بسمه تعالی
منظومۀ انجمنهای علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران
تاریخ1399/7/19 :

انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران

جناب آقای دکتر غالمعلی افروز

انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران

رییس محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا

انجمن ایرانی روانشناسی

با سالم و احترام

انجمن روانشناسی تربیتی
انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
انجمن مشاوره ایران

بار دیگر ،حضور جنابعالی در جلسۀ مورخ  1399/7/1شورای عمومی منظومه انجمنهای علمی را ارج

انجمن مطالعات سالمندی

می نهیم .در آن جلسه مبانی قانونی و استلزام پایبندی به قانون سازمان نظام در برگزاری مجمع عمومی

انجمن روانشناسی سالمت ایران

توسط یک حقوقدان برجسته (معاون حقوقی و پارلمانی پیشین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) تشریح

انجمن روانشناسی بالینی ایران
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

شد .و محرز شد که حق نظارت همۀ اعضای سازمان بر عملکرد مدیران قابل تقلیل به نظارت گروهی از

انجمن روانشناسی ایران

اعضاء نیست .بدینمعنا که مجمع عمومی باید با رعایت تشریفات قانونی و با فرصت و حق مشارکت حضور

انجمن روانشناسی کودکان استثنایی
انجمن روانشناسی خانوادۀ ایران

همۀ اعضاء سازمان انجام شود .واال ،هر جلسۀ دی گری به نام مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است و
مصوبات آن در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
در پایان همان جلسه از نمایندگان منظومه دعوت فرمودید تا موضوع را در شورای مرکز مطرح کنند.
این نمایندگان در اولین جلسه تصمیمگیری راجع به زمانبندی و نحوۀ برگزاری مجمع عمومی حضور
خواهند یافت .به نظر میرسد که مجمع عمومی همزمان نیمه حضوری با ظرفیت محدود و آنالین با
ظرفیت نامحدود برای شرکت کل اعضای سازمان ،گزینۀ مناسبی برای مجمع عمومی ساالنه باشد .انشااهلل
که این رویداد ،سرفصل جدیدی در پایبندی به قانون را در آخرین روزهای فعالیت چهارمین دورۀ شورای
مرکزی رقم بزند .خواهشمند است به جهت ضرورت شرکت حداکثری در انتخابات سراسری آتی و
جلوگیری از هر گونه دلسردی در بین اعضای محترم این تصمیم نهایی شود .بدیهی است که در تحقق
این امر مهم ،منظومۀ انجمنهای علمی از هیچ تالش و کمکی فروگذار نیست و همۀ امکانات انجمنها
در خدمت برگزاری مجمع عمومی خواهد بود.
شورای اجرایی منظومۀ انجمنهای علمی روانشناسی و مشاوره ایران
دکتر حمید رضا پوراعتماد دکتر حسین شکرکن

دکتر شیوا دولت آبادی دکترمجید صفارینیا

آدرس دبیرخانه منظومه انجمن های علمی روان شنا سی و م شاوره ایران :تهران ،ولنجک ،دان شگاه شهید به شتی ،پژوه شکده علوم شناختی و مغز ،دفتر انجمن علوم
وفناوریهای شناختی ایران ،تلفن021-22431617 :

ایمیلpsychocuncounsel.association@gmail.com :

