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مشترک بین دانشگاه  قضایی -روانشناسی جناییبین المللی  دوره کوتاه مدت  فراخوان ثبت نام 

 ی و دانشگاه پواتیه فرانسهعالمه طباطبائ

، دانشگاه میبا استعانت از خداوند حک وی و دانشگاه پواتیه فرانسه تفاهم نامه دانشگاه عالمه طباطبائاستناد  به

آن  کاربرد وقضایی  -ر حوزه روانشناسی جنایی متخصص د یانسان یروین تیترب یدر راستای عالمه طباطبائ

روانشناسی، دانش، نگرش و مهارت کارکنان و متخصصان حوزه های جرم شناسی، حقوق،  ءارتقادر 

قضایی -در دوره آموزش کوتاه مدت روانشناسی جنایی در نظر دارد  و... پیشگیری از وقوع جرم ،روانپزشکی

 .دینما رشیپذ ردانشپذی

 قضایی -هدف های روانشناسی جنایی

 شخصیت مجرمان و علل و انگیزه های آن ها به هنگام وقوع جرمآشنایی با   -1

  آشنایی با روش های ترسیم نیمرخ جنایی -2

 خشنمختلف با تاکید بر جرایم در جرایم جرم و پی جویی کشف  آشنایی با شیوه های   -3

 و تکرار جرماز جرم  یریشگیپآشنایی با روش های  -4

 آشنایی با نظام قوانین و مسئولیت کیفری، مجرمان دارای اختالل روانی  -5

 آشنایی با خدمات درمانی و توانبخشی به زندانیان دارای اختالالت روانی  -6

 طول مدت دوره تحصیل:

 است. های نظری و  عملی  ماژولاین دوره یکساله مشتمل بر 

 اساتید عملی نظری دوره تخصصی

) حوزه  قضات و وکال

حقوقی، انتظامی و 

 قضایی (

اساتید دانشگاه های  ساعت 111 ساعت 111

معتبر ایران و دانشگاه 

 پواتیه فرانسه

روانشناسان و 

 روانپزشکان، مشاوران

 ساعت 111 ساعت 111

 

رشته ای قضایی است که بطور بین  -روانشناسی جناییحوزه مباحث مطرح در این دوره مشتمل بر مباحث 

قرار ... شناسی قانونی، پزشکی قانونی، ، روانپزشکی، جامعه و حقوق  بین حوزه های روانشناسی، جرم شناسی

 دارد.
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 شیوه ارزشیابی 

که نمره  صورت می گیرددر جلسه قبل نسبت به محتوای ارایه شده  هر جلسه ارزشیابی ابتدای در -

درصد براساس گزارش های عملی خواسته  31درصد نمره نهایی محسوب می شود.  21 کسب شده،

 درصد نمره امتحان جامع خواهد بود که در پایان دوره برگزار می گردد. 51و در بخش عملی شده 

که است نوشتن پایان نامه در چارچوبی ملزم به گواهی دوره  برای اخذ دانشپذیردر پایان دوره  -1

 تعیین می کند.استاد راهنما 

 .خواهد شدمدرک  دریافت ازعدم دفاع از پایان نامه مانع 

 محورهای تخصصی دوره آموزشی:

 دارای اختالل روانی  مسئولیت کیفری مجرمانو در حوزه اختالالت روانی  معرفی قوانین کیفری -1

 تاثیرگذار، محیط و سایر عوامل قربانی شناسی ، مجرم شناسیتحلیل عوامل موثر بر جرم اعم از  -2

  مجرمان جرایم خشن و ارزشیابی روانیآسیب شناسی  -3

 مجرمان دارای اختالالت روانی  یاقدامات تخصصتوانبخشی، درمان و   -4

   : های تخصصی در حوزه کار عملی با حضور اساتید دوره برگزاری میزگرد

 و آثار آن بر زندانیان بویژه زندانیان دارای اختالل روانی زندان -

 اختالالت روانپریشی و اعمال مجرمانهرابطه بین  -

 خودکشی -قتل -

 قاتالن سریالی  -

 در جرایم جناییمدیریت دانش  -

 مسئولیت کیفری -

 سایر موضوعات بنا به مسایل روز -

 ظرفیت دوره

 پذیرش خواهد شد. نفر 25در هر دوره به تفکیک 

 : مدت زمان برگزاری

 دوره یک ساله می باشد. -

 یک یا دو روز در ماه -

 :دورههزینه 
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درصد باقیمانده  61درصد نقد،  41) صورت نقد و قسطبه   میلیون و پانصد هزار تومان( شش) 111/511/6  

 با ارائه دو چک به سررسید سه ماه و شش ماه(

 نحوه و نوع آموزش : حضوری 

 :مکان برگزاری

 دانشگاه ییآزاد و مهارت افزا یتخصص یآموزش هامدیریت  -خ نظامی گنجوی -توانیر

صورت  نامه نیطبق آئ یمصاحبه حضور جهیو نت یو اختصاص یعموم طیبر اساس احراز شرا یینها رشیپذ

 .خواهد گرفت

 به دوره: ورود طیشرا 

 : دارندگان مدرک زیر قادر به شرکت در این دوره می باشند:1-1

 های کشورو زندان  شاغل در پزشکی قانونی، قوه قضاییه پرستارانی که و روانپزشکان  ،ان پزشک -

 .هستند

که دارای مدرک فوق لیسانس یا شاغل در نیروی انتظامی، قوه قضاییه  و مشاوران روانشناسان -

 هستند. دکتری

 که کارشان مرتبط با این حوزه است. شاغل در دادگاه و یا زندان های کشور مددکاران اجتماعی -

 آن می باشند. باالتر ازو یا  وقدانان که دارای مدرک کارشناسیوکالی دادگستری، حق -

 آن می باشند. باالتر ازکه دارای مدرک کارشناسی و یا قضات و کارکنان قوه قضاییه  -

 مشاوران مدرسه که  دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند. -

باالتر دارای مدرک کارشناسی و یا که  شاغل در حوزه جنایی) پلیس آگاهی( نیروی انتظامی افسران  -

 .آن می باشند از

 آن می باشند. باالتر ازکه دارای مدرک کارشناسی و یا کارمندان شاغل در زندان ها  -

کسانی که در دورۀ دکتری حقوق و روانشناسی مشغول به تحصیل اند یا دانش آموختۀ این رشته ها  -

 می باشند.

 :: شرایط و نحوه ثبت نام1-2

  :فایل پرونده باید شامل -

 انتخاب این دوره تخصصیصوص دالیل نامه انگیزشی در خ -

 ه رزومه علمی و تخصصی ئارا -

 ارایه مدرک تحصیلی  -
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 اعالم شده یمدرک معتبر شاغل بودن در سازمان ها هیارادرصورت اشتغال،  -

 .که مشخصات داوطلب پشت آن درج شده باشد 3×4عکس قطعه  2 -

 یکارت مل ریتصو   -

 تمام صفحات شناسنامه ریتصو   -

عالمه دانشگاه  درآمدهای اختصاصیدر وجه حساب  )صدهزار تومان( 111/111 پرداخت مبلغ 

 جهت بررسی مدارک ارسالی  طباطبائی

پس از ارسال مدارک، کمیته ای متشکل از اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه پواتیه  -2

 فرانسه مدارک متقاضی بررسی و با وی مصاحبه صورت می گیرد. 

صالحیت متقاضی از سوی کمیته منتخب، نامبرده مجاز به ثبت نام در دوره در صورت تایید  -3

 خواهد بود.

انجام می گیرد. در  به آدرس زیر ثبت نام اولیه از طریق سامانۀ آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی توجه:

 اهد آمد.از متقاضیان برای تشکیل پرونده و مصاحبه دعوت به عمل خو ،صورت به حد نصاب رسیدن دوره ها

در صورت به حد نصاب رسیدن پرداخت  -2پیش ثبت نام در سامانۀ آموزشی  -1 فرایند اجرای دوره:

 -5بررسی مقدماتی پرونده  -4تماس با دانشپذیران برای تشکیل پرونده  -3هزینه برای بررسی پرونده ها 

 دورهدرصد هزینه و شروع  41پرداخت  -7اعالم پذیرش نهایی  -6دعوت به مصاحبه 

 otc.atu.ac.ir ثبت نام از طریق سامانۀ آموزشی:

   00008888-3: تلفن


