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1396عملکرد سال گزارش -1



ی
ی سازمان

ک واحدها
ش عملکرد به تفکی

گزار

معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

مالی-معاونت اداری

-معاونت دانشجویی

فرهنگی

مؤسسه

روابط بین الملل



معاونت آموزشی

درخواست اجرای 

رشته3

بازنگری سرفصل 

رشته4

برگزاری کارگاه 

مهارت های زندگی

رشته 2راه اندازی 

مجازی



ی
ت پژوهش

معاون

ملی با ناجا، دانشگاه دفاعتفاهم نامه امضاء 

(ره)و فرودگاه بین المللی امام خمینی

طرح کاربردی 7انعقاد و اجرای 

کمیته اخالق و پژوهشراه اندازی 

روان سومین کنگره ملی برگزاری -4

شناسی

نقش و جایگاه همایش ملی برگزاری -5

مادر



معاونت

مالی-اداری

بروزرسانی زیرساخت های 

فناوری 

اصالح ساختار نیروی انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی 

برای اساتیدجوان

پرداخت حق التدریس و 

داوری های دو ترم تحصیلی 

مدعوین حق التدریس 



معاونت

مالی-اداری

افزایش تجیهزات آموزشی

افزایش منابع درآمدی

کاهش هزینه های جاری

انجام تعمیرات و فعالیت های بهینه 

(ساختمانی)سازی

تجهیز فضای ورزشی

احیای فضای سبز و اقدامات زیبا سازی 

محوطه



مؤسسه

ی
ن شناس

روا
قرارداد پژوهشی2عقد -1

برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی-2

ارائه خدمات و همکاری با دانشجویان تحصیالت تکمیلی-3

ارائه خدمات مشاوره ای-4

تجهیز آزمایشگاه روان سنجی-5

پژوهشی-علمیشماره مجله4انتشارات -6

علمی دکتر کاردانهجایزمراسمبرگزاری هشتمین-7



فرهنگی-معاونت دانشجویی

برگزاری مسابقات ورزشی 

باشگاه و کلوپ راه اندازی 

دانشجویی

مقام های قهرمانی کسب 

دانشجویان و کارکنان در 

مسابقات ورزشی 

کالس های برگزاری 

رشته های ورزشی آموزش 

برای دانشجویان 



ل
ن المل

ی حوزه بی
ت ها

فعالی

ی
ی و علوم تربیت

ن شناس
دانشکده روا

برگزاری دهمین کنگره بین المللی روان 

درمانی

ها به منظور اقدامات تحلیل تفاهم نامه

راهبردی و پیشنهاد رشته های مشترک

اطالع رسانی فرصت های مطالعاتی و 

پژوهشی

ان به عنو)مشارکت با دو استاد بین المللی 

در تز دکتری( استاد راهنما و مشاور دوم

دو قرارداد تحقیقاتی بین المللی

اطالع رسانی آیین نامه ها



ظر از نمقام اول در کمیسیون علوم رفتاری کسب -1
تعداد مقاالت، کتب و مقاالت همایشهای داخلی و خارجی

لوم باالترین و پر تولیدترین مقاالت درعکسب -2
ارت و آقایان دکتر بشتوسط استادان دانشکده انسانی 

دکتر افروز و دکتر غباری

دکتر رستمی به عنوان پژوهشگرانتخاب آقای -3
96در جشنواره پژوهش سال نمونه 

افتخارات کسب شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده



به عنوان مؤلفخسرو باقری انتخاب دکتر -4
برتر بین المللی در بخش کتاب

ر به عنوان مؤلف برترضا رستمی انتخاب دکتر -5
بین المللی در بخش مقاله

...(ادامه)افتخارات کسب شده



1397برنامه  سال -2



کارگروه ارزیابی درونیفعال کردن -1
کمیته کیفیت یادگیریراه اندازی -2
، علوم شناسیروانهایکارگروهراه اندازی -3

تحقیق و آمارهایروشتربیتی و 

استعدادهای درخشانراه اندازی دفتر -4

ارتباط با دانشجویانراه اندازی کارگروه -5

معاونت آموزشی1397برنامه 



آزاد در آموزشهایدورهراه اندازی -6
بستر الکترونیکی

وارشدکارشناسیهایرشتهافزایش-7
یهمکارباایرشتهبینرویکردبادکتری

اهدانشگهایدانشکدهسایروآموزشیهایگروه
تهران

...(ادامه)معاونت آموزشی 1397برنامه 



کارشناسی ارشد در بستر رشته4اجرای -8
الکترونیکی

سه رشته بازنگری برنامه های درسی -9
کارشناسی ارشد و دکتری

ی دوره کهاد علوم تربیتتدوین و راه اندازی -10
شناسیروانو 

...(ادامه)معاونت آموزشی 1397برنامه 



اصالح وضعیتآمایش نیروی انسانی دانشکده و -1
نیروی انسانی

آموزش و بهسازی کارکنان در راستای طرح -2
توانمندسازی

افزایش دسترسی بهدانشکده و ITاصالح شبکه -3
برابر وضعیت موجود( 5) به میزاناینترنت

دهو درآمدهای اختصاصی دانشکافزایش منابع مالی -4
و محوطه دانشکده فضای سبز بهسازی کامل -5
فضای آموزشی و اداریاستانداردسازی-6

مالی-معاونت اداری1397برنامه 



تعمیرات سیستم تأسیساتبروز رسانی و -8
دانشکده

حق التدریس و مطالبات اعضای هیأت پرداخت-9
علمی دانشکده و مدعوین

ای برای کارکنان و اعضامکانات رفاهی افزایش -10
هیأت علمی 

کارگاه ها و دوره های توسعه کمی و کیفی -11
توان افزایی اعضای هیات علمی جوانآموزشی 

...(ادامه)مالی -معاونت اداری1397برنامه 



نشریات علمی و پژوهشیفعال کردن -1
و طرح های پژوهشی کاربردیافزایش تعداد -2

ارتباط نزدیک با سازمان ها و نهادها 
کمیته اخالق پژوهشیتشکیل -3

معاونت پژوهش1397برنامه 



کردنفعالدردانشجویانمشارکتجذب-1
هنریفرهنگیهایکانونوصنفیشورای

آداباجرایمنظوربهریزیبرنامهوطراحی-2
نفعانذیتمامیمشارکتبااخالقینامه

دانشکده

فرهنگی-معاونت دانشجویی1397برنامه 



وهاسازمانپژوهشینیازهایشناسایی-1
وهاسفارشانجاموخصوصیودولتیهایشرکت

هاآنپژوهشیوایمشاورهتقاضاهای

هایکارگاهوهادورهبرگزاریبهبخشیتنوع-2
وحضوریصورتبهتخصصیوآموزشی

الکترونیکی

دانشمحصوالتتولیدوطراحیدرمشارکت-3
تربیتیعلوموشناسیروانحوزهدربنیان

شناسیروانمؤسسه 1397برنامه 



طراحی سازوکارهایی به منظور افزایش جذب -1
ان با تمرکز بر کشورهای فارسی زب)دانشجویان خارجی 

(منطقه
با یکی از حداقل یک رشته مشترک راه اندازی -2

معتبر جهانهایدانشگاه

م داخل و مقیبانک محققان و نخبگان راه اندازی -3
خارج 

2حداقل ) مقیم خارج جذب محققان و نخبگان -4
(نفر

روابط بین الملل1397برنامه 



ا همسو بو علوم تربیتی  شناسیرواندانشکده 
اهداف کالن سومین برنامه راهبردی دانشگاه 

(1400-1396  )

قصد دارد؛

اخالق و مسئولیت پذیری "در راستای ارتقای
راهبردها و اقدامات ذیل را عملیاتی "اجتماعی

.نماید



اخالقدربارۀترویجیوآموزشیهایفعالیتازحمایت
دانشگاهدرایحرفه

مســئولیتارتقــایبــرایالزمســازوکارایجــاد
اصالــتتضمیــن)دانشکدهدرحقصاحباندرپذیری
(ــاهآنجــزوفکــریمالکیــترعایــتاثــر،

نهادهایودانشکدهاعضایداوطلبانۀهایفعالیتافزایش
دانشجویی

و مسئولیت ایحرفهاخالق "به منظور تحقق راهبرد 
اقدامات ذیل در اولویت قرار می گیرد؛"پذیری



سبزفضایسرانۀافزایش
وهاسایتوبدرمحیطیزیستمسائلگنجاندن

هانشریه
پالستیکانواعوکاغذمصرفکاهش
پسماندمدیریتوزبالهبازیافتبهتوجه

حفظ محیط زیست، حرکت به سوی "به منظور تحقق راهبرد
؛اقدامات ذیل در اولویت قرار می گیرد،"دانشگاه سبز



دهدانشکاعضایزندگیکیفیتوسالمتارتقایبهکمک
همگانیورزشتوسعۀ
ارکنانکوعلمیهیاتاعضایحمایتیوتربیتینقشارتقای

پذیرمسئولیتوحمایتیفضایایجاددر

گسترش محیط حمایتی و ارتقای "به منظور تحقق راهبرد
اقدامات ذیل در اولویت قرار می ،"سالمت اهالی دانشگاه

؛گیرد



…سخن پایانی

در پناه الطاف الهی،

بیتی و علوم ترشناسیروانتیم مدیریت دانشکده 
ی هم افزایگیری از رویکرد در تالش است با بهره

اعضاء،خرد جمعی و فکری

و از سوی در دو سال گذشتههایوعدهاز یک سو 
را با مشارکت صاحبان حق 1397برنامه سال دیگر 

.در  دانشکده، محقّق نماید



1397تا پایان سال هابرنامهوهاوعدهچنانچه  
دورۀ بعد مسئولیت کاندیدای ، محقّق نگردد

م بودنخواهو علوم تربیتی شناسیرواندانشکده 

و

ی تصمیم گیری بر عهدۀ اعضااَگر محقّق گردد،  
محترم هیات علمی دانشکده و ریاست محترم 

.خواهد بوددانشگاه 


