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◙  

در نشستی با روابط عمومی دانشگاه تهران به تشریح  ۶۹۳۱آذر  ۲۲ مسئوالن برگزاری دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
ما به این همایش در درجه اول  دبیر علمی دومین همایش، با بیان اینکه نگاه ،السادات حسینی دکتر افضلهای همایش پرداختند.  برنامه

های خاص است؛ برای مادر به عنوان یک فرد اثر گذار در جامعه  این همایش دارای ویژگی»یک نگاه معنوی و بعد علمی است، گفت: 
دری از مفهوم ما»وی خاطر نشان کرد:  «.جایگاه رفیعی باید قائل شویم. اعتقاد من بر این است فردای جامعه ما در دست مادران است

دکتر  «.تواند در ارتباط با مادر قرار گیرد، باید بررسی شود ابعاد مختلف جامعه شناختی، روانشناختی، حقوقی و مسائل دیگری که می
شویم کافی است دریابیم که جایگاه زن در آن جامعه کجا قرار دارد. عقب افتادگی یا توسعه  وقتی وارد یک جامعه می»حسینی افزود: 

دبیر علمی دومین همایش با عنوان اینکه این همایش دارای چهار نشست است،  «.نظر من در این قضیه علت و معلول است یافتگی به
نشست حقوقی با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نشست اجتماعی با همکاری دانشکده علوم اجتماعی، نشست سالمت »گفت: 
  «.نشکده روانشناسی و علوم تربیتی است، در راستای همایش برگزار خواهند شدچنین نشست تربیتی که جایگاه آن در دا و هم

وی با اظهار اینکه این همایش پنج محور دارد و در تمامی محورها پذیرش مقاله داریم؛ مراقبت و سالمت، تربیت و خانواده، اقتصاد و 
ها و  پس از پذیرش مقاله»دکتر حسینی در ادامه افزود:  د.اشتغال، فرهنگ و جامعه و نظام حقوقی را از محورهای این همایش برشمر

داوری آنها در همایش، به صورت پوستر ارائه خواهد شد و حتی یکسری از مقاالت برجسته در مجالت علمی پژوهشی به چاپ خواهد 
وی در توصیف اعتبار  «.یجاد کندرسید. البته تمامی تالش ما این است که این یک همایش اثرگذار باشد و حرکت مثبتی را در جامعه ا

 «.به ثبت رسیده و اعتبار همایش از بعد علمی کامل و دقیق است SID و ISC ،این همایش در پایگاه استنادی»ت: علمی همایش گف
برگزاری های مادی و معنوی مدیر عامل بنیاد مادر برای  دبیر اجرایی دومین همایش، ضمن قدردانی از حمایت ،پور دکتر محمد جوادی  

های  ها در رشته شود که تمرکز اکثریت آن ها برگزار می های متعددی در دانشکده همایش»مشترک این همایش در دانشگاه تهران گفت: 
وی  «.خواهد از زوایای دیگری به موضوع و جایگاه مادر بپردازد های دیگر است و می علمی است. این همایش کامالً متفاوت از همایش

ایم تا در این  ها دعوت کرده ها و نهادهای مختلفی وجود دارد که با موضوع مادر در ارتباط هستند، که ما از آن سازمان» اظهار داشت:
همایش سهیم شوند. این همایش درصدد است یک تبیین علمی درباره نقش مادر در ابعاد مختلف ارائه دهد و به موضوع و نقش مادری 

تر  ها این کار متفاوت ها و کارگاه ها، نشست با ارائه سخنرانی»بیر اجرایی دومین همایش در ادامه افزود: د «.های مختلف بپردازد در حوزه
ایم که معموالً کارهای دانشگاهی و آکادمیک هستند و ممکن است دغدغه جدی برای  های دیگر ما منتظر مقاله خواهد شد. در همایش

ها و سفارش مقاالت و تبیین  بر این است که سطح همایش را با برگزاری نشست خروجی در جامعه نداشته باشند. تالش دانشکده
های مختلف و افرادی است که در این زمینه کار  تر ارتقا دهد. کار دانشکده و همایش ترکیبی از کار علمی و ارتباط با سازمان دقیق

 «.های خوبی را به دست آوریم اند تا بتوانیم خروجی علمی کرده
در »شود، گفت:  بنیانگذار و مدیر عامل بنیاد مادر با بیان اینکه این دومین همایش است که برگزار می ،غالمرضا محمدی مهندس   

مقاله انتخاب شد که به دو زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسیدند و امیدواریم  ۵۵مقاله دریافت کردیم که  ۶۵۱همایش اول در شیراز، 
با پنج دانشگاه معتبر ایران برای برگزاری  ۶۰۵۵وی با اظهار اینکه ما تا سال  «.تر برگزار شود ران موفقهمایش امسال در دانشگاه ته

بعد از برگزاری آخرین همایش به بهترین برگزارکننده جایزه نفیسی از طرف بنیاد مادر اهدا خواهد شد. »نامه داریم، افزود:  همایش تفاهم
 «.بورسیه داده است تا دانشجویان در زمینه اهداف و منشور بنیاد مادر بتوانند تحصیل کنند ۲۵مجموع  این بنیاد به پنج دانشگاه کشور در

اعتقاد ما بر این است که هم توده مردم را باید از »ها عنوان کرد:  بنیانگذار و مدیر عامل بنیاد مادر با اشاره به جنبه علمی این همایش
 «.ها و معضالت را بررسی و در نهایت ارائه طریق کنیم یابی، چالش از نظر علمی بتوانیم با ریشهجایگاه و نقش مادر آگاه سازیم و هم 

شود. مهلت ارسال  برگزار می دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در ۶۹۳۱اسفند  ۶۱و  ۶۱دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، 
 ۲                        تعیین شده است. ۶۹۳۱یکم دی  چکیده مقاالت
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 لومع و شناسی روان دانشکده ، رئیسدکتر محمد خدایاری فردبه گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این نشست خبری 

 انتخاب که شده مطرح زیادی محورهای کنگره این برگزاری برای. است شناسان روان بزرگ گردهمایی یک کنگره این»: گفت یتربیت
شناسی و مشاوره ایران  شناسی سراسر کشور، سازمان نظام روان های روان یدانشکدهرؤسا هایی است که با اساس مشورت بر محورها این

 «.ظر صورت گرفته استشناسان صاحب ن و روان
شود آینده و  ما معتقدیم فردی که متولد می»شناسی اجتماعی است، افزود:  وی با بیان اینکه اولین محور این کنگره بحث روان

 بینی توان پیش شود را می ای که تشکیل می چنین خانواده  بینی کرد. هم توان پیش آید را می هایی که برای این فرد به وجود می بحران
شوند از این  اند که اگر دو نفر با ازدواج دچار مشکل می شود یا خیر و به همین خاطر مشاوره ازدواج را گذاشته کرد که آیا دچار بحران می

آید را  هایی که در جامعه به وجود می برای جامعه هم به همین صورت است بحران»دکتر خدایاری فرد افزود:  «.اتفاق پیشگیری کرد
 و تهاجمی رفتارهای مدیریت گیرد، می قرار سرأ شناسی اجتماعی در بینی و پیشگیری کرد. بنابراین وقتی بحث روان شیتوان پی می

 اجتماعی های زمینه در شناسان روان بررسی اساس بر این البته و شود می داده قرار سرأ ن کنفرانس و درای تم اجتماعی امنیت ارتقای
شناسان است.  یکی از اهداف این کنگره اعتماد به دانشگاه و روان»و علوم تربیتی خاطر نشان کرد:  شناسی رئیس دانشکده روان .«است

های علمی  کار های اجتماعی کمک کنند. برای حل معضالت و مشکالت راه ها درخواست شود تا در حل مسائل و بحران باید از دانشگاه
 «.وجود دارد

پرخاشگری، رفتار »شناسان ایران، نیز در این نشست خاطر نشان کرد:  کنگره ملی رواندبیر علمی سومین  دکتر هادی بهرامی،  
 جدی زمینه این در آمارها همتأسفان های اجتماعی است که با آنها درگیر هستیم. تهاجمی و مناسبات ناسالم در سطح اجتماعی از آسیب

ای مبتنی بر تعاون و همکاری داشته باشیم، باید تربیت  زه و جامعهاگر ما داعیه این را داریم که یک جامعه پاکی»وی افزود:  .«است
همین دلیل تم اصلی این کنگره  آمیز را هم یاد بگیریم. به های الزم برای مدیریت رفتارهای خشونت ها و یادگیری زمینه اجتماعی آدم

سبات مواجهیم و بنابراین فراگیر است و شامل همه مدیریت رفتارهای تهاجمی و ارتقای امنیت اجتماعی است. ما با خشونت در همه منا
این کنگره یک نشست دانشگاهی بین همه کسانی است که احساس »دکتر بهرامی تصریح کرد:  «.شود رفتارهای اجتماعی می

های  همه دانشگاهداور از  ۱۵محور منتشر شده است و  ۶۵شود. فراخوان کنگره در  اسفند برگزار می ۶۶تا  ۳کنند و از روز  مسئولیت می
دبیر علمی  «.شود اسفند آغاز می ۳صبح روز  ۰:۹۵اند. افتتاحیه از ساعت  کشور مسئولیت داوری مقاالت این کنگره را برعهده گرفته

 و دانشگاهی استادان شناسی، روان نظام سازمان فعلی و سابق رؤسای حضور با تخصصی لپن چندین برنامه ویژه و»کنگره اظهار داشت: 
 .«شد خواهد برگزار که شده دیده تدارک نیز حوزه این بنظرانصاح

های اجرایی کشور ارسال شده  مدیر اجرایی کنگره با اظهار اینکه فراخوان این کنگره به همه نهادها و سازمان پور، دکتر محمد جوادی  
حاصل آید که بتواند نیازهای جامعه را برطرف ایم تا تنوع دانشگاهی در این کنگره افزایش یابد و یک خروجی  سعی کرده»است، گفت: 

ها حرف دارند  برای پیشگیری و مدیریت رفتارهای تهاجمی، دانشگاه»وی افزود:  «.ها و نهادها را حل کند و مشکلی از مشکالت سازمان
استادان، دانشجویان و ها نیز همکاری الزم را داشته باشند. هدف اصلی ما افزایش مشارکت در سطح  ها و دستگاه و باید سازمان

دار هستیم که بتواند مشکلی را حل کند و امیدواریم این  هاست. ما به دنبال یک بحث علمی مؤثر نتیجه برداری از نتایج این فعالیت بهره
های  انشگاهشناسی د های آموزشی روان شناسی ایران با همکاری گروه سومین کنگره ملی روان «.همراه آورد ای را به کنگره چنین نتیجه

 .شد خواهد برگزار تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده در ۶۹۳۱ اسفند ۶۶تا  ۳سراسر کشور از 
۹ 
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 جلسه حاميان دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران برگزاری دومين    ◙         
 
 

   
علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور جنااب آقاای   دومین جلسه بنیاد حامیان دانشکده روان شناسی و 

دکتر کمره ای رئیس هئیت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه، رئایس و اعضاای هیئات رئیساه دانشاکده،      
، اعضای هیئت علمی و تعدادی از خیرین در اتاق شورای دانشکده تشکیل گردید. در این مدیران گروه

سنامه پیشنهادی بنیاد حامیان دانشکده و تشکیل خصوص تشکیل هیئت موسس، بررسی اسا جلسه در
شورای عمومی بنیاد حامیان بحث و بررسی شد. پس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضاء، اساسانامه  

 پیشنهادی تصویب شد و شورای عمومی حامیان دانشکده انتخاب شدند.

 
 

ی سراسر کشور در بیانیه روسای دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه ها  ◙

 حمایت از اقدامات اخیر وزارت آموزش و پرورش
 

تصمیم ارزشمند و منطقی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش در جهت حذف 
هرگونه آزمون ورودی برای مدارس پایه ی هفتم، همچنین حذف آزمون های ورودی موسسات و 

ابتدایی بارقه امید را در جامعه علمی کشور به ویژه اساتید  استفاده از کتاب های کمک آموزشی در دوره
و متخصصان علوم تربیتی و روان شناسی ایجاد کرد، این تصمیم درست و علمی به لطف و عنایت الهی 
جریان تعلیم و تربیت را در بنیادی ترین دوره تحصیلی احیا خواهد کرد و با حذف فشار ناشی از استرس 

 رصت خالقیت، شادابی و نشاط را برای کودکان این سرزمین فراهم خواهد کرد.آزمون های متعدد، ف

ما روسای دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های سراسر کشور از این اقدام ارزشمند  
استقبال کرده و از آن حمایت می کنیم. بدون شک این حرکت قاطع سرآغاز تحوالت اساسی در 

بنیادین و برنامه درسی ملی در نظام آموزش و پرورش است. به امید روزی که همه  راستای سند تحول
کودکان ایران در فضایی برابر از فرصت های یاددهی و یادگیری، از آموختن لذت ببرند و برای زندگی 

 آماده شوند.
 دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی سراسر کشور دبیرخانه دائمی روسای

۰ 
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             نشست روسای دانشکده های روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه های سراسر کشور 
 

 
در  ۲۰/۶۵/۶۹۳۱گردهمایی مدیران دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه های سراسر کشور در روز یکشنبه مورخ 

. در این گردهمایی مدیرانی از دانشگاه های شیراز ، اصفهان، محل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید
اهواز، بیرجند، الزهراء، عالمه طباطبائی، شهید بهشتی، خوارزمی و اعضای هیأت رئیسه و مدیران گروههای آموزشی دانشکده روان 

قبلی مقرر شد که دبیرخانه دائمی شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران حضور داشتند. در این گردهمایی بر اساس مصوبات نشست 
روسای دانشکده ها در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل و قبل از برگزاری نشست ها، هماهنگی برای 

و  تعیین دستور جلسه و سایر فعالیت های مشترک انجام گیرد. افزون بر این، جناب آقای دکتر شمشیری رئیس دانشکده علوم تربیتی
 روان شناسی دانشگاه شیراز گزارشی از نشست دانشگاه شیراز و اقدامات صورت گرفته و همچنین بیانیه نشست را قرائت نمودند.

 
 مراسم اهدای جايزه علمی استاد دکتر عليمحمد کاردان مينهشتبرگزاری     ◙        

 

  
هشتمین مراسم اهدای جایزه علمی استاد  سرای ارسباران  نگفرهموسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با همکاری 

رساله برتر در  ۰دکتر علیمحمد کاردان را با تجلیل از استاد پیشکسوت جامعه شناسی ایران، غالم عباس توسلی و اهدای جوایز به 
س جمهور و رییس سازمان انرژی با حضور علی اکبرصالحی معاون ریی ۳۱ماه دی۶۶دوشنبه حوزه علوم تربیتی و روانشناسی در روز 

اتمی ایران، حجت االسالم محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطالعات، احمد احمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رییس 
مراسم، احمد مسجدجامعی عضو  وری اردکانی رییس فرهنگستان علوم، غالمعلی افروز روانشناس و دبیراانتشارات سَمت، رضا د

 ر تهران، محمد امین قانعی راد استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خانواده دکتر علیمحمد کاردانشورای شه
در پایان این مراسم از مقام علمی استاد غالم عباس توسلی از سوی چهره های فرهنگی و  .کرد سرای ارسباران برگزار  در فرهنگرا 

سیدمحمود دعایی، رضا داوری اردکانی، غالمعلی افروز، احمد احمدی، محمدامین قانعی راد، محمد علمی کشور همچون احمد مسجدجامعی، 
جایزه علمی استاد برندگان هشتمین  .صالحی )معاون رئیس جمهور(  و محمدعلی نجفی شهردار تهران با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد

از دکتر زهرا رحیمی ( ۹ دانشگاه الزهرا از دکتر مهناز قیاسی( ۲ دانشگاه تهران از یدکتر حسین نادعل (۶ :دکتر علیمحمد کاردان عبارتند از
 دانشگاه تهراناز دکتر منصوره فضیلتی ( ۰ دانشگاه تربیت مدرس

۵ 
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 شناسی ايران سومين کنگره ملی روان یبرگزار  ◙
 شناسی روان دانشکده دکتر محمد خدایاری فرد، رئیسره به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در ابتدای مراسم افتتاحیه این کنگ  
دلیل وجود بیش از حد  د، شیوع اختالالت روانی و رفتاری در اقشار مختلف جامعه بهده می نشان تحقیقات»: گفت یتربیت علوم و

های کالمی و  های اجتماعی، پرخاشگری عصبانیت»وی افزود:  «.های سنگین جامعه افزایش یافته است استرس، ناکامی و تنش
آمیز در سطح جامعه در حال افزایش است. از دست رفتن سرمایه اعتماد اجتماعی و از بین رفتن اعتماد به  رفتاری و رفتارهای خشونت

های رسمی، فاصله  پیرامون، رسانه های قومی، مرکز به های خاموش جامعه مانند گسل اجزای مختلف حاکمیت به وجود آمده و گسل
رئیس  «.طبقاتی و شکاف نسلی فعال شده است، که امید دارم این کنگره بتواند همه این مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دهد

ا به اندیشی مسائل ر ما در محیط علمی و دانشگاهی هستیم و باید با آزاد»شناسی و علوم تربیتی خاطر نشان کرد:  دانشکده روان
هایی که برای افراد  بحران»دکتر خدایاری فرد بیان کرد:  «.همراه آورد ای مطرح کنیم که نتایج آن در جامعه کاربرد اساسی را به گونه

بینی  افتند قابلیت پیش هایی هم که در جامعه اتفاق می بینی است. بر این اساس ما معتقدیم بحران های قابل پیش آید، بحران وجود می به
 «.پیشگیری را دارند، البته به شرط آنکه خوب مدیریت شوندو 
شناسی از  نیز در این نشست به مقوله رواندکتر سید احمد رضا خضری، مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی    

وده و.همه متخصصان، متفکران و شناسی از دیرباز مورد توجه ب موضوع روان»دیدگاه تاریخی و رویکرد دانشگاه تهران پرداخت و گفت: 
با وجود این نگاهی »وی افزود:  «.اند که این رویکرد در آثار آنها نیز منعکس شده است  شناسی نظر داشته اندیشمندان ما به حوزه روان

دانشگاه تهران ادامه  ویژه النفس در دوره جدید هم با حضور استادان دانشگاه به که از دیر باز بوده است، خوشبختانه فضل تقدم به علم
اند، یاد  های بسیاری داشته عنوان دو بنیانگذاری که تالش توان از مرحوم دکتر سیاسی و دکتر هوشیار به داشته و در این عرصه می

های گوناگون شده و در اجتماع، مدیریت و سیاست  شناسی وارد عرصه امروزه روان»مشاور رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد:  «.کرد
نفعان و مخاطبان فراوانی دارد و ما نیازمند کارهای دقیق علمی و پژوهشی مفیدی در این عرصه  شناسی ذی ای باز کرده است. روانج

دکتر خضری با اشاره به مباحث مختلف مطرح شده در این کنگره به تبیین رویکرد دانشگاه در این زمینه پرداخت و در پاسخ  «.هستیم
های اجتماعی بر عهده دانشگاه است یا خیر، تصریح کرد:  ه در این حوزه چیست و آیا حل مشکالت و ناهنجاریبه اینکه وظیفه دانشگا

تواند وارد شود. وظیفه دانشگاه تولید محتوا، علم، تربیت متخصصین و مدیران  در بخشی از مسائل مربوط به این حیطه دانشگاه می»
ها  چنین وظیفه دانشگاه برگزاری اینگونه گردهمایی هم»وی در ادامه بیان کرد:  «.ستشناخته شده و آگاه و تحویل آنها به جامعه ا
هکار مناسب ارائه دهند و در جاهایی هم که الزم است  ها و دیدگاهای خود را بیان و راه است، تا استادان در آن تضارب آراء کنند، ایده

ما باید تجارب دنیا را مالحظه کنیم و یا اینکه حداقل به »تهران اظهار کرد:  مشاور رئیس دانشگاه «.سازی کنند کارها را پیاده این راه
یافتند و این  های مفقوده را می کردند، حلقه ها را مدیریت می تاریخ خود بازگردیم تا دریابیم که در گذشته به چه صورت این بحران

  «.شدند ه میهای مختلف را به هم وصل و در نهایت پاسخگوی نیازهای جامع  مدیریت

عنوان یک جامعه کوچک است و ما با همین مسائل در دانشگاه هم روبرو هستیم،  دکتر خضری در ادامه با بیان اینکه دانشگاه تهران به
آْیند و این دانشجویان نمایندگان همان جامعه هستند و آنچه در جامعه  دانشجویان از سراسر کشور به این دانشگاه می»خاطرنشان کرد: 

عنوان نمادی برای دیگران قرار داده  تواند به شود، می آورند و اینکه چگونه این دانشگاه اداره می جود دارد را همراه خود به دانشگاه میو
شناسی و علوم  ویژه دانشکده روان با توجه به مسائلی که جامعه با آن روبروست باید مراکز دانشگاهی ما به»وی در ادامه افزود:  «.شود
شناسی قرار گرفتیم، اما  های قدیمی روان شناسی تغییر دهند. ما همچنان در قالب رشته های روان تی دیدگاهشان را نسبت به رشتهتربی

 «.شناسی تربیت شود های دیگر هم متخصص روان ای هستیم و در این زمینه باید در حوزه رشته های بین امروز نیازمند ایجاد رشته
جهان متالطم امروز درگیر مشکالتی است که آمارها چهره »نیز در ادامه این مراسم گفت:  ر علمی همایشدکتر هادی بهرامی، دبی  

گیرد و  های مختلف خود قربانی می کنند. خشونت و رفتارهای تهاجمی متاسفانه در شکل ای منعکس می آن را به نحو نگران کننده
ظهور خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه در سطح بین فردی، در اقدامات وسیع »وی افزود:  «.دفاع غالباً اولین قربانی آن هستند مردم بی

دبیر علمی  «.گیری تهاجم سازمان یافته نظامی در دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر مردم را درگیر کرده است تروریستی و یا در شکل
وقوع خشونت »از یک آسیب بنیادین در رنج است، اظهار کرد: دهد که در مجموع جهان  همایش با بیان اینکه شواهد آماری نشان می

هزار  ۵۵۵کشی در یکساله جهان، آمار نگران کننده  هزار نفری بر اثر قتل و آدم ۰۱۵درصدی در هند، آمار تکان دهنده مرگ و میر  ۳۲
ی بنیادین در زندگی اجتماعی نوع بشر ها دهند، از جمله بحران درصد آن را کودکان تشکیل می ۰۶آزار جنسی در آفریقای جنوبی که 

 ۱                                                                           «.است
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ای هستند که در قالب  یافته های سازمان ها، خشونت بدترین نوع خشونت»یافته افزود:  های سازمان دکتر بهرامی با اشاره به خشونت
، سخن گوییم. «بحران مدنیت انسان»ما باید از بحران بزرگی به نام  ۲۶جهان در حال وقوع است و در قرن جنگ و تروریسم در 

تر قدرت ویرانگری خود را توسعه داده است، اما از تامین منابع الزم برای   های پیشرفته  انسانی که با تجهیز روزافزون خود به سالح
اگر چه شرایط »وی در ادامه سخنان خود یادآور شد:  «.المللی ناتوان است یتاً ملی و بینبازدارندگی در سطح فردی و اجتماعی و نها

هایی  کاهد. ما نیز در بخش المللی چندان باال نیست، اما این موضوع از حساسیت آن در جامعه ایرانی نمی کشور ما در بین آمارهای بین
 «.تر دست یافت ازوکارهایی هستیم تا بر اساس آن بتوان به امنیت مطلوباز زندگی خود در سطوح مختلف نیازمند ترمیم و ارتقای س

درصدی خشونت  ۲۵وقوع حدود »کنند، گفت:  دبیر علمی همایش با عنوان اینکه در ایران آمارها مقادیر متفاوتی را گزارش می
می از زنان در زندگی خود خشونت کالمی و دهد که تقریباً نی چنین برآوردها نشان می خانوادگی در این زمینه قابل توجه است. هم

دکتر بهرامی در  «.اند. با توجه به این آمارها ضروری است که برای این موضوع مهم اقدام ملی صورت داده شود عاطفی را تجربه کرده
ها در  صول این تالشمح»، افزود: ی برپایی این گردهمایی تالش کردهپایان سخنان خود با تصریح اینکه دبیرخانه کنگره یکسال برا

 «.مقاله به صورت پوستر بوده است ۶۱۱مقاله و ۱۵نشست علمی برای ارائه  ۶۲ قالب پنج نشست تخصصی ،
های  اگر یک نگاه عالمانه به معنای دقیق کلمه به ریشه»گفت:  شناسی و علوم تربیتی دکتر غالمعلی افروز، استاد ممتاز دانشکده روان  

های شخصیتی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن را که رفتارهای تهاجی دارند، مورد  مع مختلف کنیم و خصیصهرفتارهای تهاجمی در جوا
شناختی به  همین منظور باید با نگاه روان به»وی افزود:  «.بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که ریشه اصلی آن در بحث روانشناختی است

ساز باشند، اما عامل اصلی محسوب  توانند زمینه کالت اقتصادی، فقر و بیکاری میاین مسئله ورود کرد. گرچه عواملی همچون مش
ام این نتیجه حاصل شد، که اشخاص مختلفی که  های افراد با رفتارهای تهاجمی داشته شوند. طی مطالعاتی که بر روی خصیصه نمی

های  رویی است. البته باید گفت نگرش کم های منفی و رشای از نگ اینگونه رفتارهای تهاجمی دارند عمدتاً شاکله شخصیت آنها آمیزه
افرادی که رفتارهای تهاجمی »شناسی و علوم تربیتی تصریح کرد:  استاد ممتاز دانشکده روان «.منفی در این مقوله بسیار مهم است

شوند از  ارهای تهاجمی مرتکب میاند. کسانی که رفت های ناخوشایند و نامطوب داشته دارند عمدتاً تجارب مکرر از حضور در موقعیت
های اجتماعی و رفتارهای تهاجمی بخش  برند. لغزش مقداری رنج می یک احساس کالفگی فکری، خألهای عاطفی و احساسی و کم

اما »دکتر افروز با بیان اینکه ما امنیت اجتماعی و انتظامی خوبی داریم، گفت:  «.بزرگ آن ناشی از فقر احساس خودارزشمندی است
ساز  های منفی و اضطراب را افزایش و زمینه تواند نگرش مهم احساس امنیت روانی است. عدم برخورداری از احساس امنیت روانی می

توانند تعامالت مطلوب بین فردی و اجتماعی داشته باشند و این  رفتارهای تهاجمی شود. کسانی که رفتارهای تهاجمی دارند عمدتاً نمی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه  «.های روانی وجودشان را فرا گرفته است نهفته دارند و عقدهرویی شدید  افراد کم

در این بین خانواده از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است و یک خانواده »همه نهادهای کشور در این موضوع دخیل هستند، افزود: 
 «.توانند یک مثلث مقدس حمایتی را ایجاد کنند محور در کنار خانواده می سه و مسجد محلهباید از سالمت روان برخواردا باشد. مدر

هزار کالس درس و  ۱۵۵ما بیش از »شناسی و علوم تربیتی با تاکید بر نقش مهم آموزش و پرورش تصریح کرد:  استاد دانشکده روان
سالم، صالح و با اخالق استفاده کنیم اینگونه رفتارها کاهش پیدا های درس از وجود معلمان  هزار مدرسه داریم که اگر در کالس ۶۵۱

عنوان یک درمانگر عمل کنند. اگر بخواهیم به یک سازمان موثر در مدیریت رفتارهای اجتماعی اشاره  توانند به خواهد کرد. معلمان می
شناسی و مشاوره  ، معاون سازمان نظام رواندر این کنگره هم چنین دکتر حاتمی «.کنیم، یقیناً آن سازمان آموزش و پرورش است

های تخصصی سومین  ایران و دکتر سیداحمدیان، معاون بهداری ناجا و نماینده نیروی انتظامی سخنرانی کردند و در ادامه نشست
 شناسی ایران برگزار شد. کنگره ملی روان

اسفند  22تا  9های سراسر کشور از  شناسی دانشگاه نهای آموزشی روا شناسی ایران با همکاری گروه سومین کنگره ملی روان   

براساس مصوبه شورای سیاستگزاری کنگره ملی  د.شتربیتی دانشگاه تهران، برگزار  شناسی و علوم در دانشکده روان 2396

ء )س( و پنجمین تربیتی دانشگاه الزهرا شناسی و علوم نشناسی ایران، میزبان چهارمین کنگره ملی روانشناسی، دانشکده روان روا

کنگره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود. در اختتامیه سومین کنگره ملّی روانشناسی ایران، 

دبیرخانه چهارمین کنگره به دانشگاه الزهراء)س( انتقال یافت. در پایان این مراسم از برگزیدگان این کنگره در بخش ارائه مقاالت 

 .ر با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شدو پوست
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  دومين همايش ملی جايگاه و نقش مادر یبرگزار  ◙
دکتر المللی مادر برگزار شد،  ه گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این همایش که با همکاری بنیاد فرهنگی بینب  

کنم که با آنها روبرو  من چند سوال مطرح می»دانشگاه تهران گفت:  یتربیت علوم و روانشناسی دانشکده سرئی ،فرد یخدایار محمد
شود  های دانشجویان در این زمینه است،: سوال کردن حق است حتی اگر اشتباه باشد. یکی از سواالتی که مطرح می هستم و دغدغه

عده زیادی از دانشجویان »وی افزود:  «تواند از جایگاه مادر حمایت کند؟ واقع میطور  هایی به این است که آیا برگزاری چنین همایش
شود بیشتر ظاهر قضیه است. در این راستا انتظار ما از برگزاری  معتقدند که مادران جایگاه واقعی را ندارند و این مسائلی که مطرح می

یکی دیگر از مسائل مطرح شده این »فرد خاطر نشان کرد:  یارخدای دکتر «.هایی پاسخگویی به سواالت مطروحه است چنین همایش
های جنسیتی که در جامعه  کنیم باید به تفاوت است که مادر جایگاهی در خانواده و اجتماع ندارد. وقتی ما از نقش مادر صحبت می

سی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رئیس دانشکده روانشنا «.های جنسیتی بسیار است حاکم است پاسخ دهیم. سواالت در مورد تفاوت
تا زمانی که من در این سمت »شود، تصریح کرد:  در ادامه با تبیین و تشریح سواالت دیگری که از طرف دانشجویان مطرح می

نظر در هر دو طیف پاسخگوی  کنم، تا افراد صاحب اندیشی در این دانشکده استقبال می های آزاد مسئول هستم، از برگزاری کرسی
 «.واالت دانشجویان باشندس
 این در که امیدوارم و است ما همه دغدغه مادر نقش و جایگاه»: گفت همایش دومین علمی دبیر ،حسینی تالسادا افضل دکتر  

مادر را »وی افزود:  .«باشد جامعه در عطفی همایشنقطه این برگزاری و باشیم زمینه این در حرکت یک آغازگر بتوانیم همایش
کند.  خواهی در آن نیست و تنها عاشقی است که وجود خود را نثار فرزند می دانیم، که هرگز رنگ خود ر عشق جاودانه میهمیشه مظه

دبیر علمی  «.توانیم همیشه محصور در عاطفه قرار دهیم و از این زاویه به بحث مادری بپردازیم اما سوال این است که آیا مادر را می
هرچند مفهوم عشق و ایثار با مفهوم مادری گره خورده است، اما مفهوم مادری را باید با نگاه » دومین همایش خاطر نشان کرد:

تری ببینیم و پردازش کنیم که امیدوارم در این همایش این اتفاق بیفتد. همه تالش ما بر این بود که همه ابعاد را  تر و وسیع جامع
سینی، بازآفرینی مفهوم مادری، آگاهی بخشی به جامعه در مورد تکریم جایگاه دکتر ح «.درباره مفهوم مادری مورد توجه قرار دهیم

 ۱۰برای این همایش »های الزم برای مادران را از اهداف برگزاری این همایش توصیف کرد و گفت:  سازی برای آموزش  مادر و زمینه
های تخصصی برگزار خواهد  نار ارائه مقاالت نشستایم و در ک مقاله به صورت پوستر و تعداد دیگری را به صورت شفاهی پذیرفته

 «.شد
بدیل و  ، استاد ممتاز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با بیان اینکه خانواده تنها نهاد فطری، طبیعی، بیدکتر غالمعلی افروز  

اجتماعی است، این سخن ظلم به  شود خانواده یکی از نهادهای مهم از نگاه جامعه شناسان گفته می: » جاودانه انسان است، گفت
در سایه آرامشی که مادران پیدا »وی افزود:  «.شوند خانواده است. خانواده نهاد آفرین است و همه نهادها برای خانواده ایجاد می

افروز با دکتر  «.گران مسیر سعادت، رشد و شکوفایی وجود فرزندان هستند شود. مادران ترسیم کنند خانواده مملو از عطوفت می می
قوام و دوام هر خانواده به حضور پویا، »سهم برای مادر است، خاطر نشان کرد:  ۳سهم قایل شویم  ۶۵تاکید بر اینکه اگر برای تربیت 

استاد  «.ای که بایسته است، ایجاد کند تواند آن دوام خانواده را به گونه آفرین مادر است. اگر مادر نباشد پدر نمی بخش و آرامش آرامش
ممتاز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اینکه همه باید برای خانواده تالش کنیم و با اشاره به اصل نهم قانون اساسی 

های قرآنی، فطرت، معنویت و منطق بر عقالنیت استوار است و مهم آن است که ما  ی، آموزهعرش باید بدانیم که قوانین»گفت: 
ترین جایگاه در گستره هستی  جایگاه مادر مهم»وی تصریح کرد:  «.بتفسیر کنیممطلو فهمیم، تببین وچگونه این قوانین را خوب ب

های متفاوتی دارد. اما  ها و جایگاه های الهی برای تحکیم این جایگاه است. انسان در گستره حیات نقش است و همه ارزش
  .«است تزوجی دارد، سازگاری انسان فطرت با که جایگاه ترین بمطلو مهم

اله محمد موسوی بجنوردی نیز با تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و مدح جایگاه واالی ایشان، سخنانی  در این همایش آیت   
های این  چنین مهندس غالمرضا محمدی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی مادر به تببین فعالیت درباره مسائل حقوقی زنان ارائه کرد. هم

  های تخصصی برگزار شد. ادر پرداخت و در ادامه نشستبنیاد و جایگاه م
میزبان  .شد برگزار تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده در 2396 اسفند 2۱و  26دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر،  

ن این مراسم از تربیتی دانشگاه مشهد خواهد بود. در پایا شناسی و علوم ، دانشکده روانهمایش ملی جایگاه و نقش مادرسومین 

 .برگزیدگان این همایش در بخش ارائه مقاالت و پوستر با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد
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 تبريک 
 

 دانشگاه تهران  انتخاب کتاب یادگیری انسان در بیست و پنجمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی –سجادی آقای دکتر

 پر تولیدترین محقق علوم انسانی کشور –آقای دکتر بشارت

 پر تولیدترین محقق علوم انسانی کشور –دکتر افروز آقای
 پر تولیدترین محقق علوم انسانی کشور –غباری بنابآقای دکتر 

  پژوهشکر نمونه دانشگاه تهران –رستمیآقای دکتر 

 نامه کارشناسی ارشد در دوازدهمین جشنواره سراسری مبارزه با مواد مخدر نکسب رتبه اول پایا-خانم ضحی حاجیها

   مسالت می نماييم.   را شما از خداوند مهربان سالمت و توفيقات                                                                                                                                 

 

 

 انتصابات
 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده -خانم دکتر حجازی

 مدیر گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش –خانم دکتر ایروانی

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی روانمدیر گروه  –ر افروز آقای دکت

 مدیر گروه روانشناسی –آقای دکتر حاتمی
 

 مسالت می نماييم.     را شما از خداوند مهربان سالمت و توفيقات                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 تسليت

 

  جناب آقای دکتر افروز همکار گرامی 

از خالق باقی برای آن را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و  درگذشت پدر همسر گراميتانبا نهايت تاسف و تاثر 

    راحل جنت مکان علو مقام و برای شما عزيزان سالمت و توفيقات روزافزون الهی مسألت دارد.
 
   جناب آقای دکتر باقری گرامیهمکار 

از خالق باقی برای آن راحل را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و  درگذشت برادر گراميتانبا نهايت تاسف و تاثر 

      جنت مکان علو مقام و برای شما عزيزان سالمت و توفيقات روزافزون الهی مسألت دارد.
 

  رنقاش تهرانیپوجناب آقای دکتر  همکار گرامی 

از خالق باقی برای آن راحل را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و  درگذشت پدر گراميتانبا نهايت تاسف و تاثر 

      جنت مکان علو مقام و برای شما عزيزان سالمت و توفيقات روزافزون الهی مسألت دارد.
 
  همکار گرامی سرگار خانم دری 

از خالق باقی برای آن راحل محترم تسليت عرض نموده و  را به شما و خانواده درگذشت همسر گراميتانثر با نهايت تاسف و تا

 جنت مکان علو مقام و برای شما عزيزان سالمت و توفيقات روزافزون الهی مسألت دارد.

  شرفی  جناب آقای دکتر همکار گرامی 

از خالق باقی برای آن راحل شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و را به  درگذشت مادر گراميتانبا نهايت تاسف و تاثر 

      جنت مکان علو مقام و برای شما عزيزان سالمت و توفيقات روزافزون الهی مسألت دارد.
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 اخبار ورزشی ◙

 
               سيزدهمين جشنواره ورزشی کارکنان واعضای هيئت علمی دانشگاه 

 

  

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در رشته های  ،دهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهدر سیز
در این  داشت.شرکت دارت حضور و میدانی، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی،  فوتسال، والیبال، بسکتبال، داژبال، شنا، دو

 زیر کسب شد: مقام های جشنواره
 ماده پرتاب وزنه، آقای قاسم بابایی مقام دوم را کسب نمودند. شته دوومیدانیر * در

 رشته شنا خانم چنگیزی به مقام دوم دست یافتند. در *
 رشته آمادگی جسمانی خانم عبدالوند مقام دوم را به خود اختصاص دادند. در *

 این رقابت ها شدند.سوم  ستمی موفق به کسب مقامر رشته بسکتبال آقایان: بابایی، جمالی، قاسمی، نمکی و *در
در بین تمامی کارشناسان  برترکارشناس تربیت بدنی دانشکده نیز موفق به کسب مقام  کیوان رستمیآقای در نهایت  *

 ورزشی دانشگاه شد.
 

   راه اندازی و تجهيز سالن جديد ورزشی 
 

  
 

ن که در ضلع شمالی دانشکده قرار دارد به منظور استفاده دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده برای فعالیت در این سال
 رشته های ایروبیک، دارت، تنیس روی میز، فوتبال دستی، بازی های فکری و... تجهیز و آماده بهره برداری گردیده است.
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 6931اسفند ماه  -شناسی ايران انسومين کنگره ملی رواختتاميه 
 

 
 

 6931اسفند ماه  - دومين همايش ملی جايگاه و نقش مادراختتاميه 
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 :  مکان

خيابان جالل  -بزرگراه چمران

-روبروی کوی نصر -آل احمد

ن شناسی و علوم دانشکده روا

  -اه تهرانگدانش تربيتی

 تاالر کوثر
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 به آنان بگو: ای عبدالعظيم! سالم گرم مرا به دوستدارانم برسان و

ترک درگیری و جدال در کارهای  ،سکوت پرمعنا ،ادای امانت ،و آنان را به راستگویی در گفتار های خویش برای شیطان راهی نگشایند در دل

کدیگر و رابطه گرم و دوستانه با هم دعوت کن، چرا که این کار باعث تقرب به خدا بیهوده و بی فایده فراخوان و به صله رحم و رفت و آمد با ی

های گرانبهای زندگی و وقت ارزشمند خود را به دشمنی با یکدیگر تلف کنند. من با خود عهد  و من و دیگر اولیاء اوست. دوستان ما نباید فرصت

دوستانم و رهروانم خشم کند و به او آسیب رساند از خدا بخواهم که او را به سخت  ام که هر کس مرتکب اینگونه امور شود یا به یکی از کرده

 ترین کیفر دنیوی مجازات کند و در آخرت نیز اینگونه افراد از زیانکاران خواهند بود.

ایی که بدو شرک ورزند و یا یکی به دوستان ما توجه ده که خدا نیکوکرداران آنان را مورد بخشایش خویش قرار داده و بدکاران آنان را جز، آنه

آنان را  از دوستان ما را برنجانند و یا در دل نسبت به آنان کینه بپرورند، همه را مورد عفو قرار خواهد داد اما از آن سه گروه نخواهد گذشت و

خویش بازگردند، مورد آمرزش  مورد بخشایش خویش قرار نخواهد داد. جز اینکه از نیت خود بازگردند و اگر از این اندیشه و عمل زشت

و از خواهند بود اما اگر همچنان باقی باشند، خداوند روح ایمان را برای همیشه از دل آنان خارج ساخته و از والیت ما نیز بیرون خواهد برد 

 «برم. ها به خدا پناه می )ع( نیز بی بهره خواهند بود و من از این لغزش دوستی ما اهل بیت
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