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�پیشگفتار

انقــالب  پکیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پکیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

امــروزه بــا پیچیده ترشــدن زندگــی و تحــول 
جامعــه از حالــت ســنتی و ســاده به وضعیــت مدرن 
ــرای  ــددی ب ــکالت متع ــایل و مش و دیجیتالی،مس
انســان بــه وجــود آمــده اســت. انســان در ایــن 
ــام،  ــر از ابه ــال پ ــن ح ــه و در عی ــای تحول یافت دنی
ــختی  ــه، به س ــرادی آگاه و باتجرب ــک اف ــدون کم ب
ــد خــود را بشناســد، از توانایی هــای خــود  می توان
در  نمایــد.  غلبــه  برمشــکالت  و  یافتــه  آگاهــی 
ایــن راســتا، مشــاوره های تخصصــی، فــرد را در 
شــناخت خــود، تصمیم گیــری مناســب، تغییــر 
نگــرش، اصــالح رفتــار و حــل مشــکالت یــاری 

می دهــد.
مشــاوره تخصصــی نه تنهــا بــه منظــور حــل 
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بــا هــدف  معضــالت و مشــکالت زندگــی، کــه 
روانــی  بهداشــت  و  ســالمت  ســطح  ارتقــای 
و  اختــالالت  بــروز  از  پیش گیــری  و حتــی  فــرد 
توانمندســاختن افــراد در مقابلــه مؤثــر بــا ایــن 

دارد.    چشــم گیری  نقــش  نیــز  موانــع 
ــز  ــن مرک ــوان مهم تری ــه عن ــه ب ــای علمی حوزه ه
علمــی و فرهنگــی شــیعیان جهــان نیازمنــد آن 
ــه  ــود و جامع ــی خ ــه اصل ــر و بدن ــه عناص ــت ک اس
را از آســیب  ها و مشــکالت اخالقــی، تربیتــی و 
روان شــناختی در امــان دارد و بــا اتخــاذ روش هــای 
ــالب  ــالمت روان ط ــطح  س ــای س ــه ارتق ــد ب کارآم
بپــردازد. بــر ایــن اســاس و بــه منظــور حفــظ 
الزم  ایشــان،  خانواده هــای  و  حوزویــان  شــئون 
اســت مراکــز مشــاوره ای کــه برآمــده از همیــن 
نهــاد باشــد، مســائل و موضوعــات مربــوط بــه 

ــد.  ــل نمای ــل و فص ــه را ح ــود و جامع ــراد خ اف
طــرح راه انــدازی و ســاماندهی مراکــز مشــاوره 
حوزه هــای علمیــه بــر ایــن اســاس و بــه شــرح 

ــت.  ــده اس ــن ش ــل تدوی ذی
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ماده1: تعاریف
حــوزه علمیــه: واحــدی حــوزوی اســت کــه 
ــده  ــیس ش ــترش تأس ــورای گس ــات ش ــر مصوب براب
ــت  ــوم اســالمی فعالی ــف عل ــای مختل و در زمینه ه

می کنــد.
و  مشــاور  بیــن  فعالیــت  بــه  مشــاوره: 
بــا  فــرد  تــا  می شــود  اطــالق  مراجعه کننــده 
ــا  ــه قابلیت ه ــاور ب ــای مش ــتفاده از راهنمایی ه اس
موقعیت هــای  و  محیــط  خــود،   توانایی هــای  و 
ــود،  ــه خ ــوط ب ــای مرب ــر واقعیت ه ــی و دیگ زندگ
شــناخت پیــدا کنــد و مشــکالت و مســائل خویــش 
ــی  ــات مقبول ــی تصمیم ــوده و در زندگ ــل نم را ح

بگیــرد.1
معنــای  بــه  لغــت  در  راهنمایــی  راهنمایــی: 
داللــت، رهبــری، هدایــت و راهبری کــردن اســت.2 
و  رغبت هــا  توانایی هــا،  راهنمایــی،  طریــق  از 
ــن«،  ــم و دی ــه عل ــاوره در آین ــی، »مش ــل از: فقیه ــه نق ــش ب ــی ویرای ــا اندک . ب  1

.40 ص
.دهخدا، »لغت نامه دهخدا«، ذیل مدخل راهنمایی.  2
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ــرد  ــه ف ــردد و ب ــخص می گ ــا مش ــز محدودیت ه نی
تحصیلــی،  فرصت هــای  تــا  می شــود  کمــک 
شــغلی و شــخصی را به خوبــی بشناســد و از آن هــا 
ــتفاده  ــش اس ــی رضایت بخ ــن زندگ ــت تأمی در جه

ــد. کن
ــی  ــه محل ــوزه: ب ــی ح ــاوره و راهنمای ــز مش مرک
اطــالق می گــردد کــه روان شناســان و مشــاوران 
واجــد شــرایط حــوزه کــه دارای گواهــی تأییــد 
صالحیــت از ســوی معاونــت تهذیــب و تربیــت 
می باشــند، بــه طــور فعــال و مســتمر، مبــادرت بــه 

ارائــه خدمــات مشــاوره ای می نماینــد.
مشــاور حوزوی: فــردی اســت دارای تحصیالت 
حــوزوی بــا حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد 
روان شناســی  )مشــاوره،  مرتبــط  رشــته های  در 
یــا علــوم تربیتــی( مــورد تأییــد وزارت علــوم یــا 
شــورای عالــی حوزه  هــای علمیــه کــه دارای پروانــه 
ــت  ــواده معاون ــاوره و خان ــت  مش ــت از مدیری فعالی

تهذیــب و تربیــت می باشــد.
حــوزوی  دانش آموختــگان  مــدارک  تبصــره1: 
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در رشــته های متناســب بــا مشــاوره مطابــق بــا 
ــای  ــاور حوزه ه ــاتید مش ــاماندهی اس ــه س آیین نام
علمیــه پــس از تأییــد مدیریــت مشــاوره و خانــواده 
ــاره،  ــورد اش ــته های م ــا رش ــاق ب ــورت انطب و در ص

ــل قبــول اســت. قاب

ماده2: اهداف 
1. ارائــه خدمــات پیش گیرانــه، مشــاوره ای و روان درمانــی 

بــه طــاب و خانواده هــای ایشــان؛

2. بهبــود و درمــان مســائل  و مشــکات شــناختی، 

ایشــان؛ خانواده هــای  و  طــاب  عاطفــی  و  رفتــاری 

مســائل  حــوزه  در  افــراد  نگــرش   ســطح  ارتقــای   .3

ــی،  ــی، حقوق ــی، اجتماع ــی(، خانوادگ فردی)هویت یاب

تحصیلــی و اســتعدادیابی. 

ماده3: سیاست ها
1. ترویج و توسعه رویکرد اسامی در مشاوره؛

2. توجه ویژه به برنامه های پیش گیرانه؛ 

3. حفظ و صیانت از جایگاه و شئون روحانیت؛ 
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4. اهتمام به اخاق حرفه ای؛

5. اهتمام به تخصصی بودن مشاوره؛

6. اهتمــام بــه کاهــش هزینه هــای مشــاوره و درمــان 

بــرای طــاب و خانواده هــای ایشــان؛

یع ، آسان و در دسترس. 7. ارائه خدمات سر

ماده4: مخاطبان
طــالب، روحانیــون، کارمنــدان مراکــز حــوزوی 

ــدان(. ــر و فرزن ــان )همس ــای ایش و خانواده ه
تبصــره2: ارائــه خدمــات بــه ســایر اقشــار جامعــه 

ــات در  ــه امکان ــه ب ــا توج ــدود و ب ــورت مح ــه ص ب
اختیــار )مشــاور، فضــای الزم و زمــان مــورد نیــاز و 

ــود. ــد ب ــر خواه ...( امکان پذی

ماده5: تشکیالت اداری 
الف( شورای راهبردی ستاد مرکزی 

اعضای این شورا عبارتند از:
ــه )رئیــس  ــب و تربیــت حوزه هــای علمی 1. معــاون تهذی

شــورا(؛ 
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2. مدیر مشاوره و خانواده )دبیر شورا(؛ 

3. مدیر سطوح عالی حوزه علمیه قم؛

4. مدیر سطح یک استان قم؛

5. مدیر مرکز تخصصی امام خمینی&؛

6. مدیر مرکز مشاوره حوزه های علمیه؛

7. ســه کارشــناس مشــاور بــا معرفــی دبیــر و تأییــد رئیــس 

. شورا

ســایر  از  موضــوع  تناســب  بــه  تبصــره3: 

کارشناســان نیــز در جلســات ایــن شــورا اســتفاده 
شــد. خواهــد 

وظایف شورای راهبردی ستاد مرکزی

یــزی فعالیت هــای مراکــز  1. سیاســت گذاری و برنامه ر

مشــاوره و نظــارت بــر حســن اجــرای آن؛

ــا  ــط ب ــنهادی مرتب ــای پیش ــب برنامه ه ــی و تصوی 2. بررس

مراکــز مشــاوره؛

3. تأییــد صاحیــت مشــاوران معرفی شــده توســط مدیــر 

مراکــز مشــاوره؛

4. تأییــد کارگروه هــای علمــی و بررســی گزارش هــای 

ــارت. ــی و نظ یاب ارز
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ب( شورای برنامه ریزی استانی

ــردی  ــه برنامه هــای مفیــد و کارب ــه منظــور ارائ ب
پیشــبرد  در  جمعــی  نظــرات  از  اســتفاده  و 
ــورای  ــتان ش ــر اس ــاوره ای، در ه ــای مش فعالیت ه
برنامه ریــزی مرکــز مشــاوره تشــکیل می گــردد. 

1. مدیر حوزه  علمیه استان )رئیس شورا(؛ 

2. معــاون تهذیــب و تربیــت حــوزه  علمیــه اســتان )دبیــر 

شــورا(؛

3. دو نفــر از مدیــران مــدارس اســتان بــه تشــخیص مدیــر 

اســتان؛ 

4. مدیر مرکز مشاوره استان؛ 

5. دو کارشناس مشاور با معرفی دبیر و تأیید رئیس شورا.

تبصــره4: بــا توجــه به تشــکیل شــورای راهبردی 

ــزی در  ــورای برنامه ری ــکیل ش ــم، تش ــتان ق در اس
اســتان قــم لزومــی نــدارد.

وظایف شورای برنامه ریزی استانی

از  ارســالی  برنامه هــای  بــرای اجــرای  یــزی  برنامه ر  .1
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ســوی ســتاد مرکــزی متناســب بــا شــرایط و اقتضائــات 

ــتان؛ اس

ــد  ــا تأیی ــتان ب ــاوره اس ــز مش ــای مرک ــب برنامه ه 2. تصوی

ســتاد مرکــزی؛

3. نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها و برنامه ها؛

4. تأمیــن منابــع انســانی و مالــی مــورد نیــاز مرکــز 

مشــاوره؛

ــده  ــص معرفی ش ــاوران متخص ــت مش ــد صاحی 5. تأیی

ــه ســتاد. ــر مرکــز مشــاوره و معرفــی ب توســط مدی

 آییین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی 

• اعضــای شــورا بــا معرفــی مدیــر حــوزه  علمیــه اســتان و 

تأییــد معــاون تهذیــب و تربیــت ســتاد مرکــزی آغــاز بــه 

کار می کننــد.

ــمیت  ــا رس ــت اعض ی ــور اکثر ــا حض ــورا ب ــات ش • جلس

ــه عــاوه یــک  ــا نظــر موافــق نصــف ب پیــدا می کنــد و ب

اعضــا معتبــر خواهــد بــود.

و  مشــاور  کارشناســان  دیگــر  از  می توانــد  شــورا   •

بــه عنــوان مدعــو در جلســات خــود  روان شــناس 

نمایــد.  اســتفاده 
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•  تمامــی مصوبــات شــورا در چارچــوب شــرح وظایــف، 

ــزی  ــتاد مرک ــوی س ــی از س ــارات اباغ ــن واختی قوانی

ــد.   ــی باش ــی م ــل اجــرا و قانون قاب

یــت اعضــای  • مدیــر مرکــز مشــاوره بــا نظــر موافــق اکثر

ــت  ــب و تربی ــاون تهذی ــد مع ــا تأیی ــی و ب ــورا معرف ش

ســتاد مرکــزی از ســوی مدیــر حــوزه علمیــه اســتان بــرای 

ــردد. ــوب می گ ــال منص ــدت دو س م

• مشــاوران ومتخصصــان مرکــز مشــاوره بــا معرفــی مدیــر 

ــد  ــتان و تأیی ــزی اس ی ــورای برنامه ر ــرح در ش ــز و ط مرک

ــردد. ــاب می گ ــتاد انتخ ــردی س ــورای راهب ش

ماده6: صدور و لغو مجوز
ــوزوی  ــاوره ح ــز مش ــی مراک ــوز تمام ــدور مج ص
ــزی  ــتاد مرک ــردی س ــورای راهب ــط ش ــور توس کش
براســاس مفــاد مصــوب در ایــن طــرح و بــا رعایــت 
ــی  ــانی، مال ــروی انس ــوص نی ــرایط الزم در خص ش
نیــز در  لغــو مجــوز  و مکانــی صــادر می شــود. 
صــورت تخطــی از قوانیــن توســط معاونــت تهذیب 
ــت  ــدم رعای ــرد. ع ــورت می گی ــتاد ص ــت س و تربی
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موازیــن شــرعی و قانونــی، عــدم رعایــت نظام نامــه 
ــهل انگاری در  ــه ای و س ــئونات حرف ــی و ش اخالق
ــان  ــه مراجع ــاف ب ــه ای و اجح ــف حرف ــام وظای انج
و عــدول از مقــررات حرفــه ای یــا عــدم فعالیــت 
مســتمر مرکــز ازجملــه دالیــل لغــو مجــوز خواهــد 

بــود.

ماده7: شرح وظایف و شرایط 
مراکز مشاوره  و اعضا

الف( شرح وظایف مراکز مشاوره:

یــن شــرعی و اخاقــی و شــئونات  1. توجــه بــه مواز

ــاب و  ــه ط ــاوره ای ب ــات مش ــه خدم ــی در ارائ طلبگ

ایشــان؛ خانواده هــای 

2. رعایــت ضوابــط، مقــررات و تعرفه هــای مصــوب 

مراجــع ذی صــاح قانونــی )حــوزوی و کشــوری(؛

3. فراهم ســازی تمهیــدات الزم بــرای ارائــه خدمــات 

ــدد؛ ــات متع ــاوره ای در موضوع ــع مش جام

4. اجــرای دقیــق دســتورالعمل  های ارســالی از ســوی 

ــه؛ ــای علمی ــت حوزه ه ــب و تربی ــت تهذی معاون
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5. رعایــت کامــل معیارهــای حرفــه ای در ارائــه خدمــات 

مشــاوره ای؛

6. برگــزاری دوره هــای تخصصــی، کارگاه هــای آموزشــی 

راســتای  در  مشــاوران  تخصصــی  دانش افزایــی  و 

ایشــان؛ خانواده هــای  و  طــاب  توانمندســازی 

ــه  ــل بودجـ ــاوره از محـ ــز مشـ ــه مرکـ ــن بودجـ 7. تأمیـ

ــای  ــت و درآمدهـ ــب و تربیـ ــت تهذیـ ــاالنه معاونـ سـ

خودگـــردان؛

ــاتید  ــانی اس ــی و به روزرس ــازی، دانش افزای 8. توانمندس

مرکــز بــه صــورت ســالیانه؛

ــه نیازهــای مراجعــان از ســوی مــدارس  9. پاســخ گویی ب

علمیــه حــوزه؛

یــق تســت و مشــاوره بــا  10. اســتعدادیابی طــاب از طر

رونــد مشــخص؛

11. تأمین رضایت مراجعان و نظرسنجی از ایشان؛

12. رعایــت اصــل اخاقــی موضــوع تفکیــک جنســیت 

ــم و  ــاوره خان ــر مش ــان خواه ــرای مراجع ــاوره )ب در مش

بــرای مراجعــان بــرادر مشــاور آقــا در نظــر گرفتــه شــود(؛

ــای  ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــتعامات مرک ــه اس ــخ ب 13. پاس

علمیــه؛
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در  تولیــد محتــوا  پژوهشــی و  انجــام طرح هــای   .14

راســتای اهــداف مرکــز؛

و  ســازمان ها  بــا  تفاهم نامــه  و  قــرارداد  انعقــاد   .15

یــه جهــت  نهادهــای دولتــی و غیردولتــی، انتفاعــی و خیر

ارائــه خدمــات مشــاوره ای و ارســال نســخه ای از قــرارداد 

ــب و تربیــت؛ ــت تهذی ــه معاون ب

16. پی گیری و ارائه گزارش موارد خاص؛

17. جابه جایــی و نقــل و انتقــال مرکــز، بــا اطــاع 

ــه؛ ــت تأییدی یاف ــتاد و در ــت س ــب و تربی ــت تهذی معاون

18. بایگانـــی اســـناد، حفـــظ آمـــار و اطاعـــات 

مراجعـــان؛

ــه  ــی و ارائ ــیب های اجتماع ــکات و آس ــد مش 19. رص

یــزی  گــزارش آن بــه معاونــت تهذیــب و تربیــت و برنامه ر

در راســتای کاهــش آن میــان طــاب؛

20. چــاپ ســربرگ، کارت ویزیــت، مهــر، تابلــو و 

تبلیغــات براســاس آیین نامه هــای مصــوب شــورای 

ــتاد؛ ــردی س راهب

21. نصــب اصــل مجــوز تأســیس مرکــز، تعرفــه و منشــور 

ــد  حقــوق مراجعــان در محــل فعالیــت و در معــرض دی

مراجعــان؛
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22. ارائــه گــزارش آمــار مراجعــان و مشــاوره ها بــه 

معاونــت تهذیــب و تربیــت؛

23. نصــب تابلــوی روان  شناســان و مشــاوران عضــو 

مرکــز براســاس الگوهــای اعام شــده از ســوی معاونــت 

ــت. ــب و تربی تهذی

ب( شرح وظایف مدیر مرکز مشاوره:

مرکــز  فعالیت هــای  ســاماندهی  و  یــزی  برنامه ر  .1

معاونــت  اباغــی  کلــی  سیاســت های  براســاس 

تهذیــب؛ 

2. جــذب مشــاوران و پرســنل اجرایــی مرکــز طبــق 

تهذیــب؛ معاونــت  ســوی  از  تعیین شــده  معیارهــای 

بـه  مشـاوره ای  خدمـات  ارائـه  جهـت  بسترسـازی   .3

حوزویـان و خانواده هـای آن هـا در زمینه هـای مختلـف؛

کمــی  و  کیفــی  ارتقــای  جهــت  یــزی  برنامه ر   .4

مرکــز؛ مشــاوره های 

یزی جهت شناسایی آسیب های مراجعان؛ 5. برنامه ر

ــوری  ــوری و غیرحض ــت حض ــن خدم ــوزش ضم 6. آم

مشــاوران محتــرم مرکــز بــه منظــور دانش افزایــی بــا 

ــب؛ ــت تهذی ــکاری معاون هم
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و  عمومــی  کتابخانــه  به روزرســانی  و  راه انــدازی   .7

لوح هــای  جــزوات،  )کتــب،  مشــاوره  تخصصــی 

...(؛ و  مجــات  فشــرده، 

8. ارتباط و تعامل با سایر مراکز مشاوره؛

ــوزه  ــت ح ی ــز مدیر ــتعام های مرک ــه اس ــخ گویی ب 9. پاس

علمیــه؛

10. ارائــه گــزارش ماهیانــه و ســاالنه و مــوردی بــه 

خانــواده؛ و  مشــاوره  یــت  مدیر

ــورد  ــای م ــاالنه و بودجه ه ــه س ــم برنام ــه و تنظی 11. تهی

ــاز؛ نی

ــت  ی ــوی مدیر ــه از س ــای محول یت ه ــام مأمور 12. انج

ــواده؛ ــاوره و خان مش

13. نظــارت مــداوم بــر نحــوه عملکــرد مشــاوران و کادر 

مرکــز؛ 

14. نیازسنجی آموزشی و پژوهشی مرکز.

مــددکار  و  روان پزشــک  مشــاور،  وظایــف  شــرح  ج( 

 : عــی جتما ا

1. بهره گیــری از متــون و تجــارب معتبــر و بــه روز علمــی 

در زمینــه مســائل روان شــناختی و تربیتــی؛
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2. ثبت گزارش فرایند مشاوره در فرم مربوطه؛

3. شــرکت فعــال در جلســات درون گروهــی مرکــز و 

ــاوره؛ ــم مش ــا تی ــی ب هماهنگ

4. ارتبــاط مســتمر بــا کارگــروه علمــی مربوطــه و شــرکت 

در جلســات کارگــروه؛

5. پیگیــری وضعیــت مراجعــان بعــد از انجــام مشــاوره و 

روان درمانــی؛

6. شرکت در جلسات هماهنگی مرکز؛

ــز  ــایر مراک ــا س ــددکار ی ــک، م ــه روان پزش ــاع ب 7. ارج

حمایتــی در صــورت لــزوم؛

ــف  ــای مختل ــی در زمینه ه ــای کارشناس ــار نظره 8. اظه

ــز؛ ــس مرک ــوی رئی ــی از س ــی ارجاع تخصص

یات، بروشــورها و متــون الزم،  9. همــکاری در تهیــه نشــر

ایــراد ســخنرانی، جلســات پرســش و پاســخ و برگــزاری 

کارگاه در صــورت لــزوم.

د( شرح وظایف نیروی اجرایی:

ین شرعی، اخاقی و اصول حرفه ای؛  1. رعایت مواز

2. نوبت دهی و پاسخ گویی به مراجعان؛ 

3. پاسخ به تماس های تلفنی؛ 
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4. هماهنگی با اساتید مشاور؛ 

ــور  ــایر ام ــری و س ــی و دفت ــور اداری، مال ــام ام 5. انج

ــه. محول

هـ( شرایط اعضای مرکز مشاوره 

1. شرایط عمومی کارکینان مرکز مشاوره: 

ــی،  ــه رعایــت مســائل قانون ــزام عملــی ب 1.  اعتقــاد و الت

ــاوره ای؛ ــات مش ــه خدم ــی الزم در ارائ ــرعی و اخاق ش

2. دارابــودن ماک هــای عمومــی گزینــش کارکنــان مرکــز 
یــت حوزه هــای علمیــه ؛ مدیر

3. التزام به رعایت زّی طلبگی؛
4. پایبنــدی بــه آیین نامه هــا و مقــررات داخلــی مرکــز 

ــور. ــام ام ــم در انج ــاوره و نظ مش

2. شرایط اختصاصی اعضای مرکز مشاوره:

• مدیر مرکز:

1. اتمام پایه 10 حوزه؛

2. دارا بــودن حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد در یکــی 

ــی؛ ــاوره و روان شناس ــای مش از گرایش ه

ــای  ــد در زمینه ه ــابقۀ کاری مفی ــال س ــه س ــل س 3.  حداق

مربــوط بــه مشــاوره؛
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• اساتید مشاور:

1.  اتمام پایه 10 حوزه؛

2. دارابــودن حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد در یکــی 

ــی؛ ــاوره و روان شناس ــای مش از گرایش ه

3.  تجربــه عملــی در مدرســه یــا مرکــز حوزوی)حداقل 2 

یــر نظــر روان شــناس  ســال ( یــا گذرانــدن دوره عملــی ز

یــا مشــاور متخصــص؛

4.  التزام به ارائه مشاوره اسامی؛  

5.  متأهل.

• روان پزشک:

1. دارابودن دکترای تخصصی روان پزشکی؛

2. حداقل دارای 3 سال سابقه کار؛

3. متأهل.

• مددکار اجتماعی:

1. دارا بــودن حداقــل مــدرک کارشناســی مــددکاری 

اجتماعــی؛

2. حداقل دارای 2 سال سابقه کار موفق؛

3. متأهل.

• متصدی پذیرش و امور دفتری:

1. داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح 2؛
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ط به امور دفتری، تایپ و رایانه؛
ّ
2. مسل

3. متأهل؛

4. التــزام عملــی بــه حفــظ اســرار و مراقبــت از اطاعــات 

مراجعان؛

5. بهره مند از مهارت های ارتباطی مؤثر؛

6. آشنایی اجمالی با مسائل مشاوره ای؛ 

ماده8: فرایند جذب اساتید مشاور
ــت،  ــرم صیان ــخصات، ف ــرم مش ــده )ف ــکیل پرون 1. تش

رزومــه، مــدرک تحصیلــی حــوزوی و غیرحــوزوی، 

حکــم تلبــس، کپــی تمــام صفحــات شناســنامه و کارت 

ــنلی(؛ ــس پرس ــی، عک مل

2. امتحان ورودی؛

3. تست و مصاحبه توسط دو کارشناس. 

ماده9: نظارت و ارزیابی
بــه  منظــور ارتقــای توانمنــدی مراکــز مشــاوره و 
برطرف کــردن نقــاط ضعــف احتمالــی، الزم اســت 
ســنجش  و  ارزیابــی  ســتاد،  راهبــردی  شــورای 
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ــل آورد.  ــه عم ــز را ب ــای مراک ــتمر از فعالیت ه مس
الف( رتبه بندی و تقدیر

مراکــز خدمــات مشــاوره حــوزه تحــت پوشــش 
و تربیــت حوزه هــای علمیــه،  معاونــت تهذیــب 
براســاس شــاخص های مصــوب شــورای راهبــردی 
از  و  می گردنــد  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  ســتاد 
مراکــز فعــال بــه نحــو شایســته ای تقدیــر بــه عمــل 

می آیــد.
ب( رسیدگی به تخلفات

ــی، عــدم  ــن شــرعی و قانون ــت موازی عــدم رعای
ــه ای و  ــئونات حرف ــه اخالقــی و ش ــت نظام نام رعای
ســهل انگاری در انجــام وظایف حرفــه ای و اجحاف 
بــه مراجعــان و عــدول از مقــررات حرفــه ای، تخلــف 
ــا  ــف ب ــز متخل ــا مراک ــراد ی ــود و اف ــوب می   ش محس
ــدد  ــی و تع ــل ارتکاب ــف عم ــدت و ضع ــه به ش توج
و تکــرار آن حســب مــورد  مجازات هــای مشــروحه 

ــان اجــرا می گــردد: ــر در مــورد آن زی
الــف( تذکــر یــا توبیــخ شــفاهی شــورای راهبردی 

ســتاد، بــه مدیــر مرکــز؛
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ب( اخطــار یــا توبیــخ کتبــی بــا درج در پرونــده 

ــخص؛ ــز و ش مرک
ــک  ــا ی ــاه ت ــک م ــز از ی ــت مرک ــی موق ج( تعطیل

ــال؛ س
د( ابطال مجوز مرکز مشاوره.1

ماده10: فرایند پذیرش مراجعان
یافــت خدمــات مشــاوره ای  1. نوبت دهــی: متقاضیــان در

ــرای  ــل، ب ــور در مح ــا حض ــز ی ــن مرک ــا ای ــاس ب ــا تم ب

ــد؛ ــری می کنن ــه نوبت گی ــدام ب ــاوره اق ــت مش یاف در

•  الزم اســت تدابیــری اندیشــیده شــود کــه 
ــی، در  ــوارد فوریت ــران و م ــار بح ــان دچ ــه مراجع ب
داده  وقــت مشــاوره  زمــان ممکــن  ســریع ترین 

ــود.  ش
و  بیــن مشــاور  بعــدی  بــرای مشــاوره های   •
ــا در  ــد ت ــه عمــل آی مســئول پذیــرش هماهنگــی ب

ــد. ــش نیای ــه پی ــاوره وقف ــات مش جلس
ــئول  ــه مس ــع را ب ــان مراج ــان درم ــاور پای • مش

. آیین نامه تفصیلی نظارت و ارزیابی متعاقبًا تدوین و ابالغ خواهد شد.  1
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پذیــرش اعــالم نمایــد تــا وقــت مشــاور بــا مراجــع 
جدیــد پــر شــود. 

• هرگونــه تغییــر در برنامــه مشــاور بایــد قبــاًل بــه 
مراجــع اطــالع داده شــود. 

2. تکمیل فرم های اولیه؛

ــه: در ایــن مرحلــه کارشــناس مشــاور  3. کارشناســی اولی

اقــدام بــه تشــخیص و طبقه بنــدی دقیــق مســائل مراجــع 

ــه متخصــص مربوطــه ارجــاع می دهــد؛ نمــوده و او را ب

• مراجــع اگــر می دانــد بــا چــه کســی مشــاوره 
انتخــاب  را  مشــاورش  شــخصًا  خــود  کنــد، 
ــرای  ــورت ب ــن ص ــد، در ای ــر نمی دان ــد و اگ می کن
تعییــن مشــاور مصاحبــه  اولیــه ای توســط یکــی از 
ــام  ــه انج ــت هزین ــدون دریاف ــز ب ــان مرک کارشناس

ــود. ش
4. ارائه مشاوره توسط متخصص مربوطه؛

5. تکمیل فرم نظرسنجی توسط مراجع؛   

یابــی توســط  6. پی گیــری و اخــذ نتیجــه نهایــی و ارز

ــاوره. ــز مش مرک
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ماد 11: هزینه ها 
و  مشــاوره  مرکــز  جــاری  هزینه هــای  تأمیــن 
انجــام  ردیــف  طریــق  از  اســاتید  حق الزحمــه 
ــا  ــالب و خانواده ه ــرای ط ــی ب ــاوره و راهنمای مش
و همچنیــن بــا مــدل خودگردانــی کــه بــه پیوســت 

می باشــد، صــورت خواهــد گرفــت.
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پییوست طرح  شاخصه های مکانی و 
تجهیزات مراکز مشاوره:

الف( شرایط ساختمان:

ــزی  ــی مرک ــز در نواح ــاختمان مرک ــکان س ــد ام ــا ح 1. ت

شــهر مســتقر گــردد؛ به گونــه ای کــه دسترســی مراجعــان 

بــه آن آســان باشــد؛ 

2. محیط اطراف، تمیز و مناسب باشد؛

ــی  ــای کاف ــاختمان دارای فض ــکان س ــورت ام 3. در ص

ــد؛ ــان باش ــای مراجع ــارک خودروه ــرای پ ب

یبــا، وســیع، دارای  4. تــا حــد امــکان ســاختمان مرکــز، ز

حیــاط، باغچــه و نــور کافــی باشــد.
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ب( تجهیزات مورد نیاز مرکز مشاوره:

1. ساختمان مرکز مشاوره:

مشاوره ساختمانمركز

اتاقمدیر1

سالنانتظار-منشی2

10اتاقاتاقمشاورهومعاینه�زشکی3

3اتاقاتاقاداری4

آبدارخانه5

سرویسبهداشتی6

�اركینگ7

حیاطبافضایسبز8
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2. تجهیزات مورد نیاز:

تعدادتجهیزاتموردنیازمکانردیف

اتاقمدیر1

1دستگاهرایانههمراه)نوتبوک(

اداری 1عددمیز

1عددصندلیچرخدار

6عددصندلیمبلیمراجعین

1عددچوبلباسی

عسلی 1عددمیز

1عددساعتدیواری

گلوگلدان

ولوازمجانبی لوازمالتحریر

تابلویامامورهبریومناظرطبیعی

1گوشیخطوگوشیتلفن)مستقیموداخلی(

قفسهكپتابخانهوكپتابهایروانشناسیوتربیتی

2
اتاقمنشیو

انتظار

اداری 1عددمیز

1عددصندلیچرخدار

12عددصندلیمراجعین

عسلی 2عددمیز

2گوشیخطوگوشیتلفن)2خطمستقیمو1خطداخلی(

كپتابخانه،قفسهجزوهوبروشورمشاوره

1عددساعتدیواری

گلوگلدان

تابلویامامورهبریومناظرطبیعی

آكواریومیاآبنما

چوبلباسی

كافیوگرمایشوسرمایشمناسب نور

تلفنهمگانیرایگاندرونشهری

تلفن
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اتاقهایمشاوره3

عسلی 10عددمیز

50عددصندلیراحتی

10گوشیگوشیتلفن

10عددساعتدیواری

10عددچوبلباسی

تابلویامامورهبریومناظرطبیعی

گلوگلدان

كپتابخانهوكپتاب

7تختهفرش

لوازمالتحریر)�وشهو...(

7دستگاهكامپیوتر

آزمونها)نرمافزاروكپتابچه(

عایقصوتی

نوركافیوگرمایشوسرمایشمناسب

اتاقاداری4

3دستگاهكامپیوتر

2دستگاه�رینتر

1دستگاهفاكس

2گوشیگوشیتلفن

ولوازمجانبی)جاچسبی،تقویمرومیزی...( لوازمالتحریر

جلسات 1عددمیز

12عددصندلیجلسات

سیستمصوتیتصویری

تلویزیون

7عددفایلبایگانی

4عددكمداداری

اداری 3عددمیز

2عددمیزكامپیوتر

6عددصندلیچرخدار

6عددصندلیمبلیمراجعان

1عددساعتدیواری

1عدددستگاهفتوكپی
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اتاقاداری4

2عددچوبلباسی

1دستگاهدستگاهسانترالوتلفنمركزی

1عددماشینحساب

اینترنت/آزمونها/كپتابخانه)حداقلكپتابهایضروری(

آبدارخانه5

1عددیخچال

1عدداجاقگاز

1عددسماورگازی

1عددآبسردكن

موردنیازلوازم�ذیرایی

تذکــر: شــاخصه های مکانی و تجهیزات یادشــده 

در بــاال، حداکثــری و بــا نــگاه بــه وضعیــت مطلــوب 
طراحــی شــده اســت. لکــن بــا نظــر مدیــر مرکــز و 
مقــدورات اســتان تــا حــدودی قابلیــت تغییــر و 

انعطــاف را دارد. 

 11 در  مقدمــه  یــک  بــا  آیین نامــه  ایــن 
یــخ  تار در  و  تنظیــم  ه  تبصــر   4 و  مــاده 
و  تهذیــب  شــورای  1398/01/26در 
تربیــت حوزه هــای علمیــه بــه تصویــب 
مدیــر  ابــاغ  و  تأییــد  از  پــس  و  رســید 
می باشــد. الزم االجــرا  علمیــه،  حوزه هــای 



آییننامهساماندهی
اساتیدمشاور

حوزههایعلمیه





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

41 طرح مراکز مشاوره و اساتید مشاور حوزه های علمیه

مقدمه

مهم تریــن  عنــوان  بــه  علمیــه  حوزه هــای 
مرکــز علمــی و فرهنگــی شــیعیان جهــان نیازمنــد 
را  خــود  اصلــی  بدنــه  و  عناصــر  کــه  اســت  آن 
امــان  در  پیــش  رو  مشــکالت  و  آســیب ها  از 
دارد و بــا اتخــاذ روش هــای کارآمــد بــه ارتقــای 
بهداشــت روانــی و ســالمت روحــی نیروهــای خــود 
بپــردازد. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه گســترش 
تربیتــی،  و  روانــی  آســیب های  پیچیدگــی  و 
تخصصی شــدن علــوم، نیــاز روزافــزون طــالب و 
لــزوم حفــظ  ایشــان و همچنیــن  خانواده هــای 
شــئون و جایــگاه واالی حــوزه و روحانیــت، حضــور 
مشــاور و اقدامــات مشــاوره ای در مــدارس و مراکــز 

اســت. اجتناب ناپذیــر  امــری  حــوزوی 
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مــدارس  مدیــران  و  طــالب  مکــرر  تقاضــای 
و  مشــاوره ای  خدمــات  دریافــت  بــرای  علمیــه 
صفــوف طوالنــی انتظــار مراجعــان )گاهــی تــا یــک 
آســیب های متنــوع  و وجــود  از یک ســو  ســال( 
اثربخشــی  روحــی از ســوی دیگــر و همچنیــن 
و  بهــره وری  افزایــش  در  مشــاوره ای  خدمــات 
تقویــت  بــه  نیــاز  آســیب ها،  از   پیش گیــری 
بخــش مشــاوره هــم در معاونــت تهذیــب و تربیــت 
ــدان  ــوزوی را دوچن ــز ح ــدارس و مراک ــم در م و ه

می کنــد.
ــود  ــرای بهب ــد، ب ــان ش ــه بی ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
وضعیــت فعال ســازی ظرفیــت اســاتید متخصــص 
در ایــن زمینــه و ارائــه خدمــات مشــاوره بــه طــالب 
و  پذیــرش  جــذب،  آنان،طــرح  خانواده هــای  و 
ــه  ســاماندهی اســاتید مشــاور حوزه هــای علمیه1ب

ــد: ــن گردی ــل تدوی ــرح ذی ش

ماده1: اهداف

ــه  ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــه 944 ش ــه از مصوب ــه برگرفت ــن آیین نام . ای  1
می باشــد.
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1. تثبیت و تقویت جایگاه اساتید مشاور؛
ــدارس و  ــده م ــاوران آموزش دی ــه از مش ــتفاده بهین 2. اس

مراکــز حــوزوی؛1

و  اســامی  مشــاوره  و  راهنمایــی  نظام مندشــدن   .3

حــوزوی؛ مراکــز  و  مــدارس  در  تخصصــی 

و  طــاب  احتمالــی  آســیب های  از  پیش گیــری   .4

ایشــان؛ خانواده هــای 

ــه  ــع ب ــوب و به موق ــاوره ای مطل ــات مش ــه خدم 5. ارائ

ــان. ــای ایش ــاب و خانواده ه ط

ماده2: سیاست ها
ــرب،  ــوزوی مج ــاتید ح ــتفاده از اس ــه اس ــام ب 1. اهتم

متعهــدو توانمنــد در مــدارس و مراکــز حــوزوی؛

2. توجــه جــدی بــه تقویــت ســّنت راهنمایــی و مشــاوره 

اســامی و تخصصــی در حــوزه علمیــه؛

3. پرهیــز از اعمــال ســلیقه  شــخصی در جــذب و گزینــش 

ــاتید مشاور؛ اس

ــه  ــری از مراجع ــان و جلوگی ــئونات حوزوی ــظ ش 4. حف

ــوزوی. ــاوره غیرح ــز مش ــه مراک ــان ب آن

. مراکز حوزوی شامل مرکز مشاوره و مراکز تخصصی می باشد.  1
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ماده3: تعریف استاد مشاور
اســتاد مشــاور، روحانــی فاضلــی اســت کــه برخــوردار از 

ــاوره  ــی و مش ــت راهنمای ــص الزم جه ــی و تخص توانای

طــاب و خانواده هــای ایشــان در موضوعات مشــاوره ای 

روان شــناختی،  اســتعدادیابی،  تحصیــل،  ماننــد: 
خانــواده، ازدواج، کــودک، نوجــوان و... می باشــد.1

ماده4: اقسام اساتید مشاور
الف( از نظر زمان: 

• اســتاد مشــاور تمام وقــت: بــه اســتادی گفتــه می شــود 

ــک  ــدت ی ــه م ــل ب ــاعت، حداق ــا 7 س ــه 5 ت ــه روزان ک

ــی  ــود و دارای موظف ــری می ش ــذب و به کارگی ــال ج س

حضــور بــرای مشــاوره فــردی و برگــزاری کارگاه در 

ــد. ــوزه می باش ــاوره ح ــز مش ــا مراک ــه ی ــدارس علمی م

مراکــز  و  علمیــه  مــدارس  بــرای  تبصــره1: 

ــتاد  ــک اس ــه ی ــر 200 طلب ــه ازای ه ــی ب تخصص
می شــود. گرفتــه  نظــر  در  وقــت  تمــام 

.معمــوال مشــاوره های حقوقــی، پزشــکی و روان پزشــکی نیــز در مراکــز مشــاوره   1
حــوزوی صــورت می گیــرد.
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ــود  ــه می ش ــتادی گفت ــه اس ــت: ب ــاور پاره وق ــتاد مش • اس

کــه روزانــه بیــن 1 تــا 4 ســاعت، بــه مــدت یــک ســال 

جــذب و به کارگیــری می شــود و دارای موظفــی حضــور 

بــرای مشــاوره فــردی و برگــزاری کارگاه در مــدارس 

ــد. ــوزه می باش ــاوره ح ــز مش ــا مراک ــه ی علمی

مراکــز  و  علمیــه  مــدارس  بــرای  تبصــره2: 

ــتاد  ــک اس ــه ی ــر 100 طلب ــه ازای ه ــی ب تخصص
می شــود. گرفتــه  نظــر  در  پاره وقــت 

و  تمام وقــت  مشــاور  اســاتید  تبصــره3: 

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــال م ــک س ــس از ی ــت پ پاره وق
ــان  ــاز، همــکاری آن گرفتــه و در صــورت تأییــد و نی

می یابــد. ادامــه 
ب( از نظر سطوح علمی:

ــی در  ــای درمان ــه مداخله ه ــتادی ک ــر: اس • روان درمان گ

ــال  ــان، اخت ــواس، هذی ــد وس ــی مانن ــکات روان مش

ــده دارد؛ ــر عه ــخصیت و ... را ب ش

• مشــاور تخصصــی: اســتادی کــه مشــاوره تخصصــی در 

حــوزه کــودک، نوجــوان، خانــواده، ازدواج، تحصیلــی و 

اســتعدادیابی را بــر عهــده دارد.

ــه  • مشــاور عمومی)راهنمــا(:  اســتادی کــه رســیدگی ب
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ســطح اول مشــکات تربیتــی و روان شــناختی را بــر 
ــده دارد.1 عه

ج( سایر اساتید مرتبط:

و  مشــاوره ای  مداخله هــای  کــه  اســتادی  مــددکار:   •

حمایتــی در مــوارد اورژانســی را بــر عهــده دارد.

• مشــاور حقوقــی: اســتادی کــه در مســائل حقوقــی 

ازدواج، طــاق و ... بــه مراجعیــن مشــاوره می دهــد.

• روان پزشــک: اســتادی کــه بــرای درمــان اختــاالت 

روحــی و روانــی مجــاز بــه تجویــز دارو می باشــد.

• پزشک: استادی که جهت بیماری های جسمی دارو تجویز 

می کند و استعامات پزشکی را تشخیص و پاسخ می دهد.

ماده5: ویژگی ها و شرایط عمومی جذب 
اساتید مشاور 

1. التـزام عملـی بـه والیت فقیـه و نظام مقـدس جمهوری 

اسامی؛

. روان درمان گـر، مشـاور تخصصی و مشـاور عمومی در همـه حوزه های کودک،   1
نوجـوان، خانـواده، ازدواج و تحصیلـی مداخلـه می کننـد، ولـی سـطح مداخله 
و زمـان آن متفـاوت اسـت. بـه عنـوان مثـال: روان درمان گـر در حـوزه کـودک 
بـه مسـائلی ماننـد اختـالالت هذیانـی می پـردازد؛ مشـاور تخصصـی در حـوزه 
کـودک بـه اختـالالت اضطرابـی می پردازد؛ مشـاور عمومـی در حـوزه کودک به 

نحـوه تربیـت فرزنـد و چگونگـی رفتـار والدین بـا او می پـردازد.
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ــی الزم  ــای اخاق ــوا و صاحیت ه ــورداری از تق 2. برخ
ــرای مشــاوره؛1 ب

یان ها  3. اعتـدال فکـری و اعتقـادی و عـدم گرایش بـه جر

انحرافی؛ و گروه هـای 

4. تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت؛

تبصــره1: در مــوارد خــاص عــدم رعایــت بند »د«، 

ــواده  ــاوره و خان ــت مش ــارت مدیری ــد و نظ ــا تأیی ب
ــت. ــع اس بالمان

تبصــره2: نحــوه احــراز صالحیت هــای موضــوع 

بندهــای »الــف« تــا »د« توســط مراجــع ذی صالح 
ــرد. ــورت می پذی ــوزوی ص ح

تبصــره3: در مــورد اســاتید مشــاور خانــم، شــرط 

حوزوی بــودن الزامــی اســت و مــوارد خــالف آن بــا 
ــای  ــاوره حوزه ه ــردی مش ــورای راهب ــخیص ش تش

علمیــه2 بالمانــع اســت.

. پیشــتر ویژگی هــای تهذیبــی و تربیتــی اســاتید در شــورای تخصصــی تهذیــب   1
بــه تصویــب رســیده اســت و ایــن ویژگی هــا بــه طریــق اولــی در جــذب و 

ــود. ــاظ ش ــد لح ــاور بای ــاتید مش ــش اس گزین
. اعضـای شـورای راهبـردی عبارتنـد از: 1. معـاون تهذیـب و تربیـت حوزه های   2
علمیـه؛ 2. معـاون تهذیـب و تربیـت سـطوح عالـی حـوزه علمیـه قـم؛ 3. مدیـر 
مشـاوره و خانـواده معاونـت تهذیـب و تربیت؛ 4. مسـئول برنامه ریـزی و نظارت 

معاونـت تهذیـب و تربیـت و 5. مدیـر مرکـز مشـاوره حـوزه علمیـه قم.
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5. برخورداری از سامت جسمی و روانی؛1

متناســب  شــخصیتی  ویژگی هــای  از  برخــورداری   .6

ــی،  ــدر، تیزبین ــعة ص ــت، س ــد: خاقی ــاوره )مانن ــا مش ب

ــم(؛ ــت و نظ صمیمی

7. تأهل؛

8. دارای زّی طلبگی و منش تهذیبی و تربیتی؛

ماده6: شرایط اختصاصی
جذب اساتید مشاور

الف( استاد مشاور مدارس سطح1و سفیران هدایت )سطح 2(

1. اتمام پایه 9 حوزه؛
2. دارابــودن مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته های 

مرتبــط )روان شناســی، مشــاوره و علــوم تربیتــی( 
ــا 300  ــط )ب ــته های مرتب ــی در رش ــا کارشناس ی
ــام  ــا اتم ــد ی ــورد تأیی ســاعت ســابقه مشــاوره م
دوره تکمیلــی2 آشــنایی بــا مهارت هــای راهنمایــی 

ــاوره(؛ و مش
مشــاوره  فراینــد  در  کــه  جســمی  بیماری هــای  و  نقص هــا  کلیــه  .فقــدان   1
ــخص می شــود.  ــردی مش ــورای راهب ــوارد آن در ش ــد. م ــاد می کن ــالل ایج اخت

ــی و ...( ــدید عصب ــک ش ــان، تی ــت زب ــد: لکن )مانن
مهارت هــای  بــا  آشــنایی  تخصصــی  و  تکمیلــی  مقدماتــی،  دوره  طــرح   .  2

می باشــد. پیوســت  مشــاوره  و  راهنمایــی 
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تبصره:ارائــه مشــاوره توســط اشــخاص دارای 

مــدرک کارشناســی مرتبــط، بــدون ســابقه مشــاوره 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــدرک تحصیل ــد م ــخاص فاق ــا اش ی
ــای  ــاوره حوزه ه ــردی مش ــورای راهب ــخیص ش تش

ــت.1 ــع اس ــه بالمان علمی
ــیکل و 30  ــدارس س ــرای م ــال ب ــن 25 س ــل س 3. حداق

ــجویی. ــم و دانش ــدارس دیپل ــرای م ــال ب س

ب( اســتاد مشــاور مراکــز مشــاوره، مــدارس ســطوح عالــی و مراکــز 

ــی؛ ــی – تربیت ــای علم ــی و پایگاه ه تخصص

1. اتمام پایه 10 حوزه؛

مرتبــط  رشــته های  در  دکتــرا  مــدرک  دارابــودن   .2

)روان شناســی، مشــاوره و علــوم تربیتــی( یــا کارشناســی 

ــابقه  ــاعت س ــا300 س ــط )ب ــته های مرتب ــد در رش ارش

مشــاوره مــورد تأییــد یــا اتمــام دوره تخصصــی آشــنایی 

بــا مهارت هــای راهنمایــی و مشــاوره(؛

. مالک هــای تشــخیص: ارائــه گواهــی معتبــر گذرانــدن دوره هــای مشــاوره از   1
ســوی مراجــع ذی صــالح، ســابقه کاری معتبــر، اشــتهار بــه مشــاوره، تألیــف در 
ــه مشــاوره،گذراندن  ــاالی شــخصی در زمین ــه مشــاوره، توانمندی هــای ب زمین
دوره مقدماتی،تکمیلــی و تخصصــی آشــنایی بــا مهارت هــای راهنمایــی و 

مشــاوره و مــوارد مشــابه.
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ــد  ــخاص فاق ــط اش ــاوره توس ــه مش ــره: ارائ تبص

مــدرک تحصیلــی مرتبــط بــا تشــخیص شــورای 
بالمانــع  علمیــه  راهبــردی مشــاوره حوزه هــای 

ــت. اس
3. حداقل سن 30 سال.

ماده7: شیوه احراز صالحیت های اخالقی، 
علمی، شخصیتی و مهارتی مشاوران

1. اجرای تست شخصیت و استعدادیابی؛

2. قبولــی در مصاحبــه )توســط 2 کارشــناس متخصــص 

براســاس فــرم مصاحبــه(؛

3. بررسی رزومه کاری متقاضی.

ماده8: رتبه بندی اساتید

ــل،  اســاتید مشــاور حــوزه براســاس شــرایط ذی
در چهــار گــروه رتبه بنــدی می شــوند.

الف( گروه4 )باالترین رتبه(

1. اســاتید مشــاور با مدرک دکتــرای مرتبط)روان شناســی، 
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مشــاوره و علــوم تربیتــی( و حداقــل مــدرک ســطح ســه 
1 حوزه.

ب( گروه3

ــدرک  ــط و م ــرای مرتب ــدرک دکت ــا م ــاور ب ــاتید مش 1. اس

ــوزه؛ ــطح دو ح س

2. اســاتید مشــاور بــا مــدرک کارشناســی ارشــد مرتبــط و 
حداقــل مــدرک ســطح ســه حــوزه.2

ج( گروه2

ــا مــدرک کارشناســی ارشــد مرتبــط و  - اســاتید مشــاور ب

مــدرک ســطح دو حــوزه.

د( گروه1

1. اســاتید مشــاور بــا مــدرک کارشناســی مرتبــط و 

حداقــل ســطح دو حــوزه؛

2. اســاتید مشــاور بــا مــدرک ســطح ســه حــوزه و دارای 

ســه ســال ســابقه مشــاوره مــورد تأییــد.  

بــا  مرتبــط  مــدرک  فاقــد  اســاتید  تبصــره1: 

ــی از  ــاوره در یک ــردی مش ــورای راهب ــخیص ش تش

ــطح 4  ــرا و س ــدرک دکت ــر دو م ــامل ه ــوزوی، ش ــط ح ــطح 4 مرتب ــدرک س . م  1
حــوزه می  شــود.

.  مــدرک ســطح 3 تخصصــی مرتبــط حــوزوی ، شــامل هــر دو مــدرک ارشــد و   2
ــود. ــوزه  می  ش ــطح 3 ح س
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قــرار می گیرنــد. گــروه  ایــن چهــار 
تبصــره2: اســاتیدی)خانم و آقا( که دارای مدرک 

ــد و  ــوزوی ندارن ــدرک ح ــی م ــتند، ول ــط هس مرتب
مــورد نیــاز مراکــز مشــاوره می باشــند، بــا تشــخیص 
شــورای راهبــردی مشــاوره در یکــی از ایــن چهــار 

ــد. ــرار می گیرن ــروه ق گ

ماده9: ارتقای رتبه
1. اخــذ مــدرک مرتبــط باالتــر )روان شناســی، مشــاوره و 

علــوم تربیتــی(؛

2. اســاتیدی کــه مــدرک مرتبــط جدیــدی اخــذ نکرده انــد.

پــس از 700 ســاعت مشــاوره بــا لحــاظ امــور ذیــل ارتقا 

ــد گرفت: صــورت خواه

الــف( حســن عملکــرد و ارائــه مشــاوره های 
موفــق براســاس بررســی پرونــده؛

ب( برگزاری کارگاه های موفق؛
ج( ارائه مقاله یا کتاب علمی مرتبط؛

مناطــق  بــه  اعــزام  در  همــکاری  حســن  د( 
نیــاز؛ هنــگام  دردســترس بودن  و  محــروم 
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پودمانــی  دوره هــای  در  منظــم  شــرکت  هـــ( 
معتبــر.

ماده10: وظایف اساتید مشاور
حرفه ای)تحصیلــی،  مشــاوره   خدمــات  ارائــه   .1

بــا   )... و  رفتــاری  مشــکات  ازدواج،  خانوادگــی، 

اســامی؛ رویکــرد 

ــدارس و  ــاب م ــی ط ــی و تربیت ــی روان 2. آسیب شناس

ــوزوی؛ ــز ح مراک

ــیب های  ــع آس ــرای رف ــب ب ــای مناس ــه راهکاره 3. ارائ

ــود؛ موج

بــا  مهارت افزایــی  و  دانش افزایــی  بــه  اهتمــام   .4

مطالعــات مســتمر و شــرکت در دوره هــای آموزشــی؛

5. مشــارکت و حضــور فعــال در کارگروه هــای تخصصــی 

ــورت لزوم؛ در ص

6. مشــارکت فعــال در شــورای تهذیــب مدرســه)ویژه 

مشــاوران مــدارس(؛

7. برگــزاری کارگاه هــای تربیتــی و مشــاوره ای در صــورت 

نیــاز؛
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ــاوره  ــز مش ــه مراک ــاص ب ــوارد خ ــع م ــاع به موق 8. ارج

ــه؛ ــوزه علمی ح

9. تکمیــل و ارائــه فــرم گــزارش  ماهانــه )ویــژه مشــاوران 

مــدارس(.

ماده11: ارائه خدمات ارتقابخشی کیفی 
توسط مدیریت مشاوره و خانواده نسبت 

به اساتید مشاور
زمینه هــای  در  تخصصــی  کارگروه هــای  تشــکیل   .1

و  خانــواده  ازدواج،  تحصیلــی،  کــودک،  مشــاوره 

ــته  ــاتید آن رش ــتر اس ــنایی بیش ــت آش ــناختی جه روان ش

ــا یکدیگــر و اســتفاده از نظــرات و تجربیــات یکدیگــر؛ ب

ــه  ــت بنی ــرای تقوی ــاز ب ــورد نی ــب م ــال کت ــه و ارس 2. تهی

ــاور؛ ــاتید مش ــی اس ــی و مهارت علم

مرکــز  در  مشــاور  اســاتید  اداری  امــور  پیگیــری   .3

. یــت یر مد

ماده12: ابطال حکم فعالیت
هــرگاه فــردی بــه هــر دلیــل صالحیت هــای 
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عمومــی و علمی مشــاوره را از دســت دهــد، پس از 
بررســی  در شــورای راهبــردی مشــاوره حوزه هــای 

ــردد. ــال می گ ــان ابط ــم کاری ایش علمیه،حک

ماده13: حق الزحمه اساتید
ــاس  ــاور براس ــاتید مش ــه اس ــزان حق الزحم می
و  تهذیــب  معاونــت  توســط  کــه  دســتورالعملی 
تأییــد  بــه  و  تهیــه  علمیــه  حوزه هــای  تربیــت 
ــا  ــب ب ــد، متناس ــه می رس ــای علمی ــر حوزه ه مدی
بودجه هــای مصــوب هرســاله پرداخــت می شــود.1

ماده14: صدور کد استادی
و  اطمینان بخــش  خدمــات  ارائــه  جهــت 
ــاتید  ــه اس ــوزوی ب ــان ح ــای یکس ــتفاده از مزای اس
ــه  ــد ب ــاوره نیازمن ــتر مش ــترش بیش ــاور و گس مش

کــد اســتادی بــه اســاتید مشــاور می باشــیم.
تبصــره: اســامی اســاتید مشــاور توســط مدیریت 

آمــوزش  معاونــت  و  اعــالم  خانــواده  و  مشــاوره 

. کاربهای )اشل( حق الزحمه اساتید مشاور به پیوست می باشد.   1
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ــادر  ــان را ص ــتادی آن ــد اس ــه، ک ــای علمی حوزه ه
یــد. می نما

 14 در  مقدمــه  یــک  بــا  آیین نامــه  ایــن 
یــخ  تار در  و  تنظیــم  تبصــره   11 و  مــاده 
1397/10/17در شــورای تهذیب و تربیت 
حوزه هــای علمیــه بــه تصویــب رســید وپــس 
ــه،  ــای علمی ــر حوزه ه ــاغ مدی ــد و اب از تأیی

می باشــد. الزم االجــرا 


