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 :مقدمه -  1ماده 

روانشناختي بوده و امور همواره مد نظر معاونت مشاوره  تحت نظارت سازمان بهزيستيارتقاي كيفي خدمات مراكز مشاوره   

و همچنين بازخورد مديران و كارشناسان استانها نيز نشان داده  تحت نظارت سازمان بهزيستيبر مراكز مشاوره   نتيجه نظارت .است

جهت دريافت پروانه فعاليت مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي كه متقاضيان حقيقي و حقوقي مشاوران و روان شناسان و است كه 

مراكز  دستورالعملعالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در  ؛ضروري است ؛به سازمان بهزيستي مراجعه مي نمايند

با  ، مشاوران و روان شناسانسئول فني مراكزو م وسسمو سنخيت مدارك تحصيلي  مشاوره و خدمات روان شناختي غيردولتي 

به منظور و ناديده گرفتن اين موضوع، به كيفيت خدمات آسيب مي رساند؛ لذا  شوندبررسي ، به لحاظ علمي نيز مجوز درخواستي

تر در امر  رآمدتر و مجربضرورت بازبيني و بكارگيري افراد كاانجام شده،  اقدامات ارتقاي كيفي و باال بردن ضريب اطمينان از صحت

  .مشاوره احساس مي گردد و دستورالعمل حاضر به همين منظور تدوين گرديده است

  :هدف - 2ماده 

، متقاضيان تاسيسبررسي و تاييد صالحيت علمي از طريق ارتقاء كيفيت خدمات در دفاتر و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي 

   غيردولتيدولتي و مراكز مشاوره و روان شناسان فني و مشاوران  ينمسئول

  

  علميگزينش تشكيل كميته هاي   - 3ماده 

 :مي شودعلمي در سه سطح تشكيل گزينش كميته هاي 

 )سطح اول( در سطح  شهرستان مركز استان -1

 )سطح دوم(استانستاد در سطح  -2

 )سطح سوم(در سطح ستاد كشور -3
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  شهرستان مركز استان  علمي كميته گزينش  – 1

  گزينش علمي شهرستان مركز استاناعضاي كميته  -الف 

  )رئيس كميته( مركز استانرئيس اداره بهزيستي شهرستان  -1

 )دبير كميته( بهزيستي شهرستان مركز استانكارشناس مشاوره  -2

   و آموزشيباليني سال تجربه كار  5كارشناسي ارشد يا دكتراي روان شناسي باليني با حداقل يك نفر  -3

 مشاوره  سال تجربه كار باليني و آموزشي در امر 5نفر دكترا يا كارشناسي ارشد مشاوره با حداقل   يك -4

 يك روانپزشك باسابقه آموزشي و تجربه كاري مرتبط با خدمات روانشناختي  -5

و  حق راي ندارندو كارشناس مشاوره بهزيستي شهرستان مركز استان  مركز استان رئيس اداره بهزيستي شهرستان  : 1تبصره 

 .صرفا جهت نظارت بر روند كار در جلسات حضور دارند

  .ها الزامي است حضور يك روان شناس باليني در كميسيون :2تبصره 

  

  گزينش علمي شهرستان مركز استاننحوه انتخاب اعضاي كميته  -ب 

   :مراحل زير انجام مي گرددلمي شهرستان مركز استان گزينش عبه منظور تعيين اعضاي كميته 

از مراكز دانشگاهي ، مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي بهزيستي و مراكز  انتخاب اساتيد مجربدر خصوص نظرسنجي  -1

  علمي معتبر

  تجميع نظرات -2

 انتخاب اعضا توسط بهزيستي شهرستان مركز استان  -3

 ارسال تجميع نظرات به همراه افراد انتخاب شده و رزومه ايشان به ستاد استان  -4

بررسي و اظهار نظر ستاد استان در خصوص افراد انتخاب شده و تهيه فهرست افراد مورد نظر استان جهت حضور در كميته  -5

 گزينش علمي شهرستان مركز استان

و در شهرستان مركز استان و نيز فهرست افراد مورد نظر استان ارسال نتايج تجميع نظرات به همراه افراد انتخاب شده  -6

 از طرف ستاد استانرزومه ايشان به معاونت مشاوره و امور روان شناختي 
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صدور  ه استان مربوطه جهتتاييد در معاونت مشاوره و امور روانشناختي بهزيستي كشور و اعالم نتيجه ببررسي نهايي و  -7

 از طرف مدير كل استان  گزينش علمي ابالغ براي اعضاي كميته

 معاونت مشاوره و امور روانشناختيبه مدير كل استان  هاي صادره از طرف ارسال تصوير ابالغ -8

ور تاييد نگرديد، به كميته توسط معاونت مشاوره و امور روانشناختي بهزيستي كشاين در صورتيكه هر يك از اعضاي  : 3تبصره

 .دناستان اعالم مي گردد تا افراد ديگري را معرفي نماي

 

  گزينش علمي شهرستان مركز استانشرح وظايف كميته علمي  -ج 

 مصاحبه شوندگان) رزومه(بررسي سوابق علمي  -1

 انجام مصاحبه علمي با افراد متقاضي جهت تاييد و يا عدم تاييد صالحيت علمي  -2

 مصاحبه شوندگان مورد استفادهعلمي و تخصصي بررسي نوع رويكرد  -3     

  مصاحبه شوندگان بررسي ويژگيهاي رفتاري و مهارتي -4

  .صادر مي گردد توسط شهرستان مركز استان كارت هويت حرفه اي   ،متقاضي تاييد شودصالحيت چنانچه  -5

اعتراض خود را به  ؛الزم است ؛و نسبت به اين نتيجه اعتراض داشته باشد رد شود در صورتيكه صالحيت متقاضي -6

ارائه نمايد و  )دبير كميته( به كارشناس مشاوره شهرستان مركز استان) 1اعتراض شماره مطابق فرم (صورت مكتوب 

 .مصاحبه مجدد بنمايدتقاضاي درخواست 

جهت انجام ) سطح دوم گزينش(معرفي متقاضي معترض رد صالحيت شده به كميته گزينش علمي ستاد استان  -7

 مصاحبه مجدد 

 صدور كارت هويت حرفه اي براي افراد تاييد صالحيت شده در كميته گزينش علمي ستاد استان يا ستاد كشور  -8

حداقل  )مشاور يا روانشناس/ مسئول فني / عم از موسسا(با وجود يك نفر متقاضي علمي گزينش جلسات كميته  : 4تبصره 

  .برگزار گردد الزم استيك بار در ماه 

و ماه در شهرستان مركز استان پشت نوبت بماند  دريافت تاييد صالحيت علمي نبايد بيشتر از يكفرد متقاضي  : 5 تبصره

  .با توجه به تعداد متقاضيان تعداد جلسات را بيشتر نمايد الزم استاستان رياست شهرستان مركز 
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به بيان ديگر . انجام مي گيردمركز استان  شهرستان توسطصرفا صدور كارت هويت حرفه اي مشاوران و روان شناسان  -9

تاييد صالحيت متقاضي در هر سطحي از سه سطح كميته گزينش علمي شهرستان مركز استان يا كميته گزينش علمي 

اد استان و يا كميته علمي گزينش ستاد كشور انجام شود، صدور كارت حرفه اي توسط شهرستان مركز استان ست

  .صورت مي گيرد

مي شود و كميته گزينش علمي ناستان انجام  در كميته گزينش علمي شهرستان مركزلغو كارت هويت حرفه اي  : 6 تبصره

به كميته گزينش علمي ستاد استان به صورت مكتوب ، مي تواند پيشنهاد لغو كارت هويت حرفه اي را  شهرستان مركز استان

  .لغو كارت هويت حرفه اي در سطح استان صرفا در كميته گزينش علمي ستاد استان انجام مي شود .ارائه نمايد

استان، ستاد استان و ستاد كشور به الزم است اعضاي كميته گزينش علمي در هر سه سطح ، شهرستان مركز  :7تبصره 

  .مكتوب نمايندفرد متقاضي نظر خود را نسبت به  صورت مستقل از يكديگر

  

  استان كميته گزينش علمي ستاد -2

  اعضاي كميته  -الف 

  )رئيس كميته(معاون پيشگيري استان  -1

دبير (روانشناسي يا مشاوره با تجربه كافي كارشناس مسئول مشاوره و خدمات روانشناختي استان ترجيحاً كارشناسي ارشد  -2

 )كميته

 .  باليني و آموزشيسال تجربه كار  5كارشناسي ارشد يا دكتراي روان شناسي باليني با حداقل يك نفر  -3

 مشاوره  سال تجربه كار باليني و آموزشي در امر 5نفر دكترا يا كارشناسي ارشد مشاوره با حداقل   يك -4

 روانپزشك باسابقه آموزشي و تجربه كاري مرتبط با خدمات روانشناختي نفر يك  -5

صرفا جهت و  معاون پيشگيري و كارشناس مسئول مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي استان حق راي ندارند : 8تبصره 

  .نظارت بر روند كار در جلسات حضور دارند

  .الزامي استها  حضور يك روان شناس باليني در كميسيون : 9تبصره 
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علمي ستاد گزينش كميته  عضو؛ نمي تواند  استعلمي شهرستان مركز استان گزينش فردي كه عضو كميته  : 10تبصره 

هر فرد فقط مي تواند در يك  اعضاي كميته هاي گزينش علمي كامال مستقل از يكديگر هستند و به بيان ديگر. استان نيز باشد

   .كميته عضو باشد

 

  گزينش علمي ستاد استاننحوه انتخاب اعضاي كميته  -ب 

از مراكز دانشگاهي ، مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي بهزيستي و مراكز  انتخاب اساتيد مجربدر خصوص  نظرسنجي -1

 علمي معتبر

 تجميع نظرات -2

 انتخاب اعضا توسط بهزيستي ستاد استان -3

 اب شده و رزومه ايشان به معاونت مشاوره و امور روان شناختي ارسال نتايج تجميع نظرات به همراه افراد انتخ -4

صدور  تاييد در معاونت مشاوره و امور روانشناختي بهزيستي كشور و اعالم نتيجه به استان مربوطه جهتبررسي نهايي و  -5

 از طرف مدير كل استان  گزينش علمي ابالغ براي اعضاي كميته

 معاونت مشاوره و امور روانشناختيبه مدير كل استان هاي صادره از طرف ارسال تصوير ابالغ  -6

 

  گزينش علمي ستاد استانكميته شرح وظايف  -ج 

  :بررسي و رسيدگي به كليه شكايات مرتبط با مراكز مشاوره كه شامل-1

  ،شكايت مراجعان از نحوه عملكرد حرفه اي مشاوران و روان شناسان -1-1

  ،مسئول فني مركز مشاوره ياشكايت مشاوران و روان شناسان از موسس  -2-1

  .شكايت متقاضياني كه در كميته گزينش علمي شهرستان مركز استان تاييد صالحيت نشده اند -3-1

  

   مصاحبه و گزينش علمي -2

 مصاحبه شوندگان) رزومه(بررسي سوابق علمي  -1-2
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كه در كميته گزينش علمي شهرستان مركز استان تاييد صالحيت علمي با افراد متقاضي و گزينش انجام مصاحبه  -2-2

  .نشده اند

تاسيس و مسئول فني و روان شناسان و مشاوران مراكز مشاوره  علمي با افراد متقاضيو گزينش انجام مصاحبه  -2- 3            

  تخصصي

 مصاحبه شوندگانتخصصي  -بررسي رويكرد علمي -4-2

  بررسي ويژگيهاي رفتاري و مهارتي مصاحبه شوندگان  -5-2

كارت هويت مي شود و كتبا به شهرستان مركز استان اعالم  اين موضوع، شود صالحيت متقاضي تاييد چنانچه -6-2

  .مي گردددر اشهرستان مركز استان صكميته گزينش علمي توسط حرفه اي 

متقاضي تا دو سال حق شركت در  ، دوش رد  استان ستادمتقاضي در كميته گزينش علمي در صورتي كه صالحيت  -7-2  

  .كميته گزينش علمي شهرستان مركز استان و ستاد استان را نخواهد داشت

( در صورتي كه صالحيت متقاضي رد شود و او نسبت به اين نتيجه اعتراض داشته باشد، الزم است اعتراض خود را  -8-2  

ارائه نمايد و تقاضاي ) دبير كميته گزينش علمي ( به صورت مكتوب به كارشناس مشاوره ستاد استان ) 2اعتراض شماره مطابق فرم 

  .مصاحبه مجدد نمايد

توسط كارشناس مسئول مشاوره اعتراض خود را مكتوب كرده است؛  2-7بند  طابقكه ممتقاضي رد صالحيت شده  -9-2  

  .معرفي مي گردد) سطح سوم گزينش( به كميته گزينش علمي ستاد كشور) دبير كميته گزينش علمي(ستاد استان 

  

 استانكارت هويت حرفه اي مشاوران و روان شناسان لغو  -3     

پيشنهاد كميته گزينش علمي  شكايات انجام شده واستناد لغو كارت هويت حرفه اي مشاوران و روان شناسان به   -1-3          

  .نظر تخصصي كميته گزينش علمي ستاد استان صورت مي گيرد شهرستان مركز استان و

توسط كميته گزينش علمي ستاد استان لغو گردد و آن فرد  روان شناس يا مشاوريچنانچه كارت هويت حرفه اي  -2-3

  ) فرم اعتراض پيوست مي باشد. (كند زم است اعتراض خود را مكتوبنسبت به اين موضوع اعتراض داشته باشد؛ ال

 حداكثر تا اعتراض راهاي فرم  تمام) دبير كميته گزينش علمي ستاد استان(، ستاد استان كارشناس مسئول مشاوره -3-3

ارسال نمايد تا در الزم است به معاونت مشاوره و امور روانشناختي ستاد كشور  ،هااز زمان مكتوب شدن اعتراض يك هفته

  .اولين جلسه كميته گزينش علمي ستاد كشور مطرح گردد
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استان انجام مي شود  و  ستادسال در كميته گزينش علمي  مدت يك تا سهبراي مدت لغو كارت هويت حرفه اي  -4-3

 .سال در كميته گزينش علمي ستاد كشور تصميم گيري مي شود 3 تر ازبراي مدت باال

معاونت مشاوره و كميته گزينش علمي ستاد كشور و هاي لغو كارت هويت حرفه اي متعاقبا توسط  شاخص : 11تبصره 

  .امور روانشناختي به استانها اعالم مي گردد

در كميته گزينش علمي شهرستان معترضي كه با وجود يك نفر ستاد استان  گزينش علميجلسات كميته  : 12تبصره 

مشاور يا / مسئول فني / اعم از موسس(يا يك مورد شكايت  تخلف گزارشيا يك  رد صالحيت شده استمركز استان 

  .حداقل يك بار در ماه برگزار گرددالزم است ) مراجع/ روانشناس

فرد متقاضي دريافت تاييد صالحيت علمي نبايد بيشتر از يك ماه در ستاد استان پشت نوبت بماند، معاون :  13 تبصره

  .با توجه به تعداد متقاضيان تعداد جلسات را بيشتر نمايد استان الزم است پيشگيري

  

  كشورستاد  كميته گزينش علمي – 3

  گزينش علمي ستاد كشور اعضاي كميته -الف 

 )رئيس كميته(مدير كل معاونت مشاوره و امور روانشناختي  .1

 )دبير كميته(كارشناس مسئول مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي  .2

حضور يك روان شناس .  سال تجربه كار باليني و آموزشي 10كارشناسي ارشد يا دكتراي روان شناسي باليني با حداقل نفر دو  .3

 .باليني در كميته ها الزامي است

سال تجربه آموزشي و كارمرتبط با  10دو نفر كارشناسي ارشد يا دكتراي روان شناسي در ساير گرايش ها يا مشاوره با حداقل  .4

 ره و خدمات روانشناختي حيطه مشاو

 يك روانپزشك باسابقه آموزشي و تجربه كاري مرتبط با حيطه خدمات روانشناختي  .5

  

  گزينش علمي ستاد كشورنحوه انتخاب اعضاي كميته  -ب 

انتخاب از استانها در خصوص افراد ذيصالح ساكن تهران جهت  ستاد كشور نظر سنجي معاونت مشاوره و امور روانشناختي -1

 كميته گزينش علمي ستادكشوراعضاي 
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 تجميع نظرات استانها -2

با استفاده از نظرات استانها ، مراكز دانشگاهي ، مراكز مشاوره و خدمات انتخاب افراد كميته گزينش علمي ستاد كشور  -3

 .و مراكز علمي معتبر روانشناختي بهزيستي استان تهران

 اختي ستاد كشور به استانها ارسال فهرست افراد منتخب معاونت مشاوره و امور روانشن -4

چنانچه هر يك از استانها با اعضاي منتخب براي كميته گزينش علمي كشوري موافق نباشند، الزم است عدم موافقت  -5

  .خود و علت آن را كتبا به معاونت مشاوره و امور روانشناختي اعالم نمايند

 كشورتاييد نهايي و صدور ابالغ براي اعضاي كميته گزينش علمي ستاد  -6

 ارسال فهرست نهايي اعضاي منتخب كميته گزينش ستاد كشور به استانها -7

  

  گزينش علمي ستاد كشورشرح وظايف كميته  -ج

  )ستاد استان و مركز استان شهرستان( سطح يك و سطح دو نظارت بر كميته هاي گزينش علمي -1

  مطروحه از كميته هاي گزينش علمي ستاد استانها رسيدگي به شكايات -2

  گزينش علميتعيين شاخص هاي صالحيت حرفه اي و مصاحبه هاي استاندارد  -3

 هاي مصاحبه علمي تعيين امتيازهاي شاخص -4

  كارت هويت حرفه اي لغو هاي تعيين شاخص -5

 ها استان ستادعلمي كميته هاي گزينش با موارد ارجاعي از  علمي انجام مصاحبه -6

دبير كميته گزينش علمي ستاد كشور، تاريخ و زمان برگزاري كميته گزينش علمي ستاد كشور را ظرف يك هفته  -7

 . به استان و فرد معترض اعالم ميكند 

در صورتيكه فرد معترض در كميته گزينش علمي ستاد كشور تاييد صالحيت شد؛ اين موضوع جهت صدور كارت  -8

  . شهرستان مركز استان به ستاد استان اعالم مي گردد هويت حرفه اي در كميته گزينش علمي

 و مشاورهتدوين دستورالعمل تخلفات حرفه اي حوزه روان شناسي  -9

 سال 3تصميم گيري در خصوص لغو كارت هويت حرفه اي براي مدت باالتر از  -10
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  شناسان و مشاورانبراي متقاضيان تاسيس يا مسئولين فني و روان  مراحل انجام گزينش علمي:  1فلوچارت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

٢٦تکميل فرم ماده   

 کارشناس مشاوره شھرستان مرکز استان
)دبير کميته(  

شھرستان مرکز  کميته گزينش علمی
 استان جھت بررسی ص,حيت علمی

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم روان  - 1

به آدرس ( LMSشناسان و مشاوران 

www.cpce.ir( 

از طريق سامانه   آزمون كتبي علمي - 2

LMS 

مطابق ادامه فرايند 
٢فلوچارت   

متقاضی تاسيس مرکز يا 
 دفتر مشاوره

 مسئول فنی مرکز مشاوره

روانشناسان و مشاوران شاغل 
 يا متقاضی کار در مراکز

 مشاوره

معرفی نامه از مسئول فنی 
 مرکز مشاوره
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 كميته هاي علمي شهرستان مركز استان و ستاد استان و ستاد كشور  در سطوح گزينش علمي – 2فلوچارت 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

كميته گزينش علمي -سطح اول

 شهرستان مركز استان

 اعتراض ندارد صدور کارت ھويت حرفه ای 

تکميل فرم اعتراض و  
تحويل به کارشناس 

مشاوره شھرستان مرکز 
 استان

به  مکتوب رد ص,حيت  اع,م
 کننده فردمرکز مشاوره معرفی 

 در خصوص عدم اجازه 

 تاييد ص,حيت رد ص,حيت

از گذشت يک متقاضی پس  اعتراض دارد
سال می تواند درخواست 

 مصاحبه مجدد نمايد

 اعتراض ندارد

تکميل فرم اعتراض و  
 تحويل به کارشناس

 ستادمشاوره  مسئول
 استان

کز ربه م مکتوب رد ص,حيت  اع,م
در خصوص  کننده فردمشاوره معرفی 

کارعدم اجازه   

 اعتراض دارد

سال می تواند  دومتقاضی پس از گذشت 
از کميته گزينش درخواست مصاحبه مجدد 

) سطح اول(علمی شھرستان مرکز استان 
 نمايد

كميته گزينش علمي - سطح دوم

استانستاد   

 تاييد ص,حيت رد ص,حيت

اع,م مکتوب به 
شھرستان مرکز استان و 

صدور کارت ھويت حرفه 
کميته گزينش   ای توسط

شھرستان مرکز علمی 
 استان

 ستاد استانبه  مکتوب رد ص,حيت  اع,م
 در خصوص عدم اجازه کار 

متقاضی پس از پرونده بسته می شود و
 سال می تواند درخواست سهگذشت 

از کميته گزينش علمی مصاحبه مجدد 
نمايد شھرستان مرکز استان  

 رد ص,حيت
 تاييد ص,حيت

كميته گزينش -سطح سوم

ستاد كشورعلمي   

 جھت استانستاد اع,م مکتوب به 
صدور کارت ھويت حرفه ای 

 کميته گزينش علمی توسط
 شھرستان مرکز استان
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  تخصصي مشاوره  گانه 9 مراكز متقاضيان تاسيس و مسئولين فني و روان شناسان و مشاوران گزينش علمي–4ماده 

الزم مشاوره تخصصي  گانه 9 مراكز ين فني و روان شناسان و مشاورانگزينش علمي جهت متقاضيان تاسيس و مسئول -1

  .دپذير نجاما غي مراكز مشاوره تخصصيهاي ابال طبق مندرجات دستورالعمل است

گزينش علمي  باشد؛ اشاره نشدهنحوه گزينش علمي  بهكز مشاوره تخصصي امر هاي دستورالعملهر كدام از  درچنانچه  -2

   .دگردمي رفا در كميته گزينش علمي ستاد استان انجام ص مراكز مشاوره تخصصيكليه افراد مرتبط با 

نفر دكتري يا كارشناسي ارشد متناسب با نوع  دومراكز مشاوره تخصصي الزم است مرتبط با جهت انجام مصاحبه با افراد  -3

  . شودافزوده  كميته گزينش علمي ستاد استان اعضايبه  مركز مشاوره تخصصي

الزم است  تخصصي اضافه مي شوند، متناسب با نوع مركز مشاوره ستاد استان ي كه به كميته گزينش علميد جديدافرا -4

را طي  )استنحوه انتخاب اعضاي كميته علمي ستاد استان كه در خصوص ( 3ماده  قسمت ب بند دو  6الي  1مراحل تمام 

  . نمايند

رد شود و او نسبت به اين نتيجه اعتراض داشته باشد، مرتبط با مراكز مشاوره تخصصي در صورتي كه صالحيت متقاضي  -5

دبير كميته گزينش ( به صورت مكتوب به كارشناس مشاوره ستاد استان ) مطابق فرم پيوست( اعتراض خود را الزم است 

  .ارائه نمايد و تقاضاي مصاحبه مجدد نمايد) علمي 

اعتراض خود را مكتوب كرده است؛ توسط كارشناس مسئول مشاوره ستاد  5متقاضي رد صالحيت شده كه مطابق بند  -6

  .معرفي مي گردد) سطح سوم گزينش(به كميته گزينش علمي ستاد كشور ) گزينش علمي دبير كميته(استان 

در كميته گزينش علمي ستاد استان رد شود، متقاضي مرتبط با مراكز مشاوره تخصصي در صورتي كه صالحيت متقاضي  -7

  .مي تواند پس از شش ماه تقاضاي مصاحبه مجدد نمايد

مراكز مشاوره تخصصي براي بار دوم در كميته گزينش علمي ستاد استان رد  در صورتي كه صالحيت متقاضي مرتبط با -8

و كميته گزينش علمي ستاد استان تا دو . شود تاييد صالحيت صرفا منوط به نظر كميته گزينش علمي ستاد كشور مي باشد

  .سال نمي تواند در خصوص صالحيت علمي اين متقاضي اعالم نظر نمايد

سال حق شركت در كميته  يكمتقاضي تا  ،دوشكشور رد  ستادقاضي در كميته گزينش علمي متدر صورتي كه صالحيت  -9

 .گزينش علمي ستاد استان را نخواهد داشت
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در صورتي كه صالحيت متقاضي مرتبط با مراكز مشاوره تخصصي براي بار دوم در كميته گزينش علمي ستاد كشور رد   -10

 .ل نمي تواند در خصوص صالحيت علمي اين متقاضي اعالم نظر نمايدكميته گزينش علمي ستاد كشور تا دو سا. شود

  

  

  افراد مرتبط با مراكز مشاوره تخصصي در ستاد استان و ستاد كشور گزينش علمي – 3فلوچارت 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 اعتراض ندارد

تکميل فرم اعتراض و  
 تحويل به کارشناس

 ستادمشاوره  مسئول
 استان

کز ربه م مکتوب رد ص,حيت  اع,م
در خصوص  کننده فردمشاوره معرفی 

کارعدم اجازه   

 اعتراض دارد

می تواند شش ماه  متقاضی پس از گذشت
از کميته گزينش درخواست مصاحبه مجدد 

نمايد) سطح دوم(علمی ستاد استان   

 تاييد ص,حيت رد ص,حيت

کارت ھويت حرفه ای صدور 
کميته گزينش علمی   توسط

 ستاد استان

 ستاد استانبه  مکتوب رد ص,حيت  اع,م
 در خصوص عدم اجازه کار 

متقاضی پس از پرونده بسته می شود و
 سال می تواند درخواست يکگذشت 

از کميته گزينش علمی مصاحبه مجدد 
نمايد ستاد استان  

 رد ص,حيت
 تاييد ص,حيت

كميته گزينش -سطح سوم

ستاد كشورعلمي   

)جهت مراكز مشاوره تخصصي(   

 جھت استانستاد اع,م مکتوب به 
صدور کارت ھويت حرفه ای 

 ستاد کميته گزينش علمی توسط
 استان

كميته گزينش - سطح دوم

  استانستاد علمي 

)جهت مراكز مشاوره تخصصي(  
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  كارت هويت حرفه اي –5ماده 

كه اجازه ارائه خدمات حرفه اي است مسئولين فني و روان شناسان و مشاوراني  ويژهصرفا كارت هويت حرفه اي  -1

  . را دارند در مراكز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزيستيروانشناختي يا مشاوره اي 

يا خدمات اي در صورتي مي تواند كارت هويت حرفه اي داشته باشد و به ارائه خدمات مشاوره موسس مركز مشاوره  : 14تبصره 

  .بپردازد كه صالحيت علمي وي در كميته گزينش علمي به عنوان يك روانشناس يا مشاور حرفه اي تاييد شده باشدروانشناختي 

در كارت هويت حرفه اي عالوه بر نام و نام خانوادگي ، مقطع و مدرك تحصيلي و گرايش ، نام استان، حوزه فعاليت اصلي  -2

به  LMSكه در هنگام ثبت نام در سامانه ( يك كد شناسه فردي، كد ملي و ...) وان، خانواده وبه عنوان مثال كودك و نوج(

 . درج خواهد شد) به فرد متقاضي تعلق مي گيرد www.cpce.irآدرس 

در هر يك از مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي  كارت هويت حرفه ايمشاوران و روان شناسان مي توانند با دارا بودن  -3

 . تحت نظارت سازمان بهزيستي مشغول فعاليت شوند

   .در كارت هويت حرفه اي در قسمت حوزه فعاليت ها حداكثر سه حوزه اصلي مي تواند درج گردد:  15 تبصره

منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي برنامه اعتبار كارت هويت حرفه اي مشاوران و روان شناسان يك ساله بوده و تمديد آن  -4

 .خواهد بود ) LMS(آموزش مداوم مشاوران و روانشناسان بر اساس دستورالعمل هاي مرتبط در سامانه آموزش مجازي 

كارت هويت حرفه اي مسئولين فني و روان شناسان و مشاوران مراكز و دفاتر مشاوره عمومي توسط كميته گزينش علمي  -5

مسئولين فني و روان شناسان و مشاوران مراكز و دفاتر مشاوره شهرستان مركز استان صادر مي گردد و كارت هويت 

 .تخصصي توسط كميته گزينش علمي ستاد استان صادر مي گردد
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  :مشاوران و روانشناسانهويت حرفه اي  نمونه روي كارت

 مرکز مشاوره عمومی

   

 كارت هويت مشاوران و روانشناسان

  :نام و نام خانوادگي

  :كدملي

  ::شناسه فرديكد  

  :مدرك تحصيلي و گرايش

  :مقطع تحصيلي

  مهر و امضاء                                                                             :                                  ها حوزه فعاليت

مهر و 

  هولوگرام

  عكس 

  

  

  

  :مركز مشاوره عمومي فني نمونه روي كارت مسئول

 مرکز مشاوره عمومی

   

 كارت هويت مشاوران و روانشناسان

  :نام و نام خانوادگي

  :كدملي

  ::شناسه فرديكد  

  :مدرك تحصيلي و گرايش

  :مقطع تحصيلي

  مهر و امضاء.......                                                                      مسئول فني مركز مشاوره 

مهر و 

  هولوگرام

  عكس 
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  :نمونه روي كارت هويت حرفه اي مشاوران و روانشناسان مراكز مشاوره تخصصي

  .....مرکز مشاوره تخصصی

  

 كارت هويت مشاوران و روانشناسان

  :نام و نام خانوادگي

  :كدملي

  ::شناسه فرديكد  

  :مدرك تحصيلي و گرايش

  :مقطع تحصيلي

  مهر و امضاء:                                                                                                               ها حوزه فعاليت

مهر و 

  هولوگرام

  عكس 

  

  

  

  :نمونه پشت كارت

  

  :                                                 شهرستان                :                                                    استان

  :تاريخ صدور

  :مدت اعتبار

  .اين كارت بدون هولوگرام فاقد اعتبار است

ارسال ) شماره صندوق پستي بهزيستي استان( آن را به صندوق پستي داز يابنده اين كارت تقاضا مي شو

  .نمايد
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و آزمون افرادي كه داراي پروانه سازمان نظام روان شناسي و مشاوره مي باشند، از گذراندن مراحل كميته گزينش علمي  : 16تبصره 

مي باشند؛ ولي جهت دريافت كارت هويت حرفه اي از سازمان بهزيستي و گزينش عمومي مي بايست اقدام معاف  LMS علمي 

پروانه روانشناسي و مشاوره از سازمان نظام  ؛در پايان هر ماه از افرادي كه اعالم نموده اندسازمان بهزيستي استان  :17تبصره . نمايند

  . مي گرددمكاتبه سازمان ياد شده  ستعالم، بامي نمايد و به منظور ا ستي تهيهفهر ؛دارند

يك ماه پس از استعالم، به منزله تاييد استعالم هاي صورت . ا.ا.پاسخ دهي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جعدم  :18تبصره 

  .گرفته از طرف سازمان بهزيستي استان مي باشد

 

 رداخت حق الزحمه پ  – 6ماده 

دبير كميته هاي شهرستانهاي مركز استان و ستاد استان، تعداد جلسات تشكيل شده به همراه حق الزحمه  الزم است -1

اساتيد و مدعوين صاحب ابالغ در كميته هاي گزينش علمي را محاسبه و به معاونت مشاوره و امور روانشناختي ارسال 

 .نمايند

حمه اساتيد و مدعوين صاحب ابالغ در كميته هاي گزينش علمي پس از تاييد معاونت مشاوره و امور روانشناختي حق الز  -2

 .  به صورت فصلي در اعتبارات استان لحاظ خواهد شد

برگزار شده صورتجلسه تهيه و در بايگاني نگهداري گزينش علمي بايستي از جلسات دبيران كميته هاي گزينش علمي  -3

قرار استان يا ستاد كشور  نظارت در اختيار كارشناسان ستاد جلسات بايستي در هنگامذكر است؛ اين صورتالزم به . دنكن

  .گيرد

  

  

  

  

  



١٨ 

 

  

  

  

  

  

  

  ھا پيوست
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  گزينش علمي شهرستان مركز استان در كميته  جدول امتياز دهي جهت تاييد صالحيت حرفه اي

  

  :تاريخ جلسه                             :         نوع درخواست :                                    نام و نام خانوادگي 

مطابق  حداكثر امتياز اعضاي كميته

  شاخص ها

 توضيحات امتياز كسب شده

    بالينيروان شناس 

    مشاور

    روانپزشك

 

    ترد صالحي           :                                 تاييد صالحيت ..................                          : جمع نمرات 

 

 

 

:) رئيس كميته( شهرستان مركز استانبهزيستي رئيس اداره  نام و نام خانوادگيو  امضاء  

:) دبير كميته( امضاء و نام و نام خانوادگي كارشناس مشاوره بهزيستي شهرستان مركز استان   

: روان شناس باليني نام و نام خانوادگي و امضاء  

:مشاور خانوادگينام و نام  و امضاء  

:روانپزشك نام و نام خانوادگي و امضاء  

 

 



٢٠ 

 

  

  جدول امتياز دهي جهت تاييد صالحيت حرفه اي در كميته گزينش علمي ستاد استان

  

  :تاريخ جلسه :                                     نوع درخواست :                                    نام و نام خانوادگي 

مطابق حداكثر امتياز  كميتهاعضاي 

 شاخص ها 

 توضيحات امتياز كسب شده

    بالينيروان شناس 

    مشاور

    روانپزشك

 

:   رد صالحيت :                                            تاييد صالحيت : ..................                          جمع نمرات   

 

 

 

:) رئيس كميته( معاون پيشگيري استان خانوادگينام و نام و  امضاء  

):دبير كميته(كارشناس مسئول مشاوره استان  نام و نام خانوادگيو  امضاء  

:روان شناس باليني نام و نام خانوادگي و امضاء  

:مشاور نام و نام خانوادگي و امضاء  

:روانپزشك نام و نام خانوادگي و امضاء  

 

 



٢١ 

 

  استان ستاد گزينش علميجدول امتياز دهي جهت تاييد صالحيت حرفه اي در كميته 

  براي متقاضيان مراكز مشاوره تخصصي

  :تاريخ جلسه :                                     نوع درخواست :                                    نام و نام خانوادگي 

مطابق  حداكثر امتياز اعضاي كميته

 نظر اعضاي جلسه 

 توضيحات امتياز كسب شده

    بالينيروان شناس 

متناسب با نوع درخواست يا مشاور روان شناس 

 مركز مشاوره تخصصي

   

متناسب با نوع درخواست يا مشاور روان شناس 

 مركز مشاوره تخصصي 

   

     مشاور

    روانپزشك

 

   رد صالحيت                      :                       تاييد صالحيت : ..................                          جمع نمرات 

 

:)رئيس كميته( معاون پيشگيري استانخانوادگي نام و نام و  امضاء  

):كميتهدبير ( كارشناس مسئول مشاوره استان  نام و نام خانوادگيو  امضاء  

:روان شناس باليني نام و نام خانوادگي و امضاء  

:)متناسب با نوع درخواست مركز مشاوره تخصصي(يا مشاور  روان شناس نام و نام خانوادگي و امضاء  

:)متناسب با نوع درخواست مركز مشاوره تخصصي( يا مشاور روان شناسنام و نام خانوادگي  و امضاء  

:مشاورنام و نام خانوادگي  و امضاء  

:روانپزشك نام و نام خانوادگي و امضاء  



٢٢ 

 

 

  فرم رزومه جهت اعضاي كميته گزينش علمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وابق تحصيليس  

 تاريخ فراغت از تحصيل كشور شهر دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلي رشته تحصيلي

      

      

      

      

 

 

 

: نام  

: نام خانوادگي  

: تاريخ تولد  

: وضعيت تاهل  

: آدرس محل كار  

: آدرس پست الكترونيك  

: شماره تماس ثابت و همراه   



٢٣ 

 

 سوابق پژوهشي

دانشگاه تحقيقاتي مصوبهاي  طرح  

 عنوان

 وضعيت فعلي طرح نوع فعاليت در طرح

  همكار مجري 
درحال كارشناسي معاونت پژوهشي 

امضا قرارداد -دانشگاه  
 پايان يافته در حال اجرا

      

      

 

 

  هاي علمي كنفرانس وارائه مقاله در همايش 

 نوع ارائه  تاريخ محل ارائه نام همايش، كنفرانس عنوان مقاله

   
  

     

 

 

 

ترويجي مجالت علمي پژوهشي و علميارائه مقاله در    

مجلهنام  عنوان مقاله  شماره مجله تاريخ چاپ 

    

    

 

 



٢٤ 

 

 جشنواره 

اثرعنوان   نوع اثر سال  محل ارائه 

    

    

 

 تاليف كتاب

كتابعنوان   شابك سال چاپ انتشارات 

    

    

 

 

 داوري مجالت و همايش ها

مجله/همايشعنوان  دانشگاه/شهر   سال 

   

   

 

دوره/ تدريس كارگاه   

كارگاهعنوان  سازمان/دانشگاه/شهر   سال ساعت دوره 

    

    



٢٥ 

 

همايش/ كارگاهشركت در   

همايش/كارگاهعنوان  سازمان/دانشگاه/شهر   سال ساعت دوره 

    

    

 

علمي -مسئوليت هاي اجرايي   

 شروع و پايان فعاليت نوع مسئوليت عنوان 

   

   

 

 

اجتماعي -برگزاري و مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي  

 سال نوع مسئوليت سطح عنوان 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



٢٦ 

 

  1فرم اعتراض 

  رياست محترم كميته گزينش علمي شهرستان       

  با سالم و احترام 

اينجانب                                          نسبت به نتيجه مصاحبه علمي خود در كميته گزينش به استحضار مي رساند؛ 

دستور فرماييد؛ نسبت به انجام خواهشمند است؛ لذا . برگزار شده در تاريخ              اعتراض دارم             علمي شهرستان 

  . مصاحبه مجدد با اينجانب در كميته گزينش علمي ستاد استان اقدام الزم معمول گردد

درخواست پس از گذشت يك سال مي توانم  عدم اعتراض ضمنا اينجانب از اين موضوع مطلع هستم كه در صورت

ولي اعتراض اينجانب در حال حاضر به اين معني است كه در كمتر از يكماه مورد . نمايماز همين كميته مصاحبه علمي مجدد 

رد موكميته تا دو سال آن در صورت رد صالحيت در  اما؛ مصاحبه علمي مجدد در كميته گزينش علمي ستاد استان قرار خواهم گرفت

كمتر از باز در ) 2سطح (به نتيجه كميته گزينش علمي ستاد استان در صورت اعتراض مجدد . گرفتمصاحبه علمي قرار نخواهم 

در صورت رد صالحيت در ستاد كشور تا سه سال به مورد مصاحبه علمي قرار خواهم گرفت اما ) 3سطح (سطح ستاد كشور يكماه در 

سطوح مختلف سازمان بهزيستي درخواست مصاحبه و گزينش هيچ عنوان نمي توانم از هيچ يك از كميته هاي گزينش علمي در 

   .علمي نمايم

  

  ....................................نام و نام خانوادگي            

  ..........................تاريخ            

  .......................امضا            

  

  

  

  

  

  



٢٧ 

 

  2فرم اعتراض 

         ستاد استانرياست محترم كميته گزينش علمي 

  با سالم و احترام 

به استحضار مي رساند؛ اينجانب                                          نسبت به نتيجه مصاحبه علمي خود در كميته گزينش 

لذا خواهشمند است؛ دستور فرماييد؛ نسبت به انجام . علمي ستاد استان               برگزار شده در تاريخ              اعتراض دارم

  . جانب در كميته گزينش علمي ستاد كشور اقدام الزم معمول گرددمصاحبه مجدد با اين

سال مي توانم درخواست مصاحبه  دوضمنا اينجانب از اين موضوع مطلع هستم كه در صورت عدم اعتراض پس از گذشت 

ي است كه در كمتر ولي اعتراض اينجانب در حال حاضر به اين معن. نمايمگزينش علمي شهرستان مركز استان علمي مجدد از كميته 

قرار خواهم گرفت؛ اما در صورت رد صالحيت در ستاد كشور كشور از يكماه مورد مصاحبه علمي مجدد در كميته گزينش علمي ستاد 

تا سه سال به هيچ عنوان نمي توانم از هيچ يك از كميته هاي گزينش علمي در سطوح مختلف سازمان بهزيستي درخواست مصاحبه 

  . ايمو گزينش علمي نم

  

  ....................................نام و نام خانوادگي            

  ..........................تاريخ            

  .......................امضا            

  


