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 جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادیاستاد ارجمند 

 محترم دانشگاه تهران ئیسر

 

 اللّه،رحمةسالم علیكم و 

تا  1395شناسی و علوم تربیتی از سال روان ۀدانشكدمدیریت گزارشی از عملكرد  ،با احترام و آرزوی توفیق الهی

اقدامات و  ةآید همشود. آنچه در ادامه میمحترم تقدیم می ةجهت استحضار حضرتعالی و هیأت رئیس 1397

است که با تالش و در سه سال گذشته  گرفتههای انجاماقدامات و فعالیت برخیبلكه  ،عملكرد دانشكده نیست

 ، کارکنان ارجمند و دانشجویان عزیزت علمیأبا مشارکت اعضای محترم هی رئیسه وهمفكری اعضای محترم هیأت 

جایگاه ویژه و نقش و  ةواسطشناسی و علوم تربیتی بهروان ۀهای دانشكدعملكرد و برنامهصورت گرفته است. 

و خوشبختانه و اثرگذار آن در داخل و خارج از کشور از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است فرد همنحصرب

اجرای  ریزی وواسطة تجربة طوالنی و وجود همكاران اندیشمند و فرزانه از توانمندی باالیی برای برنامهدانشكده به

 نحو احسن استفاده شود.شرط آنكه از خرد جمعی بهبه ،خردمندانه برخوردار است ۀامور به شیو

های المللی فعالیتهمكاری و تعامل در ابعاد ملّی و بین ةشناسی و علوم تربیتی در جهت توسعروان ۀدانشكد

 رسالة در( مشاور یا و ی دومراهنما استاد عنوانبه) المللیبین استاد ت. همكاری دوای را انجام داده اسگسترده

و انجام دو پروژۀ تحقیقاتی المللی با دانشگاه تورنتو و دانشگاه پوآتیه فرانسه، بین تحقیقاتی قرارداد دکتری و انعقاد دو

های علمی مشترک دانشكدۀ تواند به گسترش فعالیتکه میبا دانشگاه لوزان سوئیس و دانشگاه یولة سوئد 

های دانشكده الیتعهای دیگر منجر شود، از فالمللی و سازمانهای معتبر بینشناسی و علوم تربیتی با دانشگاهروان

افزایی تواند نقش و مسئولیت ملی خود را با همكاری و همدانشكده و دانشگاه می ترتیبدر این زمینه است و بدین

 های ملی دنبال کند.ظرفیت

دهد، آموزش هایی که همواره باید مورد توجه باشد و شاکلة کیفیت دانشكده و دانشگاه را شكل مییكی از حوزه

آموزشی از جمله مواردی است  ۀهای حوزستورالعمل، فرایند، مكان، منابع انسانی و داست. در این زمینه ساختار

توسط هیأت رئیسه و شورای آموزشی دانشكده بررسی شده و مشمول تغییرات و اصالحات قرار  1395که از سال 

کارشناسی ارشد و دکتری،  ةرشت 4 سرفصل جدید کارشناسی ارشد، بازنگری ةرشت 3 اجرای گرفته است. درخواست

آموزش مجازی در  ةرشت 2 اندازیزندگی برای دانشجویان جدیدالورود کارشناسی، راه هایمهارت کارگاه برگزاری



 گسترش جهت امریه نیروی از آموزش، استفاده ةسامان خصوص در کارشناسان مقطع کارشناسی ارشد، بازآموزی

 شناسی، تشكیلنروا ةرشت و تربیتی علوم ةرشت هایکارگروه جلسات تشكیل و اندازیآموزش، راه هایفعالیت

 روش دروس هماهنگی کارگروه جلسات تشكیل و اندازینامه، راهینیآ تدوین و یادگیری- آموزش ةکمیت جلسات

و  گفت جلسات برگزاری و غیرایرانی برای دانشجویان مشاور دانشجویی، انتخاب کارگروه آمار، تشكیل و تحقیق

 تراکت همراهبه آموزشی هایهنامینیآ CD ةدانشكده، ارائ درخشان استعداد دانشجویان امور مشاور شنود، انتخاب

 دانشجویان معرفی و دکتری، بررسی ةمصاحب و آزمون جدیدالورود، برگزاری دانشجویان پذیرش زمان در آموزشی

 ةکلی جدیدالورود دانشجویان ۀپروند تشكیل و نامثبت ارشد، پذیرش، کارشناسی آزمون بدون درخشان استعداد

 -آموزشی شورای برگزاری ترفیع، جلسات برگزاری و علمی هیأت یاعضا ترفیع هایپرونده تحصیلی، بررسی مقاطع

 و تاریخ ةرشت ارشد کارشناسی هایرشته بازنگری دانشكده، ارسال خاص موارد کمیسیون و تكمیلی تحصیالت

 ةاز جمل ،سالمت شناسیروان ةرشت دکتری و عالی آموزش ریزیبرنامه و مدیریت ةرشت و پرورش و آموزش ةفلسف

افزایش  موجبتر معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی همراه نظارت دقیقبه مذکوراین اقدامات است. اقدامات 

نظم و  یتر مصوبات و قوانین آموزشی و به عبارتدقیق یو اجرا هاهرضایت ارباب رجوع، کاهش تأخیر در اعالم نمر

 انتظام بهتر امور آموزشی در دانشكده شده است.

پژوهشی داخلی و خارجی  -پژوهش در دانشكده با ترغیب به انتشار مقاالت در نشریات معتبر علمی یتوسعه و ارتقا

همراه پژوهش به ۀای در حوزی کاربردی و همچنین تعمیق اخالق حرفههاارتباط با جامعه در قالب پژوهش ةو توسع

 و ملی دفاع دانشگاه ناجا، با نامهتفاهمامضای  است.ی پژوهشی دانشكده هاقبلی از اهم فعالیت ۀارد ذکرشدمو

 پژوهش، برگزاری و اخالق ةکمیت اندازیکاربردی، راه طرح 20 اجرای و ، انعقاد(ره)خمینی امام المللیبین فرودگاه

و  درمانیالمللی روانبین ۀمادر، کنگر جایگاه و نقش ملی شناسی، همایشروان ملی ۀکنگر ی سومینهاهمایش

 دانشجوی ةنامپایان 20 نمونه، و پژوهشگر 11برجسته،  پژوهشگر 9تهران ) دانشگاه پژوهش ۀجشنوار در رتبه کسب

 و تحقیقات علوم وزارت ۀجشنوار دانشكده برای پرونده از استادان 70 ، بررسیهانامهنمونه در بخش رساله و پایان

 ابالغ و اخالق کُد علمی، دریافت سخنرانی مورد 39سینا، ابن ۀجشنوار برای از استادان پرونده 3 فناوری، بررسی

 در مورد شرکت 34بهداشت،  وزارت از اخالق ةکمیت پرتال ایجاد اخالق، پیگیری ةجلسات کمیت آن، برگزاری

شناسی و روان ةی مؤسسهاکلینیك بنیادی، طرح 15ششم، تصویب  نوع طرح 51المللی، تصویب های بینهمایش

 هایآزمون اجرای جلسه 175 پزشكی،روان ةجلس 277 درمانی، ةجلس 3774 درمانگر، 29 علوم تربیتی با

 ایمشاوره خدمات ساعت 450 ةجاری، و ارائ سال نخستة ماه شش در مراجعه ۸۸۸ پذیرش تعداد و شناختیروان

شناسی و علوم روان ةمؤسس هایرفتاری، همكاری کلینیك و یادگیری اختالالت ةزمین در کنندگانمراجعه به

 و مشاوره و شناسیروان هایدر رشته دکتری و ارشد تحصیلی هایدوره دانشجویان کارورزی آموزش تربیتی در

 نظارت تحت عمومی و تخصصی پژوهشی و آموزشی کارگاه ۸0دکتری، برگزاری  هایرساله و هانامهپایان انجام

شماره در  11مقاله در  99ها، چاپ نفر در این کارگاه 3500علوم تربیتی و شرکت بیش از  شناسی وروان ةمؤسس

 پژوهشی قرارداد انعقاد دانشگاه، مجالت ةسامان روی بر آن بارگذاری شناختی وروان کاربردی هایپژوهش ةفصلنام



 -حسی ادراک و حافظه در موضوعات، جدید یهاآزمون به سنجیروان آزمایشگاه سامان، تجهیز ةبیم شرکت با

 دکتری هایرساله و هانامهپایان و پژوهشی هایطرح اجرای در بیرونی و داخلی پژوهشگران با همكاری و حرکتی

عنوان کتاب التین،  60عنوان کتاب فارسی و  650تعداد  آزمایشگاه، خرید در شناختیروان هایآزمون از استفاده با

 اوراکل پایگاه روی برها نامهپایان شناختیشده، بارگذاری اطالعات کتابی خریداریهاسازی کتابساماندهی و آماده

 ةکتابخان در شناسیروان مختلف هایرشته دانشجویان به امانت کتاب ةارائ خدمات و دانشگاه هاینامهپایگاه پایان و

 .استاین اقدامات ة شناسی و علوم تربیتی از جملروان ةمؤسس تخصصی

اشاره های دانشكده و موضوع خیّرین و نیكوکاران یكی مرمت فضاها و ساختمان ،در اینجا به دو موضوع مهم دیگر

در طول این دوره بازسازی  .ساختمان شمالی و جنوبی است دوشناسی و علوم تربیتی دارای روان ۀدانشكد .شودمی

های هوشمند، ویدئو های آموزشی و درسی به تختهعمیرات الزم و تجهیز فضای آموزشی از جمله تجهیز کالسو ت

 ۀگرفته در حوزهای انجاماست. از دیگر اقدامات و فعالیت انجام گرفتهپروژکتور، صندلی و دیوارکوب کردن دیوارها 

 برگزاری انسانی، نیروی ساختار فناوری، اصالح هایتزیرساخ روزرسانیهند از بااداری و مالی در دانشكده عبارت

 استادان مدعو، افزایش یهانامهپایان داوری و التدریسحق جوان، پرداختی اعضای هیأت علمی برا آموزشی کارگاه

سازی بهینه یهافعالیت و تعمیرات جاری، انجام یهاهزینه کاهش درآمدی، منابع آموزشی، افزایش تجهیزات

ی هامحوطه، تعمیرات بخش سازیزیبا اقدامات و سبز فضای ورزشی، احیای فضاهای مانند تجهیز ساختمانی

پرداخت مبلغ  ،1395التدریس در سال ریال بابت حق 32۸/564/1۸6/4مختلف دانشكده، پرداخت مبلغ 

التدریس حقریال بابت  695/466/132/1، پرداخت مبلغ 1396التدریس در سال ریال بابت حق 010/91۸/۸26/2

 ریال است. 210۸31913۸7. میزان بدهی دانشكده در حال حاضر مبلغ 1397در سال 

حساب آورد، فرد برای دانشكده و دانشگاه بهمنحصربه ةموضوع دیگر که بایسته است بدان اشاره کرد و آن را سرمای

با  است.وم تربیتی و دانشگاه تهران شناسی و علروان ۀآموختگان، خیّرین، واقفین و دوستداران دانشكدوجود دانش

تر شدن بخش خیرین و واقفین ارتباط بسیار بهتری با این عزیزان و دیگر تشكیل بنیاد حامیان دانشكده و فعال

منظور تعامل دانشكده و دانشگاه و جامعه که یكی از سازوکارهای مهم دانشكده به استگیری خیرین در حال شكل

 ی بسیار بیشتری به دانشكده و دانشجویان صورت خواهد گرفت.هاك، کماین بنیاد ةاست. در سای

ها برای عضویت در کادر هیأت ترینها و شایستهجذب بهترین ،آنچه در دانشكده و دانشگاه نقش محوری دارد

 ۀدانشكد است و المللیسطح ملی و بین رقابتی در یحقیقت فرایند در یت علمأست. جذب نخبگان هیاعلمی 

 .کرده استجذب یازده نفر از این نخبگان را  1397تا  1395شناسی و علوم تربیتی از سال نروا

های دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و ارائة خدمات دانشجویی ، توجه جدی به فعالیتگرفتههای انجامبراساس بررسی

توسعة فضاهای ورزشی و دیگر و فرهنگی مانند تغذیه، سلف سرویس غذاخوری، تربیت بدنی، خوابگاه، اینترنت، 

های منظور توسعة فعالیتطی این مدت به امور رفاهی، از جمله اقداماتی است که دانشكده دنبال کرده است.

 مهم و ارزشمندی از جمله ها و مراسمهای دانشجویی، برنامههای علمی، تشكلفرهنگی و ورزشی در قالب انجمن

های آموزشی در و کالس ورزشی، مسابقات مسابقات در کارکنان و انتوسط دانشجوی قهرمانی یهامقام کسب



 کارگاه 15 دانشجویی، تعداد کلوپ ورزشی و باشگاه اندازیهای ورزشی برای دانشجویان و کارکنان، راهرشته

 و اکران مورد فیلم 17 دانشجویان، پخش از گروه 5 برای التحصیلیفارغ دانشجویی، جشن اردوی 5آموزشی، 

دانشجویی،  آزاد مباحث مورد سلسله ۸تخصصی علمی،  نشست 5علمی،  سخنرانی 25کتاب،  نمایشگاه 4ند، مست

 دانشجویان، برای گام به گام سالمت رویپیاده فرهنگی و برگزاری برنامة و مورد جشن 7دانشجویی،  مورد میزگرد 2

خود نشان از بلوغ هرچه بیشتر جامعة علمی، در کمال آرامش و متانت اجرا شد که  هیأت و اعضای کارکنان

 .دارد دانشجویی در دانشكده و دانشگاه

 سههای مهم مدیریت دانشكده در از دغدغه، توجه به وضعیت دینی، اخالقی و فرهنگی دانشجویانعالوه بر این 

یزی و نیز گرثر بر دینؤدقیق علمی عوامل م ةسال گذشته بوده است. در این زمینه تالش شد در چارچوب مطالع

هایی شده، برنامهمندی از نتایج این مطالعه و با عنایت به عوامل استخراجکننده استخراج شود. با بهرهعوامل حمایت

هایی با عناوین ترین آنها برگزاری کالسمنظور ارتقای دینداری دانشجویان تدارک و اجرا شد که یكی از مهمبه

های زندگی شناسی و علوم تربیتی و همچنین کارگاه مهارتی و اخالق در رواناانسان از دیدگاه اسالم، اخالق حرفه

ها در یك قالب علمی، وضعیت دینداری شناسی دینی بوده است. پیش و پس از برگزاری این کالسبر اساس روان

اری در های آم( سنجش شد. تحلیل1392دانشجویان با استفاده از مقیاس دینداری )خدایاری فرد و همكاران، 

های آن شامل باورهای دینی، رفتارهای لفهؤمورد کالس انسان از دیدگاه اسالم نشان داده است دینداری کل و م

 (.  زیردینی و عواطف دینی افزایش معنادار داشته است )شكل 

 
 ها پیش و پس از آموزشکننده در کالسهای دینداری دانشجویان شرکتلفهؤدینداری کل و م ةمقایس

 



های منظور فهم دقیق وضعیت دینداری دانشجویان در بدو ورود به دانشكده و پس از آن، ورودیهمچنین به

مقیاس دینداری در دو نوبت در ابتدا و انتهای سال تحصیلی با استفاده از فرم کوتاه 1396و  1395های سال

های معتبر شهر و علوم تربیتی دانشگاهشناسی های روانهای همتراز در یكی از دانشكدهسنجش شده و با ورودی

های توضیح است مقیاس دینداری مورد استفاده، از حیث مبانی نظری و ویژگی شایاناند. تهران مقایسه شده

تواند اطالعات دقیق و مهمی سنجش دینداری است و می ةترین ابزار موجود در زمینسنجی معتبرترین و دقیقروان

دانشكدۀ های ورودی کهنشان داد نتایج های آن در اختیار قرار دهد. لفهؤم وضعیت دینداری وخصوص در 

های لفهؤدانشگاه تهران در مقایسه با گروه کنترل همتراز از لحاظ دینداری کل و نیز مشناسی و علوم تربیتی روان

 آن در سطح باالتری قرار دارند. 

همكاران محترم پیشرفت دانشكده مرهون تالش تیمی کلیة به این موضوع اشاره کنم که دانم در پایان الزم می

کارکنان اداری و همچنین همكاری صمیمانة و  کارشناسان ،هیأت علمیمحترم اعضای  اعضای هیأت رئیسه،

 پرداخت تأخیر درها، و مسئولیت کلیة نارسایی رو صمیمانه از همة آنها سپاسگزارماست، ازاین دانشجویان

کنم. امیدوارم و رسماً عذرخواهی می پذیرممیدر دانشكده را شخصاً امكانات رفاهی  بودن کافیناو  هاالتدریسحق

-با انجام اصالحات ساختاری و برنامه ،شد خواهد ایشان واگذار عهدۀ هر یك از اساتیدی که مسئولیت دانشكده به

های موجود، روابط صمیمانه، بر رفع چالشعالوهبا تأکید بر سومین برنامة راهبردی دانشگاه، های کارشناسانه و ریزی

محوری با همة عزیزان، اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان که در این مدت صادقانه، ارزشی و اخالق
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