بسمه تعالی
اطالعیه پذریش متقاضیان معاف از آزمون تأسیس و عضویت رد مراکز مشاوره خانواده
مركز امور مشاوران ،وكالء و كارشناسان رسیم قوه قضائیه در نظر دارد به منظور اجرای ماده  40ن
آئی نامه اجر یای قانون حمایت خانواده
مصوب  27بهمن ماه  1393و ماده  10دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده  ،از ن
بی قضات بازنشسته ،اعضای
ر
رن
نداشی رابطه استخدایم و وجود رشایط مندرج در این آگیه،
دادگستی ها در صورت
هیأت علیم دانشگاه و مشاوران خانواده فعال در
ر
نسبت به جذب اختصایص بدون آزمون جهت اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه های روانشناخت ،مددکاری اجتمایع  ،مشاوره
ر
حقوق-مذهت و «مجوز تأسیس مرکزمشاوره خانواده» به تعداد مراکز مورد نیاز که رشح آن در جدول شماره  1درج گردیده برای هر
استان و با اولویت شهرستان اقدام نماید.

الف) رشایط عمویم متقاضیان( :بر اساس ماده  34ن
آئی نامه و ماده  13دستورالعمل(
 -1تابعیت دولت جمهوری اسالیم ایران.
رن
داشی حداقل  ۴۰سال سن و  ۵سال سابقه کار یا  ۳۵سال سن و حداقل  ۸سال سابقه کار مرتبط؛
 -2تأهل و
ر
رن
داشی حداقل مدرک کارشنایس از دانشکدههای معتت داخیل یا خارج (در مورد اخت ،به شط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا
-3
بهداشت و آموزش پزشیک) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده ،مشاوره ،روانپزشیک ،روانشنایس ،مددکاری
اجتمایع ،حقوق ،فقه و ن
مبای حقوق اسالیم.
 -4انجام خدمت وظیفه عمویم یا معافیت دائم برای آقایان؛
 -5عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتمایع؛
 -6عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصالح؛
رن
نداشی سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛
-7
ر
ن
داشی وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسالیم ایران و قانون اسایس؛
-8
ر
 -9عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولت یا عمویم یا سلب صالحیت؛
ر
ر
ن
همچنی عدم اشتغال در دادگستی و شورای حل اختالف.
شدفتی ازدواج و طالق و اسناد رسیم و
 -10عدم اشتغال به وکالت،

ب) رشایط اختصایص متقاضیان:
داوطلبی ر
ن
محتم جذب اختصایص باید دارای ییک از رشایط ذیل باشند:
 -1قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛
 -2اعضای هیأت علیم رسیم با پنج سال سابقه در دانشگاههای معتت مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشیک در رشتههای مطالعات خانواده ،مشاوره ،روانپزشیک ،روانشنایس ،مددکاری اجتمایع ،حقوق ،فقه و
ن
مبای حقوق اسالیم؛
ر
رن
نداشی رابطه استخدایم و دارا بودن رشایط آگیه با
دادگستیهای شاش کشور فعالیت نمودهاند ،در صورت
 -3مشاور نای که در
ر
دادگستی استان.
ارائه گوایه از
ج ) نحوه ثبت نام:
ر
ر
میبایست از تاری خ  97/9/6تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ  97/9/12به وب
محتم
 -1متقاضیان
ر
سایت  http://moshavere.23055.irمراجعه و ضمن مطالعه دقیق شایط مندرج در آگیه نسبت به ثبت نام اقدام
نمایند.
ر
 -2متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصییل خود در ییک از سه حوزه مشاوره روانشناخت ،مشاوره
ر
حقوق-مذهت و خدمات مددکاری اجتمایع ثبت نام یمنمایند.

 -3هزینه ثبت نام و برریس مدارک مبلغ  3.000.000ریال یم باشد که فقط از طریق وب سایت مذکور قابل پرداخت است.
ً
حداکت  150کیلوبایت ن
ر
کاق یمباشد.
 -4جهت ثبت نام رصفا اسکن و بارگذاری یک قطعه عکس  3*4با زمینه روشن و حجم
 -5پس از پایان ثبت نام ،الزم است «رسید ثبت نام» را چاپ و به همراه مدارک زیر به ترتیب ذیل در پوشه ضمیمه نموده (مانند
ر
تصویر) و به صندوق ر
مشوری و سیاستگذاری مراکز مشاوره
پست  19395-4449بنام “مرکز امور مشاوران  -دبتخانه شورای
خانواده ” ارسال نمایید؛

تصویر تمام مدارک بر روی کاغذ  A4تهیه و در دفاتر اسناد رسیم برابر با اصل شوند.
ترتیب قراردادن مدارک در پوشه :
)1
)2
)3
)4

)5

رسید ثبت نام ر
اینت رنت
تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت میل
تصویر برابر با اصل مدارک تحصییل (مطابق ردیف 3بند «الف»)
گوایه سابقه کار مرتبط از ارگان مربوطه
.1قضات بازنشسته  :حکم کار ن
گزیت که مؤید پنج سال اشتغال در دادگاه خانواده باشد به انضمام حکم
ی
بازنشستیک.
.2اعضای هیأت علیم دانشگاهها  :آخرین حکم کار ن
گزیت و تائیدیه که مؤید پنج سال سابقه تدریس در رشته
مرتبط باشد به انضمام گوایه دروس تدریس شده در دانشگاه محل خدمت
ر
ر
ن
تعیی موضوع و مدت فعالیت.
دادگستی استان با
دادگستی  :ارائه گوایه از رئیس کل
.3مشاوران
تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

ر
ن
ر ر
نهای نتایج نزد خود نگهداری
 -6داوطلبان باید یک نسخه از «رسید ثبت نام» اینتنت و همچنی اصل «رسید پست» را تا اعالم ی
نمایند.
تذكرات مهم:
ن
ن
متقایص تأسیس مرکز مشاوره خانواده ن
نت یمباشند ،باید این مطلب را در فرم
متقاضیای که عالوه بر عضویت در مرکزمشاوره،
-1
ر
ر
ثبت نام اینتنت قید نمایند.
ر
ر
ن
 -2افراد موضوع این آگیه در صورت داشی مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیست کشور و سازمان نظام روانشنایس و مشاوره ایران
در رشایط مساوی  ،نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت یمباشند.
ً
رصفا از رشکت در آزمون کتت معاف بوده و باید مصاحبه علیم و مراحل برریس سالمت جسیم و رواین
 -3افراد موضوع این آگیه
را یط نمایند.

ن
معرق مکان مناسب ،در نزدی ر
ر
ن
کتین
حداکت ظرف یک ماه نسبت به
متقایص مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند
 -4افراد
محل به دادگاه خانواده حوزه قضا یی مربوط ،به واحد مشاوره اقدام نمایند.
 -5دارندگان مجوز تأسیس مرکز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده یم باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فریع ممنوع
خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
 -6اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود
رشایط مقرر در قانون و آ ن
یینامه توسط واحد مشاوره و پس از استعالم از مرکز امور مشاوران درخصوص ادامه فعالیت دارنده
پروانه یا مجوز ،بالمانع است.
ر
ر
 -7مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر یم شود .مجوز مذکور قابل انتقال به غت (حقیق و حقوق) نیم باشد.
 -8مرکز مشاوره خانواده باید در نزدییک دادگاه های خانواده ایجاد شود.
ن
 -9اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانوی دیگر طبق برریس های به
عمل آمده از وی سلب صالحیت گردد ،مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو یم شود.
ر
 -10هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور در تخصص های روانشنایس  ،مددکاری وحقوق-مذهت که از مرکز
امور مشاوران پروانه گرفتهاند ،باشد.
ر
ر
 -11حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شایط باشند و در صوری که مرکز مشاوره دارای سه عضو
باشد ،حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.
ر
 -12مرکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طالق توافق  ،دعاوی خانواده یا انجام مواردی که از سوی مراجع
قضای ارجاع یمشود ،اقدام یم کند.
ی
ر
ر
 -13وجه پرداخت بابت ثبت نام و برریس مدارک مستد نخواهد شد.
ً
ن
استانهای که بویم آنجا نیست و یا سابقه  5سال اقامت
متقایص رصفا میتواند در استان محل اقامت خود ثبت نام نماید و در
 -14هر
ی
ر
را ندارد حق شکت نخواهد داشت.
 -15با توجه به محدودیت تعداد مراکز مشاوره خانواده و لزوم تشکیل مراکز مذکور تا پایان سال جاری پس از این مهلت تنها از طریق
برگزاری آزمون برای حوزه های باقیمانده که متعاقبا اعالم خواهد شد پذیرش صورت یمگتد.

