
 روانشناسی بالینی آئین نامه تاسیس دفتر کار مشاوره

 متن قانون:   عنوان قانون:

آيين مقدمه )از 
 (نامه ها

داروئي ، مواد خوردني و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي،  44و  4، 3، 1به استناد مواد 
قانون تشكیالت ووظائف  1ماده  11و  11و اصالحات بعدي و بندهاي  1334آشامیدني مصوب سال 

قانون تشكیل وزارت بهداشت ،  8ماده  1311وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 
يران و اصالحات هیئت محترم وز1311درمان و آموزش پزشكي و آيین نامه اجرايي آن مصوب سال 

به شرح  1383قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  3وماده  1311سال 

 ذيل تدوين مي گردد: 

آيين )از  1ماده 

 (نامه ها

 فصل اول ( تعاريف: 

به منظور رعايت اختصار در اين آيین نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي "وزارت"، به 
نشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني"دانشگاه/دانشكده"، به كمیسیون دا

قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ، دارويي، مواد خوردني و  42تشخیص امور پزشكي موضوع ماده 

، به سازمان نظام پزشكي « كمیسیون قانوني»)با اصالحات بعدي( 1334آشامیدني مصوب سال 
مي ايران"سازمان"، به دفتر كار روانشناسي بالیني"دفتركار" و به مووز دفتر كار جمهوري اسال

 روانشناس بالیني"مووز" گفته مي شود. 

آيين )از  4ماده 
 (نامه ها

وابسته به گروه علوم روانشناسي بالیني يكي از رشته هاي روانشناسي و از موموعه رشته هاي 
پزشكي است كه به ارزيابي ، پیشگیري، تشخیص و و روان درماني اختالالت رواني مي پردازد. تبصره 

 : درمان دارويي و فیزيكي اختالالت فوق الذكر به عهده پزشك مي باشد. 

آيين )از  3ماده 
 (نامه ها

كارشناسي ارشد روانشناس بالیني را  يا PHDروانشناس بالیني به فردي اطالق مي شود كه دوره 
در يكي از مراكز معتبر دانشگاهي داخل يا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرك 

كارشناسي ارشد رشته مربوطه شده باشد. تبصره : مدارك دانش آموختگان خارج از كشور بايد به 
نوات قبل، كه به تايید وزارت علوم، تايید وزارت برسد، مدارك دانش آموختگان خارج از كشور س

 تحقیقات و فناوري رسیده است نیز مورد تايید میباشد. 

آيين )از  4ماده 
 (نامه ها

دفتركار به محلي اطالق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت، جهت ارائه خدمات روانشناسي 
پس از دريافت مووز توسط افراد  14بالیني "مطابق شرح وظايف و حدود اختیارات" مندرج در ماده 

 واجد شرايط و صالحیت ذكر شده در اين آيین نامه دائر مي گردد. 

آيين )از  1ماده 
 (نامه ها

مووز دفتركار عبارت از مووزي است كه توسط سازمان و پس از بررسي هاي الزم از سوي 
  دانشگاه/دانشكده مربوطه جهت فعالیت در دفاتركار صادر مي گردد.

آيين )از  1ماده 
 (نامه ها

 فصل دوم(شرايط تاسیس دفتركار و صدور مووز:
 الف( شرايط متقاضیان تاسیس: 

اجازه تاسیس دفتركار به اشخاص حقیقي واجد شرايط و صالحیت موضوع اين آيین نامه، منطبق با 

 مقررات و ضوابط تعیین شده از سوي وزارت داده خواهد شد. 
 تقاضي واجد شرايط فقط يك مووز دفتركار اعطاء مي گردد.: به هر م1تبصره 

، در پنج شهرتهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبريز دارابودن  Ph.D: براي دارندگان مدرك 4تبصره 
حداقل يك سال سابقه كار در حوزه ارزيابي ، تشخیص و روان درماني در بخش كشوري، لشكري، 

 ، ضروري است و در ساير شهرها بدون سابقه كار. خصوصي و يا خیريه داراي مووز معتبر

: براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد، در پنج تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبريز پنج 3تبصره 
سال سابقه كار در حوزه ارزيابي ، تشخیص و روان درماني در بخش كشوري، لشكري، خصوصي و 

ديگر شهرهاي دانشگاهي سه سال و ساير شهرها خیريه داراي مووز معتبر، ضروري است و براي 
 بدون سابقه كار. 

آيين )از  1ماده 

 (نامه ها

 مي باشند.  3افراد واجد شرايط دريافت مووز، اشخاص مندرج در ماده 

آيين )از  8ماده 

 (نامه ها

نامه براساس نیاز كشور و اجازه تاسیس دفتركار به افراد واجد شرايط و صالحیت موضوع اين آيین 

 ضوابط تعیین شده وزارت داده خواهد شد. 

آيين )از  9ماده 
 (نامه ها

 ب( ضوابط بهره برداري: 
 جهت بهره برداري و فعالیت اين دفاتر اقدامهاي ذيل ضروري است: 

 تسلیم درخواست توسط متقاضي به مراجع ذيصالح -1-9

 ارائه اصل و تصوير مدارك ذيل: -4-9
 پروانه دائم روانشناسي بالیني  -1-4-9

 تمام صفحات شناسنامه -4-4-9



 پايان خدمت نظام وظیفه و يا معافیت از آن)ويژه آقايان( -3-4-9

 كارت نظام پزشكي -4-4-9
گواهي سابقه كار مرتبط بالیني تايید شده توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشكده مطابق  -1-4-9

  1و ماده  4تبصره 

تايید سابقه كار كارمندان كشوري و لشكري توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشكده مطابق  -1-4-9
 1ماده  3و  4تبصره 

 كارت ملي و يا ارائه شماره ملي -1-4-9
 گواهي تسويه حساب صندوق رفاه دانشوويان  -8-4-9

 دانشنامه / گواهینامه موقت با تايیديه تحصیلي -9-4-9
تن دانشنامه / گواهینامه موقت يا تايیديه تحصیلي، استعالم تايیديه تحصیلي تبصره : در صورت نداش

 از مركز امور دانشوويي توسط سازمان

 گواهي عدم سوء پیشینه كیفري -12-4-9
تبصره : درخصوص كارمندان رسمي يا پیماني كشوري و لشكري ارائه آخرين حكم كارگزيني كفايت 

 مي كند.
 شینه انتظامي از سازمانگواهي عدم سوء پی -11-4-9

 گواهي عدم اعتیاد -14-4-9

گواهي عدم نیاز در غیر ساعات اداري، جهت كارمندان كشوري و لشكري از باالترين مقام  -13-4-9
 مسئول اداري 

 اداري رنگي 3× 4سه قطعه عكس  -14-4-9
ئولیت تبصره : صحت مدارك ارائه شده به عهده متقاضي است و در صورت كشف عدم صحت، مس

 عواقبت قانوني آن به عهده متقاضي خواهد بود.
تايید مكان، ساختمان، امكانات و توهیزات دفتركار توسط كارشناسان دفتر فني / بهداشتي  -3-9

 دانشگاه / دانشكده مربوطه

 ارائه سند مالكیت يا اجازه نامه رسمي يا عادي معتبر با پالك ثبتي -4-9
درخصوص تعهد عدم اشتغال در بخش كشوري و لشكري براي تكمیل فرم ابالغي وزارت ،  -1

صدور مووز دفتركار در مراكز درماني دولتي، خصوصي و  -1متقاضیان غیركارمند كشوري و لشكري 
خیريه مواز، منوط به ارائه پروانه تاسیس معتبر مركز فوق )كه واجد بخش مربوطه مي باشد( و 

درماني مذكور خواهد بود و اين مووز با درج ساعتهاي توافقنامه في مابین فرد متقاضي و مركز 

 فعالیت بنام فرد متقاضي )روانشناس بالیني( و به آدرس مركز درماني فوق صادر خواهد شد. 
تبصره : بديهي است در صورت قطع همكاري صاحب مووز به هر دلیل، ادامه فعالیت مركز درماني در 

مستندات قطع همكاري فرد قبلي و معرفي فرد واجد شرايط زمینه روانشناسي بالیني منوط به ارائه 
و صدور مووز جديد خواهد بود. فرد قبلي نیز جهت فعالیت در ديگر مراكز يا دفاتر ، تابع مقررات مربوطه 

 و نیارمند اخذ مووز جديد خواهد بود. 

آيين )از  12ماده 
 (نامه ها

 ي: فصل سوم( ضوابط ساختماني، توهیزاتي و بهداشت
فضاي فیزيكي الزم جهت دفتركار شامل اتاق روان درماني، سالن انتظار و پذيرش ، بايگاني محرمانه و 

 متر مربع میباشد.  32سرويس بهداشتي مناسب ، به متراژ حداقل 

آيين )از  11ماده 
 (نامه ها

 ق مقررات مربوطه باشد. دفتركار بايد از نظر فضا، نور،صدا، دما، نظافت و ضوابط ايمني مناسب و مطاب

آيين )از  14ماده 

 (نامه ها

 دفاتركار مواز به استفاده از توهیزات ذيل مي باشند:

 دستگاه بیوفید بك چند كاناله -1
 دستگاه ويبراتور جهت اختالالت جنسي -4

 بسته هاي آزمونهاي روانشناختي.  -3

آيين )از  13ماده 

 (نامه ها

ضوابط بهداشتي و ساختماني دفتركار مطابق ضوابط تعیین شده در آيین نامه مطب پزشكان خواهد 

 بود. فصل چهارم ( وظايف روانشناس بالیني در دفتركار: 

آيين )از  14ماده 
 (نامه ها

 فصل چهارم ( وظايف روانشناس بالیني در دفتركار:
 ي در دفتركار به شرح زير مي باشد: شرح وظايف و حدود اختیارات روانشناسان بالین

 ارزيابي رواشناختي و تشخیص اختالالت رواني و مشكالت مراجعین  -1-14

 انوام آزمون هاي روانشناسي و نور و سايكولوژيك -4-14
درمان روانشناختي )شامل انواع روان درماني هاي فردي و گروهي براي اختالالت رواني و  -3-14

 مشكالت روانشناختي(
 ارائه اطالعات روانشناختي الزم به مراجعین و خانواده ها -4-14

روان درماني با استفاده از ابزارها و تكنیك هاي علمي در حیطه روانشناسي بالیني از قبیل  -1-14
 بیوفیدبك، روش هاي درمان انزجاري و تكنیك هاي درمان اختالالت جنسي. 



آيين )از  11ماده 

 (نامه ها

 فصل پنوم ( ساير مقررات:

دفتركار، مواز به ارائه خدمات طبق ضوابط و مقررات وزارت براساس شرح وظايف مندرج در اين آيین 
 نامه مي باشد. 

آيين )از  11ماده 

 (نامه ها

چاپ سربرگ، كارت ويزيت، مهر، تابلو و تبلیغات دفاتركار، براساس قوانین جاري كشور و آيین نامه 

 ب مراجع ذيصالح قانوني مي باشد. هاي مصو

آيين )از  11ماده 

 (نامه ها

روانشناسان بالیني مواز به توويز دارو، درخواست آزمايشات پاراكلینیكي و يا دخل و تصرف در نسخه 

پزشك نمي باشند و در صورت لزوم به توويز دارو و خدمات پزشكي، بیماران مي بايست به پزشكان 

 ه شوند. ذيصالح ارجاع داد

آيين )از  18ماده 

 (نامه ها

روانشناسان بالیني مواز صدور گواهي حضور مراجعین، در جلسات روان درماني و نیز گواهي حضور 

 جهت ارائه به كمیسیون هاي پزشكي با ذكر تشخیص مي باشند. 

آيين )از  19ماده 
 (نامه ها

 رعايت ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصالح قانوني ضروري است. 

آيين )از  42ماده 

 (نامه ها

 نصب اصل مووز دفتركار در محل فعالیت و در معرض ديد مراجعین الزامي است. 

آيين )از  41ماده 

 (نامه ها

هرگونه جابوايي و نقل و انتقال دفتركار بايد با اطالع دانشگاه/ دانشكده مربوطه و اخذ مووز جديد 

 صورت پذيرد. 

آيين )از  44ماده 
 (نامه ها

با اطالع دانشگاه / ماه، مراتب بايد  1در صورت تعطیلي دائم يا موقت دفتركار حداكثر به مدت 
دانشكده مربوطه باشد. مسئولیت روان درماني مراجعین قبلي به عهده روانشناس بالیني دارنده 

مووز مي باشد. تبصره : بديهي است ادامه روان درماني يا ارجاع مراجعین قبلي به روان درمانگر 
 واجد شرايط، با توافق طرفین خواهد بود. 

آيين )از  43ماده 

 (ها نامه

در صورتي كه دارنده مووز قصد تعطیل دائم دفتركار خود راداشته باشد، مراتب بايد با ذكر داليل و 

 مستندات الزم حداقل يك ماه قبل به اطالع دانشگاه / دانشكده مربوطه برسد. 

آيين )از  44ماده 
 (نامه ها

وابط و مقررات علمي، فني، اخالقي كنترل و نظارت برانوام خدمات پرسنل بخش دفاتر كار و رعايت ض
 و قانوني به عهده دارنده مووز دفتركار مي باشد.

آيين )از  41ماده 
 (نامه ها

نظارت بر عملكرد دفاتركار به عهده دانشگاه/دانشكده مربوطه و در صورت لزوم معاونت سالمت وزارت 
 مي باشد. 

آيين )از  41ماده 

 (نامه ها

تشكیل پرونده روانشناختي، بايگاني و نگهداري مدارك ضروري، جهت هريك از مراجعین در دفتر كار 

 الزامي است. 

آيين )از  41ماده 
 (نامه ها

انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با »رعايت موازين اسالمي و اخالقي براساس قانون 
در « منشور حقوق بیماران»و « 1382اجرايي سال  و آيین نامه 12/8/18موازين شرع اسالم مورخ 

 دفتر كار ضروري و بعهده دارنده مووز مي باشد. 

آيين )از  48ماده 

 (نامه ها

دفاتر كار موظف به پاسخگويي و همكاري با بازرسان وزارت و دانشگاه / دانشكده مربوطه و سازمانها 

 و مراجع ذيصالح قانوني مي باشند. 

آيين )از  49ماده 
 (نامه ها

 بیمار حق دارد از تشخیص و عوارض احتمالي آن و دوره درمان از روانشناس بالیني اطالع حاصل نمايد. 

آيين )از  32ماده 

 (نامه ها

 مووز دفتركار غیرقابل انتقال به غیر مي باشد. 

آيين )از  31ماده 
 (نامه ها

گرايش بالیني در محل دفتركار در امر اجراي آزمونهاي  بكارگیري كارشناس روانشناسي با
 روانشناختي، با اطالع دانشگاه / دانشكده بالمانع است. 

آيين )از  34ماده 
 (نامه ها

اعتبار مووز دفتركار وتمديد آن، مطابق با قانون آموزش مداوم جامع پزشكي و ساير مقررات مربوطه 
 مي باشد. 

آيين )از  33ماده 

 (نامه ها

بكارگیري افراد غیرمواز در امرروان درماني و ارزيابي در محل دفتركار بدون موافقت مراجع ذيصالح 

 ممنوع مي باشد. 

آيين )از  34ماده 
 (نامه ها

روانشناسان بالیني بايد وظايف مقرر دراين آيین نامه را منحصرا در دفتركار داراي مووز و يا مراكز و 
زشكي مواز، انوام دهند، در غیر اينصورت با توجه به قوانین جاري و قانون چگونگي تعیین موسسات پ

با متخلفین برخورد  1311وظايف و صالحیت شاغلین حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب سال 
 خواهد شد. فصل ششم ( تخلفات : 

آيين )از  31ماده 

 (نامه ها

 فصل ششم ( تخلفات :

دارنده مووز دفتركار از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظايفي كه دراين آيین نامه  در صورتیكه
 پیش بیني شده تخلف نمايد به نحو زير اقدام خواهد شد: 

بار اول تذكر شفاهي با قید در صورتولسه بازرسي محل توسط وزارت / دانشگاه / دانشكده  –الف 
 هاي ذيربط



  

 

 

 سط وزارت / دانشگاه/ دانشكده به فاصله يك ماه از اخطار شفاهيبار دوم اخطار كتبي تو -ب

 بارسوم اخطار كتبي توسط وزارت / دانشگاه/ دانشكده به فاصله يك ماه از اخطار كتبي  –ج 
در صورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي و كتبي، چنانچه اعمال انوام شده  -د

مومع تشخیص  1311)در امور بهداشتي و درماني( مصوب سال مشمول قانون تعزيرات حكومتي 

قانون يادشده و در ساير موارد به  11مصلحت نظام و اصالحات بعدي باشد، موضوع به كمیسیون ماده 
 محاكم ذيصالح قانوني احاله خواهد شد.

اعم از : روش اجراي تصمیمات نهايي كمیسیون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضايي 1تبصره 
تعطیل موقت يا دائم دفتركار، ابطال پروانه و ... در كمیسیون قانوني بررسي و براي اقدام به واحدهاي 

 ذيربط ارجاع مي گردد.
در موارديكه عملكرد دفتركار خالف ضوابط و مقررات قانوني و شرعي بوده و موجب ورود  -4تبصره 

یص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و خسارات جسماني و يا رواني به بیماران شود به تشخ

بدون اعمال موازات مندرج در بندهاي الف، ب، ج، چ، مورد در كمیسیون قانوني طرح گرديده و با راي 
 كمیسیون و با تايید راي توسط وزير پروانه دفتر كار قابل لغو موقت يا دائم خواهد بود. 

آيين )از  31ماده 

 (نامه ها

ماه از تاريخ ابالغ اين آيین نامه  14كلیه دفاتر كار روانشناسي بالیني مي بايست حداكثر ظرف مدت 

وضعیت خود را )بوزضوابط مربوط به احداث يا مرمت ساختمان( با اين آيین نامه تطبیق داده و مووز 
ريخ تبصره در تا 14ماده و  31فصل ،  1جديد دريافت دارند. اين آيین نامه مشتمل بر 

................تصويب و از تاريخ ابالغ الزم االجرا بوده و كلیه آيین نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو 
 مي گردد. دكتر كامران باقري لنكراني وزير


