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:در این شماره می خوانیم

...برگزاري مراسم نکوداشت مقام علمی و فرهنگی»

...در حوزه علوم انسانیمقاالت علمینویسنده دومین »

...هشتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردي و دانشگاهی»

...دریافت آرم مجوز ورود اتومبیل به دانشکده»

...ارتقاي کیفیت غذاي سلف »

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
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مراسم نکوداشت مقام علمی و فرهنگی جناب آقاي دکتر افروز مصادف بـا روز جهـانی عـصاي سـفید در روز پنجـشنبه                      ◙
در فرهنگسراي ابن سینا با حضور جمع کثیري از دانشجویان و دانش آموختگـان نابینـاي کـشور و جمعـی از                   30/7/88

.لیقدر و مهمانان عالقمند، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاهها در فرهنگسراي ابن سینا برگزار شداساتید عا

مقـاالت علمـی  عنوان نویـسنده دوم  دکتر محمدعلی بشارت    ISCIبر اساس اعالم پایگاه استنادي علوم جهانی اسالم         ◙
.حوزه علوم انسانی را کسب نموده انددر 

اریخ ایشگاه بین المللی کتـب کـاربردي و دانـشگاهی توسـط انجمـن ناشـرین بـین المللـی ایرانیـان ازتـ                هشتمین نم ◙
.می گرددبرگزارسالن حجاب–خ حجاب–واقع در تهران، مرکز آفرینش هاي فرهنگی ، هنريدرآبان ماه28لغایت24

اء محتـرم هیـات علمـی و کارکنـان ارجمنـد      با عنایت به محدودیت فضاي دانشکده براي پارك خودروهاي شخصی اعـض        ◙
دانشکده و تعداد قابل مالحظه اساتید و مدرسان مدعو که براي تدریس در دانشکده قبول زحمت مـی فرماینـد و همچنـین                    

، جهت تنظیم شایسته این امر مهم و اجراي نظم و ترتیب هرچـه بیـشتر توسـط                 ه و مراجعان مختلف   دیگر مدعوین دانشکد  
ده مستدعی است فرم دریافت آرم مجوز ورود اتومبیل به دانـشکده را از امـور اداري و پـشتیبانی دریافـت                   انتظامات دانشک 

.نمائید
.د شده ارتقاي هرچه بیشتر کیفیت غذا متعهمدیریت جدید سلف دانشجویی ب◙

.گرددار میدعاي توسل در نمازخانه دانشکده برگزسه شنبه بعد از نماز ظهر و عصرهر هفته روزهاي □
.دانشجویان و همکارانی که مایلند از کارت بیمه ورزشی استفاده نمایند به تربیت بدنی دانشکده مراجعه نمایند□
.دانشکده با مدیریت جدید، تنوع بیشتر و قیمت هاي مناسب آغاز به کارکردبوفه●
نفر پیش بینی 600حالی که ظرفیت فضا و امکانات آموزشی حداکثر براي        تعداد دانشجویان دانشکده بالغ بر دو هزار نفر گردیده در           ●

.شده است
. داستانیخانم معصومه انه چنگیزي وخانم فرزاده بان، خانم سودابه ب: همکاران اداري جدید دانشکده●
.گزار می گرددبرتوسط بسیج دانشجویی دانشکده 203در کالس 17تا 15حلقه دانشجویی چراغ شنبه ها ساعت ●
. برگزار می گرددمسابقات تنیس روي میز و فوتبال براي کارمندان در آذرماه ●
.اساتید، کارکنان و دانشجویان که تمایل به شرکت در ورزش کوهنوردي دارند به تربیت بدنی دانشکده مراجعه نمایند●
.برگزار می گرددورزش صبحگاهی هر روزه در دانشکده ●

:مایش بزرگداشت شهریار برگزار شده♦

در محل تاالر کوثر دانشکده با حضور پرشور دانشجویان دانشگاه تهران و 12/8/88همایش بزرگداشت شهریار در روز سه شنبه        
ه قومیت هاي داخلی ایران و با سخنرانی آقاي اردشیر رستمی بازیگر نقش استاد شهریار توسط شوراي صنفی دانشجویان دانـشکد       

.   روانشناسی و علوم تربیتی برگزار شد

:که از رساله خود دفاع کردنددانشجویان دکتري ♦●

بررسی اثربخشی آن برادراك گفتارکودکان دبستانی با آسیب شنوایی:برگردانی وانطباق گفتارنشانه اي به زبان فارسی:گیتاموللی-

مدل فرضی زیستی روانی اجتماعی سازگاري بابیماري دیابت نوع یکطراحی:سعیده بزازیان-

دانشگاه تهران:شارائه الگوي ارزیابی تاثیرتغییرسازوکارهاي تخصیص منابع مالی برعملکردآموزشی دانشگاهی موردپژوه:میتراعزتی-

کاربردي جهاد دانشگاهی–کز آموزش عالی علمی طراحی مدل توانمندي سازي مدیران مرا:محمدعلی گودرزي-

طراحی الگوي مناسب مدیریت تغییر سازمان با تاکید برعوامل درونی براي دانشگاههاي دولتی:حسین زینلی-

ه گام سنین ابتداییطراحی واعتبار بخشی برنامه درسی مهارتهاي اجتماعی براي دانش آموزان آهست:خانزاده عباسعلی حسین -

٢

88، مهر و آبان 10، شماره 2یتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی وعلوم ترب



٣

88، مهر و آبان 10، شماره 2نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران سال

انتصابات

مدیر مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه–دکتر عباس بازرگان -
کودکان استثنائیمدیرگروه روان شناسی و آموزش-دکتر سعید حسن زاده -

:اقدامات شوراي صنفی کارکنان دانشکده

دوم خانم ردوره د. ندشوراي صنفی دانشکده در اواخر اردیبهشت ماه پس از راي گیري همکاران شروع به فعالیت کرداعضاء جدید 
این شوراي با برگزاري . نفی برگزیده شدندمراد حاصلی و آقایان رستمی و تهرانی به عنوان منتخبان همکاران دانشکده در شوراي ص

از کارهائی که شوراي صنفی . چندین جلسه با همکاران و مدیران دانشکده نسبت به بیان موارد مورد نظر همکاران اقدام کرده است
ر جلسات دوم نسبت به آن اهتمام داشت اطالع رسانی همه جانبه است و دیگري دعوت از همکاران حوزه هاي مختلف دانشکده د

در همین راستا اطالع رسانی . شوراي صنفی بوده تا مشارکت و همفکري کلیه همکاران دانشکده در تصمیمات شوراي صنفی لحاظ گردد
الکترونیکی از طریق اتوماسیون اداري، نصب تابلوي اطالع رسانی و صندوق پیشنهادات از جمله فعالیتهاي اطالع رسانی شورا بوده 

باط مالی، تخصیص بودجه اي از درآمد دانشکده به همکاران، مسابقات ضکارانه، اردوي مشهد مقدس، بحث اند دي ماننرموا. است
.اکه شوراي صنفی آن را پیگیري کرده یا در دست اقدام دارد.. متعدد ورزشی بین کارمندان و

اقدامات دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده

).مورد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 25( شاهد و ایثارگرثبت نام دانشجویان ورودي جدید-
تشکیل انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور شکوفایی و هدفمند کردن فعالیتهاي علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر -

.و معرفی توانمندیهاي علمی این عزیزان تشکیل شد
دانشجویان شاهد وسرپرست محترم با حضور ریاست محترم دانشکده  و علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگرانجمن اولین جلسه -

.برگزار شدیثارگر ا

العاتیفرصت مط
.رفتاري رسید-به تصویب کمیسیون علوم اجتماعی1388-89آقاي دکتر رستمی به کشور اسپانیا در نیمسال دوم سال تحصیلی فرصت مطالعاتی

معاونت پژوهشیفعالیت هاي 

:شدهبرگزارسخنرانی هاي
13/7/88/ دکتر خدایاري فرد/ بررسی ویژگی هاي روان سنجی و هنجاریابی سیاهه ابراز خشم-
20/7/88/ دکتر بشارت/ سبک هاي دلبستگی و نارسایی هیجانی-
4/8/88/ سجادیهخانم/ رویکرد تبارشناختی به پژوهش تربیتی-

:شدهطرح هاي پژوهشی تصویب
ارزشیابی و اعتبار سنجی دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی رشته هاي روانشناسی و مشاوره دانشگاهها و مراکز آموزش عالی -

دکتر افروز/ دولتی و غیردولتی با هدف ارتقاي کیفی برنامه ها در بستر ارزشهاي فرهنگی
دکتر خدایاري فرد/ در بین دانشجویان) STS( ی هاي روان سنجی و هنجاریابی سیاهه خودگویی بررسی ویژگ-
دکتر پورنقاش تهرانی/ ارتباط انواع انگیزه هاي درمان جویی افراد معتاد تحت درمان با ویژگی هاي شخصیتی آنها-
دکتر پورنقاش تهرانی/ ديبررسی و مقایسه سبک هاي هیجانی افراد تحت درمان نگهدارنده با افراد عا-



۴

از همکاران گرامی که با ارائه اخبار واحد خود در تهیه ایـن شـماره مـا را      
ه حوزه فعالیت خواهشمند است اخبار مربوط بکنیم و یاري کردند تشکر می

بـه روابـط عمـومی دانـشکده        20/9/88را حداکثر تا تاریخ   هاي آن واحد    
. ارسال نمایید

روابط عمومی دانشکده

88، مهر و آبان 10، شماره 2نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران سال

:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري دانشکده برگزار می کند

لبالغه ثبت نام می نمایند و دانشجویان با مراجعه به دفتر نهاد رهبري براي ختم روزانه یک بند از نهج ا16/8/88از تاریخ ختم روزانه نهج البالغه   -

.در روز عید غدیر به تعدادي از شرکت کنندگان به قید قرعه هدیه داده می شود

14/9/88برگزاري جشن عید غدیر با همکاري سایر تشکلهاي دانشکده در روز - 

جمکران ویژه خواهران با همکاري بسیج دانشجویی در آذرماه–برگزاري اردوي قم - 

آذر محل ثبت نام دفتر نهاد رهبري در دانشکده16ساختمان نهاد رهبري 16الی 14دوشنبه ها ساعت اري کارگاه مهدویت برگز- 

می شود و با طرح سئواالتی به منتشرمقام معظم رهبرياین نشریه به صورت گاهنامه از طرف نهاد نمایندگی، با موضوع حجابنشریه راهنما-
.ان جوایزي اهداء می شودتعدادي از برگزیدگ

نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

علی اکبر حدادي:یر داخلیدسرپرست  روابط عمومی و م
،   نــصرتهــران، بزرگــراه جــالل آل احمــد، روبــروي کــوي     : نــشانی
14155-6456. پ.ص. ،علوم تربیتیروانشناسی ودانشکده

88259420:نمابر61117527:  تلفن

و انفورماتیکآزمایشگاه اطالع رسانیفعالیتهاي

دانشکده توسعه پیدا کرده و کلیه اتاقهاي )Wire less(خوشبختانه از ابتداي سال تحصیلی جاري محدوه سیستم اینترنت بدون سیم
ه و اساتید محترم قادر هستند تا در کلیه کالسها از تحت پوشش اینترنت بدون سیم قرار گرفت) طبقه3(درس ساختمان جدید دانشکده 
(خدمات اینترنت استفاده نمایند مجهز کردن ،از جمله کارهاي دیگري که مدیریت انفورماتیک انجام داده است. )نوت بوكبا کمک . 

.یمد سرقتها ي گذشته نباشتا امنیت دانشکده و دانشجویان افزایش یافته و شاه.مدار بسته می باشددوربینسیستم دانشکده به

:در گروه هاي آموزشی زیر برگزار گردید 88جلسات معارفه دانشجویان ورودي جدید مهر ماه 
گروه کتابداري و اطالع رسانی-گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره-
گروه روشها و برنامه ریزي آموزشی و درسی-گروه مدیریت و برنامه ریزي آموزشی-
و آموزش کودکان استثنائیگروه روان شناسی-گروه روان شناسی-
ایثارگر در دانشکدهرم شاهد و م دانشکده و سرپرست محتدانشجویان شاهد و ایثارگر با رئیس محتر-

طبقه3دری جنوبي راهروي اتاقهاوکالسهاکل·

ی شمالراهروي هاپلهتادومطبقهنیبماي راهروکل·

ساختماني وروددربکینزددانشکدهي ورودراهروانهیمتااولطبقه·


