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روانشناس را در روند اخذ مجوز به دست  هیدییچگونه تا
م؟یآور   

 .شدی: سعسندهینو

خواهند در کشور ایران برای اخذ مجوز تصدیق جنسیت  از افراد ترنسی که می بسیاری
اقدام کنند، از این موضوع نگران هستند که مبادا نتوانند تاییدیه رواندرمانگر را بدست 

 .آورده و مجوز الزم را برای انجام اقدامات پزشکی و قانونی مورد نیاز خود کسب کنند

 صدیق جنسیت در ایران توضیح دادیمدرمورد پروسه اخذ مجوز ت مقاله دیگریتر در  پیش
و اشاره کردیم که روند اخذ مجوز در ایران از هیچ قانون واحد و چهارچوب مشخصی 

و گاهی در برخی مراکز جنبه  شود میانجام ن استانداردهای روز دنیاکند، طبق  پیروی نمی
 .کند ای و فردی نیز پیدا می سلیقه

واقعیت این است که ترنس بودن نیازی به تایید و تصویب هیچ فردی ندارد؛ هر فردی 
 .کند ترنس است یابی می که خودش را به عنوان ترنس هویت

اما افرادی که ناچار هستند پروسه اخذ مجوز را طی کنند، الزم است به عنوان یک بخش از 
این پروسه، تاییدیه رواندرمانگر مورد تایید پزشکی قانونی را نیز بدست آورند تا اجازه 

 .دسترسی به خدمات پزشکی مورد نیازشان را کسب کنند

توانید شانس خود را  کارگیری آنها می با بهکنیم که  در این مقاله چند نکته مهم را بیان می
 .با ما همراه باشید ه رواندرمانگرتان افزایش دهید.برای کسب تاییدی
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 بین و منطقی باشید آگاه، واقع .1

 
و منطقی بودن سه مهارت بسیار مهم و سه راس مثلثی هستند  بین بودن آگاه بودن، واقع

 .شتابند تان می ککه در طول تمام پروسه ترنزیشن به کم

در جلسه مالقات با رواندرمانگر نشان بدهید که فردی آگاه هستید. چگونه؟ پیش از 
سطح دانش و اطالعات خودتان  منابع معتبرکه به رواندرمانگر مراجعه کنید، با مطالعه  این

های جنسیتی، مالل جنسیتی، اقدامات  ، هویترا پیرامون مسائل مربوط به افراد ترنس
 .ببرید باال …پزشکی و 

 بگذارید، مجوز اخذ پروسه در قدم اید گرفته تصمیم اگر که بدهید نشان رواندرمانگر به
 مثبت نکات هستید، باخبر رویتان پیش   مراحل جزئیات از و بوده آگاهانه کامالا  تصمیمتان

اید که قدم در این پروسه  و در نهایت تصمیم گرفته دای سنجیده خودتان برای را منفی و
 .بگذارید
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پذیر هستید. چگونه؟ از مزایا و  بین و مسئولیت به رواندرمانگر نشان بدهید فردی واقع
 توانید بگویید:  اید انجام دهید صحبت کنید. مثالا می معایب مراحلی که تصمیم گرفته

درست است که شاید سالها طول بکشد تا  نیاز دارم.تراپی  مونمن واقعاا به هور»
برای شادی دانم که  ها تاثیراتی را که به آنها نیاز دارم روی بدنم اعمال کنند، اما می هورمون

خواهم زیر نظر پزشک هورمون مصرف کنم و  نیاز دارم. میتراپی  ام به هورمون و سالمتی
 .«پذیرم مسئولیت انتخابم را هم می

درمانگر نشان بدهید که فردی منطقی هستید. چگونه؟ از مراحل و سرانجام، به روان
اید با او صحبت  تان گرفته پروسه ترنزیشنهایی که درمورد  تان و تصمیم مختلف زندگی

و توضیح بدهید  صحبت کنیداید  کنید. از مراحل مختلفی که برای خودشناسی طی کرده
 .اید که نیاز به قدم گذاشتن در مسیر ترنزیشن دارید که چگونه به این نتیجه رسیده

من از جایی شروع شد که متوجه شدم مانند  خودشناسیسفر »توانید بگویید:  مثالا می
که واژه  کردم متفاوت هستم. تا این هایم نیستم. همیشه احساس می وسال سن مبقیه ه

ها با خودم در کشمکش بودم  ترنس را شنیدم و راجع به آن تحقیق و مطالعه کردم. مدت
کردم اگر ترنس بودنم را بپذیرم، مسیر  که آیا ترنس هستم یا نه؟ چون احساس می
های کافی را برای  م گرفتم ابتدا هزینهسختی پیش روی خود دارم. در نهایت تصمی

و  کردم تحقیق و مطالعهسپس درمورد مسیر پیش  رویم  ،انداز کنم رو پس  احتماالت پیش  
ترنس بودن  .های این مسیر را پذیرفتم ها و ناخوشی سرانجام مسئولیت تمامی خوشی

هویت من است، هویتی که توانستم به کمک آن خودم را بهتر بشناسم و احساس آرامش 
 «.کنم
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تر،  تر، آگاه طقیمطمئن باشید که در جلسه مالقات با رواندرمانگر، هر چقدر من
توانید جلسات رواندرمانی را سپری  تر می تر باشید، بسیار راحت بین و واقع پذیرتر مسئولیت
 .تاییدیه روندرمانگر را بدست آوریدکرده و 

 تان دارید صحبت کنید هایی که برای آینده  ها و برنامه از طرح  .2

 
یکی دیگر از نکات مهمی که الزم است به آن توجه داشته باشید این است که در جلسه 

تان دارید  هایی که برای زندگی ها و برنامه مالقات با رواندرمانگر، تالش کنید درمورد طرح
کنید که دقیقاا  صحبت کنید. اینگونه در نظر رواندرمانگر، فردی بابرنامه و هدفمند جلوه می

 .گذارد داند دارد در چه مسیری قدم می می

تصمیم دارم بعد از تکمیل کردن پروسه ترنزیشنم، ادامه تحصیل »توانید بگویید:  مثالا می
تا  هام دارم، باعث شد ندگی کنونیبدهم. مالل جنسیتی و احساس ناراحتی که از جسم و ز

هایم در جهت رشد و پیشرفت شخصی و  گونه که باید از استعدادها و توانایی نتوانم آن
ام استفاده کنم. قصد دارم بعد از طی کردن مراحل تصدیق جنسیت و رسیدن به  تحصیلی

و جامعه فرد و برای خودم  د یاد بگیرم، وارد بازار کار شومهای جدی آرامش درونی، مهارت
 «.مفیدی باشم
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 و در عین حال مهربان و دوستانه باشید جدی و قاطع  .3

 
یکی دیگر از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در جلسه مالقات 

 .و در عین حال مهربان و دوستانه ظاهر شوید با رواندرمانگر، به عنوان فردی جدی و قاطع

کنید، با رواندرمانگر تماس چشمی  تان صحبت می تجربیات زیسته موقعی که دارید درمورد
برقرار کنید، سعی کنید حرکات اضافی دست و پایتان را تا حد امکان کاهش دهید، موقع 

و در حین صحبت  یده به خود نگیرید و صاف بنشینیدنشستن روی صندلی حالت خم
 .آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید

تان برایتان آسان نیست، حتماا این موضوع را با  بیات گذشتهاگر بیان کردن تجر
رواندرمانگرتان در میان بگذارید. حتماا با خودتان کمی آب آشامیدنی داشته باشید تا در 

 .صورت نیاز، بتوانید کمی آب بنوشید و آرامش خود را حفظ کنید

تر به نظر  ن حال دوستانهتر و در عی تر، جدی نفس تر، با اعتمادبه تر، متین هر چقدر آرام
 شتریروانشناس ب هیدییاخذ تا یتان برا  شانسشوید و  برسید، بیشتر جدی گرفته می

 .شود یم
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های نامربوط به جلسه، تهدید به  از بیان کردن حرف  .4
 کنید خودداری جدا   …خودکشی، فریاد کشیدن و 

 
ترنس بودن یا نبودن « تشخیص»متاسفانه یکی از شگردهای رواندرمانگرهای ایران برای 

بانی یا غربالگری، اینگونه است  است. رویکرد دروازه «بانی دروازه» افراد، پیروی از رویکرد
)در که اجازه دسترسی به خدمات مورد نیاز )در اینجا، اقدامات پزشکی( به افراد متقاضی 

که این افراد از پروسه غربالگری مورد تایید فرد  شود، مگر این اینجا، افراد ترنس( داده نمی
 !)در اینجا رواندرمانگر( با سربلندی بیرون آیند« بان دروازه»

 .هاست که در بسیاری از کشورها منسوخ اعالم شده است این رویکرد سال

ید در جلسات اولیه نتان داشته باشید که شابا توجه به این موضوع، این نکته را گوشٔه ذه
تان تایید و تصدیق نشود، بلکه با حجمی از انکارهای  تنها هویت جنسیتی رواندرمانی نه

ای که خود را در شرایطی احساس کنید که گویا ناچار  رواندرمانگر نیز مواجه شوید، به گونه
 .کنید« اثبات»تان را برای روندرمانگر  هستید هویت
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نین شرایطی، خیلی آسان است که از کوره در بروید، فریاد بکشید، یا خودتان را در در چ
هایتان را به  کنید تا بلکه حقانیت حرف خودکشیمقابل رواندرمانگر تهدید به خودزنی یا 

اهید تاییدیه رواندرمانگر را بدست آورید، الزم است بدانید که خو او اثبات کنید! اما اگر می
 .این راهش نیست

بانی رواندرمانگر اینگونه است که: یک.  روش درست برای مقابله با انکارها و رویکرد دروازه
آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید، دو. با رواندرمانگر همدردی کنید و مابین 

و سه.  ،زا بودن این رویکرد را نیز به او یادآوری کنید یبهایتان منسوخ شدن و آس حرف
خودتان را تحت فشار نبینید و تقال نکنید. یادتان باشد که این یک تست و آزمایش 

 .نفس از آن سربلند بیرون بیایید است که باید با زیرکی و اعتمادبه

گونه بگویید  توانید این های رواندرمانگرتان، می مثالا در پاسخ به انکارها و زیر سوال بردن
 :که

خواهید مطمئن شوید که چقدر از  کنم که هدفتان خیر است و می کامالا درک می»
هایم مطمئن هستم تا اگر قدم در مسیر ترنزیشن گذاشتم، احیاناا پشیمان یا  گفته

ام تا به خودشناسی  سرخورده نشوم. خود من هم بارها همین سواالت را از خودم پرسیده
هاست که در بسیاری از کشورها منسوخ اعالم  ام. اما رویکرد انکار و غربالگری سال رسیده

کند. من پیش از مراجعه به  شده و کمکی به سالمت روان یا خودشناسی افراد ترنس نمی
هایم را  ام و مسئولیت انتخاب شما، درمورد مراحل مختلف ترنزیشن تحقیق کرده

م به جای تالش برای انکار کردن هویت من، بیاییم شو بنابراین خوشحال می. پذیرم می
 «.های این پروسه صحبت کنیم درمورد واقعیت
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همچنین یادتان باشد که رواندرمانگر اصال  اجازه ندارد که بخواهد بدن شما )از جمله 
بنابراین به هیچ عنوان خود را تحت  سینه یا ناحیه تناسلی شما( را معاینه یا لمس کند.

هایتان به رواندرمانگر، به هر درخواستی پاسخ  راستی گفته« اثبات»فشار نبینید که برای 
اگر معاینه بدن جزء پروسه مجوز شهر محل سکونتتان باشد، پزشک مربوطه  !مثبت دهید

 !سکسولوژیست دهد، نه رواندرمانگر یا این کار را انجام داده و به شما تاییدیه می

گاه سعی نکنید با قضاوت کردن یا زیر سوال بردن هویت  هیچکه،  و مورد دیگر این

اگر در مقابل رواندرمانگر،  تان، هویت خودتان را معتبرتر جلوه دهید! دوستان ترنس
بانی  بخوانید، عمالا دارید به همین رویکرد غلط دروازه «نما رنست» دوستان ترنس خود را

دهید که  و به رواندرمانگر هم این اجازه را می زنید خودتان هم شده دامن می گریبانگیرکه 
 !راحتی قضاوت کند طبق سلیقه خودش، شما و دیگر افراد ترنس را به

و اگر رواندرمانگر در  نکنیدتان را تحت هیچ شرایطی قضاوت  بنابراین دوستان ترنس
از دوستان خود دفاع کنید و با رویکرد  تان را قضاوت کرد نیز وستان ترنسمقابل شما د

 .بانی مقابله کنید غلط قضاوت و دروازه
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درمورد روابط جنسی کمتر صحبت کنید و تمرکزتان را روی   .5
 بگذارید« مالل جنسیتی»

 
 مالل جنسیتی «تشخیص»رواندرمانگر در اصل دانید، وظیفه  همانطور که احتماالا می

خواهد ببینید که تا چه اندازه تمایل به زیستن در نقش  شماست؛ یعنی رواندرمانگر می
 .و انجام اقدامات پزشکی و قانونی دارید جنسیت صحیح خود

 هری بنجامیننی در ایران همچنان براساس مقیاس منسوخ شده پروسه رواندرما
 دگاهیطبق ددر این مقیاس، دکتر هری بنجامین هویت جنسیتی افراد را  گیرد؛ صورت می

پیوند زده بود. به این ی آنها با نوع گرایش جنسی و تمایالت جنس یا دگرجنسگرامحورانه
« واقعی و معتبر»در صورتی  «ترنسکشوال» معنا که با توجه به این مقیاس، افراد

باشند؛ یعنی زنان ترنس در صورتی ترنس « کامالا دگرجنسگرا»شدند که  محسوب می
 .و بالعکس ت به مردان کشش جنسی داشته باشندشدند که نسب میواقعی محسوب 
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و « مالل جنسیتی»با این اوصاف، بهتر است در جلسه رواندرمانی تمرکزتان را روی 
درمورد روابط جنسی یا و  جای مقاله مطرح گردید معطوف کنیدمواردی که تا به این

 .صحبت کنیدکمتر تان  گرایش جنسی

وتاب تعریف کردن آنها، شما را در چشم  عدد و با آبداشتن روابط جنسی مت
بنابراین از بیان جزئیات غیرضروری و غیرمرتبط به  دهد! جلوه نمی« معتبرتر»رواندرمانگر 

جلسه خودداری کنید و محوریت گفتگویتان را حول موضوع اصلی جلسه، یعنی مالل 
 .جنسیتی و پروسه ترنزیشن متمرکز کنید

 ای نداشته باشید گونه قپوشش یا آرایش اغرا  .6

 
یکی دیگر از نکات مهمی که الزم است به آن توجه داشته باشید این است که با پوشش 

و صرفاا تالش کنید پوشش  ی در جلسه رواندرمانی ظاهر نشویدا گونه یا آرایش اغراق
گونه، شما را در چشم رواندرمانگرتان  آراسته و مرتبی داشته باشید. پوشش اغراق

و این احتمال نیز وجود دارد که از نظر رواندرمانگر فردی  دهد جلوه نمی« ترمعتبر»
 .به نظر آیید« پوش مبدل»
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 آید این است که: آیا  سوالی که برای بسیاری از افراد ترنس پیش می
مان حضور  بهتر است در جلسات رواندرمانی با پوشش منطبق با هویت

 مان؟ شناسنامهپیدا کنیم یا با پوشش منطبق با 

واقعیت این است که هیچ پاسخ درست یا مشخصی برای این پرسش وجود ندارد. در 
تان در جامعه  حالت کلی، اگر قبل از مراجعه به رواندرمانگر با پوشش منطبق با هویت

توانید با همان پوشش در جلسات رواندرمانی نیز شرکت کنید و به  اید، می کرده تردد می
ضیح بدهید که برای خودشناسی بیشتر و همینطور تسکین مالل رواندرمانگر تو

 .اید تان، نیاز مبرمی به تغییر پوشش داشته جنسیتی

اید و هیچ  تان در جامعه حضور نداشته اگر هم تا به حال با پوشش منطبق با هویت
تان در  توانید با همان پوشش منطبق با شناسنامه ای در این زمینه ندارید، می تجربه

سات رواندرمانی حضور پیدا کنید و به رواندرمانگر توضیح بدهید که به دلیل جل
گیری خانواده، ترس از آسیب جانی و مزاحمت، یا به خطر افتادن موقعیت شغلی  سخت

اید با پوشش منطبق با  تان )یا هر دلیل دیگری که دارید( فعالا نتوانسته یا تحصیلی
اما نیاز مبرمی به تغییر پوشش در خود احساس تان در جامعه حضور پیدا کنید،  هویت

 .کنید می

به شما بدهد؛  مجوز تغییر پوششتوانید از رواندرمانگر بخواهید  در صورت تمایل می
دار با خودکار بنویسد که شما تحت رواندرمانی هستید و تغییر  یعنی روی کاغذ سربرگ

ند تا در صورتی که در جامعه تان بوده، سپس مهر و امضا ک پوشش جزء مراحل رواندرمانی
تان  مشکلی قانونی برایتان پیش آمد، بتوانید با نشان دادن این برگه علت تغییر پوشش

 .را توضیح دهید
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ممکن است از  یا رواندرمانگر ممکن است قبول کند که برایتان نامه تغییر پوشش بنویسد
 .تحان کنیدتان را ام توانید شانس این کار خودداری کند. در هر صورت می

های جنسیتی نیز مقابله کنید و برای رواندرمانگرتان توضیح بدهید  سعی کنید با کلیشه
همانطور که زنان  و سلیقه افراد ندارد. که ترنس بودن ارتباطی به پوشش، عالیق

غیرترنس ممکن است به شغل مکانیکی عالقه داشته و از موی بلند بیزار باشند، زنان 
های جنسیتی منطبق نباشند! یا همانطور که بعضی از مردان  د با کلیشهتوانن ترنس هم می

توانند  داشته باشند، مردان ترنس هم می عالقه به آرایش کردنغیرترنس ممکن است 
های جنسیتی  و کلیشه صورتی که مایل هستند انتخاب کنندپوشش خود را به هر 

 .کننده هویت افراد نیستند تعیین

 «.نکنید»ز، هورمون مصرف تا قبل از اخذ مجو .7

 
یکی از مراحلی که طی پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت در بسیاری از شهرها انجام 

است. در بیشتر مواقع،  و سونوگرافی یزمایش کاریوتایپ، آزمایش هورمونآ، شود می
خواهند که این سه آزمایش را انجام داده  کننده می پزشکی قانونی یا رواندرمانگر از مراجعه

 .اش را ارائه کنند و نتیجه
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بودن و مالل جنسیتی هدف از انجام این سه آزمایش این است که تعیین کنند ترنس 
شود(،  ت کاریوتایپ مشخص میکه با تس)می وهای کروموز در اثر تفاوت کننده مراجعه

های  شود(، یا تفاوت در اندام عدم تعادل هورمونی )که با تست هورمونی مشخص می
 !نبوده باشد (شود بدن )که با سونوگرافی مشخص می

ها  بنابراین اگر افراد ترنس قبل از اخذ مجوز اقدام به مصرف هورمون کنند، تاثیر هورمون
شود. همین مسئله ممکن است بعضی از  مونی آشکار میدر ظاهر آنها و نتیجه تست هور

که رواندرمانگر اینگونه تشخیص دهد که فرد  طوری افراد ترنس را با مشکل مواجه کند، به
خواهد قدم در پروسه  خاطر تاثیرات داروهای هورمونی است که می کننده به مراجعه

 !ترنزیشن بگذارد

، اند کردهتراپی  خودسرانه اقدام به هورمونکه را گاهی در بعضی از شهرها، افراد ترنسی 
منطبق با تراپی  و تحت پروسه هورمون کردهدانند تا به پزشک غدد مراجعه  ملزم می
خنثی  ،اند شان قرار گیرند تا تاثیر داروهای هورمونی که خودسرانه مصرف کرده شناسنامه

اشتن در مسیر ترنزیشن و بتوانند با آگاهی بیشتری برای قدم گذاشتن یا نگذ شود
 !گیری کنند تصمیم

خودسرانه تراپی  و هورمون شود ای انجام نمی یز چنین پروسهگاهی در بعضی از شهرها ن
 .گذارد تاثیر منفی خاصی روی پروسه اخذ تاییدیه رواندرمانگر و پزشکی قانونی نمی

نید. چون مصرف در حالت کلی بسیار بهتر است که قبل از اخذ مجوز، هورمون مصرف نک
هورمون قبل از مجوز عالوه بر مشکالتی که ممکن است در پروسه اخذ مجوز برایتان 

 .تر کند ایجاد کند، ممکن است شرایطتان را لحاظ خانوادگی و اجتماعی نیز پیچیده
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شود. حاال  تدریج روی بدنتان آشکار می کنید، تاثیرات هورمون به وقتی هورمون مصرف می
تان، چگونه  بدون مجوز و بدون مدارک شناسایی منطبق با هویت فکرش را بکنید

 اآموز، یا شاغل باشید، ب جو، دانشخواهید در جامعه حضور پیدا کنید؟ اگر دانش می
 .شوید مواجه می نیز مراتب بیشتری مشکالت به

ندرت ممکن است پزشک هورمون و غدد مجربی حاضر شود بدون  عالوه بر مسائل فوق، به
دانید،  ور که احتماالا میاز دادگاه برایتان هورمون تجویز کند. و همانطمجوز رسمی 

خودسرانه ممکن است عوارض جسمی یا حتی روانی برایتان به بار آورد و تراپی  هورمون
 .تر کند تان را از اینی که هست سخت وضعیت

ال که دوست و بعد تا هر چند س وی جگر بگذارید، اول مجوز بگیریدبنابراین کمی دندان ر
 .داشتید زیر نظر پزشک هورمون مصرف کنید
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ر محل که به تازگی در شهرا تجربیات سایر افراد ترنسی  .8
بشنوید، اما داستان زندگی آنها را  اند سکونتتان مجوز گرفته

 نباشید« ای کلیشه»تقلید نکنید و 

 
تصدیق ای برای صدور مجوز  شده در شرایطی که هیچ قانون واحد و از پیش تعیین

تان که این مسیر را  جنسیت در ایران وجود ندارد، تنها تجربیات سایر دوستان ترنس
 .سازد تر می برایتان روشنکه پیش رو دارید  را اند برایتان راهگشا بوده و مسیری پیموده

که پیش از  را بسیار عالی است که قبل از مراجعه به رواندرمانگر، تجربیات افراد ترنسی
بشنوید تا بتوانید با آگاهی بیشتری اند  مانگر مورد نظرتان مراجعه کردهشما به رواندر

رواندرمانگر مورد نظرتان را از بین رواندرمانگرهایی که پزشکی قانونی به شما معرفی کرده 
 .و خودتان را برای جلسات رواندرمانی آماده کنیدکرده است انتخاب 
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ه باشید، این است که سعی نکنید تجربه زیسته اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت
اند منطبق کنید! مثال اگر  تازگی مجوز گرفته خودتان را با تجربه زیسته افراد ترنسی که به

تان به رواندرمانگر گفته که از دوران کودکی رفتارهای خشن و پسرانه داشته،  دوست ترنس
 !تا نتیجه بگیرید قرار نیست شما هم عین جمالت دوستتان را تکرار کنید

ها یا حتی صدها فرد ترنس دیگر  یادتان باشد رواندرمانگرها قبل از شما شاید با ده
را از تجربیات زیسته  «ای کلیشه» توانند تجربیات زیسته راحتی می و به اند سروکار داشته

بنابراین اینگونه تصور نکنید که با بازگو کردن  فرد و بکر افراد تشخیص دهند! منحصربه
زدم و عروسک  بازی پسرانه را پس می از بچگی اسباب»ای  داستان تکراری و کلیشه

توانید به طور حتم  می« کردم و غیره و غیره خواستم، لوازم آرایشی مادرم را استفاده می می
 !گر را بدست آوریدتاییدیه رواندرمان

ندیشد شود تا رواندرمانگر اینگونه بی یگاهی اصرار بیش از حد روی دوران کودکی، باعث م
که شاید به خاطر اجبار والدین یا تاثیر محیط یا انتظارات اجتماعی است که تصور 

 !کنید باید قدم در مسیر ترنزیشن بگذارید می

بین و منطقی باشید، تجربیاتتان را با استدالل برای  واقعها دوری کنید،  بنابراین از کلیشه
چیز خوب  و مطمئن باشید همه دهید، خودتان را تحت فشار نبینیدرواندرمانگر توضیح ب
 .پیش خواهد رفت
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 های نامتعارفی  ستیز است، یا درخواست اگر رواندرمانگرتان فردی ترنس
هیپنوتراپی، اسکن مثل بستری شدن در آسایشگاه روانی، درمان با 

 ... مغزی، لمس بدن و غیره دارد

 
 ستیز ترنسکنند که آشکارا  گاهی بعضی از افراد ترنس، به رواندرمانگرهایی برخورد می

قبول ندارند، ترنس بودن  هستند. این نوع رواندرمانگرها به طور کلی وجود افراد ترنس را
دانند، افراد ترنس را با الفاظ تحقیرآمیز خطاب  را اختالل و بیماری قابل درمان می

کنند  دانند، یا تالش می کنند، افراد ترنس را منحرف جنسی یا بدبخت و قابل ترحم می می
 .اندازی کنند دلیل در مسیر اخذ مجوزتان سنگ بی

های نامتعارفی مانند درمان با  کن است درخواستبعضی از رواندرمانگرها نیز مم
ترنس بودن، بستری شدن در آسایشگاه « تشخیص»هیپنوتراپی، انجام اسکن مغزی برای 
و غیره و غیره  های بدن واست معاینه و لمس اندامروانی، تجویز داروهای ضدجنون، درخ

 .از شما داشته باشند
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ابتدا پیش از هر چیز اطمینان حاصل کنید که  اگر با چنین رواندرمانگرهایی مواجه شدید،
باشد! بسیاری از  مورد تایید پزشکی قانونی شهر محل سکونتتانروندرمانگر 

چنینی دارند، ممکن است مورد تایید پزشکی قانونی  رواندرمانگرهایی که ادعاهای این
 .نباشند

 رواندرمانگرها شوید نیزمعنایش این است که حتی اگر موفق به اخذ تاییدیه از این 
تاییدیه آنها از نظر پزشکی قانونی فاقد اعتبار الزم است. بنابراین پیش از مراجعه به 
رواندرمانگر حتماا اسامی رواندرمانگرهای مورد تایید را از پزشکی قانونی شهر محل 
رج سکونتتان جویا شوید و در زمینه انتخاب رواندرمانگر دقت و حساسیت الزم را به خ

 .دهید

شتابد! همانطور  تان می دقیقاا همین جاست که استفاده از تجربیات افراد ترنس به کمک
که باالتر نیز اشاره کردیم، حتماا الزم است پیش از انتخاب رواندرمانگر، تجربیات افراد 

 .اند جویا شوید ترنسی را که پیش از شما به رواندرمانگر مورد نظرتان مراجعه کرده

اید مورد تایید پزشکی قانونی هم  ستیزی که به او مراجعه کرده درمانگر ترنساگر روان
تا شما را به رواندرمانگر دیگری ارجاع  درخواست کنیداز پزشکی قانونی توانید  ست، میه

 .مراجعه کنید استو به رواندرمانگر دیگری که مورد تایید پزشکی قانونی  دهد

ای است،  گیرانه و سلیقه اما اگر به طور کلی پروسه اخذ مجوز شهر محل سکونتتان سخت
ان که با سایر افراد ترنسی که مانند خودت د از شهرهای اطراف اقدام کنید، یا اینتوانی یا می

و تالش کنید همدیگر را از لحاظ روانی حمایت کنید تا  در این پروسه هستند آشنا شوید
 .های راه کنار آمده و پروسه اخذ مجوز را باموفقیت به سرانجام برسانید بتوانید با سختی
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 انی مقالهبه عنوان نکته پای ... 

 
تالش کنید در مسیر اخذ مجور تصدیق جنسیت، مراقب سالمتی جسمی و روانی 

بینید انجام دهید، دوروبر خودتان  تان الزم می خودتان باشید، هر کاری که برای سالمتی
برای حق و  و را با دوستان و افراد حامی ُپر کنید، آرامش خودتان را حفظ کنید

 تان تالش کنید. حقوق

توانید تاییدیه رواندرمانگر و  های این مقاله به احتمال زیاد می مل کردن به توصیهبا ع
ه اخذ تاییدیه یا مجوز پزشکی قانونی را بدست آورید، اما اگر به هر دلیلی موفق ب

های بسیاری برای خود   یادتان باشد دنیا به آخر نرسیده و همچنان فرصت نشدید نیز
 ارید.واقعی بودن پیش  روی خود د

گاه تسلیم  هیچ .تان را در مسیر درست انجام دهید مهم این است که تمام تالش
 .تان با تمام قوا رو به جلو حرکت کنید. موفق باشید نشوید و برای رسیدن به خواسته
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