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و مشاوره دانشگاه تهراناي روان شناسیاعتبار سنجی رشته ه- 
هر .رسالت هاي خطیر و اساسی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور می باشدازارتقاي دانش تخصصی در حوزه روان شناسی و مشاوره یکی

عالوه بر . وان شناسان و مشاوران خواهد داشتبه رتوجهی در این امر مهم و حیاتی خسارت جبران ناپذیري بر پیکر علمی و اعتماد مراجعینگونه کم
مشاوره مدت هـا  بر همین اساس اعتبار سنجی از رشته هاي روان سنجی و. دانش تخصصی همکاران می باشدآن اعتالي سازمان نیز در گرو ارتقاء

مطرح بوده و اکنون با فرمایشات رهبر معظـم  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل در برنامه مشترك سازمان و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري
فناوري تشکیل و طرح هاي اجرایی را براي انجام امر در همین. دیدار نخبگان و استادان دانشگاه باایشان به طوري جدي تر دنبال می گرددانقالب در

لندي در راسـتاي غربـال گـري، پـاالیش و ارتقـاي دانـش       بامید ست با تاییدات خالق مهربان این اقدام ارزشمند گام.اندمهم و حیاتی آغاز کرده
.باشدنهایت افزایش اطمینان و اعتماد مراجعین به فعالیت هاي حرفه اي آنانتخصصی روان شناسان و مشاوران و در

٢

88آذر و دي، 11، شماره 2علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

هشیمعاونت پژوفعالیت هاي 
:طرح هاي تصویب شده

دکتر خدایاري فرد/  ساخت و استاندارد سازي مقیاس مثبت نگري -
دکتر بشارت/ بررسی پایایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی-
دکتر ابیلی/ )یمانکاري استفاده از نیروهاي پ(ارزیابی وضعیت موجود برون سپاري نیروي انسانی -
دکتر بشارت  /اگویی هیجانی و سبکهاي دفاعی من رابطه ن-
دکتر بهرامی/ ي کودکان کم توان ذهنی بررسی رابطه بین جهت گیري مذهبی، سبکهاي مقابله و ابعاد شخصیت در سالمت روان مادران دارا-

:معرفی بر ترین هاي پژوهشی 
روان درمانگري و توانبخشی زندانیان و بررسی اثر بخشی آن در زندان «معرفی طرح پژوهشی کاربردي آقاي دکتر خدایاري فرد با موضوع -

آذر ماه24به عنوان طرح نمونه کاربردي دانشگاه تهران در روز پژوهش » رجایی شهر 
ار آقاي دکتر کوشا به لحاظ فعالیت ایشان در جهت ارتقاي رتبه علمی دانشگاه تهران به تقدیر و تشکر معاونت روابط بین الملل دانشگاه از آث-

.در سطح دانشگاههاي جهان500زیر 

آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونتفعالیت هاي 

:واهد شداسفند ماه سال جاري در رشته هاي مشروحه ذیل در دانشکده برگزار خ6و 5آزمون تخصصی دکتري در تاریخ -
روانشناسی سالمت◙روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی◙
مدیریت آموزشی◙فلسفه تعلیم و تربیت◙
اقتصاد آموزش عالی: ش عالی بمدیریت آموز: آموزش عالی با دو گرایش الف◙
کتابداري واطالع رسانی◙سنجش آموزش◙

:دانشجویان دکتري که از رساله خود دفاع کردند-
مدارس مقطع متوسطه نظريطراحی مدل مناسب خود ارزیابی بقاي سازمانی: حسن نودهی●
نقش سبک هاي ابراز و مهار خشم و سطوح اضطراب خصیصه اي در واکنش قلبی و عروقی: مهران فرهادي●
کودکان رفتاري و بررسی اثر بخشی آن بر سالمت روانی والدین –طراحی برنامه آموزشی خانواده محور با روي آورد شناختی : اکرم پرند●

توجه افزون کنشی و مهارتهاي ارتباطی آنان با فرزنداننارسایی 
بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تصادفات رانندگی و ارائه مدل مداخله در کاهش آن: طیبه فردوسی●
ینه ارتقاء و عملکرد آنبررسی نظام مدارس خارج از کشور به منظور ارائه ساختار به: صدیقه هاشمی فخر●

تهرانبرگزیدگان اولین جشنواره آموزش دانشگاه-

دانشجوي دوره کارشناسی/وجیهه السادات هاشمی زاده خانم□کارشناس آموزشی             / خانم فرح عالیخانی□

ارشددوره کارشناسینمونهدانشجوي/ آقاي جمال عبدامالکی□ارشده کارشناسیدانشجوي دور/انجدانی خانم انسیه □

انتصابات
ست مرکز فناوري آموزشی دانشکدهسرپر–دکتر نادر نقشینه 
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دانشکدهفعالیتهاي انفورماتیک

)Wire less(انفورماتیک دانشکده، سامانه بدون سـیم و مساعدتدکتر کاردانموسسه روانشناسیمی رساند با حمایتدانشجویانه اطالعب-
امکانـات  کلیه دانشجویان می توانند بدون وارد کردن رمز به این سـامانه متـصل شـده و از   . گردیدکتابخانه موسسه روانشناسی دانشکده افتتاح

.آینده نزدیک با شبکه بی سیم دانشکده یکپارچه خواهد شدمی باشد و درLINKSYSنام شبکه. شبکه دانشگاه استفاده نماینداینترنت و

فعالیت هاي گروه کتابداري و اطالع رسانی 
.نهاد کتابخانه هاي عمومی براي برگزاري دوره کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی در شاخه کتابخانه هاي عمومی دانشجو می پذیرد- 

.و علم سنجی دانشجو می پذیرد) یادمانه ها(رسانی، مطالعات آرشیوي گروه کتابداري براي سال آینده در سه رشته کتابداري و اطالع-
پژوهشی در زمینه کتابداري و اطالع رسانی با مدیر مسئولی آقاي دکتر افروز و سردبیري –گروه کتابداري و اطالع رسانی درخواست نشریه علمی -

.آقاي دکتر غالمرضا فدایی وابسته به نشریه دانشکده را دارد 
.نفر می پذیرد5گروه کتابداري و اطالع رسانی براي سال آینــــده دانشجوي دکتري به تعداد -

....، سمینارها و هاهمایشبرگزاري 
ربیتـی دانـشگاه   دانشکده روان شناسی و علوم تتوسط سازمان آموزش و پرورش استثنائی و با همکاري" پیشگیري از معلولیت ها" همایش-

اسـتثنائی و  علوم پزشکی ایران، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري سازمان بهزیستی ، پژوهشکده کودکانتهران، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه
و علـوم  وان شناسـی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در دانشکده رازامتیاز بازآموزيبا دي ماه سال جاري17و 16چند نهاد دیگر در روزهاي 

.برگزار  شد) پل گیشا ( تربیتی دانشگاه تهران واقع در کوي نصر 

جدیدتشکیل دو کمیسیون تخصصی

اسالمی ایران در پاسخ به نیازهاي روزافزون جامعه اسالمی ایران و در هماهنگی بـا شوراي مرکزي سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوري
جمعـی از متخصـصان   روان شناسی ورزشی عـضویت کمیسیون محترم فرهنگی دولت اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی مشاوره دینی و کمیسیون

بـدیهی اسـت بررسـی    . تازه تاسیس متعاقباً اعالم خواهـد شـد  برنامه هاي بلند مدت و محور فعالیت هاي کمیسیون تخصصی.مجرب و متعهد نمود
یـن  فعالیـت هـاي ا  متقاضیان و صدور پروانه مشاوره دینی و روان شناسی ورزشی براي واجـدین شـرایط از جملـه   صالحیت هاي علمی و تخصصی

.کمیسیون ها خواهد بود

دکتر کاردانموسسه روانشناسی
در آذرماه سال جاري راه اندازي و به زودي فراخوان مقاله این مجله بر روي "پژوهشهاي کاربردي روانشناسی"با عنوان کی موسسه مجله الکترونی- 

.قرار خواهد گرفتir.ac.ut.journal.wwwسایت 

با انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه زیگموند فروید دانشجوي تحصیالت تکمیلی در رشته روانشناسی بالینی به کشور اطریش اعزام می کنداین موسسه- 

مونها بصورت نرم افزاري می باشد که پس از نصب بر روي کامپیوترهاي موسسه قسمتی از آز. خریداري شد88آزمونهاي جدید ایرانی در تابستان -

هم در آذر ماه خریداري و به لیست قبل افزوده شدMMPIنرم افزارهاي ریون و . قابل استفاده می باشد

لسات تخصصی می باشدآزمایشگاه موسسه آبان ماه به ویدئو پروژکتور مجهز شد که هم اکنون پذیراي کالس هاي آموزشی و ج-

دکتر محمد خدایاري فرد و سرکار خانم قیامی در همایش بین المللی دین و همزیستی مسالمت آمیز در مرکز مطالعات بین المللی دین دانشگاه با - 

.ارائه مقاله و شرکت در میز گرد آموزه ها و تربیت دینی حضور داشتند

اخبار رفاهی دانشکده
.سفر کارت ملی همکاران رسمی، پیمانی و قرارداد معین دانشکده در آذرماه تحویل گردید-
.سهام عدالت نیروهاي خدماتی و تعدادي از اساتید و همکاران در دوره سوم تحویل گردید-
فرزندان ممتاز همکاران و اعضاء هیات علمی . انشگاه در آذرماه  برگزار گردیدجشن تقدیر از فرزندان ممتاز اعضاء هیات علمی و کارکنان د-

ها اسدي، نصرتی و مرتضويخانمو و آقاي شیري، ان دکتر درانی،  دکتر نادري فرزندان جناب آقای: این دانشکده عبارتند از
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ایـن شـماره مـا را    از همکاران گرامی که با ارائه اخبار واحد خود در تهیه   
خواهشمند است اخبار مربوط به حوزه فعالیت کنیم و یاري کردند تشکر می

به روابـط عمـومی دانـشکده       20/11/88را حداکثر تا تاریخ   هاي آن واحد    
. ارسال نمایید

روابط عمومی دانشکده

88آذر و دي، 11، شماره 2علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

ی و علوم تربیتی دانشگاه تهراننشریه روابط عمومی دانشکده روانشناس

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

اى پرچم خونین حق بر دوش،! حسین 
اى انقالبى مرد،! حسین 
اى رایت آزادگى در دست،! حسین 

در آن صحراى سرخ و روز آتشگون
قیام قامتت در خون نشست، اما

یام نهضتت برخاستپ
در روز عاشورا،» طف«از آن طوفان 

افتاد،» نوا«ناى حقیقت از » نینوا«به دشت 
...ولى 

.نمى افتد» حق ، حق «مرغ شباهنگ حقیقت ، از نواى ناله 
هنگام، سالم بر خط شفقگون کربال، که خون تو را، اى خون خدا، همواره بر چهره افق مى پاشد و غروب! سالم بر تو، اى حسین

سرخى آسمان مغرب را به شهادت مى گیرد ، تا آن جنایت هولناك را هر چه آشکارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر این صحنه همیشه خونین بدو زد و 
.گوش زمان را از آن فریادها تندر گونه آن عاشوراى دوران ساز، پر کند

کر دو انقالب تو اسالم را زنده ساخت و شهادت تو، حضور همیشگى در همه زمـان هـا و         کربالى تو، عشق را معنى      !اى عارف مسلّح    ... اى حسین   
.زمین ها بود
!اى شراره ایمان ... اى حسین 
در بهت خاموشى و ترس، تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختى و با نامردان تبهکار ، مردانه در !اى در سکوت سرخ ستم، شهر آشوب... اى حسین 

.آویختى
ظلمت ظلم را از سرگردانى » تپه«گرفتار در » موسى خواهان«اندیشه ها تجلى کرد و     » طور«شوراى تو، انفجارى از نور و تابشى از حق بود که بر             عا

.نجات بخشید
... چه مى گویم؟ 

. تو تاریخ را به حرکت آوردى و زبان زمان را به سرودن حماسه هاى زیباى ایثار و جهاد و شهادت گشودى 
... خفته بودیم و بى خبر ...حظه لحظه تاریخ را عاشورا ساختى و جاى جاى سرزمین ها را کربالل

گام خسته ما را به تالش کشاندى و افسردگى یأسمان را به شور امید مبدل ساختى و از سکوت و » کشتى نجات«و اى » مصباح هدایت«اما تو، این 
. رساندى و پاى کوفته و پر آبله ما را، تابام آگاهى و تا برج بیدارى فرا بردىدرنگ و وحشت ، به فریاد و هجوم و شجاعتمان 

.کربالى تو، مصاف نیست منظومه بزرگ هستى است ، طواف است.تو کالس فشرده تاریخى ...» اى حسین «
...ى ندارى یپایان سخن پایان من است تو انتها

تسلیت
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان، رحمت و جناب آقاي کالتیهمکار گرامی ◙

.مغفرت آن مرحومه و صبر و سالمتی شما و خانواده محترمتان را مسئلت داریم

اخبار ورزشی
:دانشجویان دانشکده در هشتمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهیتوسطکسب مقام هاي ورزشی●
مقام سوم/لو نورالدین محمودي، امین امیري، محمد مهدي اسدي، حسین استاد حسنآقایان :  تنیس رومیزي-
مقام دوم/  آقاي حسن عابدي : کشتی- مقام اول/ آقاي رضاقربان جهرمی : تیر اندازي-
مقام سوم/  دو میدانی - مقام اول/  تکواندو مصطفی طاهري -
.در دهه فجر...)مادگی جسمانی، پرتاب توپ بسکتبال و طناب کشی، آ( مسابقات ورزشی برگزاري●


