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شدبرگزيدهاستاد ممتاز دانشگاه تهرانبه عنوان اوليندکتر افروز-

شـوراي انتخـاب اسـتادان ممتـاز     88مـرداد  27هیات امناي دانشگاه و مصوبه مورخ 86مرداد 28فروردین و 29بر اساس مصوبه دکتر غالمعلی افروز، 
در تهـران متولـد   1329دکتر افروز در سال . دانشگاه تهران و با عنایت به مقام شامخ علمی و پژوهشی به درجه استاد ممتازي دانشگاه تهران نائل گردید        

همچنـین دوره کارشناسـی ارشـد و دکتـراي رشـته      . صیل شـد با احراز رتبه اول در رشته روانشناسی از دانشگاه تهران فارغ التح     1351وي در سال    . شد
با کسب رتبه ممتاز به پایان رساند و به عنوان نخستین فارغ التحصیل ) MSU(روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا 

به مرتبه استادي دانشگاه تهران ارتقاء 1371به کشور بازگشت و در سال 1357دکتر افروزدر سال   . ایرانی در این رشته موفق به اخذ درجه دکتري گردید         
-استنفرد -. نیز به لحاظ تالش در تهیه هوش آزماي تهران 1374به عنوان استاد نمونه دانشگاه هاي کشوربرگزیده شد و در سال      1373در سال   . یافت

. چهره ماندگار روانشناسی ایران گردید1385همچنین ایشان در سال. ین المللی خوارزمی گردیدبه اتفاق دکتر هومن برنده جایزه جشنواره ب) T.B.Sبینه
جلد کتاب از دکتر افروز به صورت تألیف و ترجمه منتشر 50تاکنون.. را در یافت همود   WHO)(جایزه ویزه سازمان بهداشت جهانی    1386ایشان در سال    

وي در ده هـا کنفـرانس بـین المللـی بـا      . می در زمینه هاي روانشناسی و تعلیم و تربیت منتشر کرده است      مقاله عل  250وي همچنین بیش از     . شده است 
استاد ممتاز دانشگاه دکتر افروزدر حال حاضر.سخنرانی و ارائه مقاله حضور فعال داشته و در چندین انجمن علمی در سطوح ملی و بین المللی عضویت دارد

.نشناسی و علوم تربیتی و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران می باشند، رئیس دانشکده رواتهران

ی" ریک  شان  ت ر  ا و ن  ه ا ی د و ط  ارو ".ویداا

.یافتسایت ارتقاءخدمات ♦/ .خصصی کتاب در دو رشته برگزار خواهد شدنمایشگاه ت♦/  .سرپرست جدید حراست دانشکده فعالیت خود را آغاز کرد♦

٢

88بهمن و اسفند،12، شماره 2علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

دانشکدهفعالیتهاي انفورماتیک 

اسالم صلی اهللا علیـه و  همزمان با ایام میالد نبی مکرم کتابخانه دانشکده)Wire less(به اطالع دانشجویان می رساند سامانه اینترنت بدون سیم
راهروهاي غربـی طبقـه اول و دوم   ) طبقه2(با نصب این سامانه عالوه بر فضاي کتابخانه دانشکده . می باشددانشجویانآله ، نصب و آماده استفاده

.یمیمی نمااسیسات نیز تشکرضمناً از زحمات همکاران ت. حوزه سامانه اینترنت بدون سیم قرار گرفتنیز در) اتاقهاي رو به کتابخانه(جنوبی 

آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونتفعالیت هاي 

:شدروحه ذیل در دانشکده برگزاراسفند ماه سال جاري در رشته هاي مش6و 5آزمون تخصصی دکتري در تاریخ -
نشناسی سالمتروا◙روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی                                         ◙
مدیریت آموزشی◙فلسفه تعلیم و تربیت◙
اقتصاد آموزش عالی: مدیریت آموزش عالی ب: آموزش عالی با دو گرایش الف◙
کتابداري واطالع رسانی◙سنجش آموزش                                                  ◙

دکتر کاردانموسسه روانشناسیفعالیت هاي 

"پژوهشهاي کاربردي روانشناسی"موسسه  با عنوان پزوهشی-علمیمجله الکترونیکی-
SWAP-200بر گزاري کارگاه ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از -
چگونگی انتشار مقاله هاي علمی در مجله هاي بین المللیارگاهبر گزاري ک-
مقدماتی و پیشرفتهSPSS  آموزشی بر گزاري کارگاه -

اي اعضاي هیات علمی ارتق
استاديدکتر فدایی از دانشیاري به-
استادياز دانشیاري بهدکتر خدایاري فرد-
دکتر نادري از استادیاري به دانشیاري-

.                  را تبریک می گو ییم

اخبار رفاهی
.و لیست بیمارستانها در سایت رفاه موجود می باشدتعهدات قرارداد جدید بیمه تکمیلی ایران-

مورد فوت-3ازدواج   -2با مدارك کامل بیمارستانی بیماري خاص-1: ساله فقط در موارد زیر تکرار می شود5وام بانک تجارت -



٣

88و اسفندبهمن،12، شماره 2علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

های تخصصینارها و کارگاه، سميهاهمايشبرگزاری 

:برگزار می کندسازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ايران با همکاری دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ◙

مین چهار
:کارگاه آموزشی

روان شناسي ازدواج
مبانی روان شناختی اصول و مؤلفه هاي کفویت در زوجیت

"ویژه روان شناسان و مشاوران"

:با حضور 
دکتر غالمعلی افروز

استاد ممتاز دانشگاه تهران

91صبح لغایت 8ساعت 1389اردیبهشت ماه 9پنج شنبه : زمان
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، اطاق شورا: مکان

)بزرگراه جالل آل احمد، روبروي کوي نصر، خیابان نسیم(
)سرکار خانم ابراهیمی(88288607: دورنگار88259379: تلفن تماس براي ثبت نام

:انجمن علمی کودکان استثنایی ایران برگزار می کند◙
الشگران استثناییملی چهمایش 
٨٩ھفته اول اسفند : زمان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانگروه روانشناسی◙
:هاي زیر را برگزار می کندسخنرانی ها و ژورنال کالب

عنوان سخنران تاریخ ردیف

شناخت غیر گزاره اي جناب آقاي دکتر حاتمی 18/1/89 1 

)مصاحبه انگیزشی(ه خود تعیین گرينظری جناب آقاي قاسمیِ پور 25/1/89 2 

کاربرد تکنولوژي در تشخیص و درمان بیماري ها
BCI: Brain Computer Interface

جناب آقاي نصرت آبادي 1/2/89 3 

IATروش اندازه گیري نگرش هاي ضمنی توسط آزمون
با تاکید بر مسائل بالینی 

سرکار خانم حمزوي 8/2/89 4 

غنی سازي روابط خانواده جناب آقاي دکتر رضا زاده 15/2/89 5

SELF DEFEATING PERSONALITY سرکار خانم طاهباز 22/2/89 6 
واقعیت مجازي در روانشناسی جناب آقاي دکتر رستمی 29/2/89 7 

روانشناسی سالمت و سرطان سرکار خانم تاشک 5/3/89 8 

عصبی مصنوعیکاربرد آماري شبکه هاي  جناب آقاي دکتر فراهانی 12/3/89 9 

هویت فردي ، هویت جمعی جناب آقاي دکتر رحیمی نژاد 19/3/89 10 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران:محل برگزاري◙
12تا10روزهاي چهارشنبه ،ساعت :زمان◙
.ورود براي عموم عالقمندان آزاد می باشد◙
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هفت سین نوروزي و خواص دارویی
تغذیه دارویی وخواصدرباره.سبزه، سیب، سیر، سماق، سرکه، سمنو و سنجد می آراینددر آغاز تحویل سال نو، سفره هفت سین خود را باایرانیان

مواردي مختصر تقدیم می شود)وزي سفره هفت سین نور( سرشار این موادغذاییاي
سیب-1

سیب میوه اي مفرح و سمبل باروري و زایش است که براي اشخاص مبتال به درد مفاصل، رماتیسم مزمن، امراض ریوي و کلیوي مفید بوده همچنین حل کننده سنگ صفرا 
.به بیماران توصیه می شود در دوران نقاهت سیب را فراموش نکنند. تصفیه کننده خون استپخته آن جهت سرفه خشک مؤ ثر بوده و خوردن آن در صبح ناشتا.است

سیر-2
ضدعفونی : دیگر خواص سیر عبارت است از.بوده و در تنظیم اعمال کبد و کیسه صفرا مؤ ثر استBوCسیر داراي ویتامین هاي . سیر به علت خواص طبی اش استثناست

ازاین رو به منظور پیشگیري از .تنفس و گوارش و مجاري ادراري، مؤ ثر در بیماري هاي ریوي، پایین آورنده فشارخون، میکروب کش قوي و رقیق کننده خونکننده دستگاه 
.ن مناسب نیست و تولید صفرا می کندامراض گوناگون توصیه شده ولی به خاطر داشته باشید زیاده روي در خوردن سیر براي خون، چشم، بواسیر و همچنین زنان باردار چندا

سرکه-3
سرکه قابض بوده و بسیار خشک کننده و . است که معروف ترین آن سرکه انگور است... تخمیر اسیداستیک از انواع مختلف میوه هاي شیرین مانند انگور، خرما، انجیر و

.سریع النفوذ است ضمن اینکه سرکه محرك اشتهاست

سبزه-4
این روییدنی هاي . سبزه به عنوان نمادي از طراوت و سرسبزي معرف گروهی از مواد غذایی است که حاوي انواع ویتامین ها، موادمعدنی و فیبر موردنیاز بدن می باشد

.کمک می کنندپرخاصیت با نام هاي مختلف هرکدام با ویژگی هاي شگفت انگیز برخی مواقع تا سرحد معجزه به رفع نیاز بدن انسان

سماق-5
عالوه بر این سماق به عنوان داروي . این گیاه حاوي تانن فراوان بوده و به همین دلیل قابض و پاك کننده معده است. سماق محرك اشتهاست و لثه را تقویت می کند

.که مقداري سماق و زیره را به مقدار مساوي مخلوط و همراه با آب سرد میل کننددرگذشته به افرادي که استفراغ شدید داشتند توصیه می شد . ضداسهال هم کاربرد دارد

سمنو-6
.جوانه گندم به عنوان مهم ترین ماده سازنده آن حاوي انواع ویتامین ها، موادمعدنی و پروتئین هاست. سمنو با ارزش غذایی سرشار از اهمیت ویژه اي برخوردار است

، بتا E،Cجوانه هاي گندم حاوي ویتامین هاي .م جوانه زدن آنزیم هاي غیرفعال آن فعال شده که نتیجه آن تحریک فعالیت هاي آنزیمی بدن انسان استگندم همچنین هنگا
.کاروتن، سلنیوم و منیزیم هستند

سنجد-7
سنجد .استKو نیز کمی BوAقلب و معده مؤ ثر بوده و سرشار از ویتامین از ویژگی هاي سنجد این است که در تقویت. سنجد نمادي از زایندگی کیهانی است

.از دیگر خصوصیات سنجد درمان نرمی استخوان است، عالوه بر این سنجد دفع کننده صفرا هم می باشد. ضداسهال خونی بوده و همچنین مدر می باشد

اخبار ورزشی
ت علمیااعضاي هیکارکنان وششمین جشنواره ورزشی◙

،شگاهاعضاي هیئت علمی دان، ششمین جشنواره ورزشی  کارکنان واند بر اساس تقویم ورزشی دانشگاهرسکارکنان محترم میبه اطالع اساتید و-
گردد لذا اساتید و همکاران محترمی که تمایل دارند در این مسابقات حضور داشته باشند خرداد سال جاري در رشته هاي ذیل برگزار میاردیبهشت و

.خود را اعالم نمایندآمادگی7528تلفن  شمارهیا با مراجعه نمایند وکارشناس تربیت بدنی114اتاق جهت ثبت نام به 

طناب کشی، دو، شنا، تیراندازي آمادگی جسمانی،پرتاب دارت، شطرنج،، بسکتبال، تنیس روي میز،والیبال( :ي ورزشی خانم هارشته ها
. بدمینتونباتفنگ،هفت سنگ،

زي باتفنگ،تیرانداآمادگی جسمانی،طناب کشی، دو، شنا،والیبال ، فوتسال، تنیس روي میز،پرتاب دارت، شطرنج،(:رشته هاي ورزشی آقایان
.بدمینتونهفت سنگ،

کویر پیمائی◙
هدف کویر پیمائی به مقصد کویر برنامه اي بارفتن به دامان طبیعتدرخواست دانشجویان دختر دانشکده برايوبا توجه به فرا رسیدن فصل بهار-

.مراجعه نمایندکارشناس تربیت بدنی114اتاق به جهت ثبت نام.گرددبرگزار 2/2/1389پنجشنبهدر روز مرانجاب واقع در شهرستان کاشان

88بهمن و اسفند،12، شماره2ربیتی دانشگاه تهران سالم تعلونشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و


