
 

 

 

  قانونی  –بین المللی روانشناسی جنایی مدت دوره کوتاه برگزاري دومین   طالعیها

  همکاري دانشگاه پواتیه فرانسه بادانشگاه عالمه طباطبایی 
 

دیدگی، نحوه کشف و بزهست که به بررسی علمی زمینه ها، علل و عوامل بروز جرم و ، دوره ایقانونی  -دوره کوتاه مدت بین المللی روانشناسی جنایی
، توانبخشی شناسایی جرم و مرتکب آن، فرایند مصاحبه و ارزیابی روانشناختی، روشهاي مجازات و جایگزین حبس ، ارایه شیوه هاي بازپروري مجرمان

پیشگیري نخستین (اولیه) براي  می تواند زمینه هاي پیشگیري درسطوح مختلف از جملهاین دوره از این رو می پردازد.  دیدگان،و توانمندسازي بزه
پیشگیري سومین (ثالثیه) درمان و بازپروري مجرمان  متخصصان تعلیم و تربیت، پیشگیري دومین (ثانویه)، شناسایی به موقع افراد در معرض خطر و
 شناسان، وکال و کارکنان زندان ها می باشد.جرمو بزه دیدگان را در برگیرد. این رشته در خدمت معلمان، والدین، پلیس و قضات، روانشناسان، 

 و نحوه برگزاريطول مدت 

که در روز پنج شنبه و جمعه هفته سوم هرماه برگزار می گردد.  از این  ساعت است 200مجموعا  لیو عم ينظر دروسمشتمل بر  کسالهیدوره  نیا
عملی خواسته شده را انجام دهد و طی ارایه گزارش آن به مدیر علمی دوره، گواهی  رو  دانشپذیر پس از آشنایی با مباحث نظري ماهیانه، می تواند کار

 آن را براي درج در پرونده اش به آموزش ارایه دهد.

شــته اي بودن این دوره  ســی جنایی عمدتا در حوزه مباحث حقوقی و  ســیرد مباحث، با توجه به بین ر شــنا شــدروان . در ارایه مباحث نظري از می با
 .اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه پواتیه فرانسه و سایر اساتید بین المللی متخصص در این حوزه بهره گرفته می شود

ـساعات عملی ـصورت آنالین خواهد بود  و  ـشیوع بیماري کرونا تا رفع آن برگزاري کالس ها به  ـستاي مباحث نظري  با توجه به  ـساتید و در را زیر نظر ا
ـضات  ـستی درق ـسیب دیده بهزی ـصالح و تربیت، اورژانس اجتماعی، بخش زنان و کودکان آ ـسراها، زندان ها، کانون ا ـستان  داد ـشکی قانونی ، بیمار ، پز

 .برگزار خواهد شدروانی رازي،  انجمن حمایت از زندانیان ، 

 به دوره ورودشرایط 

  قضاییهان ها و بیمارستان هاي وابسته به قوه زند نیروي انتظامی،ویژه شاغلین در ه بدرمانی و کادر  شکانروانپزپزشکان ،  - 

 و باالتر سانسیمدرك ل يروانشناسان و مشاوران  دارا -

 با مدرك لیسانس به باال کشور  يزندان ها ایو  قوه قضاییهشاغل در بویژه مددکاران  عیمددکاران اجتما -

 تر از آن البا ایو  سیمدرك کارشنا يدانان که داراوقحو تريدادگس اليوک-

 االترب ایو  سیمدرك کارشنا يکه دارا قضاییهقضات و کارکنان قوه   -

 و یاالتر سیکارشنا مدرك يمشاوران مدرسه که دارا معلمان و  -

 االترب ایو  یسمدرك کارشنا يدارامی انتظا يویرن افراد شاغل در -    



- 

 

 

 

 تر البا ایو  یسمدرك کارشنا يزندان ها که داراکارمندان شاغل در  -  

 باالتر که شاغل در حوزه تعیین شده نیستند .  و سایر متقاضیان داراي مدرك کارشناسی  -     

 

 مراحل پرداخت شهریه دوره:

 هزار تومان 250 مبلغ:  در زمان ثبت نام شرکت در مصاحبه مرحله مصاحبه : .۱

 میلیون تومان 5مبلغ:    مرحله ورودي: تا قبل از شروع ترم اول  .۲

 میلیون تومان 3مبلغ:    مرحله دوم: تا قبل از شروع ترم دوم .۳

 

 و ثبت ناممراحل شرکت 

 https://otc.atu.ac.ir. عضویت در سامانه  .۱
 https://otc.atu.ac.irو  https://training.atu.ac.ir/faطبق اطالعیه ها در سایت مصاحبه له حثبت نام در مر .۲
 https://otc.atu.ac.irدر صفحه شخصی رزومه تحصیلی و نامه انگیزه شرکت در دوره  بارگزاري .۳
 با مدیر علمی دورهآنالین مصاحبه دعوت به  .٤
 اعالم نتایج مصاحبه .٥

 

 نیازمدارك مورد 

 م شدهالاع يدر رشته هادانشگاهی  لیفارغ التحص كمدر .۱
 ملیکارت  ریتصو .۲
 تمام صفحات شناسنامه ریتصو .۳

 

 

https://training.atu.ac.ir/fa


 

 

 

همچنین ارایه گواهی و  حضور داشته ساعت نظري100 در الزم است دانشپذیر قانونی  -جهت دریافت دیپلم بین المللی روانشناسی جنایی

است. در پایان دوره ، دانشپذیر پس از قبولی در امتحان  عملیساعت  100تایید انجام تکالیف خواسته شده از مراکز ذي ربط مبنی بر گذراندن 

 زیر نظر استاد راهنما به چاپ رساند. تخصصی هاي مقاله اي در فصلنامه پژوهشی ارایه نمایند و یاگزارش  جامع  می بایست یا یک
 

 :دروس ارایه شده

دروس این دوره به شکل تیمی با بهره گیري از اساتید ایرانی و فرانسوي صاحبنظر برگزار خواهد شد و  ارایه مباحث ارایه 
 .مطابق با  رویکرد بین رشته اي خواهد بود 

 ساعت 10     جرم شناسی نظري و کاربردي .۱

 ساعت 10      شناسی جناییروان  .۲

 ساعت 10      بزه دیده شناسی .۳

 ساعت 10     ترسیم نیمرخ جنایی .٤

 ساعت 5    تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران و بزه دیدگان .٥

 ساعت 10    اصالح رفتار و روان درمانی مجرمان .٦

 ساعت 10  روان شناسی پاسخ به جرم و روش هاي جایگزین حبس .۷

 ساعت 5       جرایم جنایی .۸

 ساعت 5       روان پزشکی قانونی .۹

 ساعت 5   روان شناسی خشونت و شیوه هاي ارزیابی خطر خشونت .۱۰

 ساعت 5    کاربرد روان شناسی در فرآیندهاي کیفري .۱۱

 ساعت 5    اصول مصاحبه و بازجویی در فرآیند کیفري .۱۲

 ساعت 10    جرم شناسی نظري و کاربردي  .۱۳

 
 مدیریت مرکز آموزشهاي تخصصی آزاد

 نشگاه عالمه طباطباییدا


