
  

 

 

 شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی اریانسازمان نظام روان
ه ای و امور کمیسیون هامعاونت نظارت حرف  

 

 
 

 
 

 

 

 

باا گااا ی ماماز از م ااد ناان ن      شناسی و مشاوره، دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روان    ............................جانب این

شا رای مرمازی   مصا ب  شناسای و مشااوره   نامه تأسیس مرامز خدمات روانو گئینمص ب مجلس ش رای اسالمی تشکیز سازمان 

 باشم.می شناسی و مشاورهمتقاضی دریافت مج ز تأسیس مرمز خدمات روان    ......................... ز س یبه نمایندای اسازمان 
 

 نامه سازمان متب ع به پی ست تقدیم است.درخ است و معرفی*
 

 

 تاریخ  امضاء 

 :نهاد یا سازمان متقاضیالف: مشخصات نماینده 
 

  :پروانهتاریخ اعتبار                          شماره پروانه اشتغال:             ت در سازمان:شماره عضوی           خانوادگی:ونامنام

  دانشگاه محل تحصیل:                                 تاریخ اخذ مدرک:                      رشته تحصیلی:       مدرک تحصیلی:

 شماره همراه:               لفن:شماره ت                    نشانی محل سکونت:

 

 :شناسی و مشاورهروان : سوابق ارائه خدماتب
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع مسئولیت نوع همکاری مکان ردیف

      

      

      
 

 

 : )معرفی حداقل دو نفر به عنوان همکار ضروری است(مرکز همکاری خواهند داشت با ی کهحوزه تخصصی همکارانو ج: مشخصات 

 بامرکزهمکاریروزهای دریافتی پروانهشماره محل تحصیل تحصیلیرشته تحصیلیمدرک خانوادگیونامنام ردیف

       

       

       

       

       
 

 دورنگار:   شماره تلفن:      نشانی مرکز مورد نظر:* 
 

 

 :ازمدارک مورد نی

 ای از سازمانپروانه اشتغال حرفه مپی 

 گخرین مدرک تحصیلی مپی برابر اصز 

 م افقت متبی و متعهدانه  مکاران معرفی شده 

 ناو  مکار متقاضیای مرتبط با ح زه تخصصی علمی و حرفه ای شرح مختصری از فعالیت 

 متقاضی 3×4و دو نطعه عکس  مارت ملی ،تص یری از ص حات شناسنامه 

 واریز به یکی از حساب  ای ذیز ریال 1/872/000رداخت مبلغ رسید پ 

  مش ر به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 6037997599217396یا به شماره کارت  0110102020003بانک ملی : شماره حساب 

  ش رمان شناسی و مشاوره به نام سازمان نظام رو 6104337470841071و یا شماره مارت  8697974575بانک ملت : شماره حساب 

 نامه نهاد/سازمان و ...اصز درخ است و معرفی 

 112-1فرم 

 حقوقی شناسی و مشاورهتقاضای تأسیس مرکز خدمات روان

 "هاو سازمان نهادهاویژه "


