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90مهر و آبان،17، شماره 4تربیتی دانشگاه تهران سالعلوم نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

فراخوان دومین دوره اهدا جایزه دکتر کاردان-
با همکاري سازمان نظام روانشناسی در حمایت از پژوهش هاي نوآورانـه در  ) دانشگاه تهران(موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکترکاردان    

را به رساله هاي برگزیده دانش پژوهان مقطع دکترا در » جایزه دکتر کاردان«ي با عنوان حوزه هاي روانشناسی و علوم تربیتی، جایزه ساالنه ا 

همزمان با چهارمین سالروز درگذشت استاد 1390دومین دوره اهداي این جایزه در دیماه . رشته هاي روانشناسی و علوم تربیتی اهدا می کند

در کلیه دانشگاه هاي سراسر کشور در رشته هـاي مختلـف   1388ی که از آغاز سال      رساله های . فقید دکتر علی محمد کاردان برگزار می شود       

شرکت کنندگان واجـد شـرایط در ایـن    . روانشناسی و علوم تربیتی دفاع شده اند، می توانند در دومین دوره جایزه دکتر کاردان شرکت کنند               

به دبیرخانه مؤسسه 1390آبان سال 15را تا ) حداکثر در دو صفحه(آن برنامه علمی الزم است نسخه اي از رساله خود به همراه خالصه اي از 

رساله هایی که پس از این تـاریخ بـه   . به رساله برگزیده تندیس جایزه دکتر کاردان با لوح تقدیر و جوایزي نفیس اهدا می شود   . ارسال کنند 

.دبیرخانه ارسال شوند، در فرآیند ارزیابی و انتخاب قرار نخواهند گرفت

نسخه جدید سامانه نشریات دانشگاه تهران-
نسخه جدید سامانه نشریات دانشگاه تهران با همکاري اداره کل "طرح استقرار دانشگاه دوفضایی"به حول و قوه الهی، در راستاي تحقق 

ن نسخه عالوه بر امکانات قبلی نظیر در ای. برداري استریزي و نظارت پژوهشی و مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي آماده بهرهبرنامه

بندي نظرات آرشیو و بازیابی مقاالت نشریات، اتوماسیون مراحل ارسال مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان، ارسال مقاله براي داوران، جمع

.استهاي مربوطه فراهم شده /داوران، رد یا قبول مقاله و پیگیري وضعیت مقاله توسط ذینفعان از طریق کارتابل

70آرشیو مقاالت بیش از قابل دسترسی است، http://journals.ut.ac.irالزم به ذکر است در این سامانه که از طریق آدرس

ی، علوم اجتماعی، فنی مهندسی، هاي مختلف علوم انسانطور تمام متن در دسترس پژوهشگران و عالقمندان در حوزهبهنشریه دانشگاه تهران 

، 1337از سال ) دانشکده الهیات(هامقاالت و بررسی، 1343از سال نشریه دانشکده فنیهمچنین آرشیو . قرار دارد... هنر، دامپزشکی و 

.باشندقابل بازیابی می1374از سال هنرهاي زیبا

ریزي و نظارت پژوهشی ـ مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاهاداره کل برنامه

برگزاري بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران-

نظر به اینکه بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران همزمان با هفته پژوهش در اواخر آذر ماه سال جاري برگزار می گردد، از کلیه اعضاء محترم 

ی و دانشجویان واجد شرایط تقاضا می شود ،بر اساس آیین نامه هاي جشنواره پژوهش نسبت به تکمیل فرم هاي مربوط اقدام نمـوده             هیئت علم 

دانشکده ذیربط ارسال نمایند تا پس از /به معاونت پژوهشی پردیس  01/08/1390ومدارك ذیربط راهمراه با فرم هاي تکمیل شده حداکثر تا تاریخ            

براي کسب اطالعات بیشتر به سایت . بررسی و ارزیابی اولیه جهت اقدامات بعدي به اداره کل برنامه ریزي ونظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد 

.مراجعه شودir.ac.ut.prs://httpاداره کل برنامه ریزي و نظارت پژوهشی دانشگاه 

بر مزار شهداي گمنام دانشگاه تهران) ع(اهتزار پرچم حرم مطهر امام رضا -
.بر مزار شهداي گمنام دانشگاه تهران برافراشته شـد ) ع(پرچم مطهر حرم رضوي با حضور خادمان حرم امام رضا         ) ع(همزمان با والدت امام رضا      

رئیس دانشگاه و جمعی از مسئوالن دانـشگاه و حـضور پـر شـور     مهر پس از نماز ظهر و عصر و با حضور دکتر فرهاد رهبر،             17معنوي   این مراسم 

گفتنی است این برنامه به همت نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم     .دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران با استقبال از خادمان حرم رضوي برگزار شد       

.گاه تهران برگزار شدرهبري در دانش

موضـوع سـخنرانی  بـا  90-91در نیمسال اول سال تحصیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمعاونت پژوهشیاز مجموعه سخنرانی هاي  *

برگزار گردیداتاق شورا دانشکدهدر )پژوهشگر مدعو از دانشگاه مریلند آمریکا(سرکار خانم دکتر ناهید مختاري توسطزبان آگاهی:خالقیت
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انهاي جهارتقاء رتبه وبومتریک دانشگاه تهران بین دانشگاه*
بنـدي کـه   در ایـن رتبـه  . توسط سایت وبومتریـک اعـالم شـد   2011هاي جهان بر اساس وب سنجی در جوالي         بندي دانشگاه نتایج رتبه 

سایت دانشگاه تهران در میان بیش از وب.هاي ایران استبندي در جهان است، دانشگاه تهران در صدر فهرست دانشگاه         ترین رتبه وسیع
.را از آن خود نموده است708گاه در جهان، رتبه دوازده هزار دانش

، قابلیـت مـشاهده از سـوي دیگـران و میـزان      (size)بندي شامل انـدازه صـفحات وب      بندي وبومتریک در گزارش رتبه    هاي رتبه شاخص
و تعداد منابع علمی سایت و میزان (rich file)هاي قابل دسترسی، فایل(visibility)هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند لینک

.بوده است(scholar)ارجاعات به آن
، در 961، در شاخص قابلیت مشاهده از سوي دیگران امتیـاز  502، در شاخص اندازه صفحات وب امتیاز 708دانشگاه تهران با رتبه جهانی  

این در حالی است که رتبه این . را به دست آورده است384و در شاخص میزان ارجاعات امتیاز 778هاي قابل دسترسی امتیاز شاخص فایل
.اعالم شده بود938بندي وبومتریک منتشر شد، دانشگاه در گزارش قبلی که از رتبه

هاي جهانبندي دانشگاهارتقاي دانشگاه تهران در آخرین رتبه*  
که توسط موسـسه آمـوزش   2011هاي جهان در سال بندي دانشگاه دانشگاه تهران به همراه دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین رتبه          

.دست یافت301-400انجام شد در میان هزار دانشگاه به رتبه shanghai Jiao Tongعالی شانگهاي 
که جایزه آموختگان دانشگاه اي را براي رتبه بندي مدنظر قرار داده است که تعداد دانشموسسه آموزش عالی شانگهاي معیارهاي شش گانه

اند و تعداد پژوهشگرانی که بیشترین ارجاع مقاله هاي علمی کسب کردهآموختگان دانشگاه که مدال  اند، تعداد دانش  صلح نوبل دریافت کرده   
.اند ، از آن جمله استرا داشته

Socialالمللـی مهـم   یـه نامـه بـین   همچنین تعداد مقاالتی که در مجالت نیچر و ساینس به چاپ رسیده اند، تعداد مقـاالتی کـه در دو نما  

Sciences Citation Index وCitation IndexExpandedاند و سرانه فعالیت پژوهشی هر فرد در مقایسه با حجم دانشگاه نیز نمایه شده
.بندي این موسسه استاز دیگر معیارهاي رتبه

این . نظر گرفته شده براي هر معیار امتیازات مختلفی را کسب کرده اندامتیاز در100دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران از میان 
امتیاز، در معیار مقاالت نمایه شده در نمایه هاي بین المللـی     14,4) کسب مدال علمی در حوزه هاي مختلف علمی       (دو دانشگاه در معیار دوم      

.دست یافتند301-400در مجموع به رتبه کلی امتیاز کسب کردند و17,7امتیاز و در سرانه فعالیت پژوهشی 37,1مهم 
رشد قابـل تـوجهی   2011هاي گذشته نیز در رتبه بندي حضور داشته اند و در سال دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال        

.قرار دارند500هاي کشور ایران هستند که در رتبه بندي شانگهاي در رده زیر این دو دانشگاه تنها دانشگاه. داشتند

رتبه بندي موسسه رتبه بندي بین المللی کیو اس* 
برحسب رشته هاي مختلف، رشته مهندسی عمران وسازه دانـشگاه تهـران توانـسته    ) 2011(در رتبه بندي اخیر موسسه رتبه بندي کیو اس 

.دانشگاه برتر جهان قرار گیرد200-151است در رتبه 
امید است بـا تـالش   . دانشگاهی بویژه پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران تبریک می گویدرا به جامعه دانشگاه تهران این موفقیت     

.وکوشش همکاران دانشگاهی شاهد درخشش هرچه بیشتر دانشگاه تهران در صحنه هاي بین المللی باشیم 

آغاز نخستین دوره کارگاه هاي دانش افزایی اساتید دانشگاه تهران*
به همت معاونت آموزشی ونهاد نمایندگی مقام معظم ) ضیافت اندیشه اساتید(تین دوره کارگاه هاي دانش افزایی اساتید دانشگاه تهران نخس

شهریور در تاالر عالمه 19مراسم افتتاحیه این کارگاه ها .رهبري در دانشگاه تهران و با حضور دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی آغاز شد
ها با سه محور اخالق و تربیت اسالمی، علم و دین و روش این کارگاه.نفر از اساتید برگزار شد350شگاه تهران و با حضور بیش از امینی دان

.تدریس در کنار برنامه هاي متنوع ویژه اساتید و خانواده هاي آنها برگزار می شود

90مهر و آبان، 17، شماره 4تربیتی دانشگاه تهران سالروابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم نشریه

تیدانشکده روانشناسی و علوم تربيج کارکنان يگاه بسيافتتاح پا

این پایگاه با تشکیل اولین .پنجم آذر افتتاح شددانشکده روانشناسی و علوم تربیتیج، پایگاه کارکنان همزمان با سالروز تشکیل بسی
فرمانده بسیج اساتید دکتر افروز رئیس دانشکده، دکتر به پژوهدر مراسم افتتاح این مرکز . شوراي مرکزي به طور رسمی آغاز به کار کرد

در سخنانی برپیگیري منویات مقام معظم رهبري و تجدید میثاق با آرمانهاي شهداي انقالب نشگاهآقاي عزیزي فرمانده بسیج دادانشکده و 
. معرفی شددانشکدهکارکنان بسیج به عنوان فرمانده پایگاه نور اهللا سوريگفتنی است .نداسالمی تاکید کرد
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عید سعید قربان  آبان    16دوشنبه     * 
)ق-ه212) (ع(والدت حضرت امام علی النقی الهاديآبان    21شنبه * 
)ق-ه10(غدیر خمعید سعیدآبان    24سه شنبه  * 
)ق-ه10) (ص(روز مباهله پیامبر اسالم آبان    30دوشنبه* 



۵

ن گرامی که با ارائه اخبار واحد خود در تهیه این شماره ما را از همکارا
خواهشمند است اخبار مربوط به حوزه کنیم و یاري کردند تشکر می
.به روابط عمومی دانشکده ارسال نماییدرا فعالیت هاي آن واحد 

روانشناسی و علوم تربیتیروابط عمومی دانشکده

تی دانشگاه تهرانيمی دانشکده روانشناسی و علوم تربه روابط عموينشر

علی اکبر حدادی:ر داخلیيدسرپرست  روابط عمومی و م

،   نصريتهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبروي کو: نشانی
۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده

۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن

اخبار ورزشی

دانشگاه تهرانانيدانشجویدرون دانشگاهیجشنواره ورزشنيهمد

:رشته هاي ورزشی دختران
تکواندوباکمان،ي راندازیباتفنگ،تي راندازی،تنتونیز،بدمیمي روسی،شنا،شطرنج،تنیدانیهندبال،دووم،بال،بسکتبال،فوتسالیوال

:پسرانی ورزشي هارشته
باکمان،ي راندازیباتفنگ،تي راندازی،تنتونیز،بدمیمي روسی،شنا،شطرنج،تنیدانیهندبال،دووم،بال،بسکتبال،فوتسالیوال

ازاد،جودوی تکواندو،کاراته،کشت

جهـت ی  ورزشمختلفي  مهایتي  اعضامنظورانتخاببهزینوی  بدنتیتربهفتهمناسبتبهداردنظردری  فرهنگوی  دانشجوئمعاونت*

لذادینمابرگزارلیذي هارشتهدررای سابقاتمتهراندانشگاهانیدانشجوی دانشگاهدرونی ورزشجشنوارهنیدهممسابقاتدرشرکت
.دینمائمراجعه114اتاقبهنامثبتجهتندینماشرکتمسابقاتنیادردارندلیتماکهی انیدانشجو

:دخترانی ورزشی هارشته
،دارتیکشنتون،طنابیز،بدمیمي روسی،تنبسکتبال،شطرنجتوپ،پرتاببالیوال

:پسرانی ورزشیهارشته
یکشنتون،طنابیز،بدمیمي روسی،شطرنج،تنیدانیبال،دوومیوالفوتبال،

.مراجعه کنيد۱۱۴اتاق هبرای اطالعات بيشتر به تربيت بدنی دانشگد

تسلیت
گرامی همکار

شيری و سرکار خانم مومنیجناب آقای
آنمغفرتورحمتمنان،خداوندازونمودهعرضتيتسلمحترمخانوادهوشمابهراواردهبتيمصتاثروتاسفتينهابا

.ميدارمسئلترامحترمتانخانوادهوشماسالمتیوصبرومرحوم

:)ع(امام حسن
رِكغَي لْمع لَّمتَع و كلْمع مِ النَّاسلع

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

90مهر و آبان، 17، شماره 4سالتربیتی دانشگاه تهراننشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم 

آزمايشگاه اطالع رساني
بر اساس سیاست . مقاله براي ارائه شفاهی شرکت خواهد کرد6در اجالس بین المللی فناوري اطالعات در شهر آنتالیا با  2آزمایشگاه اطالع رسانی    

ریـال بـوده   14000000سرانه شرکت برابر بـا  . ایشگاه در این اجالس فقط دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد شرکت داده خواهند شد          کلی آزم 
.عراق براي برگزارکنندگان ارسال شده استبت نام از طریق کشورهزینه ث. است


