
 تبدیل شویم ؟ یروانشناس قانون کیبه چگونه می توانیم 

 مقدمه 

 یشما مهارت ها ،یروانشناس قانون کیو قانون است. به عنوان  یمتشکل از روانشناس یقانون یحرفه روانشناس

 یخود و مشورت با پرسنل قانونگذار یذهن یازهایبا ن انیکمک به زندان ،یفریک یمجازات ها یابیارز یخود را برا

تمرکز  یقانون و روانشناس نیکه بر ارتباط ب دیانجام ده یقاتیممکن است تحق نی. شما همچندیریگ یو وکالت م

و مورد انتظار از نقش است، درک  ازیآنچه را که مورد ن دیابتدا با ،یروانشناس قانون کیشدن به  لیتبد یبرا دارد. 

 .دیهست تیموقع کیو سپس به دنبال  دیو مدارک الزم دار التیبه تحص ازی. سپس شما ندیکن

 گام اول 

 درک نقش

 کیممکن است در  جنبه دارد. نیچند یقانون یروانشناس کی. نقش دیاز نقش آگاه باش یاز انتظارات حرفه ا - 1

 یم نیاز جرم. شما همچن یکشف شواهد ایتا فهرست مشکوک را محدود  ردیمورد استفاده قرار گ ییپرونده جنا

 یریاز جرم جلوگ ،ییجنا تیکاهش فعال یها شدر مورد رو قاتیمجرمان و انجام تحق یبا مشارکت در بازساز دیتوان

 . دیکن

 داشته  یفریعدالت ک ستمیدانش س نیو همچن یو عمل روانشناخت هیدانش جامع از نظر دیبا شما

تخصص  دیتوان یم نی. ممکن است از شهادت متخصص در دادگاه شهادت داده شود و شما همچندیباش

 بتمراق ای تیمعلول ت،یمسئول ،یمانند مشاوره در مورد جراحت شخص یدر امور مربوط به حوزه خصوص

 .دیاز خود را ارائه ده

 غفلت  ایرا که در موارد سوء استفاده  ییخانواده ها نیو همچن تکارانیجنا دیتوان یم نیهمچن شما

مجرمان بالقوه  نیو همچن انیا ممکن است با قربان. شمدیو درمان قرار ده یابیمشارکت دارند مورد ارز

 هیرا تجز تکارانیرود که جنا یکه هر چند انتظار م دی. در نظر داشته باشدیو مجرمان گذشته کار کن

از روانشناسان  یاری. بسدیرا انجام ده ییجنا یها لیرود که پروفا یانتظار نم د،یکن یابیو ارز لیو تحل

 تر هستند. یتر و عموم عیدهند، اما اغلب آنها وس یها را انجام م لیاز انواع پروفا یبرخ یقانون یپزشک

نقش  نیاز ا یتمام انتظارات حرفه ا دیبتوان دیخوب. اگرچه شما با یروانشناس قانون کی یها یژگیو ییشناسا - 2

. عالوه بر دیبه دست آور یقانون یدر روانشناس تیموفق یرا برا یخاص یها یژگیو دیبا نیهمچن د،یا برآورده سازر

 خاص مانند:  یفرد یمهارت ها نجامقادر به ا دیبا نیکار، شما همچن نیدر ح یحفظ رفتار حرفه ا

 



 شما ممکن دیبرو شیمشکل به سرعت و کارآمد پ کی یدر مورد راه حل ها دیمسئله: شما با حل .

صحبت  ییجنا نیهمانطور که با مظنون د،یها در اواسط مکالمه داشته باش کیتاکت رییبه تغ ازیاست ن

و راحت انجام  انآس یا وهیکار را به ش نیا دیبتوان دیو با دیرسان یدر دادگاه به شهادت م ای دیکن یم

 .دیده

 به  ازیباشد و ممکن است ن یادیتواند زمان ز یم یقانون یروانشناس قیتحقو کوشش:  یو سع صبر

در مورد صحبت با مظنونان  دیبا نیراه حل داشته باشد. شما همچن یتالش برا ایروش  کیاز  شیب

 اندر صورت مواجه شدن با مظنون ،یموارد نی. در چندیمختلف دقت کن یبه روشها ایبار  نیچند

نشان  د،یو حل و فصل داشته ا تیکه صالح یدر صورت دیخود، با قاتیتحق لیو تحل هیمصاحبه و تجز

 داده شود.

 که شما آنها را مورد سوال  نیبه محض ا ،یروانشناس قانون کی: به عنوان یقو یمشاهده ا یها مهارت

 دیبا نی. شما همچندیابیرا بآنها  زهیانگ به سرعت دیتا بتوان دیاز مظنونان مراقبت کن دیبا د،یقرار ده

تمرکز  یدیکل یدهند و بر جنبه ها یچون آنها به سواالت شما پاسخ م دیکن یآنها را با دقت بررس

 .دیکن جادیکند مشخصات بهتر آنها را ا یکنند که به شما کمک م یم

 از افراد مختلف از مقامات  یاریشد که با بس دینقش، شما مجبور خواه نیافراد: در ا یها مهارت

هر  بایتقر دیبا نی. شما همچندیمانند وکال و قضات کار کن یقانون ندگانیتا نما سیمانند پل یانتظام

 یامکان را م نیشما ا هب یقو یارتباط ی. حفظ مهارت هادیو مجرمان ارتباط برقرار کن انیروز با قربان

 .دیانجام ده تیروابط را با موفق نیدهد که ا

شما ممکن  ،یشود. به عنوان روانشناس قانون یپرداخت م اسیو مق یکار طیکه مح دیخاطر داشته باش به - 3

 یزندان ها و مراکز نگهدار ،یحقوق یدادگاه ها، شرکت ها س،یپل یها ستگاهیمختلف مانند ا ماتیاست در تنظ

محل کار خود  ایو از خانه  دیشو رمشاور مشغول به کا کیممکن است به عنوان  نی. شما همچندینوجوانان کار کن

 . دیکار کن

 ها و  لمیف شینما لیشود و به دل یرو به رشد در نظر گرفته م نهیزم کیبه عنوان  یقانون یروانشناس

اغلب  یاست. حقوق روانشناس قانون افتهی یفراوان تیمحبوب ،یقانون یروانشناسان پزشک یها لمیف

 دستمزددالر درآمد کسب کند. حقوق و  86000حدود  تواندیاست که م یمشابه روانشناس سنت

 یدر آن شما چه کار م نکهیدالر باشد بسته به ا 90،000تا  68،000تواند از  یم یروانشناس قانون

 یممکن است درآمد باالتر د،یو خودتان هست دیمشاور هست کیو سطح تخصص شما. اگر شما  دیکن

 . دیرا کسب کن



 گام دوم

 یضرور نامهیآموزش و گواه افتیدر

. شما یجرم شناس ای یفریدر عدالت ک یعضو کیبا  د،یکسب کن یدر رشته روانشناس سانسیمدرک ل کی - 1

علوم اعصاب  ای یفریخود در معرض عدالت ک یاگر در دانشگاه انتخاب ای دیبزرگ باش یدر رشته روانشناس دیتوان یم

 یو پزشک یجرم شناس ،یروانشناس یدر کالس ها دیشما با یکارشناس التی. تحصدیبزرگ شو دیتوان یم د،یهست

 است.  لیتکم یارشد چهار ساله برا یکارشناس یکارشناس یروانشناس یپزشک یتمرکز کند. اکثر دوره ها یقانون

 خیمانند تار یهسته ا یاز موضوعات روانشناس یشامل تعداد یروانشناس یکارشناس یاکثر رشته ها 

 ای یعیرطبیغ یروانشناس ،یاجتماع یروانشناس ،یشناخت یتوسعه، روانشناس یروانشناس ،یروانشناس

 است. قیتحق یو روشها یو آمار روانشناس ،ینیبال

 و  یآموزش یروانشناس ت،یشخص یرا که بر روانشناس یروانشناس یها نهیگز دیتوان یم نیشما همچن

مانند  یعموم یبه انجام دوره ها ازیشما ن نی. همچندیکنند، انتخاب کن یتمرکز م یتکامل یروانشناس

 .دیدار اتیو ادب ب،یعلم، هنر، ترک ،یاضیر

 یمدرک کارشناس یرود که روانشناسان قانون ی. انتظار میپزشک یارشد در روانشناس یمدرک کارشناس افتیدر - 2

در رشته  سانسیمدرک ل کیرا تنها با  انیدکترا متقاض یاز برنامه ها یارشد و مدرک دکترا داشته باشند. برخ

 یدارند. مدرک کارشناس ازیارشد ن یسبه مدرک کارشنا زین یکنند، اما اکثر مدرک دکتر یقبول م یروانشناس

در  یو روان یروح طیمح کیدر  یقانون یدهد تا از روانشناس یبه شما امکان م یقانون یارشد در رشته روانشناس

و  دیانجام ده نهیزم نیرا در ا ها یابیچگونه ارز دیریبگ ادیو  دیکن یزیبرنامه ر یبرنامه ها د،یجامعه استفاده کن

 .دیرا بهتر کن یو حقوق یروابط روانشناس

 دانش آموز  کیاگر شما  شتر،یب ایتمام وقت و  یلیارشد، دو سال تحص یکارشناس یبرنامه ها اکثر

متمرکز خواهد شد و شما  اریخود بس یعال التیتحص ،ی. بر خالف مدرک کارشناسدیوقت هست مهین

 یروانشناس ،یو حقوق، روانشناس یروانشناس نهی. شما در زمدیکن نیخود تمر ینیدر دوره تمر دیفقط با

 یآموزش یکارها یو تنوع و روانشناس ییرفتار جنا ،یو رفتار یاجتماع یتعارض، روانشناس تیریو مد

     داد.دیانجام خواه

 دیشما قصد دار ایکه آ دیریبگ میتصم دیتوان یدر سطح دکترا، م دینکامل ک یبرنامه دکترا در روانشناس کی - 3

 کی. دانش آموزان معموال در دی( درجه کار کنیدکتر روانشناس) Psy.D کی ای Ph.Dمدرک  کیبه سمت 

Ph.D. کیرا داشته باشند.  نهیزم رد شتریب قاتیاگر قصد انجام تحق یکنند. در صورت روانشناس یثبت نام م 



Psy.D. از  یدارد. برخ تیاهم شتریکه عالقه مند به کار در روانشناسان هستند، ب یدرجه نسبت به دانش آموزان

 یروانشناس ای یدر رشته روانشناس یشتریب یدهند، اما دانشگاه ها یرا ارائه م یقانون یروانشناس یدانشگاه ها دکترا

را  یقانون یتخصص روانشناس کیخود،  یام دوره دکترا. پس از آنکه پس از اتمدهند یارائه م یپزشک ینیبال

 شود.  یم هیتوص د،یکن یم هیتوص

 یدوره کارآموز کیبرسند و معموال  انیکشد تا به پا یپنج تا هفت سال طول م یدکتر یاکثر برنامه ها 

 یلیدوره تحص کی دیبا نیشوند. شما همچن یرا شامل م یفریدادگاه ک ای یدادگستر کیساله در  کی

 یقانون یروانشناس نهیموضوع در زم کی یکه احتماال بر رو د،ینامه خود را انتخاب کن انیپا یبرا

 متمرکز خواهد بود.

همه  ،یروانشناس قانون کیبه عنوان  نی. به منظور تمردیامتحان صدور مجوز را در دولت خود منتقل کن - 4

امتحان مجوز را  دیبه صدور مجوز دارند. الزامات از دولت به حالت متفاوت است، اما تمام داوطلبان با ازیکشورها ن

 امتحان کنند. 

 د،یامتحان مجوز صحبت کن اتیخود در مورد امتحان مجوز در کشور خود و محتو یبا مدرک دکترا 

 .دیآن را دار یآمادگ د،یکن یم لیکه درجه دکترا را تکم یوقت نیبنابرا

شود که شما به عنوان  یم هیبه شدت توص کایآمر ییقضا یشده توسط انجمن روانشناس یگواه رهیمد ئتیه - 5

 یروانشناس ئتی، که توسط ه(ABFP) کایآمر ییقضا یروانشناس ئتیه قیاز طر یقانون یکروانشناس پزش کی

 دی، شما باABFP نامهیهصدور گوا یبرا طیواجد شرا یشود. برا یم هیتحت نظارت است، توص کایآمر یحرفه ا

 نیتا در کشور خود تمر دیو مجوز داشته باش دیداشته باش یحرفه ا یبرنامه روانشناس کیمدرک دکترا از  کی

 لیرا تکم نهیزم نیدر ا یساعت تجربه عمل 1000و  یساعت آموزش رسم 100حداقل  دیبا نی. شما همچندیکن

 . دیکن

 که شامل بخش نوشته شده، دو نمونه  ینامه ا یگواه نهیمعا دیبا رهیمد ئتیه یکسب گواه یبرا

است  یا نهیسوال چند گز 197. بخش نوشته شده شامل دیبخش دهان باشد، انجام ده کیو  نیتمر

ارسال  نیدو نمونه تمر دیکند. سپس شما با یم یشما را بررس یدانش پزشک یکه عمق و گستردگ

. بخش ردیگ یو مورد استفاده قرار م ردیگ یقرار م یبخش دهان آزمون مورد بررس یکه برا دیکن

نشان دادن درک خود را از اخالق  یبرا نیدو نمونه تمر لیو تحل هیبه بحث و تجز ازیدهان شما ن

 است. یقانون یقانون و پزشک نیو رابطه ب یقانون یپزشک

 


