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91فروردین و اردیبهشت،18، شماره 5تربیتی دانشگاه تهران سالعلوم نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

ده استاد برتر مقاالت علمی دانشگاه تهران-

ري کشور اسامی ده استاد برتر مقاالت علمی دانشگاه تهران را اعالم کرد اي اطالع رسانی علوم و فناورئیس مرکز منطقه
.که نقش ارزشمندي در تولید علم براي دانشگاه تهران داشته اند را اعالم کرد

جعفر مهراد به اسامی ده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دکتر محمد جعفري، دکتر حسن احمدي، دکتر حسین ارزانی، 
بی همتا، دکتر حسین آذرنیوند، دکتر علی نیکخواه، دکتر داریوش مظاهري، دکترعباسعلی گائینی، دکتر دکتر محمدرضا 

اشاره کرد که نقش قابل تقدیري در تولید مقاالت علمی این دانشگاه دکتر محمد علی بشارتبهمن یزدي صمدي و 
درصد دیگر با همکاري سایر 50درصد از مقاالت توسط پژوهشگران دانشگاه تهران و 50به گفته مهراد حدود .اندداشته

موسسات علمی به رشته تحریر درآمده و میان موسسات همکار، دانشگاه تربیت مدرس و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
وي از دانشگاههاي شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران، .رنداي برخوردادرصد از جایگاه ویژه6,6اسالمی، هرکدام با 

فردوسی مشهد، تبریز، آزاد اسالمی کرج، شیراز، علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و عالمه طباطبایی یاد کرد که در 
.کنندکنار دانشگاه تربیت مدرس و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با دانشگاه تهران همکاري می

، بر روي ISCبر اساس پایگاه 1390تا 1378ساله یعنی از سال 13انتشارات دانشگاه تهران را در یک دوره اد ،مهرد
به گفته مهراد، این دانشگاه در سال . مقاله فارسی در نشریات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی اعالم نمود18295هم 

رسی به چاپ رسانده و هر سال بر تعداد این مقاالت افزوده شده، طوري مقاله فارسی در نشریات معتبر فا329تنها 1378
مقاله از اعضاي هیئت علمی و شاغالن تحقیقاتی به نام این دانشگاه در نشریات معتبر منتشر 2822تعداد 1388که در سال 

.شده است

روانشناسی ازدواج و شکوه همسریی از کتابرونماي-

ز کتاب روانشناسی ازدواج و شکوه رونمایی ا

در روز دوشنبه دکتر غالمعلی افروزهمسري

در سالن شیخ انصاري دانشکده حقوق و 25/2/91

علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط مرکز امور زنان و 

.خانواده ریاست جمهوري برگزار گردید

الملل دانشگاه تهراننيبن جشنواره روز يبرگزاری دوم-

18صبح لغایت 9و نمایشگاه جانبی از ساعت (1391الملل دانشگاه تهران، هشتم خرداد ماه جشنواره روز بیندومین
این جشنواره با حضور .برگزار می گرددکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران -در تاالر عالمه امینی) بعدازظهر 

هاي دیگر، اساتید ایرانی و غیر ایرانی، دانشجویان برخی از دستگاهمدیران دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 
ها و کارکنان وکارشناسان دانشگاه در محل تاالر ایرانی و غیر ایرانی، برخی از سفرا و رایزنان علمی و فرهنگی سفارتخانه

.گرددکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه برگزار می–عالمه امینی 



۳

اخبار ورزشی

ستمیبتااولازیی دانشجووی فرهنگمعاونتهمتبهانیدانشجووکارکنانی ورزشجشنوارهی اسالمانقالبي روزیپسالگردسبتمنابه
،تراکتوري هامیتتینهادرکهپرداختندرقابتبهفوتسالرشتهدرنفره8میت11برادرانبخشدر. دیگردبرگزاردانشکدهدر90ماهاسفند

دکترانیآقاحضوربانالیفمسابقهانیپاازپسزیجواي اهدامراسم. کردندکسبراسومتااولي مقامهابیترتبهمبارزمیتوي کنکوری نیبال
. داشتحضورزیندانشکدهکارمندانازمیتکیمسابقاتنیادر. شدبرگزاردانشکدهچمننیزمدری رستموشعارکینا،ینارجمند

اولنفراتبهمسابقاتنیاکنندهشرکت14ازکهدیگردبرگزاردانشکدهسلفریزی ورزشسالندردارتمسابقهرانخواهبخشدر
.دیگرداهداي زیجواسومتا

دانشگاهیعلمئتيهی اعضاوکارکنانورزشی جشنوارهنيهشتمنتايج◄

مختلفي هارشتهدر20/2/91تیلغا91/ 7/2ازگاهدانشی علمئتیهي اعضاوکارکنانی ورزشجشنوارهنیهشتم
شرکتانیآقاازنفر25وخانمهاازنفر23ی تیتربعلوموی روانشناسدانشکدهازکهشدبرگزاربرادرانوخواهرانی ورزش

.کردند
ی جسمانی آمادگرشتهدروانیآقاسوممقامی منصوری آقاوخواهرانچهارممقامی محمدخانمي اندازریترشتهدر

عنوانبهی رستمی آقا"هامسئول ورزش برتر دانشکده"بخشدرنیهمچن. کردندکسبرادوممقاميیبابای آقا

سالبهنسبتصعودپله4بای تیتربعلوموی روانشناسدانشکدهمجموعدر.گرفتندقرارریتقدمورددهيبرگزفردنيدوم
.افتیدستدانشگاهیعلمئتیهي اعضاوکارکنانورزشی جشنوارهنیهشتمپنجممقامبهقبل،
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معلممقامبزرگداشتمراسمدرحاضردياساتازليتجل-

ی علمانجمنهمتبهبهشتیارد11برنامهنیاول. شداجرادانشکدهدربرنامهدومعلممقامبزرگداشتهفتهبازمانهم
دیاساتازلیتجلشداجراتئاتری آمفدري رهبرمعظممقامنهاددفترویی دانشجووی فرهنگمعاونتي همکارومشاوره
. بودمراسمنیاي هابرنامهاهمازی سنتی قیموسي اجراوانیدانشجوی خوانشعر،مراسمدرحاضر

جامعهارشدکارشناسي شهبازي آقانشتنیادرشدبرگزاردانشکدهي شورااتاقدریی دانشجوجیبستوسطبرنامهنیدوم
بهی نگاهبای انسانعلومتیوضع(( رامونیپی اسالمشهیاندوفرهنگپژوهشگاهعضوي دیجمشي آقاوانقالبی شناس

. کردندی سخنران)) ي مطهردیشهکردیرو

4

شگاه کتاببرگزاری نماي

ا همکاريب90ماهفنداسنهمتاهفتمازنمایشگاه کتاب
وی فرهنگمعاونتویی استثناکودکانی علمانجمن
نیادر. شدبرگزاردانشکدههمکفسالندریی دانشجو

ی روانشناسي هارشتهبامرتبطکتابعنوانصدهاشگاهینما
وگرفتقرارعالقمنداندیدمعرضدریی استثناکودکانو

.گرفتقرارهدانشکددیاساتوانیدانشجواستقبالمورد
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یصبحگاهورزش
خانمسرکار منطقهي شهرداري همکاربا. گرددیمبرگزاردانشکدهدرخانمهمکارانحضوربا90ماهآذري ابتداازیصبحگاهورزش

ریزسالندر8ی ال7:15ساعتروزههمهبرنامهنیارحاضحالدر. پردازدی مهمکارانآموزشبهی ورزشکارشناسعنوانبهیی رضا
.گرددی مبرگزاردانشکدهسلف



اجالس مشاوران بين الملل دانشگاه تهرانبرگزاری-

ها الملل پردیسالملل دانشگاه و مشاوران بینالملل دانشگاه تهران با حضور معاون بینو پنجمین اجالس مشاوران بینبیست
شناسی و ندر تاالر شوراي دانشکده روا27/2/1391صبح مورخ 10هاي دانشگاه تهران در روز چهار شنبه ساعت و دانشکده

.علوم تربیـتی تشکیل گردید

)س(طاهرهقهيصدحضرتشهادتبرگزاری مراسم -

معظممقامنهاددفتري همکاربای فرهنگویی دانشجومعاونت) س(طاهرهقهیصدحضرتشهادتسالگردباهمزمان
تاالردررای مراسمماهبهشتیارد4دوشنبهروزی آموزشتیریمدرشتهانیدانشجوازی گروهتالشودانشکده،دري رهبر
ازشدهمسلمانی حیمس(یلضفاکایورونخانمی سخنران،يمنصورمیکري آقای المللنیبي قارحضور. ندنمودبرگزارکوثر

.شدبرگزارمناسبتنیابهکهبودیی هابرنامهجملهازی خراسانصابرتیباهلشاعرتوسطشعرقرائتو) آلمانکشور

)ع(رضاامامحضرتارتيز

برگزارنفر120تیظرفبابهشتیارد22تا19ازدانشکدهمساعدتویی دانشجوجیبسهمتبهمقدسمشهدی ارتیزي اردو
اجراي هابرنامهجملهازی حیتفراماکنازاستفاده،ی فرهنگي هابرنامهي اجرا) ع( رضاامامحضرتارتیزبرعالوه. دیگرد
.بودسفرنیادرشده

5
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)س(زهرارتحضالديم

ا بکوثرالدیمجشنبهشتیارد24)  ره(ینیخمامامفرخندهالدیموزنروزبزرگداشتوزهراحضرتالدیممناسببه
ی اسالمي جمهورسرودپخشوقرآنتالوتازپس.دیگردبرگزارکوثردرتاالري رهبرمعظممقامنهاددفترهمکاري

ومقامدري مختصرمطالبمراسمدرکنندگانشرکتبهمقدمریخضمنی تهرانی رجالاالسالمحجتجناب،رانیا
مندبهرهراحضاری خواني مولودباتیباهلمداحانیحداددیسعي آقاسپسوداشتندانیب) س( زهراحضرتمنزلت
در. کردندی دانقدرراسممنیاي برگزاردرنهادابتکارازحضاربهیی  گوآمدخوشضمنافروزدکتري آقاادامهدر. کردند
.شداهدادانشکدهخانمدیاساتوکارکنانبهیی ایهداخاتمه

جشن

باي انامهبری فرهنگویی دانشجومعاونتي همکاروی روانشناسی علمانجمنا همکاري ب2/91/ 26شنبهسهروزدر 
باکهی انیدانشجوودیاساتازریتقدوپیکلپخشتئاتر،مسابقه،،یقیموس. شدبرگزاردانشکدهکوثردرتاالربیسجشنعنوان
.آمددراجرابهجشننیادرکهبودیی هابرنامه. اندداشتهي همکاری روانشناسی علمانجمن

۶

ا ارائه اخبار واحد خود در تهیه این شماره ما را از همکاران گرامی که ب
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

،   نصربزرگراه جالل آل احمد، روبروي کويتهران،: نشانی
۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده

۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن
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