
 چگونه می توانیم یک روانشناس خوب پیدا کنیم ؟

 مقدمه

و بودجه شما باشد. جستجو عاقالنه و  یسودمند از زمان، انرژ اریبس یگذار هیسرما کیتواند  یروانشناس م دنید

که راحت تر  یاز کسان یکیمناسب است. با  می دهد شما یبرا خوبیروانشناس که احساس  کیکردن  دایپ

 .دیکن یم یراحت ساحسا

 گام اول 

 قرار دادن روانشناسان

 نیدرمانگر که همچن کیتا  دیاز او بخواه د،یو به دکتر خود اعتماد دار دیاگر دوست دار دیاز پزشک خود بپرس - 1

 شود.  هیکند توص یشما کار م مهیبا ب

آنها  ستیکند. ل یرا فهرست م ستانها وشهرستانهااز ا کیهر  یاز اعضا یفهرستروانشناسان  یانجمن تخصص - 2

 .شده است رفتهیپذ مهیبتخصص و نوع  نهیمانند زم د،یشامل اطالعات مف

 ستی. از لخودتان بیاندازید در منطقه یروانشناخت یبه انجمن ها ینگاه دیریتماس بگ یبا انجمن روانپزشک- 3

خود  یجامعه محل یمرکز بهداشت روان. دیکالج درخواست ده یروانشناس یبخش ها ایدانشگاه ها در منطقه خود 

 .دهند یرا ارائه م یچه خدمات دینیو بب دیابیرا ب

 کنند که کدام مشاور  نییهستند که با شما مالقات خواهند کرد تا تع یرانیمد یاز مؤسسات دارا یبرخ

 شما مناسب باشد. یممکن است برا

 ی. اغلب شما دوستاندیاگر از روانشناسان خوب بدانند، از دوستان و خانواده بپرس دیکن افتیدر هیتوص کی - 4

 نهمان روانشناس را به عنوا دینکن یحال، سع نیداشتند با ا یشخص رفتند و تجربه خوب کیکه قبال به  دیدار

 کیممکن است شما را به عنوان  یموارد، روانشناس ی. در برخدیکن افتیاست، در کیشما نزد یکه در زندگ یکس

 .دیداشته باش یگرید یبا مشتر کیرد کند اگر شما رابطه نزد یمشتر

  روانشناس خوب داشته باشند. روانشناسان دوستان شما احتماال  کیکه  دیاز دوستان خود بخواه

 . خوشحال خواهند شد که شما را به همکاران مورد نظر خود ارجاع دهند

 گام دوم 

 خوب یداهایکردن کاند دایپ



انواع  ایخاص  یسن یبه تمرکز بر گروه ها لیروانشناس با تخصص مناسب. روانشناسان تما کی یجستجو برا - 1

هر کجا که  ایخود  تیمنافع ذکر شده در وب سا یممکن است دارا کسی که شما انتخاب کردیدمسائل دارند. 

 درخواست کند.ن است که از شما ممک ایاست، باشد  دهفهرست ش

  شما تجربه دارد. یکه با گروه سن دیروانشناس باش کیشما ممکن است عالقه مند به کار با 

 سالمندان و خانواده ها تخصص دارند. ای ب،یو غر بیاز روانشناسان در درمان جوانان عج یبرخ 

 تیکه در آن فعال یاداره ا ایروانشناس خوب، توسط دولت  کی. حداقل دیکن یخود را بررس یاعتبار نامزدها - 2

 یبندیو پا یستگیکه نشان دهنده شا یروانشناسان یمجوز است که فقط برا کی نی. اردیگ یکنند، مجوز م یم

 شود.  یم دیهستند، تجد یبه اخالق حرفه ا

که  دیرا انتخاب کن یفرد نیکنند، بنابرا یرا پردازش م یریمتغ یروانشناسان نرخ ها دیریرا در نظر بگ نهیهز - 3

 نهیاز هز یشما ممکن است برخ مهیب د،یدار یدرمان مهی. اگر بدیبا آن مواجه شو دیدار ازیکه ن یتا زمان دیبتوان

شما را پوشش  یبهداشت روان یازهایشما ن یدرمان مهیاگر ب ای د،یکار را نکن نیمراقبت را پوشش دهد. اگر ا یها

 دیجلسه بگذران کی یبرا بیاز جهزار تومان  250تا  100 نیندهد، ممکن است خود را از ب

 گام سوم 

 مسابقه کیکردن  دایپ

 جادیا ای. در ابتدا سؤالها را اول )دیخود را از سواالت خود بپرس یها ادداشتی .دیو سؤال کن دیریتماس بگ - 1

 .دییبه سرعت پاسخ خود را به شما بگو دنتا بتوان دیسیصفحه گسترده( بنو کی

 دیتخصص بپرس یها نهیمورد مجوز، سالها تجربه و زم در. 

 شما موثر بوده اند. تیافراد در وضع یو اگر آنها برا دیکنند بپرس یکه استفاده م یینوع درمان ها از 

 صحبت با روانشناس  یدو را در مورد چگونگ ای ادداشتی کی ،یدداد انیرا پا یهر تماس تلفن نکهیاز ا بعد

اما اگر احساس  د،یصحبت کردن در تلفن را احساس کن ی. ممکن است به راحتدیمورد نظر قرار ده

 .دیردارخود ب ستیآن روانشناس را از ل دیتوان یم دیناراحت کننده داشته باش ایخصمانه 

خوب است.  یباز کی این که خبر می دهندبه شما  قرار مالقات با روانشناسان دیکن میجلسات دادگاه را تنظ - 2

و  دیچند جلسه اول را انجام ده دیممکن است بخواه ای دیزمان انجام ده کیکار را در  نیا دیممکن است بخواه

 .دیکن سهیهمه آنها را مقا

  دینگه دار مایخود را مستق یها نهیگز دیتا بتوان دیها را انجام ده ادداشتیپس از جلسات خود. 



. دیکن یاحساسات خود را بررس روانشناس،  کیمالقات با  نی. پس از اولدیکن یاحساس خود را بررس یچگونگ - 3

اما از خودتان  د،یبهتر داشته باش یحت ای« درمان»احساس  دیروانشناس، شما نبا کیمالقات با  نیپس از اول

 ؟هگوش داد به صحبت های شما شما انشناسرو ای. آدیکن یبا آنها صحبت م یاحساس راحت با ایکه آ دیبپرس

 تواند جلسات  یاحساسات م نیاما ا د،یداشته باش یدواریام ایاست اگر شما احساس آرامش  یعال نیا

 را برگزار کند. یادیز

 


