نهادها و اشـخاص 
صاحـب نظـر قـرار داده اسـت. مـاده 3 
قانون تشـکیل سـازمان نظام روانشناسـی 
و مشـاوره تصریـح می کنـد کـه حـدود 
صـدور  و  تخصصـی  صاحیت هـای 
شـماره نظـام و پروانـه کار بـرای اعضـاء 

توسـط این سـازمان تعیین می شـود. برای 
کلیـه شـاغلین بـه حرفه هـای روانشناسـی 
و مشـاوره دریافـت شـماره نظـام الزامـی 
تصویـب، شـورای  در صـورت  اسـت. 
مرکـزی روانشناسـان و مشـاوران ملـزم 
بـه شـرکت در دوره هـای بازآمـوزی و 

نوآمـوزی هسـتند.
همچنیـن تهیـه دسـتورالعمل های اجرائـی 
الزم در چارچوب مواد این قانون نظارت 
بـر کیفیـت کار تخصصـی و رسـیدگی 
بـه تخلفـات تخصصـی روانشناسـان و 
عمومـی  جرایـم  عنـوان  کـه  مشـاوران 
هیـات  طریـق  از  باشـند  نداشـته  را 
رسـیدگی بـه تخلفـات صنفـی و مطابـق 
ایـن   )2۰( ومـاده   )119( مـاده  تبصـره 
تجدیدنظـر  یـا  تعییـن  پیشـنهاد  قانـون، 

روانشناسـی  خدمـات  تعرفه هـای  در 
جهـت  دولـت  هیئـت  بـه  مشـاوره  و 
تصویـب، تعییـن ضوابـط خـاص صنفـی 
تابلوهـا،  کـردن  اسـتاندارد  بـه  مربـوط 
شـاغلین  مهـر  و  سـربرگ ها  عناویـن، 
بـه روانشناسـی و مشـاوره، همـکاری بـا 
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را  طرحی  مجلس  نمایندگان  حاتمی: 
مبنی بر اعطای مجوز مشاوره مبتنی بر 
رویکرد دینی و اسامی ذیل ماده 3 قانون 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به 
مستقا  حوزه  که  داده اند  ارائه  مجلس 
مجوز مرکز و فعالیت صادر نماید. باتوجه 
تعامل و همکاری  ما  به آن چه گذشت 
گسترده ای داریم. فعا به صاح نیست 
شود داده  حوزه  به  اختیاراتی  چنین 
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