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89پاییز،15، شماره 3سالعلوم تربیتی دانشگاه تهران نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

.شتافتار باقیيشناسی دانشگاه تهران به دد روانچهره ماندگار روانشناسی کشور و استا

در تهران۱۳۱۲ن ماه ياول فرورد:تولد

در تهران۱۳۸۹ماه آبان۲۲:وفات

علت بیمـاري سـرطان   آبان به22شناسی دانشگاه تهران و چهره ماندگار روانشناسی کشور صبح شنبه     استاد بنام روان  

1317در سـال . در تهران متولـد شـد  1312پریرخ دادستان اول فروردین ماه     .سالگی در تهران درگذشت    77در سن   

دیپلم علمی خود را از دبیرستان نـاموس  1328ران آغاز کرد و در سال تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان خورشید ته       

بـا قبـولی در کنکـور بـا بـورس      1330دیپلم ادبی را از دبیرستان شاهدخت تهران دریافت کرد و در       1329تهران و در    

.وزارت فرهنگ و آموزش عالی به کشور سوئیس اعزام شد

موفـق  1953ه روانشناسی را از دانشگاه ژنو دریافت کـرد و در سـال   گواهینامه علوم تربیتی در رشت 1952وي در سال    

وي همچنـین موفـق بـه دریافـت دانـشنامه       . به اخذ دانشنامه تخصصی روانشناسی بالینی کودك از این دانـشگاه شـد            

وي که. عمومی روانشناسی کاربردي و دانشنامه لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتري روانشناسی از دانشگاه ژنو شد

دکتـر  .هـاي مختلفـی تـدریس داشـته اسـت     در دانـشگاه 1340به ایران بازگشت و از سال 1339تحقیقات رساله دکتري خود را زیر نظر پروفسور ژان پیاژه انجام داده در سال     

مدیریت مجتمع آموزشـی رویـا وزارت آمـوزش    1354ا ت1344هاي تکنیک تهران و طی سالریاست مرکز تحقیقات روانشناسی پلی1344تا 1341هاي دادستان در فاصله سال   

به عنـوان دانـشیار و مـدیر گـروه     1359دکتر دادستان از سال .به عنوان استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران فعالیت کرده است1354و پرورش را برعهده داشته و از سال     

مـدیر دفتـر مطالعـات و تحقیقـات     1372وي از سـال  .ه استادي گروه روانشناسی دانشگاه تهران نایل شده بود به درج  1365روانشناسی دانشگاه تهران فعالیت کرده و در سال         

اسی سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انـسانی       تاکنون مدیر گروه روانـشن 1375ریزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب و از        علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه     

بـه عنـوان چهـره مانـدگار در     1381هاي مربوط به رشته خود بود و در سـال  وي عضو بسیاري انجمن.استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود  1381و از سال    ) سمت(

تالیف وي، در دوره دهم کتاب سال جمهوري اسالمی ایران از طـرف وزارت فرهنـگ و ارشـاد    "وجوانی روانشناسی مرضی تحول از کودکی تا ن   "کتاب. رشته روانشناسی معرفی شد   

.مهمترین استاد پریرخ دادستان به ویژه در هنگام تحصیل در مرحله دکتري، استاد ژان پیاژه استاد روانشناسی دانشگاه ژنو بوده است.اسالمی به عنوان کتاب سال برگزیده شد

، مـدیر دفتـر مطالعـات وتحقیقـات روانـشناسی و      1354نگی تربیتی اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش، عضویت هئیت علمی دانشگاه تهـران از سـال    کارشناسی فره 

روانـشناسی دانـشگاه شـهید    تحقیقات و علوم انسانی، عضویت شوراي راهبري سند ملی آموزش و پرورش، مدیر مسئول و سردبیر فـصلنامه روانـشناسان ایرانـی، اسـتاد گـروه               

، مدیر دفتـر مطالعـات و تحقیقـات علـوم انـسانی معاونـت پژوهـشی و برنامـه ریـزي          )سمت ( ، مدیر گروه روانشناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی     1381بهشتی  

برخـی از  ) وزارت آمـوزش و پـرورش  (حقیقات روانـشناسی پلـی تکنیـک تهـران     دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران، ریاست مرکز ت   

وي همچنین منتخب همایش چهره هاي ماندگار به عنوان اولین روانشناس در این همایش، منتخب اولین دوره معرفـی پژوهـشگران قابـل    .مسئولیت هاي دادستان به شمار می آید      

ات بنیادي علوم انسانی در پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی، برنـده لـوح تقـدیر سـازمان سـمت بـه عنـوان مـدیر گـروه           تقدیر دانشگاه تهران، برنده جایزه بخش تحقیق      

ن پژوهشی روانشناسی، برنده لوح تقدیر ریاست تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر گروه پژوهشی روانشناسی سمت، برنده لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی بـه عنـوا       

.مدیر گروه پژوهشی روانشناسی سمت، پژوهشگر برگزیده جامعه اسالمی پژوهشگران بود
.ادش گرامی بادينامش باقی و 

تیشناسی و علوم تربيويژه روانجايزه يادواره دكتر علی محمد كاردان -
صبح روز دوشنبه ششم دیمـاه   5/11تا   5/9ساعت  مراسم سومین سالگرد رحلت استاد فرهیخته دانشمند گرانقدر، دکتر علیمحمد کاردان از             

.شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شددر تاالر کوثر دانشکده روان1389

دانشکدهاز دانشگاه و آموزش و فرهنگ قبرسريوزداريد◙
ـ .کردنـد یقبـرس را بررسـ  يهران و دانشگاه هـا دانشگاه تنیبيهمکاريقبرس و دکتر رهبر راه هاو فرهنگآموزشریوز دارید نیادر سیرئ

گفت که دانشگاه تهران عالقه منـد اسـت بـا    یالمللنیدانشگاه معتبر ب 160از   شیدانشگاه تهران با ب    یعلم يدانشگاه تهران با اشاره به همکار     
يما توسعه روابـط بـا کـشورها   استیمطلب که سنیاانیبا بزیآموزش قبرس نریوز.داشته باشدیو فرهنگیعلميقبرس همکار  يدانشگاه ها 

، تبادل یعلمئتیهيدر باره تبادل اعضانیطرف همچندو.اعالم کردرانیايبا دانشگاه هايهمکاريکشور را برانیاياست عالقه مندهیهمسا
آموزش ریوزو،یتریمیداسیدکتر آندرهمچنین .دکوتاه مدت به بحث و تبادل نظر پرداختنيدوره هايمشترك و برگزاريدانشجو ، انجام پروژه ها

با دکتر افروز رئیس دانشکده روانشناسی و علـوم تربیتـی و برخـی اعـضاء هیـات علمـی، کارکنـان و        آبان16صبح روز یکشنبهو فرهنگ قبرس 
.دانشجویان دانشکده دیدار و گفتگو کردند
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تخصصیهاي نارها و کارگاه، سمیهاهمایشبرگزاري ◙

:برگزار می کنند تی دانشگاه تهران ينظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی و دانشکده روان شناسی و علوم تربسازمان◙

اولين کنگره بين المللی روانشناسی ، دين و فرهنگ

۱۳۹۰بهشت يارد۲۴-۲۶تهران،
E-mail: Congress2011@pcoiran.com

۸۸۲۵۴۷۳۴–۸۸۲۸۸۶۰۷: دورنگار۸۸۲۵۹۳۷۹–۸۸۲۵۵۰۳۱: رخانهدبي

شناختيعلومبين الملليكنفرانسچهارمين◙ايرانروانشناسيانجمنكنگرهسومين◙

- 1390 ماهارديبهشت22-20تهران،-1389 اسفنددوازدهمويازدهمتهران،

سايكوسوماتيكاختالالتالمللينبيكنگرهسومين◙نوجوانوكودكروانشناسيالملليبينيكنگره◙

1390خرداد6الي4اسالميوفرهنگيبينروانشناسيرويكرد

اصفهان- ايرانارديب12 و11 تهران پيش سمينار

1390 ارديبهشت16 الي14 شيراز،

انتصابات◙
معاون تامین منابع علمی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه  -کوشاآقاي دکتر 
ایراناسالمیجمهوريمشاورهوروانشناسینظامسازماندراستانهاهماهنگیامورمعاونتمقام قائم-پور شریفیآقاي دکتر

. مسالت می نماییمراشماهربان سالمت و توفیقات از خداوند م

موسسه بين المللی پژوهش های بين فرهنگی كودكان استثناييتأسيس◙

روان شناسی و آموزش کودکـان  آموزشیگروهبا همکاري اعضاءموسسه بین المللی پژوهش هاي بین فرهنگی کودکان استثناییتأسیس·
سرپرسـتی ایـن   جناب آقاي دکتـر ارجمنـد نیـا    .شدب  یصوتپژوهشی دانشکده    در شوراي  آن اساسنامه دانشکده راه اندازي و    استثنایی

. موسسه را به عهده دارند
·

ن جشنواره پژوهش دانشگاه تهرانيدگان نوزدهميمعرفی برگز◙

29ن، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهراننوزدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران با حضور پژوهشگران، استادان، اندیشمندان، مسئوال*
:عبارتند ازبرگزیدگان نوزدهمین جشنواره پژوهش. دانشگاه برگزار شدآذر در تاالر عالمه امینی

برجستهپژوهشگر-استاد ممتازدکتر افروزآقاي 1
نمونهپژوهشگرفردخدایاريآقاي دکتر2
ISCنده پر استناد ترین نویسآقاي دکتر بشارت3
بخش بین المللهبرگزیدبهرامی احسانآقاي دکتر4
بخش بین المللهبرگزیدپورنقاش تهرانیآقاي دکتر 5
بخش بین المللهبرگزیدکوشاآقاي دکتر6
پژوهشگر نمونه در مقطع دکترادانشجويعسگرآبادحبیبیآ قاي 7

89پاییز، 15، شماره 3نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال
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،   نصرجالل آل احمد، روبروي کويتهران، بزرگراه: نشانی
۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده

۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن

اخبار ورزشی◙

دانشگاه تهرانانيدانشجویدرون دانشگاهیشجشنواره ورزنينهمبرگزاری 

: برگزار شددر رشته هاي ورزشی ذیل دانشگاه تهرانانیدانشجویدرون دانشگاهیجشنواره ورزشنینهم◙
.باکمانيراندازیتنتون،یبدمز،یميروسیبا تفنگ، شطرنج، تنيراندازیشنا، ت،یدانیموبسکتبال، فوتسال، هندبال، دوبال،یوال: دخترانورزشیيهارشته*  
باکمان، کاراته، يراندازیتنتون،یبدمز،یميروسیبا تفنگ، شطرنج، تنيراندازیشنا، ت،یدانیبسکتبال، فوتسال، هندبال، دووم بال،یوال: پسران ورزشی يها رشته*  

.آزادیتکواندو، کشت

:)ع(امام حسن
النَّاس علْمك و تَعلَّم علْم غَيرِكعلمِ

دانش خود را به ديگران بياموز و خود دانش ديگران را ياد بگير

قرار سامانه اينترنت بی سيم در ساختمان شمالی دانشکدهتاس◙
کلیـه دانـشجویان و دارنـدگان رایانـه کیفـی مـی تواننـد در        22/9/89 بدینوسیله به اطالع می رساند که با همت آزمایشگاه اطـالع رسـانی از روز دوشـنبه   

Billion-Library سیم با ناماز اینترنت بدون) 243-242-241-240-239-238-237اتاقها و کالسهاي (دوم ساختمان شمالی طبقهبخش غربیاتاقهاي
کالسـهاي درس  لذا با تالشهاي آزمایشگاه اطالع رسانی و شخص آقاي دکتر نقشینه تقریبـاً کلیـه  . باشداین امکان بدون محدودیت و رمز ورود می. استفاده کنند

بر کالسـهاي درس، کتابخانـه دانـشکده، کتابخانـه موسـسه روانـشناسی و       عالوه. قرار گرفته است-Wire less- دانشکده تحت پوشش اینترنت بدون سیم
& Billion-Library عبارتنـد از نامهاي ایـن شـبکه بـدون سـیم    . اطراف ساختمانهاي دانشکده تحت پوشش اینترنت بدون سیم استبخشهایی از فضاي

Linksys-Libraryورت دیاگرام متعاقباً در اختیار قرار می گیردبصنقشه کامل این شبکه. می باشد.

تهرانینشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکدای پژوهشیعلمیدستاوردهاشگاهينمانيدوم◙
دانشگاه تهران و یپژوهشیعلميدستاوردهاشگاهینمانیدوم1387دو دانشگاه در سال يدستاوردهاشگاهینمانیاول زیآمتیموفق يبرگزار یپ در

و هـا يه دانشگاه تهران برگـزار شـد، نـوآور     که در صحن نماز جمع    شگاهینمانیا.گردیدتهران اول تا سوم آذر ماه برگزار         یدانشگاه علوم پزشک  
ها و موسسات مختلف دو دانشگاه مذکور دانشکدهشگاه،ینمانیدر ا. در آمدشیتهران به نمایدانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکيهاشرفتیپ

.دادندقرار دکنندگانیبازددیخود را در معرض ديدستاوردهانیآخر
.همزمان با جشنواره پژوهش برگزار شد 1387دو دانشگاه در سال يدستاوردهاشگاهینماکهذکر استانیشا

تسليت◙
ه ایجناب آقای دکتر اژ

.رحلت پدر بزرگوارتان حضرت آيت اهللا ازه ای را تسليت عرض می نماييم
پور شريفیجناب آقای دکتر

.رحلت پدر بزرگوارتان را تسليت عرض می نماييم
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اسامی برندگان مسابقه نشریه داخلی راهنما◙

با عنوان قرآن پیام شفا و رحمت در آبان ماه از سوي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشکده هاي روانشناسی و 3ریه داخلی راهنما شماره نش
خانم : ازاسامی برندگان عبارتند. نفر به قید قرعه انتخاب و جوایزي به آنها اهدا خواهد شد6مدیریت منتشر و از بین شرکت کنندگان این مسابقه 

.ه آزادي و آقایان موسی امیري، سعید سید محمدلو و احسان کاوندلشفیعی، سمیرا عسگر بیوکی، غزاءها اسما
.نحوه دریافت جوایز از طریق پیامک به نامبردگان اعالم خواهد شد


