
 وزارت ورزش و جوانان - و توسعه اجتماعی جوانانبرنامه ریزی  دفتر

 آیین نامه فعالیت مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده 

 د:رو یم کاره ب مربوط مشروح یمعان در در این آیین نامه اصطالحات زیر 
 

  خانواده و ازدواج مشاوره یتخصص مراکز یابیارز و تیریمد آیین نامه : آیین نامه

 وزارت ورزش و جوانان  وزارت:

 دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان) وزارت ورزش و جوانان( دفتر :

 اداره کل ورزش و جوانان استانها اداره کل:

  خانواده و ازدواج مشاوره یتخصص مراکز مراکز :

 سامانه الکترونیک صدور مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده سامانه:

 :شودیم نییتع ریز شرح به خانواده و ازدواج مشاوره مراکز خدمات

 خانواده در فرزندان و مرد زن، متقابل فیوظا و حقوق مشاوره و آموزش ـ الف

 ) ازدواج از پس و شیپ)  ازدواج مشاوره و آموزش ـ ب

 خانواده یرفتار و یتیترب ،یفرهنگ ،یاعتقاد امور مشاوره و آموزش ـ پ

 یاجتماع و یفرد امور در جوانان یتوانمند یارتقا جهت در مشاوره و آموزش ـ ت

  ینیهمسرگز لیتسه ـ ث

 : مراکز اهداف -1

بـا  و پایـدار ماـاب     ازدواج آگاهانهدر راستای ها جوانان و خانواده ای بهمشاورهارائه خدمات راهنمایی و 2-1

 اصول بهداشت روانی

 ازدواج و خانواده های تهدیدکننده سالمت اهش و کنترل آسیبکپیشگیری، -2-2

 گروهیو  زناشویی خانوادگی، فردی، هایزمینه درجوانان و زوجین جوان  ایمشاوره نیازهای به پاسخ-2-3  

  سالمت خانواده  ارتقاء منظوربه 
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 ارائه مشاوره در مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده مطابق فرایند زیر انجام می گیرد -3نمودار شماره 
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 دقیقه می باشد. 09دقیقه و مشاوره زوج درمانی  54زمان هر نوبت ارائه مشاوره فردی 

  وظایف مراکز  : -3  

 خدمات ارائه مراحل تمام در یشرع نیمواز و یا حرفه اخالق اصول تیرعا-3-1 

 مشاوران و سایر کارگزاران شاغل در مرکز یاحرفه عملکرد بر  یدق نظارت -3-2

 اعتبار انیپا از قبل ماه سه ،مرکز  مجوز دیتمد به اقدام -3-3

  ضوابط تعیین شده از سوی دفتررعایت -3-4 

 هفته در مرکز تیفعالاعالم شده  ساعاترعایت  - 3-5    

آشنایی و 

 انتخاب مرکز

تخصصی 

مشاوره 

ازدواج و 

 خانواده

 مراجعه 
تعیین نوع 

 مشاوره

نوبت دهی و ارجاع 

 به مشاور مربوطه

تکمیل فرم 

 مراجعاطالعات 

 ارائه مشاوره

 () جلسه تشخیص

 پرداخت هزینه

تعیین روند 

 ادامه مشاوره

تعیین نوبت 

 بعدی

عدم نیاز به 

 مشاوره

به تشخیص مشاور، ادامه 

مشاوره می تواند به صورت 

فردی ، گروهی ، برگزاری 

کارگاهها و سایر تکنیک ها 

 .باشد
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 نصب تابلو مرکز   - 3-6     

 مرکز  تبلیغات مقررات و ضوابطرعایت  - 3-7     

  مرکز مهررعایت ضوابط مشخص شده برای طراحی  -3-8    

   مرکز آرمرعایت ضوابط مشخص شده برای  - 3-9    

  ناظران اداره کل  با یهمکار -3-11   

 همکاری با ادارات کل در ارائه گزارش عملکرد و سایر برنامه های اعالمی  -3-11  

 

 .شعبه دیگری ایجاد نماید نمی تواند مجوز فقط به یك مرکز ارائه می گردد و فرد متقاضی : 1تبصره   

 
 

 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان دریافت مجوز مراکز   -1
  

ای و فاقد صالحیت به امر مشاوره ازدواج و خانواده شرایط به منظور جلوگیری از ورود افراد غیرحرفه    

 اختصاصی و عمومی متقاضیان به شرح جدول ذیل می باشد: 

 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان -4جدول شماره 

 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان

 ضوابط شرایط

 سال 03حداقل  سن

 متاهل وضعیت تاهل

 قانون اساسیادیان ذکر شده در  دین/مذهب

 معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه

 حداقل کارشناسی ارشد به باال سطح تحصیالت

  رشته تحصیلی

 سالمت -شخصیت -بالینی -شناسی با گرایش) عمومیهای تخصصی روانرشته

و دارا بودن پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی  -(و مشاوره و راهنمایی مشاوره خانواده

 مشاوره کشور

 سال سابقه کار حرفه ای در حوزه خدمات مشاوره و ازدواج خانواده 5حداقل  سابقه

 مکان مرکز

 متر مربع، سه اتاق و یك فضای مشترک 03حداقل 

 فاقد آلودگی صوتی و محیطی

 بدون دوربین مدار بسته
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 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان

 نور مناسب

 فقط در شهر محل سکونت متقاضی

 *همکاران

 نفر روانشناسحداقل یك 

 حداقل  یك نفر مشاور

 یك نفر روان سنج

 یك نفر کارشناس مسائل دینی )اختیاری(

 یك نفر روانپزشك که به صورت موردی ارجاع داده می شود)اختیاری(

 یك نفر کارشناس حقوقی که به صورت موردی ارجاع داده می شود)اختیاری(

 مشاوره ازدواج و خانواده با آرم و لوگوی رسمی ابالغی وزارتنصب تابلوی اختصاصی مراکز  تجهیزات

 
مشاوره به  نظام روانشناسی ودارای پروانه و یا شماره عضویت سازمان دارنده مجوز موظف است از مشاوران و روانشناسان *

از مراجع رسمی مرتبط می به اخذ صالحیت حرفه ای نیز موظف  کارگزاراناستفاده نماید و سایر  عنوان همکار در مرکز خود

 باشند
 

 

 مراکز  بت درخواست  متقاضی دریافت مجوز ث -2

 آدرس به سامانه الکترونیک صدور مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج وخانواده به با ورودمتقاضی      

moshaver.msy.gov.ir   پست به ثبت نام خود اقدام می نماید و نسب ،و با توجه به دارا بودن شرایط 

کد و یک ثبت نهایی قرار داده  حالتدر  ثبت نام خود را وضعیت  ،مدارک مربوطه  از تکمیل فرم ها و ارسال

  .کندمی رهگیری از سیستم دریافت 

 بررسی پرونده متقاضیان  -3

مورد بررسی قرار توسط کارشناسان وضعیت ثبت نهایی قرار دارند در  سامانه درکه پرونده متقاضیانی 

  .دگیرمیمصاحبه قرار تأیید صالحیت فردی و در نوبت  مورد تأیید قرار گیردمی گیرد و چنانچه 

 مصاحبه علمی  -4

گردد. این مصاحبه به منظور سنجش ساح علمی و تخصصی و دعوت می متقاضی برای مصاحبه علمی،

 تأیید سالمت روان فرد متقاضی انجام می شود .
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( دارای مدرک دکتری و عضو هیأت علمی دانشگاه تخصصی )مدیران با سابقه مراکز  تیمی ازتوسط مصاحبه 

به عنوان ناظر جلسه انجام می کارشناس تخصصی و اساتید دانشگاه در رشته مشاوره ازدواج و خانواده و 

 شود.

 صدور و اعطاء مجوز به مدیران مراکز  -5
 

 اخذ تعهدنامه از مدیران مراکز  

  مرکز  به مدیر تابلوارائه فرمت 

   ارائه فرمهای ضروری به مدیر مرکز 

  اعاای مجوز مرکز 

 ورزش و جوانان بارگذاری آدرس و شماره تماس مراکز در پرتال وزارت  

 

 تمدید مجوز مراکز فوق به صورت دوساله است که شرایط آن به شرح ذیل می باشد: -6

  و جوانان استانو جوانان استانارائه گزارش عملکردهای ماهانه به اداره کل ورزش ارائه گزارش عملکردهای ماهانه به اداره کل ورزش 

 افزایی وزارت ورزش و جوانانافزایی وزارت ورزش و جوانانهای دانشهای دانشارائه گواهی شرکت در دورهارائه گواهی شرکت در دوره 

 های متفرقه و مرتبط با حوزه تخصصیهای متفرقه و مرتبط با حوزه تخصصیارائه گواهی شرکت در دورهارائه گواهی شرکت در دوره 

 های مرتبط با مشاورههای مرتبط با مشاورههمکاری با اداره کل ورزش و جوانان استان در اجرای برنامههمکاری با اداره کل ورزش و جوانان استان در اجرای برنامه 

  تحکیم خانوادهتحکیم خانوادهرضایت مراجعان از مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و رضایت مراجعان از مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و 

 عدم تخلف یا شکایت از مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانوادهعدم تخلف یا شکایت از مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 

 

 

 


