معاونت انتظامي ورسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي
"تعهد نامه اخالقي روان شناسان و مشاوران"

اهداف متعالي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران به شرح مصرحه در ماده  2قانون ،مستلزم ارائه خدمات مؤثر و مفيد به مراجعان و
جلب اعتماد و اطمينان آنان است.ايفاي چنين رسالتي نيازمند تالش وكوشش سازمان يافته اعضاء در پرتو نظم و انضباط و قانونمندي است .به همين سبب
تعهدنامه حاضر بر مبناي حفظ شأن و كرامت انساني با نظر به اصول عمومي و اختصاصي حاكم بر سازمان نظام و با هدف حفظ حقوق متقابل افراد در فرايند
درمان و در حيطه ها و ابعاد مختلف آن تدوين شده است.
با عنايت به رعايت قوانين و مقررات سازمان نظام روان شناسي و مشاوره اينجانب  ........................................متعهد مي شوم كه:

.1طبق موازين شرعي ،علمي و قانوني با رعايت نظامات دولتي ،صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كنم و ازهرگونه سهل انگاري در انجام وظايف قانوني خودداري كنم
 .2از انجام اعمال خالف شئون حرفه اي و ارتكاب به كارهايي كه سبب هتك حرمت جامعه روان شناسان ومشاوران مي شود ،پرهيز كنم.
 .3تعرفه هاي مصوب سازمان را رعايت كرده و حق تحميل مخارج غير ضروري و دريافت وجهي عالوه برآنچه در تعرفه مشخص شده است را ندارم.
 .4از عناوين علمي و تخصصي غير واقعي كه به عنوان فريب مراجع محسوب مي شود استفاده نكنم.
 .5تابلو و مهر را براساس فرمت اعالم شده از سوي سازمان تهيه كنم.
 .6هرگونه تغيير نشاني محل كار و تغييرات پيرامون را به سازمان اطالع دهم.
 .7در صورت عدم تمديد به موقع پروانه اشتغال ،به منظور مصاحبه دوباره به كميسيون تخصصي ارجاع داده شوم.
 .8در صورت ارتقاء مدرك تحصيلي (دكتري) تا زماني كه در پروانه اشتغال تغييري انجام نشده اجازه درج عنوان در تابلو ،مهر،سربرگ و كارت ويزيت را ندارم.
 .9مجاز به استفاده و بكارگيري افراد فاقد صالحيت در امور روان شناسي و مشاوره نيستم.
 .10درمقابل خدمات ارائه شده خويش مسئول پاسخگويي به معاونت انتظامي ورسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه اي هستم.
 .11حق افشاي اسرار مراجع را ندارم ،مگر به درخواست مراجع ذيصالح و يا در مواردي كه عدم افشاي آن سبب ضرر و زيان به فرد و جامعه باشد.
 .12در صورت درخواست هرگونه اطالعات از پرونده مراجع توسط ارگانهاي دولتي و مراجع قانوني پاسخ را آماده و براي بررسي و تأييد به معاونت انتظامي و
رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي ارسال كنم.
 .13در مواردي كه خارج از حوزه تخصصي ام باشد وارد نشده و مراجع را به متخصص ديگري ارجاع دهم.
 .14پروانه ،تعرفه ،منشور اخالقي را در معرض ديد مراجعان نصب كنم.
موارد فوق را پذيرفته و در صورت عدم رعايت ،اتخاذ تصميم نهايي برعهده كميسيون رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي سازمان است.
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