
 روانشناسی بالینی آئین نامه تاسیس دفتر کار مشاوره
 

 متن قانون:  عنوان قانون:

آیین مقدمه (از 
 )نامه ها

 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی ، مواد خوردنی و آشامیدنی 24 و 4، 3، 1به استناد مواد 
 قانون تشکیالت ووظائف وزارت بهداشت، 1 ماده 16 و 11 و اصالحات بعدي و بندهاي 1334مصوب سال 

 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 8 ماده 1367درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 
 3 وماده 1366هیئت محترم وزیران و اصالحات سال 1365پزشکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 

  به شرح ذیل تدوین می گردد: 1383قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب سال 

آیین  (از 1ماده 
 )نامه ها

فصل اول ) تعاریف:  
، به "وزارت"به منظور رعایت اختصار در این آیین نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

، به کمیسیون تشخیص "دانشگاه/دانشکده"دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی 20امور پزشکی موضوع ماده 

(با اصالحات بعدي) «کمیسیون قانونی» ، به سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی 1334مصوب سال 
 "مجوز" و به مجوز دفتر کار روانشناس بالینی"دفترکار"، به دفتر کار روانشناسی بالینی"سازمان"ایران

 گفته می شود. 

آیین  (از 2ماده 
 )نامه ها

روانشناسی بالینی یکی از رشته هاي روانشناسی و از مجموعه رشته هاي وابسته به گروه علوم پزشکی 
است که به ارزیابی ، پیشگیري، تشخیص و و روان درمانی اختالالت روانی می پردازد. تبصره : درمان 

 دارویی و فیزیکی اختالالت فوق الذکر به عهده پزشک می باشد. 

آیین  (از 3ماده 
 )نامه ها

 یا کارشناسی ارشد روانشناس بالینی را در یکی PHDروانشناس بالینی به فردي اطالق می شود که دوره 
از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرك کارشناسی ارشد 

رشته مربوطه شده باشد. تبصره : مدارك دانش آموختگان خارج از کشور باید به تایید وزارت برسد، 
مدارك دانش آموختگان خارج از کشور سنوات قبل، که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده 

 است نیز مورد تایید میباشد. 

آیین  (از 4ماده 
 )نامه ها

دفترکار به محلی اطالق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت، جهت ارائه خدمات روانشناسی بالینی 
 پس از دریافت مجوز توسط افراد واجد شرایط 14 مندرج در ماده "مطابق شرح وظایف و حدود اختیارات"

 و صالحیت ذکر شده در این آیین نامه دائر می گردد. 

آیین  (از 5ماده 
 )نامه ها

مجوز دفترکار عبارت از مجوزي است که توسط سازمان و پس از بررسی هاي الزم از سوي 
 دانشگاه/دانشکده مربوطه جهت فعالیت در دفاترکار صادر می گردد. 

آیین  (از 6ماده 
 )نامه ها

فصل دوم)شرایط تاسیس دفترکار و صدور مجوز: 
الف) شرایط متقاضیان تاسیس:  

اجازه تاسیس دفترکار به اشخاص حقیقی واجد شرایط و صالحیت موضوع این آیین نامه، منطبق با 
مقررات و ضوابط تعیین شده از سوي وزارت داده خواهد شد.  

: به هر متقاضی واجد شرایط فقط یک مجوز دفترکار اعطاء می گردد. 1تبصره 
 ، در پنج شهرتهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز دارابودن Ph.D: براي دارندگان مدرك 2تبصره 

حداقل یک سال سابقه کار در حوزه ارزیابی ، تشخیص و روان درمانی در بخش کشوري، لشکري، 
خصوصی و یا خیریه داراي مجوز معتبر، ضروري است و در سایر شهرها بدون سابقه کار.  

: براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد، در پنج تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز پنج سال 3تبصره 



سابقه کار در حوزه ارزیابی ، تشخیص و روان درمانی در بخش کشوري، لشکري، خصوصی و خیریه داراي 
 مجوز معتبر، ضروري است و براي دیگر شهرهاي دانشگاهی سه سال و سایر شهرها بدون سابقه کار. 

آیین  (از 7ماده 
 )نامه ها

  می باشند. 3افراد واجد شرایط دریافت مجوز، اشخاص مندرج در ماده 

آیین  (از 8ماده 
 )نامه ها

اجازه تاسیس دفترکار به افراد واجد شرایط و صالحیت موضوع این آیین نامه براساس نیاز کشور و ضوابط 
 تعیین شده وزارت داده خواهد شد. 

آیین  (از 9ماده 
 )نامه ها

ب) ضوابط بهره برداري:  
جهت بهره برداري و فعالیت این دفاتر اقدامهاي ذیل ضروري است:  

- تسلیم درخواست توسط متقاضی به مراجع ذیصالح 1-9
- ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل: 2-9
- پروانه دائم روانشناسی بالینی  1-2-9
- تمام صفحات شناسنامه 2-2-9
- پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از آن(ویژه آقایان) 3-2-9
- کارت نظام پزشکی 4-2-9
- گواهی سابقه کار مرتبط بالینی تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده مطابق تبصره 5-2-9
  6 و ماده 2
- تایید سابقه کار کارمندان کشوري و لشکري توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده مطابق 6-2-9

 6 ماده 3 و 2تبصره 
- کارت ملی و یا ارائه شماره ملی 7-2-9
- گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان  8-2-9
- دانشنامه / گواهینامه موقت با تاییدیه تحصیلی 9-2-9

تبصره : در صورت نداشتن دانشنامه / گواهینامه موقت یا تاییدیه تحصیلی، استعالم تاییدیه تحصیلی از 
مرکز امور دانشجویی توسط سازمان 

- گواهی عدم سوء پیشینه کیفري 10-2-9
تبصره : درخصوص کارمندان رسمی یا پیمانی کشوري و لشکري ارائه آخرین حکم کارگزینی کفایت می 

کند. 
- گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی از سازمان 11-2-9
- گواهی عدم اعتیاد 12-2-9
- گواهی عدم نیاز در غیر ساعات اداري، جهت کارمندان کشوري و لشکري از باالترین مقام 13-2-9

مسئول اداري  
 اداري رنگی 3× 4- سه قطعه عکس 14-2-9

تبصره : صحت مدارك ارائه شده به عهده متقاضی است و در صورت کشف عدم صحت، مسئولیت عواقبت 
قانونی آن به عهده متقاضی خواهد بود. 

- تایید مکان، ساختمان، امکانات و تجهیزات دفترکار توسط کارشناسان دفتر فنی / بهداشتی دانشگاه 3-9
/ دانشکده مربوطه 

- ارائه سند مالکیت یا اجازه نامه رسمی یا عادي معتبر با پالك ثبتی 4-9
- تکمیل فرم ابالغی وزارت ، درخصوص تعهد عدم اشتغال در بخش کشوري و لشکري براي متقاضیان 5



- صدور مجوز دفترکار در مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه مجاز، 6غیرکارمند کشوري و لشکري 
منوط به ارائه پروانه تاسیس معتبر مرکز فوق (که واجد بخش مربوطه می باشد) و توافقنامه فی مابین فرد 

متقاضی و مرکز درمانی مذکور خواهد بود و این مجوز با درج ساعتهاي فعالیت بنام فرد متقاضی 
(روانشناس بالینی) و به آدرس مرکز درمانی فوق صادر خواهد شد.  

تبصره : بدیهی است در صورت قطع همکاري صاحب مجوز به هر دلیل، ادامه فعالیت مرکز درمانی در 
زمینه روانشناسی بالینی منوط به ارائه مستندات قطع همکاري فرد قبلی و معرفی فرد واجد شرایط و 

صدور مجوز جدید خواهد بود. فرد قبلی نیز جهت فعالیت در دیگر مراکز یا دفاتر ، تابع مقررات مربوطه و 
 نیارمند اخذ مجوز جدید خواهد بود. 

آیین  (از 10ماده 
 )نامه ها

فصل سوم) ضوابط ساختمانی، تجهیزاتی و بهداشتی:  
فضاي فیزیکی الزم جهت دفترکار شامل اتاق روان درمانی، سالن انتظار و پذیرش ، بایگانی محرمانه و 

  متر مربع میباشد. 30سرویس بهداشتی مناسب ، به متراژ حداقل 

آیین  (از 11ماده 
 )نامه ها

 دفترکار باید از نظر فضا، نور،صدا، دما، نظافت و ضوابط ایمنی مناسب و مطابق مقررات مربوطه باشد. 

آیین  (از 12ماده 
 )نامه ها

دفاترکار مجاز به استفاده از تجهیزات ذیل می باشند: 
- دستگاه بیوفید بک چند کاناله 1
- دستگاه ویبراتور جهت اختالالت جنسی 2
 - بسته هاي آزمونهاي روانشناختی. 3

آیین  (از 13ماده 
 )نامه ها

ضوابط بهداشتی و ساختمانی دفترکار مطابق ضوابط تعیین شده در آیین نامه مطب پزشکان خواهد بود. 
 فصل چهارم ) وظایف روانشناس بالینی در دفترکار: 

آیین  (از 14ماده 
 )نامه ها

فصل چهارم ) وظایف روانشناس بالینی در دفترکار: 
شرح وظایف و حدود اختیارات روانشناسان بالینی در دفترکار به شرح زیر می باشد:  

- ارزیابی رواشناختی و تشخیص اختالالت روانی و مشکالت مراجعین  1-14
- انجام آزمون هاي روانشناسی و نور و سایکولوژیک 2-14
- درمان روانشناختی (شامل انواع روان درمانی هاي فردي و گروهی براي اختالالت روانی و مشکالت 3-14

روانشناختی) 
- ارائه اطالعات روانشناختی الزم به مراجعین و خانواده ها 4-14
- روان درمانی با استفاده از ابزارها و تکنیک هاي علمی در حیطه روانشناسی بالینی از قبیل 5-14

 بیوفیدبک، روش هاي درمان انزجاري و تکنیک هاي درمان اختالالت جنسی. 

آیین  (از 15ماده 
 )نامه ها

فصل پنجم ) سایر مقررات: 
دفترکار، مجاز به ارائه خدمات طبق ضوابط و مقررات وزارت براساس شرح وظایف مندرج در این آیین نامه 

 می باشد. 

آیین  (از 16ماده 
 )نامه ها

چاپ سربرگ، کارت ویزیت، مهر، تابلو و تبلیغات دفاترکار، براساس قوانین جاري کشور و آیین نامه هاي 
 مصوب مراجع ذیصالح قانونی می باشد. 

آیین  (از 17ماده 
 )نامه ها

روانشناسان بالینی مجاز به تجویز دارو، درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و یا دخل و تصرف در نسخه 
پزشک نمی باشند و در صورت لزوم به تجویز دارو و خدمات پزشکی، بیماران می بایست به پزشکان 

 ذیصالح ارجاع داده شوند. 



آیین  (از 18ماده 
 )نامه ها

روانشناسان بالینی مجاز صدور گواهی حضور مراجعین، در جلسات روان درمانی و نیز گواهی حضور جهت 
 ارائه به کمیسیون هاي پزشکی با ذکر تشخیص می باشند. 

آیین  (از 19ماده 
 )نامه ها

 رعایت ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب مراجع ذیصالح قانونی ضروري است. 

آیین  (از 20ماده 
 )نامه ها

 نصب اصل مجوز دفترکار در محل فعالیت و در معرض دید مراجعین الزامی است. 

آیین  (از 21ماده 
 )نامه ها

هرگونه جابجایی و نقل و انتقال دفترکار باید با اطالع دانشگاه/ دانشکده مربوطه و اخذ مجوز جدید صورت 
 پذیرد. 

آیین  (از 22ماده 
 )نامه ها

 ماه، مراتب باید با اطالع دانشگاه / دانشکده 6در صورت تعطیلی دائم یا موقت دفترکار حداکثر به مدت 
مربوطه باشد. مسئولیت روان درمانی مراجعین قبلی به عهده روانشناس بالینی دارنده مجوز می باشد. 
تبصره : بدیهی است ادامه روان درمانی یا ارجاع مراجعین قبلی به روان درمانگر واجد شرایط، با توافق 

 طرفین خواهد بود. 

آیین  (از 23ماده 
 )نامه ها

در صورتی که دارنده مجوز قصد تعطیل دائم دفترکار خود راداشته باشد، مراتب باید با ذکر دالیل و 
 مستندات الزم حداقل یک ماه قبل به اطالع دانشگاه / دانشکده مربوطه برسد. 

آیین  (از 24ماده 
 )نامه ها

کنترل و نظارت برانجام خدمات کارکنان دفاتر کار و رعایت ضوابط و مقررات علمی، فنی، اخالقی و قانونی 
 به عهده دارنده مجوز دفترکار می باشد.

آیین  (از 25ماده 
 )نامه ها

نظارت بر عملکرد دفاترکار به عهده دانشگاه/دانشکده مربوطه و در صورت لزوم معاونت سالمت وزارت می 
 باشد. 

آیین  (از 26ماده 
 )نامه ها

تشکیل پرونده روانشناختی، بایگانی و نگهداري مدارك ضروري، جهت هریک از مراجعین در دفتر کار 
 الزامی است. 

آیین  (از 27ماده 
 )نامه ها

رعایت موازین اسالمی و اخالقی براساس قانون «انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع 
» و «منشور حقوق بیماران» در دفتر کار ضروري و 1380 و آیین نامه اجرایی سال 10/8/78اسالم مورخ 

 بعهده دارنده مجوز می باشد. 

آیین  (از 28ماده 
 )نامه ها

دفاتر کار موظف به پاسخگویی و همکاري با بازرسان وزارت و دانشگاه / دانشکده مربوطه و سازمانها و 
 مراجع ذیصالح قانونی می باشند. 

آیین  (از 29ماده 
 )نامه ها

 بیمار حق دارد از تشخیص و عوارض احتمالی آن و دوره درمان از روانشناس بالینی اطالع حاصل نماید. 

آیین  (از 30ماده 
 )نامه ها

 مجوز دفترکار غیرقابل انتقال به غیر می باشد. 

آیین  (از 31ماده 
 )نامه ها

بکارگیري کارشناس روانشناسی با گرایش بالینی در محل دفترکار در امر اجراي آزمونهاي روانشناختی، با 
 اطالع دانشگاه / دانشکده بالمانع است. 

آیین  (از 32ماده 
 )نامه ها

اعتبار مجوز دفترکار وتمدید آن، مطابق با قانون آموزش مداوم جامع پزشکی و سایر مقررات مربوطه می 
 باشد. 

بکارگیري افراد غیرمجاز در امرروان درمانی و ارزیابی در محل دفترکار بدون موافقت مراجع ذیصالح آیین  (از 33ماده 



 
 
 

 ممنوع می باشد.  )نامه ها

آیین  (از 34ماده 
 )نامه ها

روانشناسان بالینی باید وظایف مقرر دراین آیین نامه را منحصرا در دفترکار داراي مجوز و یا مراکز و 
موسسات پزشکی مجاز، انجام دهند، در غیر اینصورت با توجه به قوانین جاري و قانون چگونگی تعیین 

 با متخلفین برخورد 1376وظایف و صالحیت شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته به آن مصوب سال 
 خواهد شد. فصل ششم ) تخلفات : 

آیین  (از 35ماده 
 )نامه ها

فصل ششم ) تخلفات : 
در صورتیکه دارنده مجوز دفترکار از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظایفی که دراین آیین نامه 

پیش بینی شده تخلف نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد:  
 بار اول تذکر شفاهی با قید در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت / دانشگاه / دانشکده هاي –الف 

ذیربط 
ب- بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت / دانشگاه/ دانشکده به فاصله یک ماه از اخطار شفاهی 

 بارسوم اخطار کتبی توسط وزارت / دانشگاه/ دانشکده به فاصله یک ماه از اخطار کتبی  –ج 
د- در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، چنانچه اعمال انجام شده مشمول 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 1367قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) مصوب سال 
 قانون یادشده و در سایر موارد به محاکم ذیصالح 11اصالحات بعدي باشد، موضوع به کمیسیون ماده 

قانونی احاله خواهد شد. 
: روش اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوي مراجع قضایی اعم از 1تبصره 

تعطیل موقت یا دائم دفترکار، ابطال پروانه و ... در کمیسیون قانونی بررسی و براي اقدام به واحدهاي 
ذیربط ارجاع می گردد. 

- در مواردیکه عملکرد دفترکار خالف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی بوده و موجب ورود 2تبصره 
خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران شود به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون 

اعمال مجازات مندرج در بندهاي الف، ب، ج، چ، مورد در کمیسیون قانونی طرح گردیده و با راي 
 کمیسیون و با تایید راي توسط وزیر پروانه دفتر کار قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود. 

آیین  (از 36ماده 
 )نامه ها

 ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه 12کلیه دفاتر کار روانشناسی بالینی می بایست حداکثر ظرف مدت 
وضعیت خود را (بجزضوابط مربوط به احداث یا مرمت ساختمان) با این آیین نامه تطبیق داده و مجوز 

 تبصره در تاریخ ................تصویب و 12 ماده و 36 فصل ، 6جدید دریافت دارند. این آیین نامه مشتمل بر 
از تاریخ ابالغ الزم االجرا بوده و کلیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي مغایر با آن لغو می گردد. دکتر کامران 

 باقري لنکرانی وزیر 


