
       
 

 

رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه  هیاتدستورالعمل ضوابط و چگونگی تشکیل 

 های روان شناسی و مشاوره
 

رسیدگی به تخلفات صنفی  هیاتقانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  12ماده  4و  3در اجرای بند  :1ماده 

که ازین پس هیات رسیدگی به تخلفات ، مرکزی و استان )بدوی(حرفه ای شاغالن حرفه های روان شناسی و مشاورهو 
 نامیده می شود تشکیل می گردد.

 متخصص می باشدعضو  5تخلفات از  هیات مرکزی رسیدگی به :2ماده 

 عضو متخصص 5تهران  رگردد. دتشکیل می متخصص عضو سه شامل  )بدوی(هیات رسیدگی به تخلفات استان  :3ماده 

 : رئیس سازمان ورئیس شوراهای استان نمی توانند عضو هیات ها باشند.تبصره

 .الزامی استاستان )بدوی(هیات رسیدگی به تخلفات در هر یک از تشکیل  :4ماده 

شورای مرکزی وحکم رئیس سازمان  تایید رییس سازمان و دبا پیشنها به تخلفات هیات رسیدگیمرکزی اعضای  :5ماده 

 دپیشنهاد و تایی بالمانع است ودر استانها با برای یک دوره دیگر و انتصاب مجدد آنان سال منصوب می شوند 2 برای مدت
.در بالمانع است برای یک دوره دیگر مجدد آنها بو انتخاصوب سال من2رئیس سازمان برای مدت  مو حک شورای استانی

که شورای استانی وجود ندارد با پیشنهاد معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای وتایید رییس  استانهای
 مان اعضا منصوب می شوند.ساز

نمی توانند همزمان عضو هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات  )بدوی(رسیدگی به تخلفات استان  هیاتاعضای  :6ماده 

 باشند.

رسیدگی به تخلفات به پیشنهاد ریاست سازمان و تصویب شورای مرکزی صورت  مرکزیبرکناری اعضای هیات : 7ماده 

رییس سازمان صورت می  دو تایی معاون انتظامی در تهران دوی به پیشنهاد شورای استانیگیرد. برکناری هیات های بمی 
 گیرد.

در هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات قابل تجدیدنظر است و رای  )بدوی(رسیدگی به تخلفات استان  هیاتآراء : 8ماده 

 قطعی است. پس از تایید رییس سازمان هیات مرکزی

 جنبه صنفی وحرفه ای نداشته باشد به دادگاه صالحه ارجاع می شود.:در مواردی تبصره



 قطعیت آراء هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات مانع شکایت محکوم علیه به دادگاه صالح نیست.: 9ماده 

 

 یا دین های و هیات مرکزی عالوه بر تدین به دین مبین اسالم  استان)بدوی( رسیدگی به تخلفاتهیات اعضاء : 10ماده 

عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیه باید دارای  مصرح در قانون اساسی،
 شرایط زیر باشند:

 . تاهل1
 سال سن 40. حداقل 2
  میبایست از اعضاء رسمی سازمان باشند متخصصاعضاء  .3
 ینه موثروعدم سوءپیش ن شهرت شغلی و حرفه ایسح. 4

 انتخاب می شوند. دارای پروانه حرفه ای از بین اعضاء سازمانمتخصص اعضاء  تبصره:

و هیات مرکزی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت  استان)بدوی( رسیدگی به تخلفاتهیات اعضاء  :11ماده 

 نخواهند کرد.
 اشته باشند.الف. عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم د

 ب. عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد یا در دعوی طرح شده ذینفع باشد.

، صالحیت رسیدگی به تخلفات صنفی شاغالن همان استانی را )بدوی(رسیدگی به تخلفات صنفی استانهیات  :12ماده 

 دارند که در حکم آنان تعیین می شود.

و هیات مرکزی از بین خود یک نفر رییس یک نفر نایب استان )بدوی(دگی به تخلفات رسیهیات هر یک از  :13ماده 

 رییس و یک نفر دبیر را جهت تنظیم صورت جلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.

 فوق الذکر با امضاء رییس و در غیاب وی با امضاء نایب رییس خواهد بود.هیات مکاتبه های  تبصره:

و  )بدوی(رسیدگی به تخلفات استان  هیاترییس سازمان بالفاصله پس از تشکیل یا آغاز به کار هر یک از  :14ماده 

 هیات مرکزی موضوع را به اطالع اعضای سازمان می رساند.

با  بازرس سازمان و رییس استانبا شکایت شاکی یا ارجاع استان )بدوی(رسیدگی در هیات رسیدگی به تخلفات  :15ماده 

 شروع می شود. رییس سازمان دتایی

پس از انجام  استان )بدوی(رسیدگی به تخلفات  تموظف است نظر هیا ودرتهران معاون انتظامی رییس استان :16ماده 

 ابالغ نمایند.متشاکی بررسی های الزم موارد اتهام را به طور کتبی به 

یک حداکثر ظرف مدت استان )بدوی(یات رسیدگی به تخلفات می تواند از تاریخ ابالغ اتهام توسط همتشاکی : 17ماده 

مذکور موظفند در صورت تقاضای هیات دفاعیات خود را به طور کتبی تقدیم نماید و  هفته پس از وصول موارد اتهامی
 مدارک الزم را در اختیار وی قرار دهند. متشاکی

هیات جواب کتبی ندهد و یا اینکه تقاضای تمدید مهلت در مهلت تعیین شده توسط  متشاکیدر صورتی که  :18ماده 

 می توانند به موارد اتهام رسیدگی و رای الزم را صادر نمایند. هیات برای ارایه مدارک ننمایند



را ضروری  متشاکیپس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور  متشاکیاتهامات رسیدگی به  :19ماده 

حضور در چنانچه متشاکی به صورت کتبی درخواست  هیات دعوت به عمل می آورد یا از اوجهت حضور در تشخیص دهد
 برای رسیدگی در جلسه دعوت می شود.را بنماید از اوهیات 

 نماید.استفاده  دان قو حقو از نظر کارشناس درصورت نیازمی توانندبدوی(استان )هیات رسیدگی به تخلفات  :20ماده 

 عضو  3شرکت با حضوردو عضو متخصص  وهیات مرکزی با با استان )بدوی(جلسات هیات رسیدگی به تخلفات  :21ماده 

مذکور حداقل با نظر موافق  هیاتتشکیل می گردد و آراء 
2

3
  اعضاء حاضر معتبر است. 

پس از ابالغ حداکثر ظرف یک ماه قابل شکایت در هیات مرکزی استان )بدوی(آراء هیات رسیدگی به تخلفات  :22ماده 

 می باشد.

باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط و حاوی تخلفات منتسب هیات رسیدگی به تخلفات استان )بدوی(آراء  :23

توسط معاون انتظامی  نرای در تهرا غباشد. ابالبه متهم، نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء رای دهنده در زیر رای صادره 

 ارسال می شود. انتظامی نودر استانها توسط رییس کمیته صورت میگیرد رونوشت رای به رییس استان و معاو
 

در صورت لزوم هیات رسیدگی به تخلفات و هیات مرکزی می توانند از مراجع قضایی و انتظامی و امنیتی : 24ماده 

هیات مرکزی توسط معاون انتظامی ابالغ می  مآورند. احکارا به عمل  متشاکیاستعالم الزم در خصوص موارد اتهامی 
 گردد.

موظفند مراتب قابل تجدید نظر بودن آراء را در هیات مرکزی در زیر استان )بدوی( هیات رسیدگی به تخلفات: 25ماده 

 رای صادره اعالم نمایند.

موظفند هر ماه گزارشی از فعالیت های خود را که هر یک دارای تعداد استان )بدوی(هیات رسیدگی به تخلفات  :26ماده 

هم استان گزارش نماید و رییس شورای استان )بدوی(به رییس شورای آراء صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی باشد 

 موارد را به استحضار رییس سازمان برساند.

رکزی مکلفند جهت صدور آراء از فرم های مخصوص که از مهیاتو استان )بدوی(هیات رسیدگی به تخلفات  :27ماده 

 تهیه و در اختیار آنان قرار می گیرد استفاده کنند. سازمانطریق 

رسیدگی به پرونده های مطروحه هیات استان )بدوی(در صورت انحالل هیات رسیدگی به تخلفات هر یک از : 28ماده 

 ارجاع داده می شود.راساس نظرریاست سازمان به استان همجواریا بمذکور توسط رییس شورای استان به هیات مرکزی 

 دبه پیشنهاد رییس استان و تاییو هیات مرکزی حق الزحمه استان )بدوی(به اعضای هیات رسیدگی تخلفات : 29ماده 

 رییس سازمان پرداخت می شود.

آراء صادر شده هیات مرکزی که قطعی می باشد برای اجرای حسب مورد به سازمان استان یا سازمان مرکزی  :30ماده 

 ابالغ می گردد.

 به تصویب رسیده است. 18/10/91مورخ  تبصره در جلسه شورای مرکزی 5ماده و  31در  آئین نامهاین  :31ماده 


