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....اعضاي هيئت علميجشنواره ورزشي  كاركنان وهفتمين برگزاری»

ی نا ه رو اد یوا وم  ع
Faculty of Psychology and Education



.ن و فرهنگ در دانشگاه تهران برگزار شدين المللی روانشناسی، دين کنگره بياول◙

مـه  اردبهشت ماه با حضور متخصصان داخلـی و خـارجی در تـاالر عال   24ولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ   ا
. امینی دانشگاه تهران برگزار شد

و ارشـاد  ، وزیـر فرهنـگ   شد و در ادامه برنامه دکتر حسینیآغاز رئیس کنگره  این کنگره با سخنرانی و خیر مقدم دکتر افروز        
ـ وکنگرهدبیر اجرایی   دانشگاه تهران، دکتر خدایاري فرد    ، دکتر رهبر رئیس     اسالمی کنگـره  یدکتر نانسی مورفی دبیر بین الملل

. سخنرانی کردند
26تـا  24( سه روزه بمدتها ها و کارگاه و برگزاري نشست   کشور این کنگره با سخنرانی شرکت کنندگانی از داخل و خارج         

در این کنگره سخنرانانی از کـشورهاي آمریکـا، هنـد،         و   .ادامه یافت مقاله به صورت سخنرانی و پوستر      146با ارائه  )اردیبهشت
.شتندمقاله حضور دا40ان و سویس با لهستآلمان، مجارستان، مالزي،اتریش،

"نظام اخالقی دانشگاه و موضوع عفاف و حجاب" با عنوانان دانشگاه تهرانيس دانشگاه با دانشجوينشست رئ◙

فرهنگـی دانـشگاه   با حضور رئیس و مـسئوالن "نظام اخالقی دانشگاه و موضوع عفاف و حجاب        "جلسه هم اندیشی با عنوان    
. فروردین در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد28تهران 

هـا و دانـشکده   در این جلسه که معاون فرهنگی ، مدیرکل فرهنگی واجتماعی دانشگاه و جمعی از مسئوالن فرهنگـی پـردیس         
دکتر رهبر نیز بـه پرسـشهاي داشـجویان    ها و مسائل خود پرداختند کههاي دانشگاه حضور داشتند دانشجویان به طرح پرسش      

در این دیدار رئیس دانشگاه و مسئوالن فرهنگی دانشگاه و دانشجویان در خـصوص مـسائل فرهنگـی دانـشگاه بـه                   . پاسخ داد 
. بحث و تبادل نظر پرداختند

٢

90بهار،16، شماره 3علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

نترنتيأت علمی در دسترسی به ايهژه به اعضاء ياص عرض باند و؛ اختصUTI+اندازی سامانه راه◙

کـاربران  . اي لحاظ شده اسـت جهت باال بردن سرعت دسترسی اعضاء محترم هیأت علمی به شبکه اینترنت، پهناي باند جداگانه              
منـد  ، از این امکان بهـره UTI+انه پست الکترونیکی دانشگاه تهران به سامانهتوانند با ورود نام کاربري و گذرواژه سام     محترم می 

.براي اطالع از نحوه استفاده از این خدمت به آدرس زیر مراجعه فرمایند. شوند
/help_+UTI/manual/ir.ac.ut.2utserv://http

کی دانشگاهيمشکوک در سامانه پست الکترونهای اميه مهم درباره پيعاطال◙

شود و از اعضاء هاي مشکوکی براي اعضاء سامانه پست الکترونیکی دانشگاه ارسال میاخیراً مشاهده شده است که ایمیل
.نمایدمحترم درخواست نام کاربري و گذرواژه سامانه می

دهی به آن از باشد و در خصوص پاسخها به مرکز مربوط نمیالم نموده است که این ایمیلمرکز فناوري اطالعات مکررًا اع
شود که محتوي پست الکترونیکی در اختیار افراد ها سبب میدهی به این ایمیلپاسخ. دهدجانب کاربران محترم هشدار می

.اي را ایجاد نمایدناشناس قرار گیرد و مشکالت عدیده

مجازياطالعات و فضايمرکز فناوري 

دانشگاه تهران



تاسيس دانشکده کتابداری و اطالع رسانی◙

رسماً به دانشکده تغییـر  19/5/89محترم دانشگاه تهران در تاریخ حکم ریاستطالع رسانی دانشگاه تهران با وه کتابداري و اگر

مـه  به صـورت یـک دانـشکده مـستقل ادا      ده روانشناسی و علوم تربیتی بود       که زیر مجموعه دانشک   این گروه آموزشی  . هویت داد 
. در حال حاضر آقاي دکتر غالمرضا فدایی سرپرست دانشکده و مسئول راه اندازي آن می باشد. دهدمی فعالیت 

دانشکده کتابداري با ریاست محترم دانشگاه مالقات و ضمن ارائه گزارش کـار پیـشرفت دانـشکده در           رئیس 11/11/89تاریخ  در  
راتی به عمل امد که ریاسـت محتـرم دانـشگاه اعـالم نظـر فرمودنـد فعـال                 رابطه با اختصاص مکانی مناسب براي دانشکده مذاک       

.دانشکده در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با لحاظ تغییراتی استقرار یابد
هنوز مساعدتی از سـوي دانـشگاه بـراي اختـصاص یـک مکـان              . مهمترین دغدغه این دانشکده تازه تاسیس، مکان آن می باشد         

.رفته و این مشکل اگر بر طرف نشود نمی توان انتظار داشت که اهداف دانشکده تحقق یابدمناسب صورت نگ
که این گروه آموزشی. رسمًا به دانشکده تغییر ھویت داد١٩/۵/٨٩محترم دانشگاه تھران در تاریخ حکم ریاسته تھران با 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بود و امروز می رود تا به صورت یک دانشکده مستقل ادامه فعالیت زیر مجموعه 
مھمترین دغدغه این . در حال حاضر آقای دکتر غالمرضا فدایی سرپرست دانشکده و مسئول راه اندازی آن می باشد. دھد

نشگاه برای اختصاص یک مکان مناسب صورت ھنوز مساعدتی از سوی دا. دانشکده تازه تاسیس، مکان آن می باشد
.نگرفته و این مشکل اگر بر طرف نشود نمی توان انتظار داشت که اھداف دانشکده تحقق یابد

۴

90بهار ،16، شماره 3تهران سالعلوم تربیتی دانشگاه نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

، معاونت اداري و مالی دانشگاه در زي یارانه ها و لزوم اصالح الگوي مصرف در منابع انرژي و خدمات           هدفمندسانظر به پیاده سازي برنامه      ◙
نظر دارد از طریق دریافت پیشنهادهاي ذي نفعان دانشگاه، اقدام به ارتقاي بهروري منابع نموده و ارائه کنندگان پیشنهاد را از طریق تقـدیر، دریافـت      

لذا بدینوسیله از کلیه کارکنان، اعضاي هیئت علمی و دانشجویان محترم دانـشگاه دعـوت مـی    . وري دانشگاه سهیم نماید در ارتقاي بهره    ... پاداش و   
الزم به توضیح . ماینددر سامانه نظام پیشنهادهاي دانشگاه تهران ثبت ن20/4/90خود را در زمینه هاي ذیل تا تاریخ یو عملییاجرايهادهیگردد؛ تا ا

. به آغاز به کار مجدد نظام پیشنهادهاي دانشگاه، جوایز و هدایاي پیشنهادهاي برتر طی مراسمی به بهترین پیشنهادات ارائه مـی گـردد      است با توجه    
.نمایندارسال Cultural@ut.ac.irدانشجویان گرامی نیز می توانند پیشنهادهاي خود را با ذکر شماره تماس به رایانامه 

:ونت اداري و مالی دانشگاهفراخوان پیشنهاد معازمینه
)گرمایش و سرمایش(گاز،...برق محوطه ها، ساختمان ها، سیستم هاي حرارتی و ، شرب و غیر شربآب: منابع انرژي-1
شیوه ،...اینترنت و استفاده از تلفن، ...) از قبیل مبلمان اداري، پرده، وسایل روشنایی، تجهیزات کامپیوتري و          (تجهیزات مورد نیاز واحدها    :خدمات  -2

ارائه خدمات دانشگاه
سال (و کلمه عبور ) شماره کارمندي(خواهشمند است براي ورود به سیستم نظام پیشنهادها و ارسال پیشنهادهاي خود از نام کاربري : همکاران محترم

استفاده نمائید) 13**تولد 

اخبار رفاهی
آماده دوره سه روزه80، در 8/7/90لغایت 11/3/90از تاریخ علمی دانشگاه واقع در خزرآباد ساري براي ایام تابستان سال جاري هايمرکز همایش

کارکنان گرامی با توجه به شـرایط اعـالم شـده ،    هیأت علمی واعضاي محترم .باشدخانواده گرامی آنها میپذیرایی از همکاران محترم دانشگاهی و

.ثبت نام اقدام نمایندنسبت بهمسئول رفاهي واحد محل خدمت اختصاص یافته با مراجعه بههايها و سهمیهجداول تاریخ دوره

متقاضيانومداركاسامياعالممهلتسهميه

7/3/90خرداد ماه
20/3/90تیر ماه

20/4/90مرداد ماه
20/5/90شهریور ماه

را از تواننـد درخواسـت خـود   داشته باشند، مـی روزه10اقامت در مرکز مذکورايام ماه مبارك رمضانضمنًا آن دسته از همکارانی که تمایل دارند در 
.ارسال فرمایند2002طریق سامانه اتوماسیون اداري به کد 

انتصابات

رسانیدانشکده کتابداري و اطالعمحترمسرپرست-آقاي دکتر فدایی 
مدیر محترم گروه روانشناسی دانشکده–رضازاده آقاي دکتر
مدیر محترم گروه مدیریت آموزشی-نادري  آقاي دکتر

د  و د قات ااز  و ت و  ال ماارماسبان  ی  .    سا 

http://psyedu.ut.ac.ir/library1.htm
http://psyedu.ut.ac.ir/library1.htm


هفتمین جشنوارة ورزشی کارکنان و اعضاي هیئت علمی دانشگاه◙

بین کارکنان و استادان دانـشگاه و حفـظ سـالمت و شـادابی ایـن      ترویج فعالیت ورزشی دراداره کل تربیت بدنی دانشگاه در راستاي   
بانوان و پانزده رشته ورزشی سیزده رشته ورزشی برايرا درهفتمین جشنوارة ورزشی کارکنان و اعضاي هیئت علمی دانشگاه     عزیزان  

.ردبراي آقایان برگزار ک
:رشته هاي ورزشی آقایان

تسال، تنیس روي میز ، پرتاب دارت ، شطرنج، آمادگی جسمانی، طناب کشی، دو و میدانی، شنا، تیراندازي با تفنگ، هفـت             والیبال ، فو  
سنگ ، بدمینتون، بسکتبال، کشتی، تیروکمان

:هارشته هاي ورزشی خانم
راندازي بـا تفنـگ، هفـت سـنگ، دو و     کشی، آمادگی جسمانی، تیوالیبال، شنا، تنیس روي میز، پرتاب دارت، بسکتبال، شطرنج، طناب   

میدانی، بدمینتون، تیروکمان
تیراندازي خـانم  و در رشته دو میدانی آقاي قاسم بابایی، در رشته طناب کشی آقایان تیم دانشکده مقام دوم    در این جشنواره در رشته      
.   را کسب نمودندچهارمدکتر طیبه فردوسی مقام 

۴

ی د   د اره ما ر یاری  م ن  ا ه  ود   د  و ار  ب ا ر  ا ا ی  ب ن  ر کا ز  اا ا ا ا ند م و ا او
د  و ن  ی  ت  ا ع ه  ز و وط   ر  با ا ت  اا رآ ر   د ار  ۲۰/۲/۸ا ی ۹ و ط  و ا ر

ما ل  ه ارسا . اد
ه ی د و ط  ارو ا

ن ه  د ی  م  و و  ی  ا ن و ر ه  د ی  و ط  و ر ار  ا عا ا ا
و  ی  و ط  و ت  ر یدار د خ  ی:ا د د ر  ا ای  ع

،   نــصرتهــران، بزرگــراه جــالل آل احمــد، روبــروي کــوي: نــشانی
۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص. ،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده

۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن

فت سین نوروزي و خواص داروییه
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)سفره هفت سین نوروزي ( سرشار این موادغذاییاي
سیب-1

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 سیب
.نقاهت سیب را فراموش نکنندبه بیماران توصیه می شود در دوران. پخته آن جهت سرفه خشک مؤ ثر بوده و خوردن آن در صبح ناشتا تصفیه کننده خون است.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 .پایین آورنده فشارخون، میکروب کش قوي و رقیق کننده خونکننده دستگاه تنفس و گوارش و مجاري ادراري، مؤ ثر در بیماري هاي ریوي،
.امراض گوناگون توصیه شده ولی به خاطر داشته باشید زیاده روي در خوردن سیر براي خون، چشم، بواسیر و همچنین زنان باردار چندان مناسب نیست و تولید صفرا می کند

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

.سریع النفوذ است ضمن اینکه سرکه محرك اشتهاست

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

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

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. ه را تقویت می کندسماق محرك اشتهاست و لث

.با آب سرد میل کننددرگذشته به افرادي که استفراغ شدید داشتند توصیه می شد که مقداري سماق و زیره را به مقدار مساوي مخلوط و همراه . 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 .تحریک فعالیت هاي آنزیمی بدن انسان استگندم همچنین هنگام جوانه زدن آنزیم هاي غیرفعال آن فعال شده که نتیجه آن 
.کاروتن، سلنیوم و منیزیم هستند

سنجد-7
سنجد .استKمی و نیز کBوAاز ویژگی هاي سنجد این است که در تقویت قلب و معده مؤ ثر بوده و سرشار از ویتامین . 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

90بهار ،16، شماره 3علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و


