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.جایگاه ابدي سفر می کـنم  سوي  
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جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم

یدآسالها می گذرد حادثه ها می 
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٢

89فروردین و اردیبهشت،13، شماره 3علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

نشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانبازدید مسئولین دانشکده روان شناسی دانشگاه دمشق از دا-
نفر از مسئولین دانشگاه دمشق دکتر محمد شیخ حمود رئیس دانشکده روان شناسی و خانم دکتر امینه رزق رئیس گروه روان شناسی 3در این بازدید 

با دکتر افـروز ریاسـت دانـشکده روان    11-14ساعت اردیبهشت ماه از14و پرفسور دکتر بالل رئیس گروه مشاوره آن دانشکده در روز سه شنبه              
سه دکتر افروز رئیس دانـشکده روان شناسـی   در ابتداي این جل   .شناسی و جمعی از اعضاء هیات علمی دانشکده و دانشجویان دیدار و گفتگو کردند             

در ادامه رئیس دانشکده . هیئت سوري تشریح کردندضمن معرفی دانشکده ، ابعاد گوناگون آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و ظرفیت هاي آن را براي      
در پایان دیدار هیات سـوري از بخـش هـاي    .روان شناسی دانشگاه دمشق به تشریح اهداف سفر و امکانات بالقوه همکاري بین دانشگاهی پرداخت        

.بازدید بعمل آوردند... مختلف دانشکده نظیر کتابخانه ها، آزمایشگاهاي روانسنجی و روانشناسی و کالس هاي درسی و 

برگزاري جلسه شوراي عمومی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران-
مهربان جلسه شوراي عمومی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در هفته تقدیر و سپاس از تالشهاي معلمان و اسـاتید بزرگـوار                 با تاییدات خالق    

با حضور جناب آقاي دکتر رهبر ریاست محترم دانشگاه تهران و جناب آقاي دکتـر         15/2/89صبح روز چهارشنبه     10جامعه اسالمی ایران در ساعت      
.دانشکده روان شناسی و اعضاء محترم هیات علمی دانشکده در اطاق شوراي دانشکده برگزار گردیدافروز ریاست محترم

:در این جلسه موارد ذیل مطرح شد 
چشم انداز و فرصت هاي پژوهشی دانشکده )2از فعالیت ها و برنامه هاي دانشکده یگزارش)1

.ضاء هیات علمی دانشکده پرداختندعارانی و پرسش و پاسخ با یراد سخنریاست محترم دانشگاه به ااین جلسهدر پایان

انتصابات
معاون محترم پژوهشی-باقري جناب آقاي دکتر خسرو
مشاور محترم رئیس در امور بین الملل –پژوهبهجناب آقاي دکتر احمد

سرپرست مر کز خدمات کامپیوتري دانشکده–سرکار خانم مهندس نوروزي
رئیس شوراي صنفی دانشکده-آقاي کیوان رستمی جناب

ان ر ه  قات  و ت و  ال بان  د  و د ااز  ماسا ی  . سا 
همکاران جدبدهمکاران بازنشسته

دانشکدهکتابخانه هايبخش پایان نامه -فدایی آقايامور دانشجویی–می سرکار خانم سعید ف
کتابخانه دانشکده–صادقی سرکار خانم
امور دانشجویی–گلچین سرکار خانم

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

.خرداد ماه انجام شد 13الی 11هاي در تاریخ89-90ثبت نام نیمسال اول *
دانشکده جهت مصاحبه بهذیلآموزشیهايگروهزمانبنديبرنامه طبق 89-90دکتري سال تحصیلی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون تخصصی*

:ددعوت شدن
ناسی و روان شآموزشیگروه/  رسانیو اطالعکتابداريآموزشیگروه/ روانشناسیآموزشیگروه/  اجتماعی-آموزشی مبانی فلسفیگروه

استثناییموزش کودکانآ
.برگزار خواهد شد2/4/89لغایت 22/3/89از تاریخ امتحانات نیمسال جاري*
. دانشکده کماکان براي دوره هاي ارشد از فرهنگیان شرکت کننده در کنکور دانشجو می پذیرد*

پایان نامه دفاع شدهنام و نام خانوادگیردیف
ارزیابی دروه هاي مجازي دانشکده علوم حدیث با توجه به معیارهاي کیفیت در آموزش مجازي آقاي سعید نورالهی1
بررسی کتابهاي ادبیات فارسی دوره متوسطه از نظر میزان و نوع توجه به عناصر هویت دینی و ملیآقاي فرهاد نظري فر2
وزش سنتی درس ریاضی سال دوم دبیرستان و پیشرفت تحصیلی و نگرش ریاضی دانش آموزان مقایسه تاثیر هاي آموزش به کمک کامپیوتر و آمآقاي حسین کریمی3
فاکتورهاي ازدواج موفق از دیدگاه زوحین شادآقاي محمدحسین آسوده4
بررسی رابطه جهت گیري زناشویی و صمیمت در بین معلمان دبیرستانآقاي حسین نجفی5
ختی و ویژگیهاي شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهرانرابطه سبکهاي شناخانم ثریا حکیمی6
مقایسه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر یزد خانم انسیه داناپور7
در روانشناسی مثبتارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهاي خود شناختی با طبقه بندي توانمندیهاي خوبی آقاي محمدتقی بیک8
نقش سبکهاي پردازش هویت : سبکهاي پردازش اطالعات، تعهد هویت و راهبردهاي مقابله تحصیلیخانم سهیال فرتاش9



٣

ارشد دانشجویان دانشکده روانشناسیرتبه هاي کنکورکارشناسی 

مشاوره1مهسا امید بیگی
کتابداري1بهروز رسولی

روانشناسی عمومی2 رقیه السادات میر جلیلی
روانشناسی بالینی4

مشاوره8زهرا اکبري
مشاوره12سید رحمان حسینی

مدیریت رسانه16ثریا ذوالفقاري
یمدیریت آموزش21حامد حسن زاده
روانشناسی کودکان استثنایی18مختار سعیدیان

روانشناسی کودکان استثنایی30کمال پرهون
برنامه ریزي آموزشی38موسی عظیمی مهر

89، فروردین و اردیبهشت 13، شماره 3نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال

هاي تخصصینارها و کارگاه، سمیهاهمایشبرگزاري 

:انجمن علمی کودکان استثنایی ایران برگزار می کند◙

ان استثناییالشگرملی چهمایش 
٨٩ھفته اول اسفند : زمان

.توسط  دکتر افروز برگزار شد"تحول در نظام متوسطه"کرسی ◙

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران با همکاري دبیرخانه هیات حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و منـاظره      معاونت پژوهشی 
. برگزار کرد3/3/89شنبهدورا در روز دانشگاه تهراناستاد ممتازدکتر غالمعلی افروزنظریه پردازتوسطوسطهتحول در نظام متکرسی 

در این کرسی دکتر شریعتمداري، دکتر شفیع آبادي، دکتر نوابی نژاد و دکتر حسینیان داوري این کرسی و دکتر بهرنگی، دکتر ایمانی، دکتر فرزاد و دکتر      
.این کرسی را به عهده داشتندشرفی ناقدان 

اخبار صنفی و رفاهی

مربوطه وراي صنفی واحدبا کارتابل مسئولین شپیشنهادات، خودشوراي صنفی کارکنان و ارائه نظرات وجهت ارتباط بیشتر عزیزان و همکاران با-
.ماندخواهدمحرمانهکامالًشما در صورت درخواستاطالعات ارسالیضمنًا. مکاتبه نمایندیا مستقیما با رئیس شورا

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، ضریب حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قـانون     -
هزار تومان و 310ریال، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغالن و بازنشستگان، 636اهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري نظام هم

ریال و حـداقل حقـوق   600ضریب حقوق 1388در سال . هزار تومان تعیین شده است170میلیون و 2برابر یعنی 7حداکثر حقوق آنان به میزان      
.ن تعیین شده بودهزار توما290

)س(ویژه تولد خجسته بانو فاطمه زهرا"بانوي بهار"کتابخوانیمسابقه

حضرت فاطمه زهرا جسته میالد خو سالروزفتح خرمشهرگرامیداشت و به مناسبت)ره(تولد رهبر کبیر انقالب، حضرت امام خمینیهمزمان با سالروز 
سرشار از زندگانیبیشتر بادر نظر دارد با هدف آشنایی هرچههیات علمی و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه،دفتر امور اعضاي،علیهااهللاسالم

")س(زندگانی حضرت زهرا"ز کتابرا با بهره گیري ا"بهاربانوي"مسابقه کتابخوانیو فتح خرمشهر،) س(بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا معنویت
.برگزار نماید،اطالعاتی راجع به عملیات بیت المقدستالیف دکتر سید جعفر شهیدي و نیز

.شرکت نمایندمی توانند در این مسابقهمحترم شاهد و ایثارگر و همکاران غیر ایثارگر دانشگاهاعضاي هیات علمی و کارکنانکلیه-

. یدگان جوایز ارزنده اي اهدا خواهد شدهفت نفر از برگزبه-
و اتوماسیونی با ارسال به کارتابل خـانم  دفتر امور ایثارگران واقع در ساختمان سازمان مرکزي دانشگاه 31/3/1389دوشنبه  : مهلت تحویل پاسخنامه    -

.بهاره محمدمرادي، کارشناس امور ایثارگران دانشگاه



.بازدید از کاروانسراي مرنجاب در اردیبهشت برگزار گردیدنفر از دانشجویان دختر دانشکده در مسیر جاده ابریشم و53شرکتکویر پیمائی با-
.قهرمان شد85تیم طوفان اتتیم برگزار گردید که در پایان مسابق8با شرکت 19/2/1389خدرتاریجام خلیج فارسفوتبال با عنوان اتمسابق-

۴

اخبار ورزشی

دانشگاهت علمیااعضاي هیجشنواره ورزشی کارکنان وششمین نتایج مسابقات ◙

مقامرشته ورزشینامردیف
سومدوخانم حاجی زادگان1
دومدارتعراقیخانم2
سومتنیس رويخانم دکتر ایروانی3
چهارمشناآقاي مهندس تهرانی4
چهارمدوصفرزادهآقاي 5
دومدوخانم عبدالوند6
چهارماشنچنگیزيخانم7
دومیر اندازيتفردوسیخانم دکتر8
اولدوبابائیآقاي 9
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،   نصرآل احمد، روبروي کويتهران، بزرگراه جالل: نشانی
۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده

۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن

ک دانشکدهاخبار انفورماتی

ات علوم شناختی دو آزمایشگاه تحت نظارت آزمایشگاه اطالع رسانی تاسیس قتحقیبا کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و نیز مرکزنامهبا انجام تفاهم
:شدخواهد

Cognitive Informatics آزمایشگاه اطالع ورزي شناختی-Digital Objects Laboratory2   جیتالیآزمایشگاه موجودیتهاي دی-1
هاي انفورماتیکی اعضاي کیهان ارتباط در رابطه با تامین بخشی از نیازرا با شرکتهاي ماتریس ونامه اياضر آزمایشگاه اطالع رسانی تفاهمدر حال ح
.استمودهامضاء ندانشجویانویهیئت علم

Enriched بعنوان قطعه محوري در برنامه بستر غنی شده اطالعات فراگیرنآت و از دانشگاه تهران در آزمایشگاه عملیاتی شده اسIPAD اولین
Ambient Information Milieuاستفاده می شود.

دو مقاله . زمانهاي عضو انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران استتحقیقاتی به ساآزمایشگاه اطالع رسانی در حال انجام مذاکره براي ارائه سرویسهاي
در اواسط خرداد اولین . آمریکا و انگلستان ارائه خواهد شددر ایاالت متحدهPlagiarism وE-Science ازمایشگاه در طی یکماه آینده در زمینهاز

.گرددوهش در محل آزمایشگاه اجرا مینوشتن مقاالت علمی به سفارش اداره کل پژدوره رعایت نکات اخالقی در

89، فروردین و اردیبهشت 13، شماره 3نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال

.توسط کتابخانه دانشکدهتهرانخرید تعدادي کتاب التین از نمایشگاه بین المللی کتاب»

شی و ایجاد نظم و کنترل مطالب منـدرج  در صـفحه اصـلی سـایت     و حسب االمر ایشان به منظور انسجام بخریاست محترم دانشگاهبا توجه به تاکید    -
با اداره کل روابط عمـومی مکاتبـه گردیـده تـا     در صفحه اصلی سایت دانشگاهدانشگاه، جهت درج و انعکاس هر گونه خبر، مطلب ، اطالعیه و یا عکس  

روابط عمومی دانشگاه. عمل آیدباقدامات الزم و هماهنگی با مرکز انفرماتیک براي بارگذاري و درج  در سایت
.اموري که به اتمام نرسیده است جداً خودداري نمائیدمصاحبه در مورد کلیهاز انجام هرگونهریاست محترم دانشگاهحسب دستور -

معاونت پژوهشی

:سخنرانی هاي برگزار شده
عمل آدمی و تجسد در فلسفه بارکلی_پرفسور تام استونهم

رفتاري در سوءمصرف مواد مخدر در ایران-کاربردي زوج درمانی شناختی-دکتر محمد خدایاري فرد 
پیوتر و مغزتعامالت کام_دکتر رستمی
پاسخی به دغدغه هاي انسان معاصر با تاکید بر فلسفه صدرایی: متافیزیک عشق _دکتر شرفی
تاثیر یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزي آموزشی_دکترکرامتی


