
 

 

 و مقدمه شیدر اتر یدر رشته روانشناس  لیتحص  طیشرا

 ردیگ  ی را در بر م  ی طیو مح   ی اجتماع  ، یکیولوژیاز مطالعه است که عوامل ب   ی عیحوزه وس  یروانشناس

تأث افراد  احساس  و  عمل  تفکر،  نحوه  بر  مس  یم   ریکه  اخت  یمتعدد  یشغل   یرهایگذارد.   اری در 

ل یتحص   طیمقاله شرا  نیرشته در عناو  نیقرار دارد.  قرار است راجع به ا  یمتخصصان حوزه روانشناس

موضوع مهم که چرا   نی. بعالوه قرار است،  راجع به امییصحبت نما  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس

 ن ید اکنند و دوست دارن  ی تالش م  ی رشته ا  نیدر چن  ل یتحص   ی آموختگان در حال حاضر برا  دانش

ل یسه سوال مهم همچون تحص   زیبه آنال  ن ی. همچنمییصحبت نما  ز یبخوانند؟ ن  ش یرشته را در اتر

 ن یی تع  ۲۰۲۱در سال    شی که کشور اتر  ینیطبق قوان  شی در مقطع دکترا در اتر  یدر رشته روانشناس

در حال حاضر   شیدر اتر  یپرطرفدار روانشناس  شیمطالعه گرا  نه یدارد؟ هز  یطینموده است، چه شرا

 میدارد؟ خواه   یسیبه ارائه مدرک زبان انگل  ازین  شی در اتر  یارشد روانشناس  لیتحص   ایچقدر است؟ و آ

اگر فکر م از   ندهیآ  ی برا  یدر رشته روانشناس  ل یکه تحص   د،یکن   ی پرداخت.  شما مناسب است و 

 ن یاست که هرچه زودتر از مشاور  نیما ا  ه یتوص  د،ید رسیخواه   یرشته به درآمد خوب  نیدر ا  لیتحص 

 ورت به چه ص  ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص  طیدانند شرا  یکه م  ش یاتر  ی ا  یموسسه ام آ 

 . دیینما  افتیدر  گانیاست، مشاوره را

 ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیشرا •

  ش یدر اتر  یرشته روانشناس  رشیپذ  مدارک •

 ن یدر دانشگاه و  یروانشناس  لیتحص   طیشرا •

 در دانشگاه سالزبورگ  یروانشناس  لیتحص   طیشرا •

 ش ی در اتر  یرشته روانشناس  یها   شیگرا •

 ش یدر اتر یدر مقطع کارشناس  یدر رشته روانشناس  لیتحص  •

 شیدر مقطع ارشد در اتر   یدر رشته روانشناس  لیتحص  •

 شیدر اتر  یدر مقطع دکتر   یدر رشته روانشناس  لیتحص  •

 ش یدر اتر  یشناسرشته روان  ل یتحص   نهیهز •

 ش ی در اتر  یرشته روانشناس  یها   هیبورس •



 

 

 ش یدر اتر  یروانشناس  یدانشگاهها •

 ش یروانشناسان در اتر  ی لیبعد از فارغ التحص   کار •

 ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیشرادر زمینه   متداول    سواالت •

 ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیشرای در زمینه  انیپا  سخن •

 

 شیدر اتر یدر رشته روانشناس  لیتحص  طیراش 

عنوان   نیا  داست، یپ  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیهمان طور که از نام عنوان مقاله شرا

 لیتحص   طیشرا  نیرا ارائه دهد. از مهمتر  ی تینکات حائز اهم   لیتحص   طیخواهد در رابطه با شرا  یم

 ی زمونآ  ی نمود. آزمون ورود  ی اشاره کل  ی توان به آزمون ورود  یم  ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس

قرار   ارش ی که در اخت  یکه در آن حضور به عمل آورد، به اکثر سواالت   نیبعد از ا  دیاست که دانشجو با

داد آن را به مسئول مربوطه ارائه دهد.   حی که پاسخ صح  نیدهد و بعد از ا  حیپاسخ صح  رند،یگ  یم

 ی آزمون بستگ  جهیدانشجو به نت  یلیتحص   ندهیکند. آ  یرا اعالم م  جهینت  یدتمسئول مربوطه بعد از م

را خواهد   شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیقبول شود، شرا  یدارد. اگر او در آزمون ورود

  ط ی اگر دانشجو در آزمون قبول نشود شرا  یشود، ول  یروانشناس  یتواند وارد دانشگاه ها   یداشت و م

در دانشگاه  لیتحص  طیرا ش کیبه  کیرا نخواهد داشت. ما  ش یدر اتر یدر رشته روانشناس لیتحص 

مقاله   ی بعد  یباشند را در عنوان ها  یم  زیبرتر ن  یها   که دانشگاه  یارائه دهنده رشته روانشناس  ی ها

و سالزبروگ،   نیچون: و  یی . دانشگاه هامیداد  قرار  ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیشرا

 یدر رشته روانشناس  لی تحص   طیشراباشند که    یم   یارائه دهنده رشته روانشناس  ی دولت  یدانشگاه ها

. البته دی مدرک زبان ارائه ده   د یباشد. چرا که شما با  یسخت م  یدو دانشگاه کم   نیو در ا  شیدر اتر

. در واقع قدرت تکلم شما دیرا بدان  یالزم است که زبان آلمان  زیدانشگاه ها ن  گریدر د  لیتحص   یبرا

کسب   ی. براریخ  ای  دیرا دار  شی در اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیکند که شرا  یمشخص م

به ارائه اطالعات منحصر به فرد   شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیاطالعات جامع مقاله شرا

 پرداخته است.   ی بعد  نیدر عناو  ی و عال



 

 

  شیدر اتر یرشته روانشناس  رشیپذ مدارک

 ش یسفارت اتر  ست یطبق ل  د یهستند که شما با  یمدارک   ش یدر اتر  یرشته روانشناس  رش یمدارک پذ

که پروسه شما را به عهده   یاسناد را به کمک موسسه ا  کیبه    کی. الزم است که  دیآنان را ارائه ده 

 شته در ر  ل یتحص   طیشرا  ن یاز مهمتر  ی کی  د،ی. همان طور که دانستدیگرفته است، به سفارت ارائه ده 

ثابت   ی مهارتش را با شرکت در آزمون ورود  یرانیاست که، دانش آموخته ا  نیا  ش ی در اتر  یروانشناس

قبول   ینکته منحصر به فرد مهم است که، قبل از ارائه مدارک، در آزمون ورود  نیکند. توجه به ا

از   باشد   یکه شهروند م  ی در حد شخص   ی . همان طور که اشاره شد، دانستن زبان آلماندیشده باش

را داشته  طیدو شرا نیشود. اگر ا ی محسوب م شیدر اتر یدر رشته روانشناس لیتحص  طیشرا گرید

پررنگ   ش،یهمچون اتر یحضورتان را در کشور منحصر به فرد  ریبا ارائه مدارک ز  دیتوان  یم  د،یباش

 .دیینما

 نامه   هیارائه توص •

 نامه   زهیارائه انگ •

 ی مال  ی نامه گواه   ارائه •

   زایمربوط به و  یها  نهیپرداخت هز •

 شناسنامه  ارائه •

 پاسپورت   یارائه کپ •

 شناسنامه   یارائه کپ •

 مربوط به متاهل بودن  مدارک •

  رهیسند ازدواج و غ •

 در مقطع دکترا  لیتحص   یمقاله برا  ارائه •

  ی ارائه مدارک مقاطع قبل •

و سالزبورگ   نی چون؛ و  یی در دانشگاه ها  ل یتحص   ی )برا  ی ترجمه مدارک به زبان آلمان  ارائه •

 هستند(  یدولت  یکه دانشگاه ها

 نمرات   زیر •



 

 

 نیدر دانشگاه و یروانشناس  لیتحص  طیراش 

و ها  ی کی  نیدانشگاه  دانشگاه  دارا  ییاز  آموختگان  دانش  که  رشته   لیتحص   طیشرا  یاست  در 

اتر  یروانشناس ا  شیدر  از  دارند  پذ  نیاجازه  وندینما  افتیدر  ی لیتحص   رشیدانشگاه  دانشگاه   ن ی. 

آموخته   خواهد که دانش  یخواهد و م  یرا م  B2در حد    یدانشگاه ها مدرک آلمان  گریهمانند د

. بعد دینما  افت یشود، در  ی برگزار م  ی که قبل از ورود به دوره اصل  یرا از آزمون  ی قبول  نمره   ی خارج

نموده و   ل یسال تحص   ۴  ا ی  ۳دانشگاه به مدت    نیکه در ا  دیدو مرحله شما اجازه دار  ن یاز گذراندن ا

 دینک  ی را کسب م  یی انشگاه مهارت هاد  ن یدر ا  لی . شما با تحص دیینما  افتیسپس مدرک خود را در

 انیدانشگاه به پا  نیدوره را در ا  نیشما ا  یآن شناخت روان و ذهن انسان است. وقت  نیکه مهم تر

 . دیرا شفا ده   مار ی ب  یانسان ها   یکه چگونه از لحاظ روان  دیدان  یم  د،یرساند

 در دانشگاه سالزبورگ یروانشناس  لیتحص  طیشرا

الزم دانست که، در رابطه با دانشگاه سالزبورگ   شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیمقاله شرا

درجه   ۳از    یکیدانشگاه    ن یاز دانش آموختگان دوست دارند، در ا  ی . چرا که بعض دیصحبت نما  زین

به   بوطمر  یها  شیو گرا  یرا مورد مطالعه قرار دهند. دانشگاه سالزبورگ رشته روانشناس  یدانشگاه 

از آزمون ورود  یکه نمره قبول  یهمه دانش آموختگان  اریرا در اخت  یناسرشته روانش  افت یدر  یرا 

 نیکه ا  نیا  ل یدهد. دل  یدارند، قرار م   یآلمان  B2که مدرک    یدانش آموختگان  اری نموده اند و در اخت

 گان یزبان و را  یآلمان  هدانشگا  نیاست که، تمام دوره ها در ا  نیکند، ا  یرا قبول م  B2دانشگاه مدرک  

و   مار ی ب  یکه چگونه با انسان ها   د ینیب  یآموزش م  سانسیدر درجه فوق ل  ل یباشند. شما با تحص   یم

که چگونه   د یریگ  ی م  ادی و    د ییروبرو شده اند، برخورد نما  ی با اختالالت  یکه از لحاظ روان  یی انسان ها

 یما به ارائه مطالب  ش یدر اتر  ی وانشناسدر رشته ر  ل یتحص   طیمقاله شرا  ر ی. در زدیآنان را شفا ده 

 باشد:   ی آن در دانشگاه سالزبروگ م  یشاخه ها  ریو ز  یکه در رابطه با رشته روانشناس  میا  پرداخته

 ی علوم اعصاب شناخت •

 ی بهداشت  یمراقبت ها •

 ی تعامل اجتماع •



 

 

 ش یدر اتر یرشته روانشناس  یها شیراگ

ا  چند   ی به معرف   ش،یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیبخش از مقاله شرا  نیقرار است در 

 ی ارائه م  ی را به دانش آموخته خارج  ی منحصر به فرد و خاص  دگاهیکه هر کدام د  یرشته روانشناس

 .میدهند، بپرداز

مربوط به سالمت روان   یها  ی ماری و درمان ب  یابی بر مطالعه، ارز  ینیبال  ی: روانشناسینیبال  یروانشناس

شود.   یرا شامل م  یکاربرد  ریو غ  یکاربرد  ینیبال   یرشته روانشناس  نیها متمرکز است. ا  یو ناتوان

 ینیبال  یناسنهفته است.  روانش  ی نیبال  طیمح  کی حل مسئله در    ی آن ها برا  ی کردهایتفاوت در رو

پردازد. از   یمختلف م  یدر بخش ها   یواقع  یایدن  ی ها  تی در موقع  یبه کاربرد روانشناس  یکاربرد

 ی سر و کار دارد و در عوض بر افکار فرد  مارانیکمتر با ب  ،یرکاربردیغ  ینیبال   یروانشناس  گر،ید  یسو

م  ب  یتمرکز  به  روانشناس  ان یکند.  تحق  یکاربرد  ریغ  یساده،  حال  ،شود  یم  قی شامل  که   یدر 

نتا  یکاربرد  یروانشناس تحق  جیبه  از  موقع  ق یحاصل  م  یزندگ  یواقع  ی ها  ت یبه  کند.   ی منتقل 

از اصول و روش ها  یم  نیهمچن  یکاربرد  یروانشناس حل مشکالت در   یبرا  ی روانشناس  یتواند 

 س یاغلب در سطح دکترا تدر ی نیبال یمانند بخش سالمت استفاده کند. روانشناس گر ید ی ها  نه یزم

مانند ازدواج و خانواده   یی ل تخصص هاتواند شام  ی م ن ی همچن  ی نیبال یشود . مدرک روانشناس یم

 باشد.  یدرمان

روانشناس  یروانشناس تمر  یمشاوره:  مطالعه،  سن  نیمشاوره،  هر  در  افراد  به  کمک  که   یو  است 

ظرف  یستیبهز و  بخشند  بهبود  را  برا  ی ها  ت ی خود  را  زندگ   ی خود  افزا  یداشتن  دهند.   شیبهتر 

حل بحران    ی برند در تالش برا  یسالمت روان رنج م  یکه از چالش ها   یروانشناسان مشاوره با کسان

مشاور  الت یرشته شامل تحص  نیسالم تر کار خواهند کرد. ا ی سبک زندگ  کیدر جهت  الش ها و ت

ان استاد  کنند و به عنو  ی مشاوران تالش م  ینسل بعد  یآماده ساز  یمشاور برا  انیشود . مرب  یم  زین

کنند. از   ی کار م   یمتنوع  ی ها  ط یکنند. روانشناسان مشاوره در مح  ی م   تی فعال  نه یزم  ن یدر ا  ی و مرب

 . یگرفته تا مراکز خصوص  ارسمد



 

 

 ق،یها در تحق  رشاخهی متعدد از ز  یها   دگاهید  ب یبا ترک  ی عموم  یشناس  : روانیعموم  یروانشناس

علم   یاساس  یبه عنوان مطالعه اصول و روش ها  یعموم  یو عمل مرتبط است. روان شناس  یتئور

 گنجاند   ی رشته م  کیو در    رد یگ  یرا در بر م  یروانشناس  گر ید  یهمه رشته ها   ،یروانشناس

 یاست که با کاربرد روانشناس  یاز روانشناس  ی کسب و کار رشته ا  یکسب و کار: روانشناس  یروانشناس

بهره ور  ی و کار  یتجار  یها   طیانسان در مح بهبود  از  کار  و  روانشناسان کسب  است.   ، یمرتبط 

محل کار مانند   یها  وهیدهند. آن ها در مورد ش  یم  نانیدر محل کار اطم   اتیو عمل  یسازمانده 

کنند. روانشناسان   یاستخدام مشورت م  ی ندهای و فرآ  یتیریمد  یها   کیتاکت   ، یآموزش  ی ها  وشر

 سازمان ها کار کنند.  یبه عنوان مشاور برا  ایکسب و کار ممکن است در خانه  

ایالملل  نیب  یروانشناس روانشناس  ی: رشته  اجرا  یاز  بر  که  مق  یروانشناس  هینظر  یاست   اس یدر 

 یفرصت  نهیزم  نیبه متخصصان در ا  نیگسترده است، بنابرا  اریمتمرکز است. دامنه آن بس  یجهان

به دنبال درک   یالملل  ن یب  یدهد. روانشناس  یم  یشغل  ی ها  نه یاز گز  یگسترده ا  فیکشف ط  یبرا

 یو جهان ی الملل ن یب یها   طیکه در مح ییاست و به افراد و گروه ها یفرهنگ ی تفاوت ها زش و آمو

 دهد   ی خدمات ارائه م ،یتیچند مل یکنند، مانند سازمان ها   ی کار م

فناور  یروانشناس روانشناسیتیربت  یو  فناور  ی:  فناور  یتیترب  یو  کاربرد  و   ی ریادگیدر    یمطالعه 

در  یبر نقش فناور  یرشته از روانشناس نیاست. ا ی ریادگی ی ها  ه یو نظر یبراساس اصول روانشناس

 ، یرفتار  یندهایمتخصصان فرآ  ،یرشته روانشناس  نیدارد. ا  دیتأک  یریادگیآموزش و    جیبهبود نتا

اجتماع  یعاطف  ،یشناخت فرآ  یو  طول  در  که  م  یریادگی  ندی را  م  یرخ  مطالعه  کنند.   یدهد، 

 طیهوش و مح  زه،یدر انگ  یفرد  ی کنند که چگونه تفاوت ها  یم  یبررس  نیهمچن   یتیروانشناسان ترب

 نقش دارد.   ی ریادگی  ندیدر فرآ

 ،ی اجتماع  ،یرشد  ،یرفتار آموزش  لیتحل  یمدرسه از اصول و روش ها  یمدرسه: روانشناس  یروانشناس

 ی اضاف  ی ریادگی  ی ها  یناتوان  ا ی  ازها یبهتر از کودکان و نوجوانان با ن  ت یحما  یبرا  ی و کاربرد  ینیبال

 لیکنند تا پتانس  ی م  یهمکار   تیریمعلمان و مد  ن،ی کند. روانشناسان مدرسه با والد  یاستفاده م

 دانش آموزان را به حداکثر برساند  یو عاطف  یاجتماع  ،یلیتحص 



 

 

 ی است که بر بهبود رفتارها  یشناس  از روان  یا  رشته  یرفتار کاربرد  لی: تحلیرفتار کاربرد  لیتحل  

 نهیزم  نیمتمرکز است. ا  ره یخواندن، ارتباط و غ  ، یاجتماع  ی هامانند: مهارت  یمهم انسان  ی اجتماع

 ژه یو  به  وزش، آم  شرفتیپردازد که باعث پ  یم    یق یتطب  ی ریادگی  یها و رفتارها   به مهارت  نی همچن

 شود.   یم  سمیاوت  فیافراد در ط  یبرا

سازمان  یصنعت  یروانشناس روانشناسیو  سازمان  یصنعت  ی:  روانشناس  یو  ا (I/O  ی)  از   یرشته 

 ی ها روش  ی پردازد و بر اجرا  ی کار م  طیدر مح  ژهیاست که به مطالعه رفتار انسان، به و  یروانشناس

کارگران تمرکز دارد. هدف   یورو بهره  ی کار  یندهایمشارکت، حفظ، فرآ  ، یابیدر ارز  یشناخت   روان 

است. مشاغل   یکل  یو بهره ور  ت یبهبود رضا  یبا سازمان ها و کارکنان برا  ی همکار  I/O  یروانشناس

 است.  یتیریمد   یها  تیو موقع  یگریمشاوره، مرب  ،یشامل منابع انسان  I/O  یدر روانشناس

 

 ش یدر اتر یدر مقطع کارشناس  یدر رشته روانشناس  لی تحص

داشته   یرا در هر سه درجه دانشگاه   شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص  طیکه شرا  نیا  یبرا

از دانشگاه ها قبل   ی. بعض دیمصاحبه آماده کن  یخود را برا  یبعد از گذراندن آزمون ورود  دیبا  د،یباش

 نیوارد اول  دینتوا  ی دهند. بعد از انجام مصاحبه م  ی با شما مصاحبه انجام م  رندیکه شما را بپذ  نیاز ا

دانشگاه  کارشناس  ی مقطع  مقطع  شو  یم  یکه  برادیباشد،  شرا  نیا  ی.  رشته   لیتحص   طیکه  در 

 د، یداشته باش  نده یآ  ی در سال ها  ا یو    د یدر سال جدرا    ش یدر اتر  یدر مقطع کارشناس  یروانشناس

ارائه   یوصخص   یاز دانشگاه ها  یکیکه قرار است به    یساله ا  ۱۲  پلمیو د  ۶  لتسیدر کنار آ  دیبا

 ی خصوص  یدر دانشگاه ها  لیتحص   ی. البته اگر برادینمرات داشته باش  زیو ر  یمال  ینامه گواه   د،یده 

را   ی خصوص  ی ها و در دانشگاه   ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  ل یتحص   طیو شرا   دیدار  د یترد  شیاتر

خود را آماده کرده و آن را به دانشگاه ارائه   b۲مدرک    لتس یمدرک آ  یبه جا   دیتوان  ی م  د،یندار

است   ی کاف  ش یورود به اتر  ی برا  b۲. ناگفته نماند که  مدرک  دیارائه ده   ی دهنده  رشته روانشناس

خود   b۲چگونه مدرک    دیی. ممکن است بگودیداشته باش  C1مدرک    دیخواندن دروس با  یبرا  یول

 ی تکلم زبان  حاظاز ل  دی توان  یم  د، یگذاشت  شیاتر  طیکه پا در مح  نیشما بعد از ا  م؟یبرسان  C1را  



 

 

و... که   ن یرا در دانشگاه سالزبورگ، و  یخود را ارتقا داده و سپس رشته روانشناس  ی سطح زبان آلمان

 ینم   ییرا هر دانشجو  یکه رشته روانشناس  دی. الزم است بداندیدانشگاه ها هستند، بخوان  نیبهتر

  یروانشناس شیگرا ،یرشته ا نی چن انی کشورها بخواند. معموالً متقاض گریدر د ایو  شیتواند در اتر

در   یدر رشته روانشناس  لیاست که تحص   ن یا  لشیدهند. دل  یرا در کشور خود مورد مطالعه قرار م

در   لیتحص   طیعنوان مقاله شرا  نیاز آن ها را در ا  یدارد که ما برخ   یخاص  طیکشورها شرا  گرید

روانشناس اتر  یرشته  ها  شیدر  عنوان  در  نمود  یقبل  ی و  دمیذکر  دل  یاصل  ل یل.  از   ی اریبس  لیو 

 مانی خود پش م یاز تصم  ش یدر اتر ی در رشته روانشناس ل یتحص   طیکه بعد از دانستن شرا یاشخاص

مقاطع   گر یدر د  دیبلکه با  ی رشته نه تنها در مقطع کارشناس  ن یخواندن ا  یاست که برا   نیشوند، ا  یم

 کی  یستیروانشناس با  کی  هاست ک   نیا  گرید  لیو دل  دیبزن  ک یت  یحضورتان را در آزمون ورود

ب  مراجعه کرده  یکه به و  یمارانی با ب  قیو عم   یارتباط قو .  دیدارند، برقرار نما  یروح   یماریاند و 

خود را )هم از لحاظ گوش   یروانشناس،  سطح زبان  کیارتباط الزم است که    ی برقرار  یبرا  ن،یبنابرا

 ل یتحص   طیروانشناس شهروند ارتقا دهد. مقاله شرا  کیکردن، هم از لحاظ صحبت کردن( در حد  

در رشته   لیتحص   طیدر باب شرا  ی به ارائه نکات عال  ، یدر عنوان بعد  ش،یردر ات   یدر رشته روانشناس

ا  ی در مقطع ارشد پرداخته است. قطعاً دانستن اطالعات  یروانشناس   تانیبرا  ز یمقطع ن  نیراجع به 

 . دیباش  یم یمقطع  نی چن  ر د  لیطالب تحص   زانیاز شما عز  یبعض  رایباشد، ز  ی جالب م

 

 شیدر مقطع ارشد در اتر یدر رشته روانشناس  لی تحص

که   د یقصد دارد  صحبت نما  یراجع به مقطع  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  ل یتحص   طیمقاله شرا

نموده   افتیخود را در  یمدرک کارشناس   ی باشد که به تازگ  یم  یاشخاص  لی تحص   یبرا  یمقطع مهم 

 یم  ز یدارند، ن  یلیکه گپ تحص   یندارد، اشخاص  یسن  ت یمحدود  شیکه اتر  نیا  ل یاند. البته به دل

سطح در   نیدر ا  یرشته روانشناس  ل یتحص   یبخوانند. برا  ش یارشد را در اتر  ی درجه کارشناس  دتوانن

و بعد از آن الزم   دیخود را در همان بدو ورود ارائه ده   B2الزم است که، مدرک    یدولت   یها  دانشگاه 

د، یشما به محض شروع هر ترم موظف  د،یمان طور که دانست. هدیشرکت کن  ی است که در آزمون ورود



 

 

 دیدار  ل یباشد. اگر تما  یو سخت م  ده یچیپ  اریبس  ن یو ا  د یبزن  ک یت  یحضورتان را در آزمون ورود

 د، یپس موظف   د،یخود بساز  یبرا  یدرخشان  ندهیکشورها آ  گریدر د  یکه با خواندن رشته روانشناس

زبان   ار . البته در کندییشهروند نما  کیدر حد    یزبان آلمان   ی ریادگیو    یخود را آماده آزمون ورود 

 یاز اشخاص  ی برخ  ایاز شهروندان و    ی. چرا که برخ دیبدان  زیرا ن  یسیالزم است که زبان انگل  ی آلمان

 کیبه عنوان    تسلط دارند. پس الزم است که شما   یسیکشورها آمده اند، به زبان انگل  گر یکه از د

دو   ی ریادگی  ی آمادگ  گر.  ادیارتقا ده   ز یرا ن  ستانیسطح زبان انگل  ، یروانشناس در کنار زبان آلمان

را  ی و بعد از آن زبان آلمان یسیزبان انگل یریادگی  ییاگر توانا ا یو  دیزبان را به صورت هم زمان دار

 لیتحص   طی. همان طور که در مقاله شرادیینما  شی در اتر  لیکه خود را آماده تحص   دیاجازه دار  د،یدار

الزم   ی مدرک زبان و در کنار آزمون ورود  رائهدر کنار ا  م، ینمود  انیب  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس

الزم است   یو مدرک کارشناس  ی مال  ی و در کنار نامه گواه   دیداشته باش  ی مال  ی است که نامه گواه 

را  ش یدر اتر یدر رشته روانشناس لیتحص  طی. البته اگر شرادیرا ارائه ده  ی نمرات مقطع قبل ز یکه ر

خود را به دانشگاه   ۶.۵  لتس یالزم است آ  د، یاقدام کن  ی صوصخ   ی ها   دانشگاه   ی برا  د، یو قصد دار  دیدار

 ش یدر اتر یرشته روانشناسدر  لیتحص  طی. مقاله شرادیارائه ده  یارائه دهنده رشته روانشناس ی ها

از  یکند که برخ انیمطلب را ب نیا زانیبه شما عز یآماده است که قبل از پرداختن به موضوع بعد

موضوع صحبت   نیعنوان کامل راجع به ا  کیدهند که ما در    یرا ارائه م  یرشته روانشناس  زیکالج ها ن

 .مینموده ا

 

 شیدر اتر ی در مقطع دکتر یدر رشته روانشناس  لی تحص

شروع به ارائه مطالب راجع به   شی در اتر  یدر رشته روانشناس  ل یتحص   طیکه مقاله شرا  نیقبل از ا

در   ی در مقطع کارشناس  یکه خواندن رشته روانشناس  دیرا بدان  نیبهتر است ا  د، یمقطع دکترا نما

  انیکه دانشجو  یطیشرا  ل یاز موارد به دل  ی انجامد. البته در برخ  یسال به طول م  ۳تنها    شیاتر

در رشته   لیتحص   طیآنان چهار ساله به اتمام برسد. در رابطه با شرا  یدوره برا  نیدارند، ممکن است ا

چند نکته را   نیمقطع دکترا بهتر است ا  یعنی  یدانشگاه  ییو در مقطع انتها  شیدر اتر  یروانشناس



 

 

 د ی ارائه ده   ی است، مدرک زبان  از ین  ی خصوص  یدر دانشگاه ها  لیتحص   یکه برا  دییوارد ذهنتان نما

  یدر رشته روانشناس لی تحص  ی ذکر شده باشد و برا یسیدر چهار بخش زبان انگل ۷که در آن نمره 

که در آن نمره زبان   دی ارائه ده   ی الزم است که، مدرک  شی زبان کشور اتر  یآلمان  ی در دانشگاه ها

که اکثر افراد مقطع    دیریرا در نظر بگ  نیا  دیبا  زانیذکر شده باشد. البته شما عز  B2در حد    یآلمان

 ن یا  ییشده است که دانشجو  دهیخوانند. کمتر د  یم  گانیبه صورت را  یدولت  یدکترا در دانشگاه ها 

 لیتحص  طیکه شرا  نیا  ی برا  ی لت کلمورد مطالعه قرار دهد. در حا  ی خصوص  ی مقطع را در دانشگاه ها

 .دیتوجه کن  ورد چند م  نیبه ا  د،یدر مقطع دکترا را داشته باش  یدر رشته روانشناس

برا   ا  ل یتحص   یشما  ن  نیدر  آلمان  د یدار  ازیمقطع  زبان  به همراه مدرک  به همراه مدرک   یکه  و 

 . دیمقاالت ارائه ده   ، یمال  یارشد و نامه گواه   یکارشناس

. در واقع اگر دیمدارک الزم است که استاد راهنما داشته باش  نیا  یدر کنار مقاالت و در کنار تمام  

باش  نداشته  راهنما  ها   د،یاستاد  دانشگاه  و  مقصد  به  را  شما  مدارک  گرا  یارائه  دهنده   شیارائه 

به واسطه   د یتوان  ی م  د،یهمان استاد راهنما داشته باش   ا یو    زریاگر سوپروا  یرساند، ول   ینم   یروانشناس

کند. ما   یم  یی. استاد راهنما شما را راهنمادیشو  یارائه دهنده رشته روانشناس  یآن وارد دانشگاه ها

در مقطع دکترا و در دو   ی ارائه دهنده رشته روانشناس  ی گفت که، دانشگاه ها   م یعنوان خواه   کیدر  

در سطح دکترا   لیبا تحص   انیانشجوکه د  دیرا بدان  نیکدامند. قبل از پرداختن به آن، ا  گر یمقطع د

قبل درجه  دو  در  ل  سانس یل  یعنی  ی و  فوق  بس  سانس یو  فرد  شرفته یپ  ار یدانش  به  منحصر  از   ی و 

توص  نییتب  ، یتجرب  قاتیتحق و  م  فیرفتار  دست  همچن  یبه  باب   ن یآورند.  در  آموختگان  دانش 

آورند و بر   یبه دست م  یاالعاده  دانش فوق  یمراحل زندگ  یدر تمام  یوانشناختدانش ر  یریبکارگ

 شود.  یاطالعات آنان افزوده م

 

 ش یدر اتر یرشته روانشناس  لیتحص  نهیهز

 ی است که راجع به رشته روانشناس  یی از مقاله ها  ی کی  ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیشرا

به   ز ین  یگر ید  یمقاله، مقاله ها   نیپرداخته است. در کنار ا  یاطالعات منحصر به فرد و عال  انیبه ب



 

 

. دیینما  ل یتکم موضوع پرداخته اند. بهتر است، اطالعاتتان را با مراجعه به آن ها    ن یبحث راجع به ا

بپردازد تا به   ل یتحص   نه یچقدر هز  ی ستیروانشناس با  کیکه    مییبگو  م،یدار  م یبخش تصم   نیدر ا

 یکه خصوص  ییدر دانشگاه ها  لیتحص   نهیبرسد. هز  یخود در سطح دانشگاه   یمدرک روانشناس

تقر با  یم  وروی  ۷۵۰  یال  وروی  ۷۲۷  بایهستند  البته دانشجو  برا  نهیهز  نیا   دیباشد.  ترم   کی  یرا 

 ی را به دانشگاه دولت  وروی  ۱۵۰۰  بایتقر  ی لیسال تحص   کی  ی او موظف است،  برا  ن،یبپردازد. بنابرا

در دانشگاه   لیتحص   یبرا  متانیاگر تصم   یاست، ارائه دهد. ول  دهیبرگز  لیتحص   یکه آن را برا  یا

  د یبا  د،یرا دار  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیاست و شرا  یقطع  ش یاتر  یخصوص  یها

 ن ی تضم   شی اتر  یخصوص  یها  و دانشگاه  شیشود و ورودتان به اتر  لیکه روند ثبت نام تکم   نیا  یبرا

و  یضرور  ی ها  نه ی. عالوه بر هزدیرا به دانشگاه مربوطه اعطا کن ورویهزار   ۳۰ ی ال ۲۳گردد، ساالنه 

 نین که راجع به ایا  ی. برا دیبدان  زین  ی زندگ  یها  نهیبهتر است راجع به هز  ، یلیمهم تحص   اریبس

بخش از  مقاله   نیاست که بر جدول آورده شده در ا  نیما ا  هیتوص  د،یت آوربه دس   یموضوع اطالعات

 ی ها  نهیمربوط به هز  نی ری. جدول زدیتمرکز کن  ش،یدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیشرا

 گرفته است.   ظردر ن یزندگ  یبرا  شه یهم   یبرا  ا یو    ی مدت  یرا برا  شیاست که اتر  ی شخص   یزندگ

 قیمت به یورو  هزینه های زندگی 

 12 غذا در رستوران

 1.09 لیتر شیر   1

 1.81 گرم نان   500

 1.76 کیلو گرم برنج   1

 16.91 کیلو گرم گوشت   1

 10.49 کیلو گرم فیله مرغ   1

 719.18 خوابه در مرکز  1اجاره مسکن 

 570.21 خوابه خارج مرکز شهر  1اجاره مسکن 

 

 



 

 

 ش یدر اتر یرشته روانشناس  یها هیبورس 

 شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیدر مقاله شرا  یلیتحص   هیکه در خصوص بورس  نیقبل از ا

 ی م  یآموختگان در صورت   که دانش  دیرا بدان  نیبهتر است ا  م،یبه ارائه اطالعات منحصر به فرد بپرداز

قرار دهند   ه در کشور خود مورد مطالع  ی حت   ا یکشورها و    گر یدر د  ا یو    ش ی رشته را در اتر نیتوانند ا

 ت یشخص   ه یهمانند ادراک عملکرد مغز، شناخت ذهن و نظر  ی و اجتماع  ی که به مطالعه رفتار فرد

 ی توانند به راحت  ینداشته باشند، نم   ی موضوعات   نی به مطالعه  چن  ی ا  عالقه مند باشند. اگر آنان عالقه

خاص کشور  در  را  اتر  ی حضورشان  ا  کی ت  ش یچون؛  ت  نیبزنند.  مقاله  از  رشته   لیحص قسمت  در 

 ی خصوص   ی در دانشگاه ها  ل یکرد که، روانشناسان با تحص   انیمسئله را ب  ن یا  شیدر اتر  یروانشناس

 ی که مسلط به زبان آلمان  یتنها به روانشناسان  یل یتحص   هیکنند. بورس  یم  افتیدر  یلیتحص   هیبورس

شود. البته به   یم  اعطا  ی لیتحص   هیائه دهندگان بورسدارند، توسط ار  یقو  اریباشند و رزومه بس  یم

 ی خصوص  ی ها   و در دانشگاه   ش ی در اتر  یدر رشته روانشناس  ل یتحص   طیشرا  انیرانیکه اکثر ا  ن یا  لیدل

را  ی ا ه یمعموالً بورس یدولت  ی ها شوند و دانشگاه  ی م ی دولت یکشور را ندارند، وارد دانشگاه ها  نیا

 گانیرا  لیکنند. چرا که تحص   یاعطا نم   یالمللنی دانش آموختگان ب  گرید  ایو    یرانیبه دانش آموخته ا

  ی خود ندارند. بهتر است برا  لیتحص   یها  نهیپوشش هز  یبرا  هیبورس  افتیبه در  یازیاست و آنان ن

را از   یرشته روانشناس  نه یرا داشته و هز  یدر رشته روانشناس  ل یتحص   طیشرا  ش یوارد شدن به اتر

 . دیقبل آماده کرده باش

 

 شیدر اتر یروانشناس  یدانشگاهها

را راجع   یآل دهیو ا یاطالعات عال دیاست، با یکه مربوط به شاخه روانشناس ی ا خواندن رشته یبرا

اطالعات   افتیوارد ذهنتان که هم اکنون آماده در  شی در اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیبه شرا

که   ییها  هدر رابطه با دانشگا  د یبا  د،یدانست  لیتحص  طیکه راجع به شرا  نی. بعد از ادییاست، نما

را   ی دارند و دوست دارند دانش آموختگان خارج  ی احساس خوب  ی نسبت به دانش آموخته خارج

شود   یم  سبب   ق ی. تحقدیکن  ق یتحق  ند، ینما  تیتقو   ی از لحاظ علم   یهمانند دانش آموختگان داخل



 

 

 نتخابرشته را ا  نیارائه دهنده ا  ی از دانشگاه ها  یکی  ی شتریو با آرامش ب  دینشو  د یشما دچار ترد

روانشناس  ل یتحص   طیشرا  د؛ یدان  ی. همان طور که مدیکن اتر  یدر رشته   ی ها  در دانشگاه  ش یدر 

متفاوت   ی کم   ، یخصوص  ی ها  در دانشگاه  شیدر اتر  ی در رشته روانشناس  ل یتحص   طیبا شرا  یدولت

 ندنخوا  یاست که، برا  ی باشند. گفتن  یم   لیتحص   ی برا  یخوب  ی است. هر دو نوع دانشگاه، دانشگاه ها

سالمت و   یبدن  تیفعال  ،یرفتار و روانشناس  رییتغ  ،یمختلف همچون: جهان روانشناس  یرشته ها 

مربوط به   یرشته ها  گریو د  یوان درمانعلم ر  شرفته،یپ  ی مشاور پرستار  ، یعلوم شناخت  ،یتندرست

ثبت   م،یا  قرار داده  نیریزجدول  که نام آنان را در    ییدر دانشگاه ها  دیتوان  ی شما م  یشاخه روانشناس

 . دیینام نما

 نام دانشگاه ها 

 دانشگاه اینسبورگ 

 دانشگاه کالگنفورت

 دانشگاه ملی وین 

 دانشگاه سالزبورگ

 دانشگاه زیگموند فروید 

 دانشگاه اروپای مرکزی 

 

 

 شیروانشناسان در اتر یلی بعد از فارغ التحص کار

روانشناسان در   یلیدر رابطه با کار بعد از فارغ التحص   ی سواالت پرتکرار  زانیکه شما عز  ن یا  ل یبه دل

 ک یکه    مییبگو  میخواه   یجا م  نی. در امینموده ا  ن یقسمت را تدو  نیما ا  د،یا  دهیاز ما پرس  شیاتر

 ق، یبدون تحق  د توان  یبه اتمام رساند، چگونه م   ش یرا در اتر  التش یکه تحص   ن یروانشناس بعد از ا

تواند   یمراحل را پشت سر بگذارد، م  ی روانشناس اگر تمام  کی.  ندیبب  کیرا در نزد  شیبازار کار اتر

منحصر به فرد مشغول   ی ها   ک ینیکل  اینمود، در مراکز مشاوره    افت یکه مجوز الزم را در  نیبعد از ا

که مجوز را   نی. بعد از ادیبه مجوز دار  از یکار ن  ی شما برا  م،ینمود  انیهمان طور که ب  به کار شود



 

 

 یبرا  دیتوان  یم  د،یدار  شی در اتر  یکه مشخص شد، شما بازار کار خوب  نیو بعد از ا  دینمود  افتیدر

 لیکه پتانس  نی. البته شما به محض ادیرا به سرانجام برسان  یبه اقامت دائم اقدامات  یکار  یزایو  لیتبد

 د، یسال اجازه دار  ۵بعد از    ی ول  د یکن  افت یدائم را در  امت اق  د یاجازه ندار  د،یداد  شیخود را افزا  ی مال

 دیسرانجام برسانرا به    ی کارت اقامت دائم خود و کارت اقامت دائم همراهان خود اقدامات   افت یدر  یبرا

مهم است که   زیموضوع ن  نیکار مهم است، دانستن ا  یبرا  شیاتر  طیبه همان اندازه که دانستن شرا

حقوق روانشناس به مهارت   زانیکند. م  یم  افتیحقوق در  زانیچه  م  شیروانشناس با کار در اتر  کی

در   وروی  ۳۴۳۲  نی انگیروانشناس به طور م  کی  یدر حالت کل  ی دارد. ول  یبستگ   یاو و سابقه کار و 

اگر چند   ی. ولدینما  یکسب درآمد م   یخصوص  کینیبا کار در کل  ایکند و    یم  افت یماه حقوق در

 دیتوان ی بشناسند، م یعال ار یروانشناس بس کیشهروندان شما را به عنوان   و د یبمان ش یسال در اتر

که   د یریرا در نظر بگ  نی شما ا  ی . ولدیده   شیدر ماه افزا  وروی  ۱۰۱۰۰  زانیخود را م  ی مال  لیپتانس

ا  دنیرس ا  دهیچیپ  اریمرحله بس  نیبه  از  در   یدر رشته روانشناس  لیکه مقاله تحص   نیاست. قبل 

در   یمربوط به  روانشناس  ی ها  ش یکه الزمه خواندن گرا  دیرا بدان  ن یا  م،ی برسان  ان یرا به پا  شیاتر

 ن یا دیتوان یم  د،ینمود یکه مدرکتان را معادلساز   نیمدارک است. شما بعد از ا یمعادلساز ش،یاتر

 .دی رشته را در مقاطع باالتر مورد مطالعه قرار ده 

 

 شیدر اتر یدر رشته روانشناس  لیتحص  طیشرادر زمینه   متداول  سواالت 

در   یمربوط به رشته روانشناس  ی ها  ش یو گرا  یدر رشته روانشناس  ل یمربوط به تحص   ی ها   نه یهز   

 باشد؟   ی م  زانیهم اکنون چه م  د یجد  ن یطبق قوان شیاتر  ی دولت  ی دانشگاه ها

 یورو   750الی    727در هر ترم:  

م  ایآ    کم  مبلغ  پرداخت  انگل  یبا  زبان  به  روانشناس  یسیتوان  اتر  یرشته  در  و   شیرا  خواند 

 شد؟   یا  رشته  ن یچن لیالتحص فارغ

 هزار یورو را به دانشگاه مربوطه بپردازید.  30الی   23شما باید  



 

 

 نمود؟  افت یروانشناس در  کیرا به عنوان    ش یتوان کارت اقامت دائم اتر  ی م  ایآ   

 د،یینما  ش یرا صرف کار در ساعات مشخص در اتر  تانیسال از زندگ  ۵خود    الت ی اگر بعد از تحص   

 .دیینما  افت یکشور را در  نیاقامت دائم ا  دیتوان  یم

سال  ۱۸ ریهمسر و فرزند ز شی اتر یلیتحص  یزایو افتیروانشناس اجازه دارد، بعد از در کی ایآ  

 ببرد؟   شی را با خود به اتر

 هزمان همراهان خود را به اتریش بیاورد.روانشناس متاهل اجازه دارد   کی  ،بله  

 

 شیدر اتر یدر رشته روانشناس  لیتحص  طیشرای در زمینه انیپا سخن

 یبه صورت منحصر به فرد و عال  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  لیتحص   طیدر مقاله شراآن چه ما  

مطالب ما در   نیباشد. عالوه بر ا  یها م  نهیو هز  یرشته روانشناس  یها  شی مربوط به گرا  م،یارائه داد

 ی واالتو پاسخ س  میرا ارائه داد  ی گریمطالب د  شیدر اتر  یدر رشته روانشناس  ل یتحص   طیمقاله شرا

توان گفت که، شما به   ی. به طور اختصار م میقرار داد  زیمقاله حاضر آمده بودند را ن  یکه در ابتدا

در صورت آماده   دیتوان  یم   د،یدار  یروانشناس  شیکه عالقه خاص به گرا  یعنوان دانش آموخته ا

 ی خصوص  ه چ  ش یاتر  یدانشگاه ها   دیدان  ی. همان طور که مدیشو  ش یوارد اتر  لیتحص   یبودن برا

خواهند که در آزمون   یشدن دارد، م   یالملل  نیکه قصد ب  یاز دانش آموخته ا  یباشند، چه دولت

 دیتوان  ی م  د، یبه اتمام رس  شی در اتر  التتان یکه تحص   نیو بعد از ا  ی . در حالت کلدیشرکت نما  یورود

  ط یبه شرا  اجع ر شتریکه دوست دارد ب  ی . مطمئنا به عنوان شخص دییکشور را اخذ نما  ن یپاسپورت ا

 ی م  ی. شما به راحت دیدار  گان یبه اخذ مشاوره را  از یبداند، ن  ش یدر اتر  یدر رشته روانشناس  ل یتحص 

 . دیریتماس بگ شیاتر  ی ا  ی موسسه ام آ  ن یبا مشاور  گانیمشاوره را  افتیدر  یبرا  دیتوان


