
 ١صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۶روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۲۷۳شماره 

  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                             ١٠٠/٦٥٥٦٢/٩٠٠٠رهشما
  اكبرپورجناب آقاي 

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
رياست  ٢٦/١٢/١٣٩٦مورخ  ١٠٠/٦٥١٣٣/٩٠٠٠شماره  دستورالعملتصوير 

جهت درج » و فعاليت مراكز مشاوره خانوادهنحوه تشكيل «قضائيه درخصوص  محترم قوه
  گردد. در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                             ١٠٠/٦٥١٣٣/٩٠٠٠رهشما

  وادهنحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خاندستورالعمل 
نامه اجرايي قانون حمايت  آيين ٤٧و  ٣٩، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٤، ٢٣در اجراي مواد 

» دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده«، ٢٧/١١/١٣٩٣خانواده مصوب 
  شرح مواد آتي است: به

  فصل اول: كليات
  ـ تعاريف:١ماده

  شوند: شرح زير تعريف مياصطالحاتي كه در اين دستورالعمل به كار رفته است به 
  مجلس شوراي اسالمي؛ ١/١٢/١٣٩١الف ـ قانون: قانون حمايت خانواده، مصوب 

رئيس  ٢٧/١١/١٣٩٣نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، مصوب  نامه: آيين ب ـ آيين
  قوه قضاييه؛

  پ ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده؛
نامه اجرايي  آيين ٣٣شاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده ت ـ واحد م

  ؛٢٧/١١/١٣٩٣قانون حمايت خانواده مصوب 
قانون  ١٦ث ـ مركز يا مراكز مشاوره: مركز يا مراكز مشاوره خانواده موضوع ماده 

  نامه؛ آيين ٣٠حمايت خانواده و ماده 
  از وقوع جرم قوه قضائيه؛ ج ـ معاونت اجتماعي: معاونت اجتماعي و پيشگيري

چ ـ معاون يا معاونت اجتماعي استان: معاون يا معاونت اجتماعي و پيشگيري از 
  وقوع جرم دادگستري كل استانها؛

  دستورالعمل؛ ٢گذاري، به شرح ماده ح ـ شوراي مشورتي: شوراي مشورتي سياست
  ورالعمل؛دست ٦خ ـ شوراي مشورتي استان: شوراي مشورتي استان به شرح ماده 

  د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران، وكال و كارشناسان رسمي قوه قضاييه؛
  ذ ـ هيأت تعيين صالحيت: هيأت تعيين صالحيت مركز امور مشاوران؛

  دستورالعمل؛ ٣٣ماده  ١ر ـ مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره
  دستورالعمل. ٣ز ـ اداره مشاوره: موضوع ماده 

ريزي در امور مختلف  گذاري، و برنامه تواند براي سياست مركز امور مشاوران ميـ ٢دهما
گذاري با عضويت نهادها و  نامه، شوراي مشورتي سياست مشاوره خانواده، موضوع قانون و آيين

  نظران حوزه خانواده و مشاوره را با تركيب زير تشكيل دهد: سازمانهاي مسئول و صاحب
  به عنوان رئيس شورا؛الف ـ رئيس مركز 

  هاي فرهنگي و اجتماعي معاونت اجتماعي (دبير)؛ ب ـ مديركل پيشگيري
  االختيار مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه؛ پ ـ نماينده تام

  ت ـ رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران؛
در امور خانواده با معرفي رئيس  رتبه و با تجربه ث ـ دو نفر از قضات زن و مرد عالي

  مركز امور مشاوران؛
  ج ـ معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور؛
  چ ـ رئيس پيشگيري سازمان بهزيستي كشور؛

  ح ـ يك نفر متخصص امور حوزوي و فقهي با معرفي رئيس مركز امور مشاوران.
كز امور اي است كه رئيس آن توسط مر شوراي مشورتي داراي دبيرخانه ـ١تبصره

گردد و به تعداد الزم كارمند  مشاوران تعيين و در محل مركز امور مشاوران تشكيل مي
  خواهدداشت.
تواند حسب مورد از ساير افراد صاحب نظر در امور  شوراي مشورتي مي ـ٢تبصره

  مرتبط با خانواده دعوت كند.
تركيب  واده بانامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خان جهت اجراي مفاد آيين ـ٣ماده

هاي مختلف و به تعداد الزم كارمند در مركز امور مشاوران  كارشناس در حوزه ٣رئيس، 
  گردد. تشكيل مي

وظايف و مسئوليتهاي مركز امور مشاوران در دستورالعمل از طريق اداره  تبصره ـ
  مشاوره اعمال خواهد شد.

اجتماعي  نامه، معاون ينآي ٣٣رئيس كل دادگستري هر استان به استناد ماده ـ ٤ماده
  نمايد. استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب مي

معاون اجتماعي استان موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ  تبصره ـ
  ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تشكيل واحد مشاوره اقدام نمايند.

  وم ـ ساختار و وظايف واحد مشاورهفصل د
  باشد: د مشاوره به شرح ذيل مياركان واح ـ٥ماده

  الف ـ شوراي مشورتي استان
  ب ـ دبيرخانه

در واحد مشاوره هر استان، شوراي مشورتي استان به منظور اجراي  ـ٦ماده
 ٣٣هاي شوراي مشورتي به منظور همكاري در اجراي وظايف مندرج در ماده  سياست

ن در امور خانواده به رياست نامه با حكم معاون اجتماعي استان و از بين متخصصي آيين
  گردند: معاون اجتماعي استان و با تركيب زير تشكيل مي

  الف ـ يك نفر قاضي دادگاه خانواده
  ب ـ مسئول حفاظت اطالعات دادگستري كل استان

  پ ـ معاون مرتبط مدير كل بهزيستي استان
  ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان

  شاور خانوادهث ـ يك نفر م
  ج ـ يك نفر مددكار اجتماعي

سال بوده و معاون اجتماعي استان موظف  ٤مدت عضويت در اين شورا  ـ١تبصره
است قبل از پايان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضاي دوره جديد اقدام نمايد. 

  انتخاب اعضاي قبلي در دوره جديد بالمانع است.
 ٢م همكاري، يا غيبت غيرموجه بيش از درصورت عدم صالحيت، عد ـ٢تبصره

جلسه غيرمتوالي يا استعفاي هريك از اعضاء حقيقي در طول سال،  ٤جلسه متوالي يا 
  تواند فرد واجد شرايط ديگري را جايگزين وي نمايد. معاون اجتماعي استان مي

معاون اجتماعي استان، عضو مشاور خانواده و مددكار اجتماعي شوراي ـ ٣تبصره
  نمايد. ي استان را ترجيحاً از بين بانوان متأهل واجد شرايط تعيين ميمشورت

نظر  تواند از ساير افراد صاحب شوراي مشورتي استان حسب مورد مي ـ٤تبصره
  در امور مرتبط با خانواده دعوت كند.

اجتماعي  اي است كه رييس آن توسط معاون واحد مشاوره داراي دبيرخانهـ ٧ماده
  ردد و به تعداد الزم كارمند مجرب خواهد داشت.گ استان تعيين مي
رؤساي كل دادگستري استانها حداكثر تا يكسال پس از ابالغ اين  تبصره ـ

باشند. با توجه به  دستورالعمل موظف به تأمين نيروي انساني دبيرخانه مذكور مي
ي ضرورت تشكيل واحد مشاوره، تا زمان تأمين نيروي انساني الزم از ظرفيت نيروها

  موجود دادگستري استان استفاده خواهد شد.
هاي  واحد مشاوره موظف است هرساله با عنايت به تعداد كل پرونده ـ ٨ماده

هاي خانواده در ماه،  دعاوي خانواده (طالق توافقي و ساير دعاوي خانواده) وارده به دادگاه
يل يك مركز پرونده در استان، پيشنهاد تشك ٢٠٠تا  ١٢٠به حسب نياز به ازاي هر 

مشاوره را به مركز امور مشاوران بدهد و در صورتي كه تعداد اعالمي براساس فوق كافي 
  نباشد، پيشنهاد خود را با داليل توجيهي اعالم نمايد.

ها و نياز استان مربوط،  واحد مشاوره همچنين بايد براساس تعداد پرونده تبصره ـ
شناس مورد نياز را نيز برآورد و  عي و روانتعداد مشاور مذهبي و حقوقي و مددكار اجتما

  به مركز امور مشاوران اعالم نمايد.
  فصل سوم ـ برگزاري آزمون

مركز امور مشاوران موظف است با توجه به اعالم نياز واحد مشاوره، براي  ـ٩ماده
و عضويت در مركز مشاوره، آزمون كتبي برگزار نموده و به تأسيس  داوطلبان اخذ مجوز

دو برابر ظرفيت از افرادي كه حد نصاب نمره كتبي را كسب نموده باشند، جهت ميزان 
  مصاحبه علمي و بررسي سالمت جسمي و رواني دعوت نمايد.

  باشند: دستورالعمل معاف مي ٩افراد زير از شركت در آزمون كتبي موضوع ماده ـ١٠ماده
  هاي خانواده؛ هالف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگا
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هاي معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأييد  ب ـ اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاه
هاي مذكور در  وزارت علوم و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت و آموزش پزشكي در رشته

  دستورالعمل؛ ١٣بند پ ماده 
ورت اند، در ص هاي سراسر كشور فعاليت نموده پ ـ مشاوراني كه در دادگستري

نداشتن رابطه استخدامي و حائز بودن شرايط عمومي آزمون با ارائه گواهي الزم از 
  مراجع قضايي.
افراد مذكور صرفاً از شركت در آزمون كتبي معاف بوده و بايد مصاحبه  تبصره ـ

  علمي و مراحل بررسي سالمت جسمي و رواني را طي نمايند.
 شاوره براساس نوع مدرك تحصيليو عضويت در مركز متأسيس  متقاضيانـ ١١ماده

خود در يكي از سه حوزه مشاوره روانشناختي، مشاوره حقوقي ـ مذهبي و خدمات 
نمايند و مركز امور مشاوران نسبت به برگزاري آزمون  مددكاري اجتماعي ثبت نام مي

  مجزا براي اين سه گروه اقدام الزم را انجام خواهد داد.
هاي  رشته وره روانشناختي، سئواالت آزمون از سرفصلدر مورد متقاضيان مشا تبصره ـ

دانشگاهي مشاوره، روانشناسي و روانپزشكي در گرايشهاي مرتبط با خانواده، در مورد 
هاي دانشگاهي مطالعات  متقاضيان مشاوره حقوقي ـ مذهبي سؤاالت از سرفصل رشته

ددكاري اجتماعي از خانواده، حقوق و فقه و مباني حقوق و در مورد متقاضيان خدمات م
  گردد. سرفصل رشته دانشگاهي مددكاري اجتماعي مربوط به مشاوره خانواده طرح مي

مركز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نياز مركز مشاوره و مشاور  ـ١٢ماده
 رساني رساني مركز امور مشاوران و روزنامه كثيراالنتشار، اطالع خانواده از طريق پايگاه اطالع

 م را جهت ثبت نام انجام داده و شرايط و مهلت ثبت نام، زمان و مكان آزمون را به متقاضيانالز
  نمايد. اعالم مي

مركز امور مشاوران موظف است در آگهي برگزاري آزمون، نشاني سايت مربوط  تبصره ـ
زه جهت ثبت نام، تعداد مورد نياز مركز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفكيك سه حو

  دستورالعمل و مواد امتحاني مربوط را اعالم نمايد. ١١مشاوره خانواده مذكور در ماده 
  باشد: شرايط عمومي داوطلبان آزمون به شرح ذيل ميـ ١٣ماده

  الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران؛
سال سن و  ٣٥سال سابقه كار يا  ٥سال سن و  ٤٠ب ـ تأهل و داشتن حداقل 

  ابقه كار مرتبط؛سال س ٨حداقل 
هاي معتبر داخلي يا خارجي  پ ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي از دانشكده

مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري و يا بهداشت و آموزش پزشكي) يا  (در
شناسي،  پزشكي، روان هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان معادل حوزوي آن در رشته

هاي همسان با  ق، فقه و مباني حقوق اسالمي و همچنين رشتهمددكاري اجتماعي، حقو
  تشخيص مركز امور مشاوران؛

  ت ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان؛
  ث ـ عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛

  ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد مراجع ذيصالح؛
  ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛ چ

  ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي؛
  خ ـ عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صالحيت؛

دـ عدم اشتغال به وكالت، سردفتري ازدواج و طالق و اسناد رسمي و همچنين عدم 
  ل در دادگستري و شوراي حل اختالف.اشتغا

تأسيس  داوطلباني كه عالوه بر عضويت به عنوان مشاور خانواده، متقاضي ـ١تبصره
شود  باشند، بايد فرم مخصوص كه توسط مركز امور مشاوران تهيه مي مركز مشاوره نيز مي

  دستورالعمل، تكميل نمايند. ١٢را در سايت مذكور در تبصره ماده 
ندگان مجوز مركز مشاوره از سازمان بهزيستي كشور و سازمان نظام دارـ ٢تبصره

  باشند. روانشناسي و مشاوره ايران در شرايط مساوي نسبت به ساير داوطلبان داراي اولويت مي
  باشد: مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذيل مي ـ١٤ماده

  دستورالعمل؛ ١٣د پ ماده هاي مقرر در بن الف ـ تصوير مدرك تحصيلي در رشته
  ب ـ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم؛

  پ ـ تصوير از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي؛
  ت ـ ارائه گواهي سابقه كار مرتبط از ارگان مربوط.

هاي قضايي در  در صورت عدم تأمين افراد مورد نياز براي بعضي از حوزه ـ١٥ماده
تواند حداكثر ظرف شش ماه از افراد متأهل با داشتن  مشاوران ميفراخوان اول، مركز امور 

 ١٣ سال سابقه كار در صورت دارا بودن ساير شرايط مقرر در ماده ٢سال سن و  ٣٠حداقل 
  دستورالعمل نيز ثبت نام و نسبت به برگزاري آزمون اقدام كند.

بايد با هماهنگي شده فوق به ازاي هر سال كسري سابقه كار  افراد پذيرفته تبصره ـ
ساعت در كالسهاي آموزشي شركت و نمره الزم را كسب كنند  ٢٥واحد مشاوره، به مدت 

  ماه بيشتر از ساير كارآموزان، كارآموزي نمايند.  ٢و يا به مدت 
مواد آزمون كتبي در سه حوزه مشاوره روانشناختي، مشاوره حقوقي و  ـ١٦ماده

  باشد: ح ذيل ميمذهبي و خدمات مددكاري اجتماعي به شر
  ـ مواد آزمون عمومي:١

  الف ـ احكام اسالم در امور خانواده؛
  نامه و دستورالعمل؛ ب ـ آشنايي با قانون، آيين

 هاي هاي اجتماعي با اولويت ناهنجاري پـ  آشنايي با مباحث پيشگيري از جرايم و آسيب
  حوزه خانواده.

  ـ مواد آزمون تخصصي:٢
  مشاوره روانشناختي:يك) مواد آزمون تخصصي حوزه 

  شناسي رواني؛ الف ـ آشنايي با تشخيص و آسيب
  ب ـ آشنايي با اصول و فنون مشاوره؛

  پ ـ آشنايي با مكاتب زوج درماني و خانواد درماني؛
  هاي رواني و تشخيصي؛ ت ـ آشنايي با آزمون

  اي؛ ث ـ آشنايي با اخالق حرفه
  ج ـ آشنايي با روانشناسي رشد كودك و نوجوان.

  و) مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره مددكاري اجتماعي:د
  الف ـ حقوق در مددكاري اجتماعي؛

  ب ـ منابع اجتماعي؛
  پ ـ مددكاري اجتماعي و مداخله در بحران خانواده؛

  ت ـ روشهاي مددكاري اجتماعي.
  سه) مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره حقوقي و مذهبي:

  دادرسي مدني؛ الف ـ آيين
  امنيتي خانواده؛ب ـ مباني 

  پ ـ قانون مدني و ساير قوانين مربوط به امور خانواده و اطفال؛
  ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.

از پذيرفته شدگان آزمون كتبي، مصاحبه علمي و بررسي سالمت رواني ـ ١٧ماده
  توسط كميته مصاحبه به شرح زير به عمل خواهد آمد.

توسط مركز امور مشاوران و با همكاري معاونت الف ـ اعضاي كميته مصاحبه، 
اجتماعي از بين اساتيد برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصين 

  گردند. امور روانشناسي و روان پزشكي انتخاب مي
ب ـ مركز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمي، بررسي سالمت جسمي، رواني و 

اعضاي شوراي  يمهارتهاي شغلي و ساير جهات، از نظرات و همكار ارزيابي توانمندي و
  نمايد. مشورتي استفاده مي

الزحمه  برگزاري آزمون، حق وهاي مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام  ج ـ كليه هزينه
الزحمه اعضاي كميته مصاحبه، گزينش و هيئت تعيين صالحيت  اساتيد طراح سوال، حق

  گردد. ثبت نام توسط مركز امور مشاوران تأمين مي هاي از محل دريافت هزينه
شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولي را در مصاحبه  در صورتي كه پذيرفته ـ١٨ماده

علمي كسب نمايند و يا شرايط رواني را به تشخيص متخصصين امور روانشناسي و روان 
  باشد. بل اعتراض نميپزشكي احراز ننمايند، مردود تلقي گرديده و نتيجه اعالم شده قا

شدگان در مصاحبه علمي را جهت بررسي صالحيت  مركز امور مشاوران قبول ـ١٩ماده
نمايد. هسته گزينش مكلف است اقدامات الزم  عمومي به هسته گزينش قوه قضاييه معرفي مي

  ماه به مركز امور مشاوران اعالم نمايد. ٦را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مدت 
ماه، پرونده متقاضي در  ٦صورت عدم پاسخ هسته گزينش ظرف مدت  در تبصره ـ

  هيئت تعيين صالحيت مركز امور مشاوران بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
 مركز امور مشاوران موظف است اسامي قبول شدگان در مصاحبه علمي را ـ٢٠ماده

د، گواهي عدم اعتيا واحد مشاوره جهت صدور معرفي نامه براي انجام آزمايش عدمبه 
سوءپيشينه كيفري، تأييديه مدرك تحصيلي و تأييديه سابقه شغلي اعالم نمايد. واحد مشاوره 
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مكلف است ظرف حداكثر يك ماه از زمان دريافت اسامي مذكور نسبت به استعالمات فوق و 
  انجام آن اقدام و پاسخ استعالمات را پس از وصول به مركز امور مشاوران ارسال نمايد.

مركز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزينش و استعالمات  ـ٢١دهما
دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هيئت تعيين صالحيت مركز  ٢٠مندرج در ماده 

 ١٣امور مشاوران جهت اظهارنظر درخصوص صالحيت عمومي آنان، مذكور در ماده 
  نمايد. دستورالعمل ارجاع مي

الحيت عمومي داوطلبان توسط هيأت تعيين صالحيت، پس از تأييد ص ـ٢٢ماده
مركز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفي آنان جهت گذراندن دوره كارآموزي سه 

  ماهه به شرح مواد آتي به واحد مشاوره اقدام نمايد.
واحد مشاوره موظف است كارآموزان را جهت طي دوره كارآموزي عملي  ـ٢٣ماده

  ب دادگاه خانواده دادگستري استان معرفي نمايد.به مدت دو ماه به شع
كارآموزان موظفند در طي دوره كارآموزي عملي در شعب دادگاه خانواده  ـ٢٤ماده

پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در  ٢٠نسبت به مطالعه و تهيه گزارش از حداقل 
  :قانون اقدام نمايند. گزارش كارآموزي بايد حاوي مطالب زير باشد ٤ماده

نام شعبه، كالسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشي از شرح ماوقع، برداشت كارآموز از 
  پرونده و نظر كارشناسي وي.

كارآموز بايد گزارش كارآموزي خود را در اوراق متحدالشكلي كه توسط  تبصره ـ
 ، به امضاء و تأييد رييس شعبه مربوط رسانده و سپسشود امور مشاوران تهيه ميمركز 

  واحد مشاوره تحويل نمايد.به 
پس از كارآموزي، واحد مشاوره موظف است براي گذراندن دوره يك  ـ٢٥ماده

  ماهه كارگاه علمي كارآموزان، نسبت به تشكيل كالس اقدام نمايد.
دوره كارگاه علمي براي كارآموزان، براساس محتواي كتاب راهنماي فني  ـ١تبصره

شود. استادان دوره توسط  شود، برگزار مي هيه ميو اجرايي كه توسط معاونت اجتماعي ت
  گردد. شوراي مشورتي استان تعيين مي

استادان دوره مذكور بايد گواهي قبولي در دوره تربيت مدرس كه توسط  ـ٢تبصره
شود را دارا باشند. استاداني كه صالحيت آنان توسط معاونت  معاونت اجتماعي برگزار مي
  باشند. رد تأييد قرار گرفته از ارائه گواهي فوق معاف ميمنابع انساني قوه قضاييه مو

براي هر يك از كارآموزان پرونده آموزشي تشكيل و نتايج كارآموزي  ـ٢٦ماده
  شود. علمي و عملي در آن ثبت مي

پرونده آموزشي پس از تكميل به همراه گزارش كارآموزي توسط واحد ـ ٢٧ماده
  گردد. ام مراحل بعدي ارسال ميمشاوره به مركز امور مشاوران جهت انج

مركز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشي و بررسي آن در صورت  ـ٢٨ماده
  نمايد. تأييد انجام كليه مراحل آموزش براي كارآموز گواهي پايان دوره آموزشي صادر مي

گواهي پايان دوره آموزشي كارآموز توسط اداره مشاوره خانواده،  ـ٢٩ماده
دستورالعمل در پرونده اصلي وي ثبت و پس از بررسي و تكميل پرونده  ٣هموضوع ماد

توسط كارشناسان اداره مذكور، از كارآموز جهت شركت در مراسم تحليف دعوت 
  آيد. عمل مي به

كارآموزان پس از طي مراحل فوق در مراسم تحليف در حضور رييس كل  ـ٣٠ماده
  نمايند. نامه، سوگند يادمي آيين ٤٢هرج در مادشرح مند كنند و به مي دادگستري استان شركت

مركز امور مشاوران پس از مراسم تحليف، به افراد براساس نوع درخواستي ـ ٣١ماده
مركز مشاوره و يا پروانه مشاوره خانواده، تأسيس  اند، مجوز كه در زمان ثبت نام انتخاب نموده

يس مركز امور مشاوران به واحد نمايد. پروانه يا مجوز مذكور پس از امضاي ري صادر مي
  شدگان اعطاء گردد. امضاء رييس كل دادگستري استان، به پذيرفته از مشاوره ارسال تا پس

مركز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه تأسيس  اعتبار مجوزـ ١تبصره
نامه  سال بوده و تمديد آن براي مدت مشابه در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين

توسط واحد مشاوره و پس از استعالم از مركز امور مشاوران درخصوص ادامه فعاليت 
  دارنده پروانه يا مجوز، بالمانع است.

واحد مشاوره موظف است بالفاصله پس از تمديد اعتبار پروانه يا مجوز ـ ٢تبصره
جهت  مشاوران الذكر، نام و مشخصات مشاور خانواده يا مركز مشاوره را به مركز امور فوق

  اعالم نمايد. درج در سايت و پرونده مربوط

پس از انجام مراسم تحليف مكلفند حداكثر تأسيس  افراد متقاضي مجوزـ ٣تبصره
ظرف يك ماه نسبت به معرفي مكان مناسب، در نزديكترين محل به دادگاه خانواده حوزه 

  قضايي مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمايند.
مركز تأسيس  شاوره موظف است از مكان پيشنهادي متقاضيواحد مـ ٤تبصره

مشاوره بازديد به عمل آورده و در صورت تأييد محل مذكور مراتب را به مركز امور 
  مشاوران اعالم نمايد.

مركز تأسيس  مركز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوزـ  ٥تبصره
گذاري اين مراكز به تفكيك استان اقدام و شماره هر مركز مشاوره  مشاوره نسبت به شماره

  مركز درج نمايد.تأسيس  را در مجوز
فاقد  در صورتي كه مشخص شود مؤسس مركز مشاوره يا عضو آنـ ٣٢ماده

هاي ورالعمل بوده يا بعداً فاقد يكي از شرايط مقرر در بنددست ١٣شرايط مقرر در ماده 
الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده ياد شده گردد، رئيس مركز امور مشاوران رأساً و يا 
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز يا پروانه 

  كند. اعطاء شده اقدام مي
فقط مجاز به تشكيل يك مركز مشاوره خانواده تأسيس  دارندگان مجوزـ ٣٣ماده

د، ايجاد شعب و مؤسسات فرعي و همچنين انتقال مجوز به غير ممنوع بوده و باشن مي
  مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

هر مركز مشاوره خانواده بايد داراي حداقل سه عضو مشاور خانواده كه از ـ ١تبصره
  اند، باشد. مركز امور مشاوران پروانه گرفته

از بانوان متأهل واجد شرايط حداقل نصف اعضاي هر مركز مشاوره بايد ـ ٢تبصره
باشند و در صورتي كه مركز مشاوره داراي سه عضو باشد، حداقل يك عضو آن بايد از 

  بانوان مذكور باشد.
  تواند بيش از يك مشاوره روانشناختي داشته باشد. هر مركز مشاوره ميـ ٣تبصره
اي رئيس مركز مشاوره موظف است حداكثر ظرف سه ماه از زمان اعطـ ٣٤ماده

 را مركز مشاوره، نسبت به تعيين حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامي آنانتأسيس  مجوز
  نمايد. اعالم كند. واحد مشاوره مراتب را به مركز امور مشاوران اعالم مي هبه واحد مشاور

مركز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگي مراكز مشاوره در كشور ـ ٣٥ماده
برگ و تابلوي مراكز مشاوره خانواده را تهيه و به مراكز مشاوره نمونه مهرهاي مربوط، سر

  جهت اجرا ابالغ نمايد.
ريزي الزم را درخصوص نحوه آموزش ضمن  مركز امور مشاوران برنامهـ  ٣٦ماده

  نمايد. خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابالغ مي
گزاري كالسهاي آموزشي ضمن خدمت در مركز امور مشاوران نسبت به برتبصره ـ 

  اي اقدام خواهد كرد. استانهاي فاقد شرايط مناسب به صورت منطقه
واحد مشاوره موظف است فهرست نهايي مراكز مشاوره با مشخصات كامل ـ ٣٧ماده

هاي خانواده و  مشاوران به همراه عكسـ  مكانـ  ساعات كار و غيره را جهت نصب در دادگاه
  رجاع و دبيرخانه واحد مشاوره براي راهنمايي مراجعين به شكل مناسب تهيه نمايد.هاي ا معاونت

  فصل چهارم ـ شيوه اجرايي ارجاع و نحوه فعاليت مراكز مشاوره خانواده:
ي خانواده مخير هستند درخواست خود را از متقاضيان طالق و ساير دعاوـ ٣٨ماده

  هريك از طرق ذيل تسليم نمايند:
  درخواست در سامانه ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده؛ ـ ثبت مستقيم١
ـ مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و درج درخواست در سامانه ثبت ٢

  اطالعات طالق و دعاوي خانواده توسط دفاتر مذكور؛
ـ مراجعه به دادگاه ذيصالح و درج درخواست در سامانه ثبت اطالعات طالق و ٣

  ط فرد ذيصالح؛دعاوي خانواده توس
  ـ مراجعه مستقيم به مراكز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضائيه.٤

اي و اعالم نظر اعم از انصراف  مركز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهـ ١تبصره
طرفين از طالق و غير آن، نتيجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضي به محل ارجاع 

  نمايد. دهنده عودت مي
 ٢٥مواردي كه متقاضيان طالق و ساير دعاوي خانواده در اجراي ماده  ـ٢تبصره

كنند، مركز مشاوره پس از ارائه خدمات  قانون، مستقيماً به مركز مشاوره مراجعه مي
اي در صورتي كه منتج به صلح و سازش شود، با تنظيم صورتجلسه در سامانه ثبت  مشاوره
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دم صلح و سازش را از طريق سامانه به دفاتر نمايد و موارد ع مي يو پرونده را بايگان
نمايد. در صورتي كه پس از انجام مشاوره،  خدمات الكترونيك قضايي يا دادگاه منعكس مي

سامانه ثبت  موضوع در دادگاه توسط هريك از زوجين مطرح شود، اطالعات ثبت شده در
سمپ) منتقل و جهت ي خانواده به سامانه مديريت پرونده قضايي (اطالعات طالق و دعاو

  رسد. رسيدگي به نظر دادگاه مي
واحد مشاوره موظف است آخرين فهرست دقيق مراكز مشاوره را با ذكر ـ ٣تبصره

اسامي هر مركز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه يكبار به دبيرخانه شوراي 
  هاي خانواده اعالم نمايد. همشورتي، مركز آمار و فناوري اطالعات و دادگا

ي خانواده و مراكز مشاوره، راكز قضايي رسيدگي كننده به دعاوكليه مـ ٤بصرهت
باشند.  افزار ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده مي موظف به استقرار دستگاه رايانه و نرم

افزار ثبت  مهمچنين، سيستمهاي كليه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز مجهز به نر
  اده خواهد بود. ي خانواطالعات طالق و دعاو

ارجاع پرونده به مراكز مشاوره براساس فهرست اعالم شده واحد مشاوره ـ  ۵تبصره
از طريق سامانه ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده، بالسويه و به ترتيب شماره مراكز 

  مشاوره انجام خواهد شد.
ها  هدگادفاتر خدمات الكترونيك قضايي، مراكز مشاوره خانواده و دا ـ  ۶تبصره

ها به مراكز مشاوره خانواده حوزه قضايي خود را به واحد  موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده
مشاوره اعالم نمايند و واحد مشاوره مكلف است ضمن اخذ آخرين آمار عملكرد مراكز 

ن و مختومه، نسبت به بررسي وضعيت اهاي در جري مشاوره استان از حيث تعداد پرونده
د هر مركز مشاوره اقدام و هر سه ماه يكبار آخرين وضعيت آمار اين مراكز را آمار و عملكر

  ان اعالم نمايد.ربه دبيرخانه شوراي مشورتي و مركز امور مشاو
نشده است واحد مشاوره تأسيس  هاي قضايي كه مراكز مشاوره در حوزهـ ۷تبصره

ت انجام مشاوره به نزديكترين هاي طالق توافقي و ساير دعاوي خانواده را جه تواند پرونده مي
  د.نماي لباشد، ارسا حوزه قضايي كه داراي مراكز مشاوره خانواده مي

دستورالعمل  ۶۴سامانه ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده مطابق ماده ـ  ۸تبصره
 هاي مرتبط توسط مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه با همكاري ساير بخش

  گردد. اندازي مي راه
قانون و انجام داوري درخصوص طالق،  ۲۸ماده  ۲در اجراي تبصره ـ ۳۹ماده

زوجيني كه نسبت به معرفي منسوبين و اقرباي خود جهت داوري امتناع كرده يا ناتوان 
تواند داور واجد شرايط را از مشاوران خانواده در امور حقوقي يا  هستند، دادگاه مي

  ضايي مربوط انتخاب نمايد.مددكاري مركز مشاوره خانواده حوزه ق
د بود كه قبالً در نداوران انتخابي مركز مشاوره غير از مشاوراني خواهـ ۱تبصره

  اند. پرونده زوجين اعالم نظر كرده
  نامه خواهد بود. آيين ۱۵الزحمه داوري طبق ماده  پرداخت حقـ ۲تبصره
انت، تواند درخصوص حض مصلحت كودك، دادگاه مي به منظور رعايتـ ۴۰ماده

نامه، موضوع را جهت بررسي  آيين ۲۴و  ۲۳ موادنگهداري و نحوه مالقات اطفال براساس 
و مشاوره و اعالم نظر به مركز مشاوره خانواده حوزه قضايي مربوط ارجاع دهد و مشاوران 
مركز مشاوره بايد با انجام مصاحبه با كودك، والدين و ديگر اعضاي خانواده و ارائه خدمات 

هاي تخصصي روانشناختي الزم و كافي، ظرف مدت تعيين شده از طرف  بررسي مشاوره و
دادگاه مربوط پاسخ را با ذكر داليل و شرايط و تعيين محل مناسب مالقات فرزند با 

  زوجين به دادگاه اعالم نمايند.
مركز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بالفاصله نسبت ـ ۴۱ماده

پرونده  و اطالعات فردي طرفين در سامانه مربوط و ثبت و تشكيلبه ثبت نامه مذكور 
  اقدام نمايند.

مؤسس مركز مشاوره موظف است حداكثر ظرف يك روز كاري از زمان ـ ۴۲ماده
ثبت نامه مرجع قضايي نسبت به دعوت از طرفين جهت تشكيل جلسه ارزيابي و مداخله 

رتجلسه كه به امضاي طرفين و مشاور اوليه اقدام و در صورت حضور طرفين ضمن تنظيم صو
 رسد، نتيجه ارزيابي خود را در آن منعكس و پرونده را حسب موضوع به ترتيب مربوط مي

  يت به مشاوران خانواده مركز ارجاع نمايد.واول
مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق ـ ٤٣ماده

شود، نسبت به تشكيل جلسه  نت اجتماعي تهيه ميراهنماي فني و اجرايي كه توسط معاو

يا جلسات ظرف مدت يك ماه از تاريخ ارجاع اقدام و هر يك نظريه و صورتجلسه اقدامات 
  خود را به مؤسس مركز مشاوره اعالم نمايند.

مؤسس مركز مشاوره موظف است ضمن جمع بندي نظرات مشاوران هرسه حوزه، 
را در كميته فني كه اعضاي آن مركب است از حداكثر ظرف مدت يك هفته پرونده 

مؤسس مركز مشاوره و مشاوران اظهارنظركننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد 
  اقدامات ذيل را انجام دهد:

نامه به دادگاه  الف ـ در صورت انصراف از طالق موضوع را با تنظيم سازش
  نمايد. اعالم مي

اي، گزارش  از انجام خدمات مشاوره ب ـ در صورت عدم حصول توافق كلي پس
اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات از جمله اظهارات طرفين و نقاط قوت و ضعف و 

  نمايد. موارد توافق و نظر كارشناسي خود را به دادگاه اعالم مي
نامه را با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق  پ ـ در صورت توافق در طالق، سازش

  نمايد. اتب را به دادگاه اعالم ميطرفين تنظيم و مر
ت ـ در صورت تقاضاي طرفين مبني بر تمديد مهلت، پس از اخذ نظرات 
مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره براساس نظر كميته فني 

براساس بندهاي الف و ب و ج به دادگاه  روز اقدام و نتيجه را ٤٥به مدت حداكثر 
  كند. گزارش مي

انجام   يدر طالقهاي توافقي حضور زوجين در مراكز مشاوره خانواده برا ـ١بصرهت
  .مشاوره الزامي است، ولو اينكه زوجين يا يكي از آنها داراي وكيل باشد

 اي نامه، نتيجه خدمات مشاوره آيين ٥٣ايت ماده عمراكز مشاوره موظفند با رـ ٢تبصره
  .ندرا به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نماي

هاي توافقي و ساير دعاوي خانواده اگر زوجين يا يكي از آنها  در طالقـ ٤٤ماده
مقيم خارج از كشور باشند يا حضور شخص آنها با توجه به مدارك و مستندات ابرازي 

تواند با  مي تشخيص واحد مشاوره امكان پذير نباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده به
  .جام شودحضور وكيل يا وكالي آنان ان

  نظارت و ارزيابي عملکرد مراکز مشاوره  ـفصل پنجم 
ييد مرکز امور مشاوران جهت نظارت و أمعاونت اجتماعي استان با ت ـ۴۵ماده

ارزيابي بر مراکز مشاوره استانها بازرساني را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب 
هاي  ن از محل هزينهالزحمه بازرسا نمايد. حق و براي مدت يک سال منصوب مي

جاري واحد مشاوره پرداخت خواهد شد. شرايط بازرسان همان شرايط مقرر در ماده 
بيني  مرکز مشاوره پيشتأسيس  نامه است که براي متقاضيان اخذ مجوز آيين ٣٤

  شده است.
  تواند از ميان افرادي که مشاور خانواده هستند، نيز تعيين گردد.  بازرس مي ـ۱تبصره 

بر اساس قوانين و مقررات و مواردي که  بازرس موظف است صرفاً ـ۲تبصره
گردد نسبت به امر بازرسي اقدام  توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابالغ مي

شود، نتيجه را  و در اوراق متحدالشكل مخصوص که توسط مرکز فوق تهيه مي
 گزارش نمايد.

 ينسبت به بازرس يا مورديو  يا واحد مشاوره موظف است به صورت دوره ـ۴۶ماده
ه و به يت آنها تهياز فعال يجامع يابيکبار ارزياز مراکز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه 

  د.يمرکز امور مشاوران اعالم نما
ز مشاوره را بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و مؤسس مرک ـ۴۷ماده 

مشاوره موظف است ضمن گزارش نمايد. مسئول واحد  هبه مسئول واحد مشاور
بررسي اوليه گزارشها در صورت بروز تخلف نسبت به اعالم آن به دادسراي مرکز امور 

  مشاوران اقدام نمايد. 
واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکايات مردمي و يا گزارش  ـ۴۸ماده

تخلف مشاور خانواده يا مؤسس مرکز مشاوره از مراجع قضايي و يا مرکز حفاظت و 
عات دادگستريها نسبت به بررسي اوليه، تشکيل پرونده و اخذ دفاعيات اقدام و اطال

  پرونده را به دادسراي مرکز امور مشاوران جهت رسيدگي ارسال نمايد.
  مجازاتها و تخلفات انتظامي ـفصل ششم 

 بخش اول : مجازاتها و تخلفات انتظامي مشاور خانواده 
  ر است:يدرجه به شرح ز ٤انواده مشاور خ يانتظام يها مجازات ـ۴۹ماده

  توبيخ بدون درج در پرونده؛ ـ١
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  با درج در پرونده؛ يخ کتبيتوبـ ۲
  ت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛ يت از فعاليمحروم ـ٣
  لغو پروانه مشاوره خانواده ـ٤

ان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه يک ـمرتکب ـ ۵۰ماده
  :شوند محکوم مي

  بار اول؛ يمرکز امور مشاوران برا ياز سو يت نظامات ابالغيعدم رعا ـ الف
  بار اول؛  يغيبت غير موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعيين شده برا ـب 
  ف محوله.يدر انجام وظا يسهل انگار ـپ 

  :شوند مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه دو محکوم مي ـ ۵۱ماده
  ؛ يت شئونات اسالميو عدم رعا ينظم يهرگونه بـ  الف

  ن؛ يت احترام به زوجيعدم رعاـ  ب 
  ر مرتبط با موضوع مشاوره زوجين ؛يدخالت در امور غـ  پ
  اظهار نظر؛ يعدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص براـ  ت
   يضمن خدمت آموزش يعدم شرکت در کالسهاـ  ج
  ان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛عدم توجه به تذکرات بازرسـ  چ

 شوند، مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم ميـ  ۵۲ماده
  دستورالعمل؛ ۵۱و  ۵۰از موارد مندرج در مواد  يکيتکرار ـ  الف
  د پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛يعدم تمدـ  ب
  اده فاقد اعتبار؛ت با پروانه مشاوره خانويفعالـ  پ
، ير متعارف که فاقد پشتوانه علميغ يمشاوره ا يه هايوه ها و توصيارائه شـ  ت

  است.؛ يو اجتماع ينيد
مندرج در پروانه مشاوره  يخارج از حوزه تخصص يارائه خدمات مشاوره اـ  ث
  خانواده؛ 
مله اظهارنظر هر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد، از جـ  ج

  خارج از موعد مقرر؛
  ؛ يت تعرفه قانونيعدم رعاـ  چ
  ک از زوجين؛ ياسرار هر  يافشاـ  ح 

  تخلف از مفاد سوگندنامه؛ـ  خ
  ؛يارجاع يجهت اظهار نظر در خصوص پرونده ها يته فنيعدم شرکت در کمـ  د 
ر تعيين شده از دادگاه در خارج از ساعت کا يانجام خدمات مشاوره موارد ارجاع ـ ذ 

  مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛
   يارجاع يات پرونده هاياسناد و محتو يدر نگهدار يسهل انگارـ  ر 

مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه چهار ـ  ۵۳ماده
  شوند: محکوم مي

  استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛ـ  الف
جرائم مستوجب حد، قصاص و جرايم تعزيري عمدي  ب ـ محكوميت قطعي به

  به باال. ٦مستوجب مجازات درجه 
  دستورالعمل. ٥٢پ ـ تكرار هر يك از تخلفات ماده 

  
  بخش دوم: تخلفات و مجازاتهاي انتظامي مؤسسان مراكز مشاوره

  درجه به شرح زير است: ٢هاي انتظامي مؤسس مركز مشاوره  مجازات ـ ٥٤ماده
  سه سال تعطيلي مركز مشاوره. ـ سه ماه تا١
  ـ لغو مجوز مركز مشاوره.٢

مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه يك محكوم  ـ ٥٥ماده
  شوند: مي

  هاي ارجاعي؛ الف ـ عدم تشكيل كميته فني در موعد مقرر براي پرونده
ان يا واحد ب ـ تغيير محل مركز مشاوره و اعضاي آن بدون مجوز مركز امور مشاور

  مشاوره؛
شاوره خانواده از مركز ـيري عضو مشاور بدون داشتن پروانه مـپ ـ بكارگ

  امور مشاوران؛
  نظمي و اختالل در كار مشاوران؛ ت ـ عدم نظارت بر كاركنان زيرمجموعه، بي

  هاي مراجعين؛ ث ـ افشاي اطالعات محرمانه پرونده
  ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات؛

  مركز در موعد مقرر؛تأسيس  اعتبار مجوز چ ـ عدم تمديد
  ح ـ رفتار خالف شئون اسالمي؛

  خ ـ عدم ارائه رسيد اخذ وجه به مراجعان؛
  نامه؛ آيين ۵۱و  ۵۰د ـ عدم رعايت مفاد مواد 

  ذ ـ عدم رعايت مقررات دستورالعمل.
  شوند: مرتكبان هر يك از امور ذيل به مجازات انتظامي درجه دو محكوم مي ـ ۵۶ماده

  الف ـ ايجاد شعبه و مؤسسه فرعي مركز مشاوره؛
مجازات  ب ـ ارتكاب جرايم مستوجب حد، قصاص و جرايم تعزيري عمدي مستوجب

  به باال. ۶درجه 
  هاي وارده؛ پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده

در صورت لغو مجوز مركز مشاوره يا تعطيلي آن، اعضاي مشاور  ـ ۵۷ماده
راكز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است توانند در ديگر م خانواده مي

هاي موجود در آن مركز را به ساير  ضمن نظارت بر حسن جريان امور، پرونده
  مراكز ارجاع دهد.

مرجع و نحوه رسيدگي به كليه تخلفات مشاور خانواده و مؤسس مركز  ـ ۵۸ماده
  باشد. ميمشاوره بر اساس دستورالعمل مقرر در مركز امور مشاوران مركز 

  فصل هفتم ـ تعرفه
ميزان تعرفه دريافتي از مراجعين در مراكز مشاوره به شرح ذيل  ـ ۵۹ماده
  گردد: تعيين مي

    
  اي دقيقه ۴۵المشاوره يك جلسه  حق  هزينه  

  دكتري  ارشد يكارشناس  كارشناس  تشكيل پرونده  محل مركز مشاوره

  ريال ۵۵۰,۰۰۰  ريال ۳۵۰,۰۰۰  ريال ۳۰۰,۰۰۰  ريال ۳۰۰,۰۰۰  تهران

  ريال ۴۵۰,۰۰۰  ريال ۳۰۰,۰۰۰  ريال ۲۵۰,۰۰۰  ريال ۲۰۰,۰۰۰  مراكز استانها

  ريال ۴۰۰,۰۰۰  ريال ۲۵۰,۰۰۰  ريال ۲۰۰,۰۰۰  ريال ۱۵۰,۰۰۰  ساير شهرستانها

  
كليه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشكيل پرونده در حسابي  ـ۱تبصره

گردد واريز و در پايان  يكه توسط مؤسس مركز در يكي از شعب بانكها افتتاح م
درصد حق مؤسس،  ۳۰هر ماه مؤسس مركز مشاوره موظف است ضمن كسر 

الباقي مبلغ را بر اساس كاركرد هر يك از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان 
  پرداخت نمايد.

مؤسس مركز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداكثر  ـ۲تبصره
  عالم شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نمايد.ظرف يك هفته نسبت به ا

اختالفات مالي في مابين مؤسس واحد مشاوره و اعضاي آن در بدو امر  ـ۳تبصره
توسط رئيس واحد مشاوره رسيدگي و در صورتي كه يكي از طرفين مرتكب تخلف 
 انتظامي در اين خصوص شده باشند موضوع را به دادسراي انتظامي مركز امور مشاوران

  نمايند. گزارش مي
هاي  ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال يكبار متناسب با تغيير تعرفه ـ۴تبصره

سازمان نظام روانشناسي و سازمان بهزيستي كشور، توسط شوراي مشورتي پيشنهاد و به 
  رسد. تصويب رئيس قوه قضائيه مي

  فصل هشتم ـ مسائل متفرقه
و سازمان بهزيستي و افرادي  افراد تحت پوشش كميته امداد ـ ۶۰ماده

نامه از  باشند با معرفي كه به تشخيص مقام قضايي داراي بضاعت مالي نمي
قانون از پرداخت هزينه مشاوره  ۵ها با رعايت ماده  واحد مشاوره يا دادگاه

  باشند. معاف مي
مؤسس مركز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به  ـ ۶۱ماده

چهار و سه ميليون ريال را به عنوان حق عضويت به مركز امور  ترتيب مبلغ
% مبالغ دريافتي از هر استان ۵۰مشاوران پرداخت نمايند. مركز فوق موظف است 

را به حسابي كه توسط دادگستري استان به نام رئيس كل دادگستري و رئيس 
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در آن واحد گردد واريز تا با تشخيص رئيس واحد مشاوره  واحد مشاوره افتتاح مي
  هزينه شود.

رئيس واحد مشاوره موظف است گزارش عملكرد مالي خود را به صورت  تبصره ـ
  ساالنه به مركز امور مشاوران و رئيس كل دادگستري استان اعالم نمايد.

  آراء و تصميمات مركز امور مشاوران قطعي است. ـ ۶۲ماده
زوجيني كه فاقد الزحمه مشاوره  هزينه الزم براي پرداخت حق ـ ۶۳ماده

بيني خواهد شد. تا تأمين  باشند هر سال در بودجه قوه قضائيه پيش توانايي مالي مي
 ۶۱الزحمه مشاوران از حساب مذكور در ماده  هزينه در بودجه قوه قضائيه حق

  گردد. دستورالعمل تأمين مي
مانه مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه نسبت به طراحي و نصب سا ـ ۶۴ماده

هاي مرتبط، حداكثر ظرف  ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده با همكاري ساير بخش
  ماه پس از ابالغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود. ۴مدت 

 ۲۱/۱۲/۱۳۹۶تبصره در تاريخ  ۴۸ماده و  ۶۵فصل و  ۸اين دستورالعمل در  ـ ۶۵ماده
  به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

  ق آملي الريجانيرئيس قوه قضائيه ـ صاد
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