
 چگونه به یک روانشناس نظامی تبدیل شویم ؟

 مقدمه 

از  ییمرتبط با جنگ، جدا یو عاطف یمشغول به کار هستند تا مشکالت روح یبا پرسنل نظام یروانشناسان نظام

 نیشما ا یاصل تیاولو ،یروانشناس نظام کیرا کاهش دهند. به عنوان  یخدمات نظام یها یسخت ریخانواده و سا

روانشناسان آموزش  یباال برا یتقاضا . دیکنخدمات آماده  یبرا یو زنان را به لحاظ ذهن ینظام یروهایاست که ن

 یاحتباس و برنامه ها یباال، پاداش ها یها اغلب پاداش ها تیموقع نیکار در ارتش وجود دارد و ا یبرا دهید

 دهند.  یارائه م یتخصص یآموزش

 گام اول

 یدرک شغل

وجود دارد که  ینوع روانشناس نی. چنددیدر ارتش انجام ده دیتوان یکه م یروانشناسدرک انواع مختلف  - 1

 : دیدر ارتش اعمال کن دیتوانیم

 استرس،  تیریبا مد شانیفعال و خدمتکار و خانواده ها یبه اعضا ینی: روانشناسان بالینیبال روانشناسی

و  یزیو برنامه ر یخشم، مداخله در بحران، مسائل مربوط به رابطه، مسائل مال تیریمد ،یافسردگ

 دیتوان یارتش، م رد ینیروانشناس بال کیکمک خواهند کرد.  به عنوان  یو رهبر یمسائل حرفه ا

 .دیباش ینظام ریغ دیتوان یشما م ای دیباش ییایدر یروین ایعضو فعال ارتش  کی

 طیدر شرا دیتوان یکار در ارتش، م یآموزش روانشناس برا کی: به عنوان ینیبال یدر روانشناس تخصص 

و از دست دادن  ادیاعت ،یخودکش ،یمغز یها بیآس ،یافسردگ ای PTSD رینظ یطیشرا ایخاص 

 .دیحافظه متخصص شو

 قاتیبر تحق دیتوان یشود، م یروانشناس که توسط ارتش استخدام م کی: به عنوان قیتحق روانشناسی 

در ارتش تمرکز  یروان یفعل یها هیو به منظور بهبود رو دیدر ارتش تمرکز کن یدر مورد روانشناس

 .دیکن

که توسط ارتش  یاست. هنگام یروانشناس نظام کیکه  دیمختلف کار در دسترس شما آگاه باش ماتیاز تنظ - 2

مختلف باشد. هر دو تا سه سال ممکن  ماتیکار در مکان ها و تنظ طیشود، ممکن است واجد شرا یاستخدام م

 عبارتند از:  رممکن کا یارسال شود. مکان ها دیمحل جد کیبه  ایشده  نییاست مجددا مجددا تع

 



 یقاتیامکانات تحق     

 یامکانات آموزش     

 ها کینیها و کل مارستانیب ،یمراکز پزشک     

 ینظام مارستانیب یها یکشت     

 متحده االتیواقع در ا ،ینظام یها گاهیمدارس و پا     

 کوچک یها تیو مامور یاستقرار در خارج از کشور، در مناطق جنگ یمحل ها     

 مانند پنتاگون ،یدفاتر سازمان نظام     

 نیرود در چند یاز شما انتظار م ،یروانشناس نظام کی. به عنوان تیانتظارات موقع دیبه خاطر داشته باش - 3

 نی. شما همچندیشرکت کن یروانشناس یها شیخدمات و انجام نما دیجد یمانند استخدام اعضا ،یروش نظام

مناسب باشد.  دیجد اماستخد یبرا شتریتخصص ب یکه کدام بخش ها دیکن نییتع نییممکن است مسئول تع

و زنان  انینظام یو شناخت یو تناسب ذهن دیکن یابیعملکرد افسران ثبت نام شده را ارز دیتوان یم نیشما همچن

 . دیکن یابیرا در ارتش ارز

 زانیعز نیدرمان پرسنل مجرب، و همچن یبرا دیشما با ،یروانشناس نظام کیبه عنوان  ن،یهمچن 

 یگروه درمان، درمان شناخت کی ای کیممکن است شامل  نی. ادیخود و جانبازان ارتش، مراقبت کن

 باشد. یروانشناس نهیدر زم یآموزش یمشاوره خانواده و برنامه ها ،یرفتار

 آموزش و آموزش روانشناسان تازه کار استخدام شده، کارآموزان،  یاز شما ممکن است خواسته شود برا

 یروان یها یرفع نگران یبرا ازیمورد ن یافسران رتبه باالتر در مورد مهارت ها ایو  انیاز دانشجو دیبازد

 .فهیاز وظ ریو غ نهیخاص در زم

 گام دوم 

 الزم یآموزش و مهارت ها افتیدر

 ی. به دنبال برنامه هادیمناسب را کسب کن یلیرشته تحص کی ای ،یدر رشته روانشناس سانسیمدرک ل کی - 1

 یرا ارائه م «ینظام یریانعطاف پذ» ای «ینظام یروانشناس»و احتماال تمرکز در  یکه مدرک روانشناس یکارشناس

 دهند. 

 



 خود را  یکارشناس اتیو تجرب دیریارشد بگ یکارشناس یرشته روانشناس کی دیتوان یم نیهمچن شما

 یمعن نیبه ا نیباشد. ا ینظام یروانشناس کی یشما برا یتا منعکس کننده هدف شغل دیکن نیتمر

مانند  ینظام یمنطقه درون روانشناس کیکه در  دیکن یم نیرا تمر یقاتیتحق یاست که شما پروژه ها

PTSD کنند. یاز دست دادن حافظه تمرکز م ای 

 یپناهگاه ب کیجانبازان،  کینیکل ای مارستانیب کیدر  یکارآموز کی ایکار داوطلبانه  دیتوان یم شما 

خود انجام  یو منافع کار یقاتیپروژه تحق لیتکم یبرا ینظام یخانوادگ یبانیمرکز پشت کی ایخانمان 

 .دیده

 یروین ،ییایدر یروین ییبرنامه دانشجو کیدر  دیتوان یم د،یشما در حال حاضر در ارتش هست اگر 

 نیو تجربه عاقالنه( در ح یشما )به لحاظ مال یکه از مطالعات روانشناس دیارتش شرکت کن ای ییهوا

تا کار  دیکن واستدرخ دیتوان یکه م یاحتمال ینظام یشما فعال است. در مورد برنامه ها فهیانجام وظ

 .دیخود صحبت کن یبا مشاور مشاور شغل د،یخود را آغاز کن یروانشناس

 که  دیرا ارائه ده ییدانشجو یممکن است برنامه ها زیاداره امور جانبازان ن د،یسرباز هست کیشما  اگر

 .دیباش طیعضو سابق خدمات واجد شرا کیشما ممکن است به عنوان 

ارشد را با تمرکز  یکه مدرک کارشناس یبه مدرسه ا .ینیبال یارشد در روانشناس یمدرک کارشناس افتیدر - 2

 یها نیتمر ری. سادیدهد، نگاه کن یم هیارا ینیبال یارشد روانشناس یمدرک کارشناس ای ینظام یبر روانشناس

 شرفتیممکن است شما را به سمت پ زین یقانون یو روانشناس ،یعصب یروانشناس ،یمانند مشاوره روانشناس یآموزش

 ارتش واگذار کند.  یروانشناس برا کیبه عنوان  در حرفه خود

 

 تا مهارت  دیکن لیتکم ینظام یآکادم کیارشد خود را در  یمدرک کارشناس دیتوان یم نیهمچن شما

 ییایدر یروین یمانند آکادم ،ینظام ریبه عنوان غ یو فرهنگ ینظام یها وهیدست اول را در ش

 نگزیدر کلرادو اسپر ییهوا یروین یو آکادم MD س،یآناپول

 درخواست  دیتوان یم د،یهست یافسر ارتش کیبه خدمت حداقل چهار سال به عنوان  لیشما ما اگر

مسکن شما را پوشش  یها نهیکه هز Rockstar Officer Corps (ROTC)که برنامه آموزش  دیکن

 دهد، باشد. یم

 ارتش  یلیبرنامه تحص یبرا دیتوان یم د،یباش ییایدر یرویدر ن یروانشناس نظام کی دیخواهیم اگر

 لیتحص نههزی کمک ٪100 دیتوان یدر آنجا شما م د،یدرخواست کن (HPSP) ییایدر یرویارتش ن



پوشش  یاماهانه بر نهیو هز دیرا کامل کرده ا ینیبال یبرنامه آموزش روانشناس کیکه شما  یدر حال

 ماه.  36تا  یها نهیهز یزندگ

 یروانشناس نظام کیشدن به  لیتبد ی. برادیمشاوره را کامل کن ای ینیبال یدر رشته روانشناس یمدرک دکتر - 3

رشته  - ینیبال یدر روانشناس .Ph.Dشامل:  نی. ادیکن لیمربوطه را تکم یمدرک دکترا کی دیشده، با دییتا

در  .Ph.Dبهداشت و درمان و  یسدر رشته روانشنا .Ph.D ،ینظام ینیبال یدر روانشناس Psy.D کی ،ینظام

 . ینظام یبا تخصص در روانشناس یمشاوره روانشناس

 

 یکارآموز قیاز طر نهیبه تجربه در زم یابیدست یاست برا یدکترا شامل فرصت یاز برنامه ها یاریبس 

 یلیتکم التیبرنامه تحص نهیبه هز یمال نهیکمک هز یبرا دیتوان یم نی. شما همچنیکار یو کارها

 طیشرا اجدو (HPLRP) ییایدر یروین یبهداشت حرفه ا یبرنامه بازپرداخت وام ها قیخود از طر

 .دیباش

داوطلبانه است، اما شما را  یبه طور کل نامهی. صدور گواهدیکن افتیمجاز در یروانشناس نظام کیبه عنوان  - 4

مدرک  دیکسب مجوز، شما با یکند. برا یم دییخود را تأ یکند و مهارت ها یارتش جذاب تر م انیکارفرما یبرا

 ی. پس از آن، امتحان ملدیانجام ده او دو سال آموزش تحت نظارت ر دیکن لیرا تکم Psy.D ای Ph.D ،یدکتر

EPPP افتیشود، در یصدور مجوز اداره م ئتیو ه یکشور خود را که توسط انجمن دولت ازیمورد ن یو امتحان فقه 

 کرد.  دیخواه

 

 اکیآمر یحرفه ا یشما توسط اداره روانشناس نامهیگواه(ABPP)رهیمد ئتیه رشیخواهد شد. پذ دییتأ 

سال طول بکشد، از جمله دست در آموزش  نیروانشناس ممکن است چند کیشده به عنوان  یگواه

 خواهد کرد. دییروانشناس تا کیو امتحان، اما اعتبار خود را به عنوان 


