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  نام خداوند حكيم به

مجلس شوراي اسالمي و جزء  27/11/80قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  26ماده  6نظر به اينكه مطابق  بند 

شناختي  رواناحكام دائم برنامه ششم توسعه، صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و  57بند پماده  8

باشد؛ اين دستورالعمل جهت اجرايي شدن   بر عهده سازمان بهزيستي كشور ميشناسي هاي روان اجتماعي و همچنين كلينيك

شوراي معاونين سازمان بهزيستي، توسط مركز  1395مصوب   26 هنامه داخلي  ماد آيين 6هاي آن و بند  نامه ينيمفاد فوق و آ

ها خواهد  صدور پروانه در ستاد مركزي و استانهاي  ها و كميسيون توسعه پيشگيري تهيه شده است و مبناي كار بهزيستي استان

  .بود

تجربه در قلمرو ارائه خدمات گيري از كادري متخصص و با ا بهرهدر راستاي تخصصي نمودن مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره، ب

 .رديدازدواج و خانوادهتدوين گروانشناختي تخصصي  خدماتو  ايدستورالعمل مراكز مشاوره شناختي و مشاوره روان

، 1391و بازنگري آن در سال  1385با گذشت يك دهه از تدوين و ابالغ دستورالعمل تاسيس مراكز مشاوره تخصصي در سال     

مشاوره و امور  معاونتها و با توجه به سياست  پس از دريافت بازخوردهاي متعدد از كارشناسان مسئول مشاوره استان

به همين منظور كميته تخصصي ازدواج و خانواده در . و بازنگري شد شناختي، بازنگري آن مجدداًدر دستور كار قرار گرفت روان

شناختي تشكيل گرديد و جلسات متعددي طي ساعات متمادي با حضور كارشناسان دفتر و اساتيد  معاونت مشاوره و امور روان

اين دستورالعمل بازنگري شد  1394و در سال  گرديد و بر روي مفاد دستورالعمل بحث و تبادل نظر شدمجرب دانشگاهي برگزار

خدمات مشاوره و مراكز «دستورالعمل  انجام شد و نهايتا بهبازنگري جامعدر مفاد دستورالعمل مذكور  1399مجددا در سال  . 

  .تغيير يافت » ازدواج و خانوادهروانشناختي تخصصي 
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  ريف اتع- 1 هادم

 12تا  1موضوع بندهاي  تاسيس ، اداره وانحالل مراكز و موسسات غيردولتي تحت نظارت سازمان  ـ دستورالعمل 1

منظور دستورالعملي است كه در آن نحوه صدور و تمديد پروانه فعاليت :قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 26 هماد

  .شود خوانده مي »26ماده « غيردولتي موسساتمراكز و دستورالعملبعد شرح داده شده است و من

 26ماده و آيين نامه داخلي دستورالعملبيني شده در اين  اي است كه پس از طي مراحل پيش نامه موافقت:موافقت اصـوليـ  2

سازي ساختمان، تجهيز و تامين  شود تا نسبت به آماده ماه براي متقاضيان صادر مي 18استان با اعتبار  26توسط كميسيون ماده 

بار و به مدت شش  شايان ذكر است، اعتبار موافقت اصولي تنها يك. هاي الزم اقدام نمايند نيروي انساني مورد نياز و كسب تاييديه

  .ماه قابل تمديد است

نيروي انساني مورد نياز  مجوزي است كه براي شروع و تداوم فعاليت مركز پس از تجهيز و تامين و معرفي:ـ پروانه فعاليت 3

  .شود صادر مي

شده، يك يا چند مجوز صادره از  بيني شود كه پس از طي مراحل پيش به شخص حقيقي يا حقوقي اطالق مي: صاحب امتيازـ  4

غيردولتي ه صاحب امتيازپروانه فعاليت را دريافت و اقدام به تاسيس مركز يا  يا سوي سازمان بهزيستي اعم از پروانه تاسيس

 .نمايد مي

به بهزيستي استان معرفي ) حقيقي يا حقوقي(شخص حقيقي واجد شرايطي است كه از طرف صاحب امتياز : مسئول فنيـ  5

شود تا در مركز مربوطه مطابق  بهزيستي استان، براي وي پروانه مسئول فني صادر مي 26شود و پس از تاييد كميسيون ماده  مي

  .انجام وظيفه نمايدبا دستورالعمل تخصصي 

توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كه  است يحلم:ازدواج و خانواده تخصصيشناختي  روان خدمات مشاوره ومركز - 6

و ساير اي شناختي و مشاوره خدمات تخصصي روانشود و تحت نظارت آن سازمان  سيس مياكسب پروانه از سازمان بهزيستي ت

  .دهد را ارائه ميازدواج و روان درماني خانواده اعم از گروهي ، خانوادگي  ، زوجي يا فردي  حوزهخدمات مرتبط با 

كار آزمايي باليني ، شامل تشخيص و درمان مشكالت ارتباطي ، مشكالت و اختالالت رواني و اجتماعي در  :ازدواج و خانواده 

اي نظريه هاي روان درماني و سيستم هاي خانواده و فنون برد حرفه ستلزم كارزمينه فردي ، زناشويي ، ازدواج و خانواده است كه م

در ازدواج و خانواده واحد درماني ، صرفا يك فرد نيست بلكه مجموعه روابطي است كه فرد درآن قرار . آن در اين زمينه مي باشد 
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اري با متخصصان مراقبت سالمت و ساير دارد حتي اگر صرفا يك نفر مراجعه نمايد همچنين ازدواج و خانواده شامل ارجاع و همك

  .متخصصان در صورت نياز است

  هدف - 2هادم

رشد و بهزيستي از پيشگيري، تند از رعبادرماني  ازدواج و خانوادهتخصصيشناختي  روان خدماتو سيس مركزمشاوره اهدف از ت

  .است درماني خانوادهازدواج و روان حوزهمرتبط با خدمات تخصصي ، مشاوره و درمان  و سايرآموزش طريق 

  مركز شرح وظايف - 3ماده 

  )حضوري ( خانوادهروان اي و ساير خدمات مرتبط با سالمت شناختي و مشاوره ارائه خدمات تخصصي روان - 3-1

هاي مرتبط نظير روانپزشكي، روانشناسي، مشاورهو مددكاري و  تشكيل تيم تخصصي متشكل از متخصصين كليه حوزه - 3-2

  مشكالت خانوادههاي تخصصي مرتبط با اختالالت و  زيرگروه

  خانوادهنيازسنجي و آموزش به متخصصان حوزه  - 3-3

  مشكالت خانوادهاختالالت و  در بارهنيازسنجي و آموزش به مراجعين - 3-4

  شرايط دستورالعمل مربوطهمبتني ر )تلفني( غير حضوري  مشاوره- 3-5

ها و نهادهاي اجتماعي براي انجام  هاي كار، ادارات و ساير سازمان اري با مدارس، محيطايجاد ارتباط و انعقاد قرارداد همك -3-6

  اي و ارتقاي سالمت روان اعضاي خانواده هاي مشاوره مداخله

متقاضي  شرايط و مدارك الزم براي صدور موافقت اصولي و صدور و تمديد پروانه فعاليت -4ماده 

  تاسيس مركز

  اشخاص حقيقي) الف

  :رعايت موارد ذيل نيز الزامي است ،)26ماده (غيردولتي موسساتعالوه بر شرايط و مدارك مندرج در دستورالعمل مراكز و 

ازدواج و خانوادهباشند و خدمات روانشناختي تخصصي مشاورهتوانند متقاضي تاسيس مركز  دارندگان مدارك تحصيلي ذيل مي

:  
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اجتماعي ، ،عمومي ،تربيتي ،باليني(با گرايشهاي شناسي روان مشاوره خانواده ،دكتري يا كارشناسي ارشدمدرك ارا بودن د -1

 )خانواده درماني 

ازدواج و  روان درماني تخصصيمشاوره و خدمات روانشناختي مرتبط بودن دو مقطع تحصيلي متقاضيان تاسيس مركز :1تبصره 

  .الزامي است خانواده 

  .مورد تاييد استيا دكتري تجربه كار عملي قبل و بعد از كسب مدرك كارشناسي ارشد :2تبصره 

ارائه گواهي از ( ازدواج و خانوادهمرتبط با حوزه  )عملي و آموزشي(بالينيساعت تجربه كار  800دارا بودن حداقل -2

  )بهزيستي هاي علمي معتبر،مراكز دانشگاهي و ساير مراكز و دفاتر مورد تاييد سازمان انجمن

مشاوره و  امتيازبندي جهت متقاضيان تاسيس و مسئولين فني مركز«امتياز از موارد ذكرشده در جدول  80كسب حداقل  -2

  .»ازدواج و روان درماني خانوادهتخصصي خدمات روانشناختي 

 هاي مداخالتي قابليتو عمومي و مبني بر دارا بودن صالحيت علمي  ارزيابي سازمان بهزيستيتاييديه كميته ارائه -4

  جمهوري اسالمي ايران ازمان نظام روانشناسي و مشاورهساشتغال از پروانه شماره نظام و دارا بودن -5

يد سازمانبهزيستي يمورد تامرتبط تخصصي حضوري و غيرحضوري هاي آموزشي  گذراندن دوره ،براي تمديد پروانه فعاليت- 6

 .ضروري است) ساعته 8روز كارگاه  9معادل (ساعت  72ساالنه (LMS)منطبق با سامانه آموزش مداوم مشاوران و روانشناسان 

ناشنوابالمانعاست؛ مشروط بر /شنوا نابينا و كم/بينا حركتي و افراد كم-صدور مجوز جهت افراد داراي معلوليت جسمي :3تبصره 

  .ايجاد نكند 5در ماده  صاحب امتيازها محدوديتي در اجراي وظايف  اينكه اين معلوليت

  اشخاص حقوقي) ب

 موسساتدر صورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد، عالوه بر شرايط مندرج براي اشخاص حقيقي و دستورالعمل مراكز و 

 :ط ذيل نيز باشدايبايست داراي شر ، مي)26ماده (غيردولتي

هاي مورد تاييد سازمان  هاي مشاوره و ارتقاي سالمت روان و در چارچوب اساسنامه با فعاليتاهداف اساسنامه آن مرتبط -1

 .بهزيستي باشد

هاي  گرايشيكي از داراي مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد روانشناسي در موسسه ضروري است حداقل يك نفر از اعضاي  -2

 .مديره نيز باشد تاو عضو هيبوده مشاوره خانواده يا  درماني خانوادهروانشناسيباليني، تربيتي، عمومي، 

 .ضروري است ايشانهاي تخصصي براي  دارا بودن تجارب كاري و گذراندن دوره -3
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  شرح وظايف صاحب امتياز مركز - 5ماده 

  )قابل تفويض به مسئول فني مركز(ـ مديريت مالي مركز 1

  شده هاي انجام فقل فني طبق توائوتامين حقوق كليه كاركنان و مس ،مركزـ عقد قرارداد با همكاران 2

  مركزپاسخگويي به ادارات دولتي در زمينه مسائل مالي و اداري  -3

  معرفي مسئول فني واجد شرايط -4

  .ل فني بدون دخالت در مسايل علمي و تخصصيئونظارت بر حضور و حسن انجام وظيفه مس -5

  هاي مرتبط ها، دستورالعمل نامه ها، آيين استانداردها، معيارها، موازين، مقررات، قوانين، بخشنامهرعايت كليه  - 6

  هاي ابالغي سازمان بهزيستيدها و استاندار معيارهاي تخصصي بر اساس دستورالعمل بامين نظرات مسئول فني منطبق ات -7

و مسئول فني و بازخوردهاي  صاحب امتياز، مسئول فني نباشد مستندسازي تعامالت تخصصي صاحب امتيازدر صورتي كه  -8

  .گرفته الزامي است شده و اقدامات انجام تخصصي  و عمومي ارائه

 كارگيري يا قطع همكاري با مشاورين ل فني در زمينه بهئوهمكاري با مس -9

براي قطع همكاري نظر هريك از . الزم است صاحب امتيازل فني و ئومس كارگيري مشاورين نظر مثبت هر دو نفر براي به:1تبصره 

تواند داليل خود را مبني بر عدم همكاري  چنانچه نظر مسئول فني در اين خصوص تامين نشود مي.االجراست دو نفر كافي و الزم

  .مشاور مربوطه كتبا به سازمان بهزيستي اعالم نمايد

  با سازمان بهزيستي يا ساير ادارات و نهادها در حوزه وظايف مربوطهانجام مكاتبات رسمي و اداري  -10

  مركزهاي  مندي از توان تخصصي بخش غيردولتي در جهت ارتقا و گسترش فعاليت بهره -11

  هاي فني مركز و پذيرفتن مسئوليت حقوقي آن تاييد گزارش-12

صاحب باشدو  مي )26ماده (غيردولتي موسساتمراكز و مسئول فني صرفادر قالب شرايط مندرج در  تغيير يا بركناري -13

  .اعالم نمايدبه سازمان بهزيستي  جايي و تغيير مسئول فني و پرسنل را كتبا هبايستهرگونه جاب ميامتياز

  ...)اعم از پرسنل و(تهيه فايل الكترونيكي و نسخه چاپي قراردادهاي حقيقي و حقوقي مركز -14

 مركزعنوان مسئول فني  تواند خود به ، ميذكرشده در اين دستورالعملفقط در صورت دارا بودن شرايط  صاحب امتياز:2تبصره 

  .نيز پروانه دريافت نمايد
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تواند برخي يا كليه وظايف خود را به فرد ديگريتفويض كند ولي در هر صورت مسئوليت پاسخگويي در  مي صاحب امتياز  -15

 .به سازمان بهزيستي و ساير ادارات مرتبط، با خود ايشان خواهد بود صاحب امتيازحوزه وظايف 

صاحب امتياز مركز مي بايست كليه نيروهاي مركز مشاوره را در سامانه سنترز سازمان بهزيستي ثبت نمايد و در صورت - 16

  .رددگ اعمال)/http://centers.behzisti.net(تغيير نيروها، تغييرات بالفاصله در سامانه سنترز 

  

  و تمديد پروانه مسئول فني مركزشرايط و مدارك الزم جهت صدور  - 6ماده 

 شرايط و مدارك

  .دارا بودن شرايط ذيل نيز الزامي است ،)26ماده (عالوه بر شرايط و مدارك مندرج در دستورالعمل مراكز و موسسات غيردولتي

 مشاوره خانواده،) خانواده درماني(با گرايش  روانشناسي رشته  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري يا حداقل كارشناسي ارشد -1

الزامي ازدواج و خانواده شناختي تخصصي  مركز مشاوره و خدمات روان مسئول فنيمرتبط بودن دو مقطع تحصيلي  :1تبصره 

  .است

  .است مورد تاييديا دكتري قبل و بعد از كسب مدرك كارشناسي ارشد مرتبط، تجربه كار عملي :2تبصره 

هاي علمي معتبر،مراكز  ارائه گواهي از انجمن(ازدواج و خانواده ساعت تجربه كار باليني مرتبط با حوزه  800دارا بودن حداقل -2

  )دانشگاهي و ساير مراكز مورد تاييد سازمان بهزيستي

مشاوره امتيازبندي جهت متقاضيان تاسيس و مسئولين فني مركز تخصصي (امتياز از موارد ذكرشده در جدول  110كسب -3

  ).ازدواج و روان درماني خانواده 

  هاي مداخالتي مبني بر دارا بودن صالحيت علم و عمومي و قابليت ارزيابي سازمان بهزيستيدريافت تاييديه كميته  -4

  ام روانشناسي و مشاورهزمان نظاي سا پروانه صالحيت حرفهشماره نظام و ارا بودن د-5

هاي آموزشي تخصصي مورد  دوره) ساعته 8روز كارگاه  9معادل (ساعت  72ساالنه گذراندن مسئول فني براي تمديد پروانه  - 6

 .ضروري است(LMS)منطبق بر سامانه آموزش مداوم مشاوران و روانشناسان  يد سازمان بهزيستي يتا

  .حركتي بالمانع است-معلوليت جسميصدور مجوز جهت افراد داراي :3تبصره 
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 شرح وظايف مسئول فني - 7ماده 

  هاي ابالغي از طرف سازمان بهزيستي ها، دستورالعمل اجراي استانداردها، بخشنامه-1

  مركزدر اي و اخالقي  رعايت ضوابط حرفه -2

همكاران متخصص تاييد صالحيت علمي نيروهاي تخصصي مركز مطابق دستورالعمل گزينش علمي و تاييد سالمت روان  -3

 )صاحب امتيازشده از طرف  در حيطه فعاليت تخصصي اعالم( صاحب امتيازبا هماهنگي با  مركز

  از جنبه علمي و اخالقي مركزشاغل به كار در  انو روانشناسان فعاليت مشاوراستانداردها و نظارت بر  -4

در تابلو اعالنات مركز در معرض ديد مراجعان  مسئول فني بايد مطابق با پروانه(مركزكه برنامه مشخص آن در حضور فعال  -5

  .صورت كتبي به اطالع ناظر سازمان بهزيستي در استان نيز برسد ساعات حضور مسئول فني به. نصب گردد

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   26نامه داخلي ماده  ينيمطابق با آل فني ئومدت مس مرخصي طوالني :1تبصره

  .خواهد بود

 .مسئول فني ملزم است حضور خود را در دفتر يا سيستم الكترونيكي حضور و غياب مركز ثبت نمايد - 6

  )در صورت تفويض از سوي مؤسس( آن و رسيدگي به گردش مالي مركزمديريت داخلي  -7

به ) صورت تصادفي هب(باشد و نوع نظارت در اين خصوص  عهده مسئول فني مي رمسئوليت تخصصي پرونده كليه مراجعان بـ  8

همراه تاريخ، ذكر نام و  ها در هفته به پرونده پنجم  الزم به ذكر است ثبت نظرات تخصصي در حداقل يك. باشد تشخيص وي مي

  .مسئول فني الزامي است يامضا

  در مواقع لزوم مركزخوردهاي شفاهي يا كتبي به مشاوران و صاحب امتياز ارايه باز -9

مكاتبه  با سازمان بهزيستيدر صورت لزوم  شده در اين دستورالعمل در حيطه وظايف تعريفموظف است ل فني ئومس -10

  .نمايد

  شده از سوي سازمان بهزيستي كشور نظارت بر رعايت تعرفه ابالغ -11

  شده از سوي سازمان بهزيستي هاي آموزشي اعالم ها و دوره همايش شركت در جلسات، -12
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در حوزه مسايل تخصصي مرتبط با  مركزشده از سوي مراجعين و نيروي انساني شاغل در  رسيدگي به شكايات مطرح -13

  شناختي اي و روان خدمات مشاوره

 48ظرف مدت ( همراه با ذكر علت  و اعالم اين موضوع به سازمان بهزيستي مركزقطع همكاري با مشاوران و متخصصان  -14

  )ساعت

در صورت قطع همكاري با متخصصين، . براي قطع همكاري با متخصصان نظر موافق صاحب امتياز ضروري نيست :2 تبصره

  .باشد اعالم جايگزين الزامي مي

گذاري و  بندي، شماره كتابچه نظامطبقه ابالغي آخرين ويراست طبق به سامانه آماري مشاورهاطالعات  ورودنظارت بر  -15

  اجتماعي سازمان بهزيستي-تعاريف اختالالت و مشكالت رواني

گزارش تخلفات به صاحب  ،رفع مشكالت مركز طبق موارد اعالمي توسط ناظرين ،همكاري با ناظرين سازمان بهزيستي - 16

  .امتياز جهت رفع مشكالت

  ول فني توسط ايشان به سازمان بهزيستيئلف صاحب امتياز يا عدم تامين نظرات تخصصي مسارايه گزارش تخ -17

  بار افزايي براي صاحب امتياز، مشاوران و روانشناسان حداقل ماهي يك برگزاري جلسات هم -18

روانشناسان حداقل انديشي جهت پيشبرد اهداف مركز و بررسي مشكالت با صاحب امتياز و مشاوران و  برگزاري جلسات هم -19

  بار هر سه ماه يك

ها و اطالعات مورد نياز مراجعين در زمان بازديد ناظرين سازمان بهزيستي از  عدم ارائه اطالعات يا عدم دسترسي به فايل -20

  .گردد مصاديق تخلفات محسوب مي

  نظارت بر تكميل پرونده مراجعان و نتايج حاصل از مداخالت تخصصي و نحوه ارجاع -21

  در اين سامانه نام نيروهاي تخصصي مركز و نظارت بر ثبت(LMS) نام در سامانهĤموزش مداوم مشاوران و روانشناسان ثبت -22

  ارسال ليست روانشناسان و مشاوران مطابق دستورالعمل به سازمان بهزيستي -23

همچنين حضور پرسنل غيرتخصصي   ،شود حضور مشاوران در مركز بدون تاييديه و معرفي به سازمان تخلف محسوب مي -24

  .گردد عنوان مشاور نيز تخلف محسوب مي در مركز به
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  در صورت لزوم... وهاي امنيتي از جمله نيروي انتظامي، فتا  هاي ضروري با ارگان برقراري ارتباط -25

  باشد  مييد سازمان بهزيستي يو درماني كه مورد تا ياستفاده از ابزارها و امكانات تشخيصي، آموزش - 26

ول فني و نظارت بر ئدر صورت تشخيص ضرورت اين امر توسط مس مركزبراي مشاورين ) سوپروايزر(تعيين ناظر تخصصي  -27

 .حسن انجام كار ناظر تخصصي

  متخصصين مركزشرايط  - 8ماده 

  :اختصاصيشرايط  - 1

، عمومي، سالمت، شناختي، تربيتي، باليني (با گرايشهاي  دكتري يا كارشناسي ارشد روانشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي ـ1

الزم به ذكر است كه براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد، مدرك كارشناسي متقاضي مشاوره خانواده،  ،مشاوره) درماني خانواده

تر تحصيلي  و براي دارندگان مدرك دكتري مرتبط بودن يكي از مقاطع پايين باشد )روانشناسي يا مشاوره(بايست مرتبط نيز مي

  .ضروري است

مورد تاييد سازمان بهزيستي كشور مشاوره ازدواج و روان درماني خانوادهدر حوزه هاي آموزشي تخصصي  ارائه گواهي دوره -2

  )ساعته 8اه روز كارگ 12ساعت معادل  96حداقل (

 ساعت100حداقل تجربه عملي  -3

  

  :ازدواج و روان درماني خانواده صصي تخمشاوره و خدمات روانشناختي حداقل نيروي انساني مركز -2

  .ـ يك نفر مسئول فني طبق شرايط ذكرشده در همين دستورالعمل1

  درماني خانوادهبا گرايشخانواده يا مشاوره رشته كارشناس ارشددكتري يا يك نفر ـ 2

  يك نفر دكتري يا كارشناس ارشد رشته روانشناسي باليني      3- 

  )مركز يا به صورت ارجاع حضور در (روان سنجـ يك نفر4

  )صورت ارجاع حضور در مركز يا به( ي روانپزشكيك نفر متخصص  -5

  سال سابقه كاري2با حداقل  )صورت ارجاع حضور در مركز يا به( ، يك نفر مشاور حقوقي يك نفر مددكار اجتماعي- 6

  )صورت ارجاع حضور در مركز يا به(يك نفر مشاور مذهبي -7

  .در صورت ارجاع، گزارش مداخالت بايد به مركز اعالم گردد :1  تبصره
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  فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز - 9ماده 

  :حداقل فضاي فيزيكي براي مركز - 1

  متر 60زيربناي باالتر از  -1

  .متر مورد قبول مي باشد 45در مناطق كم برخوردار زيربناي :1تبصره 

  زوج درماني فردي، خانواده وـ دو اتاق مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره 2

عنوان اتاق مشاوره  تواند در مواقعي كه مراجعه به مركز وجود ندارد، به اين سالن مي(ـ سالن انتظار و پذيرش اوليه 3

  .)گروهي مورد استفاده قرار گيرد

رد و ترجيحا هاي حسي و حركتي ضرورت دا سازي جهت سهولت تردد افراد داراي محدوديت رعايت اصول مناسب :2تبصره

رعايت ... مراكز مشاوره در مكانهايي راه اندازي گردد كه اصول مناسب سازي جهت تردد معلولين ، جانبازان ، سالخوردگان ، 

  .شده باشد

چنانچه مركز مشاوره عمومي داراي مشاور و روانشناس متخصص در امرمشاوره ازدواج و خانواده باشد مي تواند :  3تبصره 

  .خدمات تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده ارائه نمايد 

  براي مركز تجهيزات مورد نياز -2

  هاي تشخيصي ـ آزمون1

  همراه پرينتر اي كامل به ـ سيستم رايانه2

 ها به تعداد مورد نياز جهت نگهداري پروندهدار  ـ فايل قفل3

 ـ ميز و صندلي براي مشاوران و مراجعان به تعداد مورد نياز4

 وسايل دفتري به تعداد مورد نيازـ 5

  مستقل حداقل يك خط تلفنـ  6

  نشاني كپسول آتشـ  7

  ـ يك دستگاه آبخوري8
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  امكانات مرتبط با تهويه، دما و نور  -9

  ) اعم از مواد شوينده، خشك كن برقي، دستمال كاغذي، سطل زباله(وجود سرويس بهداشتي با امكانات بهداشتي -10

  :سيستم ايمني مركز شامل -11

  ها اتاقپوشاندن كف  -12

  ...)وبخاري، پنكه (هاي سرمايشي و گرمايشي  سازي سيستم ايمن -13

  سازي كليد و پريزها ايمن -14

  ايمنيساير موارد  -15

هاي ديگر ضروري است  شده براي دريافت پروانه فعاليت مركز مشاوره به فعاليت اختصاص فضاي فيزيكي معرفي:3تبصره 

  .با مجوز كتبي از سازمان بهزيستي كشور باشد

فعاليت دو مركز مشاوره در دو شيفت جداگانه در يك فضاي فيزيكي به شرط اعالم كتبي ساعات كاري به :4تبصره 

  .تي استان بالمانع استبهزيس

  

  ضوابط نظارت و رسيدگي و برخورد با تخلفات و شكايات -10ماده 

  .باشد مي) 26ماده (نظارت بر عملكرد مراكز مطابق با دستورالعمل مراكز و موسسات غيردولتي

با توجه به طرح مباحث تخصصي، ضروري است كميته نظارت تخصصي استان از يك نفر كارشناس ارشد :1تبصره 

توانند از فردي واجد  برخوردار باشد و در صورت نياز ميازدواج و خانوادهروانشناسي يا مشاوره با تجربه كافي در حيطه 

  .شرايط از خارج از سازمان دعوت نمايند

  

  انحالل مركز–11ماده 

  .باشد استان مي 26عهده كميسيون ماده  رو ب) 26ماده (انحالل مركز مطابق با دستورالعمل مراكز و موسسات غيردولتي

  

  مقررات عمومي-12ماده 
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و دستورالعمل مراكز مشاوره عمومي  )26ماده (غيردولتي موسساتدستورالعمل مراكز و مقررات عمومي مطابق با 

  .باشد غيردولتي مي

استان و با رعايت شرايط  26سس بايستي با هماهنگي و موافقت كميسيون ماده واز سوي م مركزموقت  يـ تعطيل1

 :پذيرد زير صورت 

مدت حداقل يك ماه قبل از تعطيلي  اند اوالً به موظف) بيش از يك ماه(مدت  طوالني يدر صورت تعطيلمركز همه  - الف

ترين مركز تحت  ماني با مراجعين خود را پايان داده يا به نزديكو مداخله در موضوع را به اطالع مراجعين برسانند

  .نظارت سازمان بهزيستي ارجاع دهند

  .به مركز ديگر وجود نداردو رعايت اصل رازداري ها مگر با رضايت مراجع  حق انتقال پرونده:1 تبصره

درج هرگونه خدمت باشد و  دستورالعملميوم اين سهمنحصر به خدمات ذكرشده در ماد مركز درج عناوين خدماتـ 2

  .شود ديگري بر روي تابلو تخلف محسوب مي

 چنانچه. صورت پذيرد 26سازي ماده  مطابق دستورالعمل همگونبايست  مي مركزـ نصب تابلو در محل درب ورودي 3

استاندارد تابلو آن ساختمان در ساختماني قرار گرفته كه ابعاد خاصي جهت تابلو در نظر گرفته شده است رعايت مركز 

  .مانعي ندارد

هاي باليني و شرح  يافتهكليه سوابق،مشخصات و موظف است براي كليه مراجعان پرونده تشكيل داده و مركز ـ4

سامانه نگهداري و در شناختي  دفتر مشاوره و امور روانهاي ارسالي از  شده به آنها را مطابق فرم خدمات درماني ارائه

طور محرمانه  كنندگان و پرسنل به و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه پرونده. درج نمايد رهآماري مشاو

  .نگهداري شود

بايستي در معرضديد مراجعان نصب  مركزشده از طرف سازمان بهزيستي براي خدمات مورد ارائه در  هاي ابالغ ـ تعرفه5

  .شده باشد

  .بايستي در معرض ديد مراجعان نصب شده باشد مركزدر اسامي كليه پرسنل تخصصي، موسس و مسئول فني  - 6
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ها، موازين و مانند آنها كه از مراجع مختلف غير از سازمان بهزيستي براي  ها، مكاتبه نامه ـ در صورت مواجهه با آيين7

 .بهزيستي استان كتبا استعالم و تقاضاي رفع ابهام نمايد موظف است موضوع را از مركزشود،  صادر يا ارسال مي مركز

  .الزامي استمركزدر معرض ديد مراجعان ساعات فعاليت نصب پس از اعطاي پروانه، ـ 8

درصد حق جلسه مشاوره را به  50راكز صرفا در صورتي كه مراجع تعيين وقت قبلي انجام داده باشد مي توانند م -9

چنانچه مراجع يك روز قبل از جلسه تعيين شده وقت خود را كنسل نمايد مبلغ . عنوان پيش پرداخت دريافت نمايند

ع به مركز، براي مشاوره مراجعه ننموده باشد مبلغ پرداخت شده قابل استرداد است؛ ولي چنانچه بدون كنسلي و اطال

  . پرداخت شده قابل استرداد نيست

ممنوع بوده و استفاده از  مركزـ انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين گردد از سوي 10

قي شده و با متخلفين برابر هاي فريبنده، جرم تل عناوين مجعول و خالف حقيقت روي تابلو و سربرگ و يا دادن وعده

  .مقررات قانوني رفتار خواهد شد

  .ابالغ قابل اجراخواهد بودپس از ده است كه شتبصره تدوين 18ماده و 13اين دستورالعمل در -13ماده 
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  خانواده ازدواج و تخصصي  شناختي روان خدماتمشاوره و  كزاو مسئولين فني مرمتقاضيان تاسيس دول امتيازبندي جهت ج

امتياز 

  دريافتي

 شاخص امتياز  حداكثر امتياز توضيحات

ف
ردي

  

ساعت تجربه باليني  800مازاد بر   

 شده در شرايط عمومي قيد

ساعت كار  100ازاي هر  به  40

 امتياز 5:باليني

  1 تجربه باليني

 

نظارت  ساعت 50ازاي هر به 50  

 امتياز 10: الينيب

 2 )سوپرويژن(بالينينظارت 

در شده  رگزارب هاي  كارگاه  

اي علمي معتبر و مورد ه انجمن

راكز دانشگاهي و متاييد سازمان، 

خدمات مراكز تخصصي مشاورهو 

 خانواده ازدواج و ي ختشنا روان

اعت كارگاه س 8ازاي هر  به 50

 يك امتياز:آموزشي

شي زهاي آمو كارگاه

 مرتبط

3 

دو مقطع  نامه در ناخذ پايا 10  

  امتياز 3:تحصيلي ارشد

 امتياز 7: دكتري

 4 هاي مرتبط نامه ناخذ پايا

هاي تحصيلي  رشته 20  

خانواده درماني   روانشناسي

  امتياز 20ومشاوره خانواده 

  

هاي تحصيلي  رشته

تربيتي،  روانشناسي باليني،

 امتياز 10، عمومي

 5 رشته تحصيلي

ارزيابي سازمان  كميته   30  

 بهزيستي

6 
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 فرم نظارت بر مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي  غيردولتي

  )1فرم شماره (

  :مشخصات مركز 

    : تاريخ بازديد                   :منطقه شهري        : شهر :                                                                       استان 

  :مشخصات مركز        :آدرس وشماره تلفن   

 :ساعت كار :روزهاي كاري :نوع مركز :نام مركز مشاوره

 :تاريخ اعتبار   :تاريخ صدورپروانه فعاليت :رشته و مدرك تحصيلي :صاحب امتيازنام   

 :تاريخ اعتبار :تاريخ صدورپروانه مسئول فني  :رشته و مدرك تحصيلي :نام مسئول فني  

  

 موضوع

 خير بله شاخص

وضعيت 

 اداري

   نصب پروانه فعاليت مركز درمعرض ديد مراجعان

   نصب پروانه مسئول فني درمعرض ديد مراجعان                                     

  نصب تعرفه مشاوره درمعرض ديد مراجعان                                                           

   نصب ليست اسامي مشاوران وتحصيالت و برنامه كاري آنان معرض ديد مراجعان  

   )  غيرقابل دسترسي افراد غيرمرتبط(محافظت ازاطالعات پرونده مراجعين  

  وجود فرم هاي آماري طبق برگه دو و سه كتابچه اختالالت                                                                             

   نصب و استفاده از نرم افزاري آماري مشاوره                                                 

   بايگاني نامه ها ومكاتبات                                                              

   وجود كد ده رقمي مشاوره تلفني 

 توضيحات

  

  

 

نيروي 

 انساني

   حضورمستمر مسئول فني درمركز

   وجود نيروهاي تخصصي طبق آئين نامه     



١٨ 

 

 خير بله شاخص  موضوع

وضعيت 

 پذيرش

   )موارد اورژانسي ، فاصله زماني بين جلسات(وضعيت وقت دهي  

   وجود دفتر وقت دهي واسامي مراجعان  

   )براي تشخيص اينكه آيا مطابق تعرفه است يا خير(ثبت ميزان وجه دريافتي  

   پذيرش مراجعان داراي ياري برگ و مستندات 

 توضيحات

 

فرآيند 

مشاوره 

براساس (

 )هاپرونده 

وجود پرونده فردي براي مراجعين طبق فرم شماره يك كتابچه نظام شماره گذاري 

 اجتماعي -اختالالت و مشكالت رواني

  

   وجود شرح حال مراجع ، ثبت تاريخ مراجعه ، تشخيص اوليه مشكل   

   ثبت مداخالت مشاوره اي  

   بررسي پرونده هاي مشاورين توسط مسئول فني مركز

   وجود مستندات ارجاع   

   پيگيري وضعيت درمان توسط مشاور يا مددكار

 توضيحات

 

فعاليتهاي 

 مشاوره

   مشاوره فردي 

   مشاوره گروهي 

   آموزش گروهي به مراجعان 

 توضيحات

 

 آموزش

   مشاوران و مسئول فني) هم آموزي(برگزاري جلسات درون گروهي 

   )case report(برگزاري جلسات گزارش مورد     

 توضيحات
   

  

  

  كارشناس ناظر استان : تاييد كننده                                                                   كارشناس مسئول شهرستان         : تهيه كننده 


