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المللشورای بین دوازدهمین جلسه 

واحد بین الملل
1396اسفند ماه19



از فروردین )ارائه گزارشی از فعالیت های واحد بین الملل-1
(تاکنون1396

اسپانسر دهمین کنگره بین المللی -ارائه پیش نویس قرارداد حامی-2
اجالس آسیایی/روان درمانی

ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص کنگره بین المللی-2

…امور جاری-4

1396/2/30دستور جلسه



فعالیت های حوزه بین الملل

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

امور جاری
ها به تحلیل تفاهم نامه

منظور اقدامات راهبردی و 
پیشنهاد رشته های مشترک

اطالع رسانی فرصت های 
مطالعاتی و پژوهشی

اطالع رسانی آیین نامه ها



و اطالع رسانی آیین نامه های جدید در حوزه بین الملل تحلیل 

متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیمآیین نامه طرح همکاری با -1
بین المللیبرترین های انتخاب آیین نامة -2
ی داخل دکترفرصت مطالعاتی کوتاه  مدت برای اعزام دانشجویان اجرایی استفاده از شیوه نامة -3

کشوربه دوره های تخصصی در خارج از 
شرکت درهمایش های بین المللی/ماموریت های پژوهشی/فرصت های مطالعاتینامه آیین -4

اعضای هیات علمی
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اطالع رسانی فرصت های مطالعاتی و پژوهشی

مورد20حدود 
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تحلیل تفاهم نامه به منظور اقدامات راهبردی
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1- Curriculum and Instructional Technology

2- Educational Psychology and Counselling

3- Educational Management, Planning and Policy

4- Educational Foundations and Humanities

5- Mathematics and Science Education

6- Language and Literacy Education

Quality Assurance Centre 

1- Philosophy
2- Psychology
3- Psychology of Personality and Psychological Consulting
4- Psychology of Management and Organizational Psychology 
5- Clinical Psychology and Psychotherapy
6- Developmental Psychology
7- Social and Political Psychology
8- Emergencies and Crisis Situations Psychology

http://education.um.edu.my/departments-and-centres/departments/curriculum-and-instructional-technology
http://education.um.edu.my/departments-and-centres/departments/educational-psychology-and-counselling
http://education.um.edu.my/departments-and-centres/departments/educational-management-planning-and-policy
http://education.um.edu.my/departments-and-centres/departments/educational-foundations-and-humanities
http://education.um.edu.my/departments-and-centres/departments/mathematics-and-science-education
http://education.um.edu.my/departments-and-centres/departments/language-and-literacy-education


general psychology and cognitive, neuroscience and neuro-psychology, neurobiology of 
behavior, psychology of personality and individual and cultural differences, psychology 
of emotions and motivations, psychology related to work environment and 
organizations, psychology of health, clinical and of communities.

MOOCs - Massive Open Online Courses

1- Curriculum and Instruction

2- Educational Psychology

3- Educational Planning & Administration

4- Educational Foundations

1- Arts in Educational Leadership

2- Arts in Educational Measurement

3- Certificate in Online Teaching

http://kuweb.ku.edu.kw/COE/Departments/CI/index.htm
http://kuweb.ku.edu.kw/COE/Departments/ED/index.htm
http://kuweb.ku.edu.kw/COE/Departments/EPA/index.htm
http://kuweb.ku.edu.kw/COE/Departments/EF/index.htm
https://distance.uiowa.edu/programs/master-arts-educational-leadership
https://distance.uiowa.edu/programs/master-arts-educational-measurement
https://distance.uiowa.edu/programs/certificate-online-teaching


.در تراز دانشگاه تهران باشد-1

.در لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم هم باشد-2

.می توان بین دو دانشکده و یا حتی دو گروه آموزشی یاداشت تفاهم امضا کرد -3

1) Faculty of Psychotherapy Science
2) Faculty of Psychology
3) Faculty of Medicine
4) Faculty of Law

5) Outpatient Clinic

https://psychotherapy-science.sfu.ac.at/
https://psychologie.sfu.ac.at/en/
https://med.sfu.ac.at/en/
https://jus.sfu.ac.at/en/
https://ambulanz.sfu.ac.at/en/


Institutes and Centers SFU Vienna

1. Institute for Social Aesthetics and Mental Health
Head: Univ. Prof. Dr. Michael Musalek

2. Institut für Sicherheitsforschung und Krisenmanagement
Leitung: Mag. Dr. Ernst Vitek

3. Institut für ChronoPsychologieForschung
Leitung: Univ-Prof.Dr.Dr. Josef Zeitlhofer

4. Abteilung für Gesundheitsrecht und -wissenschaft
Leitung: Univ.-Ass. Mag. Martina Gantschacher

http://socialaesthetics.sfu.ac.at/
https://www.sfu.ac.at/de/ueber-sfu/institutezentren-an-der-sfu-wien/institut-fuer-sicherheitsforschung-und-krisenmanagement/
http://www.sfu.ac.at/ueber-sfu/institutezentren-an-der-sfu-wien/institut-fuer-chronopsychologieforschung/
http://ptw.sfu.ac.at/die-fakultaet/institutezentren-der-fakultaet-psychotherapiewissenschaft/abteilung-fuer-gesundheitsrecht-und-wissenschaft/


PSYCOLOGY PROGRAM
1- Psychology Bachelor Program

This six-semester (three year) program lays the groundwork for 
studying Psychology. Graduates will be awarded a “Bachelor of Science 
(BSc.)”.

2- Psychology Master Program

The four-semester Master’s degree program in Psychology (MSc.) 
builds on the knowledge and experiences gained from the Bachelor’s 
program in Psychology (BSc.). Graduates will be awarded a "Master of 
Science (MSc.)".



Psychotherapy Science program 

1- Psychotherapy Science Bachelor program

This program lays the groundwork for the science of psychotherapy. It provides students with the basic scientific principles 
and diagnostics related to normal and pathological development.
The Bachelor’s Degree Course is a six-semester (three year) program, including the time required to write the Bachelor’s 
thesis.
On successful completion of this degree program students will be awarded a Bachelor’s Degree (Bakkalaureat) in 
Psychotherapy Science. 

2- Psychotherapy Science Master Program

The Master Degree Program builds on the experiences gained from the Baccalaureate Program and deepens students’ 
knowledge of theory, methodology and the historical development of psychotherapy.
The Master Degree Course is a four semester program including the time required to write the Master’s thesis.
On successful completion of this degree program students will be awarded a Master’s Degree (Magisterium) in 
Psychotherapy Science.

3- Psychotherapy Science PhD Program

The aim of the Doctoral Program at Sigmund Freud University Vienna is to provide students with the experience and 
resources to pursue individual scientific research in the field of Psychotherapy Science.
Doctoral degree in Psychotherapy Science (“DoktorIn der Psychotherapiewissenschaft”, Dr.sci.pth. This degree is equivalent 
to an international Ph.D.
Duration: 6 Semesters



دانشگاه ساپینزا رم

Sapienza:ایتالیاییبه)رمدانشگاه-ساپینزارسمینامبا[1]،رمساپینزادانشگاه• -
Università di Roma)،الیاایتدررمشهردانشگاهقدیمی ترینواروپادانشگاهبزرگترین

ه هایدانشگاآکادمیکرتبه بندیطبقبر.شده استتأسیسمیالدی،13۰3سالدرکهاست
.داردجایاروپابرتردانشگاه3۰بیندرساپینزادانشگاه(ARWU)جهان

ساپینزادانشگاههم چنین،.داردقرارجهاندانشگاه هایازدرصد3باالیمیاندردانشگاهاین•
استاروپابرتردانشگاهدهازیکیعنوانبهمعموالً

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D9%85#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7


1- General psychology and cognitive, 

2- Neuroscience and neuro-psychology, 

3- Neurobiology of behavior, 

4- Psychology of personality and individual and 

cultural differences, 

5- Psychology of emotions and motivations, 

6- Psychology related to work environment and 

organizations, 

7- Psychology of health, 

8- Clinical and of communities.

MOOCs - Massive Open Online Courses



Paris Descartes University

University of Aix-Marseille

74 000 students 12 doctoral schools

5 large campuses 3 400 PhD

58 geographic sites 150 student associations

6 disciplinary fields 8 000 personal

19 faculties 750 M€ budget

130 research structures

تحلیل زمینه های همکاری با دانشگاه های فرانسه
(در راستای اولین اجالس دانشگا ه ها برتر ایرن و فرانسه)

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-aix-marseille-528917


دانشکده15

دارای رشته ی علمی84

رشته در مقطع کارشناسی56

رشته در مقطع کارشناسی ارشد17

رشته در مقطع دکتری11

(2015)دانشجوی بین المللی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد11

10100= 2015تا 2011تعداد فراغ التحصیالن از سال 

هیات علمی6700

کارمند9400

تحلیل زمینه های همکاری بادانشگاه وین



:دانشکده روان شناسی-1

دارای سه گروه آموزشی به شرح ذیل؛

(کار، آموزش، اقتصاد)روان شناسی کاربردی:الف

(سالمت، توسعه، ارتقا و مداخله)روان شناسی کاربردی(ب

تحقیقات روان شناسی و روش های تحقیق(ج

دانشکده آموزش و فلسفه-2

علوم شناختی و آموزش، اخالق برای معلمان، رفتار و شناخت، فلسفه 
آموزش

اه وینگتحلیل زمینه های همکاری بادانش



و طراحی دوره های آموزشی با رویکرد میان رشته ایپیشنهاد 

:تجربه دانشگاه تهران
پردو-دانشگاه تهران و دانشگاه آمریکایی ایندیانامشترک وره د
 مکانیککارشناسی در رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی
 وی معرفی سه برابر ظرفیت هر رشته از س)بصورت نیمه متمرکز پذیرش دانشجو در این دوره ها

یا باالتر در دیپلم دبیرستان و ( شانزده)1۶سازمان سنجش از میان متقاضیان دارای معدل کتبی 
.خواهد بود( انجام مصاحبه حضوری توسط دانشگاه تهران

 در صورت رعایت تمامی ضوابط اعالم شده از سوی دو دانشگاه، دانش آموختگان این دوره ها دو
.دریافت خواهند کردمدرک کارشناسی جداگانه از دو دانشگاه 
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رشته های پیشنهادی

• Psychology

• Philosophical and Social Foundations of Education

• Educational Administration and Planning

• Psychology and Education of Exceptional Children 

• Educational Psychology and Counseling 

• Curriculum Development and Instruction Methods 



یادداشت تفاهم  همکاری و موافقت نامه علمی ۳۸0به ذکر است دانشگاه تهران، تاکنون بیش از الزم 
ه دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سطح جهان منعقد نموده است؛ محورهای اصلی یک تفاهم نامه ک

:درباره آنها به صورت کلی و یا جزئی توافق می شود عبارتند از

(ازجمله تبادل هیئت علمی و محققان)اجرای فعالیت های مشترک پژوهشی -۱
مشارکت در سمینارها و نشست های علمی-2
تبادل مطالب آموزشی و سایر اطالعات علمی-۳
برنامه های علمی کوتاه مدت خاص و در مواردی، تشکیل دوره های مشترک-۴
دانشجوتبادل -۵



اهم اقدامات مرتبط با امور جاری 
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تهیه کاتالوگ التین برای معرفی دانشکده

طراحی سایت برای واحد بین الملل دانشکده

للگردآوری آیین نامه ها و تفاهم نامه های مربتط با امور بین الم

طراحی تقویم برگزاری جلسات شورای بین الملل دانشکده

واحد بین اللملل دانشگاه تهران/Faculty of Psychology and Education 960121.docx
واحد بین اللملل دانشگاه تهران/اطلاعات واحد بین الملل دانشکده+فلوچارت.docx
واحد بین اللملل دانشگاه تهران/اطلاعات واحد بین الملل
واحد بین اللملل دانشگاه تهران/تقویم جلسات شورای بین الملل دانشکده.docx


وزان مشارکت در برگزاری سخنرانی پروفسور برانت از دانشگاه ل
سویس

بورسیه اتحادیه )میزبانی از آقای وینسته از دانشگاه اسپانیا
(اروپا،اراسموس

وقایع راه اندازی و بروزرسانی تقویم گوگل به منظور اطالع رسانی
دانشکدهمرتبط با امور بین الملل

banner3.pdf
تقویم گوگل.pdf


iapsyedu@ut.ac.ir:به نشانیآدرس ایمیل ایجاد -

مالی به -های معاونت آموزشی و اداریتلگرام اطالع رسانی از طریق-
تناسب اطالعات

-با همکاری معاونت دانشجوییتلویزیوناطالع رسانی از طریق -
(سرکار خانم نمکی)فرهنگی

گزارشی از نحوه اطالع رسانی در حوزه بین المللارائه 

mailto:iapsyedu@ut.ac.ir








۱۳97اهم اقدامات مهم برای سال 

یاجالس آسیای/دهمین کنگره بین المللی روان درمانیهمکاری  فعاالنه در برگزاری -1
با یکی از دانشگاه های معتبر جهانرشته مشترک راه اندازی حداقل یک -2
بیتیدانشکده روان شناسی و علوم ترفعال نمودن بخش التین سایت تکمیل اطالعات و -3
ت با همکاری سایر معاونبانک اطالعات محققان و نخبگان داخل و مقیم خارج راه اندازی -4
ها
(نفر2حداقل )جذب محققان و نخبگان مقیم خارجتالش در جهت -5


