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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
همکاران گرامی 

سالم علیکم و رحمت الله و برکاته 

همانگونه که مستحضرید به فضل الهی امروز فضای بسیار گسترده ای در عرصه مشاوره و روانشناسی اسالمی 
در حوزههای علمیه کشور موجود است به طوریکه در ۲۵ استان کشور هم اکنون رشته مشاوره اسالمی توسط 
حوزههای علمیه دایر گردیده است. نیز ازجمله  مراکز مهم فعال در این زمینه  می توان به پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه با ۴۰ سال سابقه و تربیت دانش پژوهان در مقاطع ارشد و دکتری، موسسه امام خمینی (ره) با بیش 
از ۲۵ سال سابقه، مرکز تخصصی امام خمینی (ره) وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور با بیش از 
۱۰سال سابقه و موسسات و مراکز گوناگون ومعتبر دیگری که از ذکر نام آنها به جهت دوری از اطاله کالم ، 

صرف نظر می شود، اشاره نمود. 

با توجه به مرجعیت دینی حوزههای علمیه و ضرورت استقالل آن ،الزم است صالحیت اعطای مجوز  مشاوره 
با رویکرد دینی و اسالمی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد. این 
مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران 

محقق می شود ان شاء الله 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

حسین میرزایی - کیومرث سرمدی واله - احد آزادی خواه - سید مصطفی آقامیرسلیم - نصرالله پژمانفر 
- محمدرضا دشتی اردکانی - علی اکبر علیزاده برمی - مجتبی ذوالنوری - محمدحسن آصفری - سید 
علی یزدی خواه - موسی غضنفرآبادی - سیدناصر حسینی پور - مصطفی رضاحسینی قطب آبادی - 
اکبر احمدپور - جعفر قادری - امیرحسین بانکی پورفرد - منصور آرامی - علی خضریان - عبدالکریم 
جمیری - روح الله ایزدخواه - احمد راستینه هفشجانی - امیرقلی جعفری بروجنی - سید محمود نبویان 
- محمدتقی نقدعلی - روح الله حضرت پورطالتپه - محمد علیپور - بهروز محبی نجم آبادی - 
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رمضانعلی سنگدوینی - محمدمهدی فروردین - محمدصالح جوکار - حسین حق وردی - مهدی باقری 
- حسین حاتمی - محمد صفری ملک میان - علی حدادی - قدرت الله حمزه شلمزاری - سید ناصر 
موسوی الرگانی - علی اصغر خانی - سیدالبرز حسینی - حسین خسروی اسفزار - علیرضا عباسی - 
سیدمسعود خاتمی - سلمان اسحاقی - رضا تقی پور انوری - محمد سبزی - حسین رجایی ریزی - 
محمدرضا مبلغی - محمد مهدی زاهدی - سیدجواد حسینی کیا - سید رضا تقوی - سید سلمان ذاکر - 
حسین محمدصالحی دارانی - جواد نیک بین - مجید نصیرائی - قاسم ساعدی - الهویردی دهقانی - 
روح اله متفکرآزاد - علیرضا سلیمی - حمیدرضا حاجی بابایی - محمدحسین فرهنگی - روح الله 
عباسپور - مرتضی آقاطهرانی - عباس مقتدایی - حسین امامی راد - صمدالله محمدی - غالمحسین 

کرمی - یحیی ابراهیمی - عباس جهانگیرزاده - موسی احمدی 
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عنوان طرح: طرح اصالح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی 
ایران 

این تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران اضافه می گردد 

تبصره ، مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزشهای اسالمی، مراکز 
مدیریت حوزههای علمیه کشور است.آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این 
قانون، توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه های علمیه 

کشور، تدوین و به تایید شورای عالی حوزههای علمیه کشور می رسد 
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران  

تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

۱- سابقه تقدیم 
بر اساس ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

 گردیده است   نگردیده است   طرح/الیحه جاری قبال تقدیم

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط تدوین ایراد اساسی ندارد 

 نیست   است  ۱ دارای موضوع و عنوان مشخص : 
 نیست   است  ۲ عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق : 
 نیست   است  ۳ دالیل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال : 

 نشده است   شده است  ۴ توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در مقدمه ارائه : 
 نیست   است  ۵ طرح دارای موضوع واحد : 

 مواد متعدد   ماده واحده  و ارائه آن در قالب :  

 است   نیست  با ایراد مواجه :  

 نشده است   شده است 
 بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی و 

قانونگذاری، لحاظ : 
۶

شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط تدوین
 

۱- شایسته است عنوان طرح به صورت ذیل تغییر یابد: الحاق یک تبصره به ماده(۱) قانون تشکیل سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ۲- مطابق اصول قانون نویسی شایسته است متن طرح به صورت 
ذیل اصالح شود: ماده واحده- یک تبصره به ماده(۱) قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری 

اسالمی ایران مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۲ الحاق می شود: تبصره- ... 

۳- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد 

 تعارض ندارد   مطابقت دارد  ۱ طرح/الیحه با سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام : 
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 دارد   ندارد  ۲ طرح/الیحه با اصل ۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۳ طرح/الیحه با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۴ طرح/الیحه با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۵ طرح/الیحه با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۶ طرح/الیحه با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۷ طرح/الیحه با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۸ طرح/الیحه با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۹ طرح/الیحه با اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۱۰ طرح/الیحه با اصل ۱۵۸ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۱۱ طرح/الیحه با سایر اصول قانون اساسی مغایرت : 

شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 
 

در خصوص سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام

 

در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسی 

  

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

 ندارد.
 دارد.
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

در اجرای بند (۱) : 
نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین مرتبط و متعارض طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

در اجرای بند (۳) : 
نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی


