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92بهار ،20شماره ، 4علوم تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

تارنمای جديد دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی◙
جدید دانشکده انجام و هم اینک این تارنما در با همکاري همه واحد هاي دانشکده، خوشبختانه طراحی، نصب، و فرایند به روز رسانی تارنماي 

.دسترس همکاران محترم دانشکده، اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی قرار گرفته است

URAPد دانشگاه تهران در نظام رتبه بندیيرتبه جد◙

رتبـه جدیـد   2013آوریـل  11مورخ   ي رسمی طی نامه ا  ) رتبه بندي دانشگاهی بر اساس عملکرد آکادمیک        ( URAPموسسه رتبه بندي    
. اعالم کرد2012اکتبر 15دانشگاه تهران را در نظام رتبه بندي مذکور رتبه اول در ایران و رتبه صدوهفتادم در جهان تا تاریخ 

بندي آن عمدتا تعداد مقاالت معیارهاي رتبه . شگاه برتررا در جهان بر می گزینددان2000سیستم مذکور که در کشور ترکیه مستقر می باشد 
هدف از رتبه بندي توسط سسیستم مذکور کمک بـه  . می باشد    ، استناد ، تولید علمی ، مجالت داراي تاثیر علمی ، کیفیت و برونداد پژوهش              

بـزرگ دانـشگاه   این موفقیت را به خانواده . دانشگاهها در شناسایی حوزه هاي فعال پیشرفت بر اساس شاخص هاي عملکرد علمی می باشد 
org.urapcenter.www:نشانی سایت.تهران تبریک عرض می کنیم

دشناخته شicu 4بندی ا در رتبهيدانشگاه برتر آس۱۰دانشگاه تهران جزء ◙
آسیا و 10رتبه ) 2013International) Colleges & Universitiesها در سال ها و کالجالمللی دانشگاهبندي بیندانشگاه تهران در رتبه

هاي آسیایی در فهرست دانشگاه. بوده است110بندي المللی دانشگاه تهران در این نظام رتبههمچنین رتبه بین. ایران شناخته شد1رتبه 
اه پکن، دانشگاه شانگهاي جیائو تانگ، دانشگاه ملی دانشگاه تهران پس از مؤسساتی چون دانشگاه توکیو، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگ

، علوم )آسیا70(هاي فردوسی مشهد دانشگاه. تایوان، دانشگاه فودان، پژوهشگاه فناوري بمبئی هند، و دانشگاه چینهوا در پله دهم قرار گرفت
دانشگاه 100نشگاه تهران هستند که در فهرست سه دانشگاه ایرانی پس از دا) آسیا92(کاربردي -، و جامع علمی)آسیا79(پزشکی تهران 
2012جهان و در سال 617بندي برابر این رتبه2010المللی دانشگاه تهران در سال شایان ذکر است، رتبه بین. اندبندي شدهبرتر آسیا رتبه

.بوده است342برابر 
4icuهزار دانشگاه و کالج در 11هاي معتبر در جهان است و شامل لجها و کایک موتور جستجوي مراکز آموزش عالی و راهنماي دانشگاه

-بندي وبی این نظام ارزیابی میها بر طبق معیارهاي رتبهها و کالجدانشگاه. اندبندي شدهسراسر دنیا است که بر اساس محبوبیت وبی رتبه
-از آن تاریخ به بعد معیارهاي رتبه. ها کرده استها و کالجسایت دانشگاهبندي وبشروع به رتبه2005بندي از ماه می نظام رتبهاین . شوند

بندي اخیر این نظام بر اساس الگوریتمی شامل پنج رتبه. ها ارزیابی گردندها و کالجتري دانشگاهبندي هر ساله اصالح شده تا به طور منصفانه
:گیري از سه موتور جستجوي مجزا صورت گرفته استسنجی مستقل و بدون سوءار وبابز

· Google Page Rank
· Alexa Traffic Rank
· Majestic Seo Referring Domains
· Majestic Seo Citation Flow
· Majestic Seo Trust Flow

هاي یکی دیگر از نظام. کنندبندي میهاي جهان را رتبههاي دانشگاهالمللی هستند که وبگاهبندي بینبندي یکی از دو نظام رتبهاین نظام رتبه
ت را به خانواده بزرگ دانشگاه تهران تبریک این موفقی.است4icuها، وبومتریکس است که شهرت و اعتبار آن بیشتر از بندي وبگاهرتبه

http://news.ut.ac.ir/NSite/FullStory/?id=12855.                                                               عرض می کنیم

انتصابات

و علوم تربیتیریاست دانشکده روانشناسی-آقاي دکتر بهرامی احسان       
آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاون -حکیم زادهدکترخانم

مشاور رئیس در امور بین الملل -پور نقاش تهرانی   آقاي دکتر
معاون اداري و مالی-آقاي دکتر حسن زاده             
معاون پژوهشی-آقاي دکتر شرفی                   

مدیر گروه روشها و برنامه هاي درسی-انی                    آقاي دکتر در
رئیس موسسه روانشناسی و علوم تربیتی-آقاي دکتر جوادي پور             

سرپرست امور دانشجویی-احمدي              خانم امیر یار
سرپرست آموزشهاي مجازي و آزاد-عالیخانی                       خانم

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



دانشجویی و فرهنگیمعاونت

٣

اخبار ورزشی

دانشگاهت علمیااعضاي هیششمین جشنواره ورزشی کارکنان ونتایج مسابقات ◙

مقامرشته ورزشینامردیف
مدوشناچنگیزيخانم1
سوممادگی جسمانیآدرخشانخانم2
چهارمآمادگی جسمانیبابائیآقاي 3
چهارمآمادگی جسمانیصفرزادهآقاي 4

های تخصصیکارگاه برگزاری◙

:د برگزار می کنتی دانشگاه تهرانيشناسی و علوم تربدانشکده روانموسسه روانشناسی◙

APAسی به سبکيمقاله نو نظريه و عمل: بهوشياری و روان درمانی کسيرواندرمانی جامع ماتر

61117486:تلفن تماس
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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

همکارمحترم◙

کارمند برگزیدهتهران بعنوانجشنواره آموزش دانشگاهرا در دومین انتخاب شایسته شمااعظم خانجانيسرکار خانم
.یمگویتبریک می

،روانشناسی سالمت، سنجش و اندازه گیري، فلسفه تعلیم و تربیته هايدر رشت1392مصاحبه تخصصی دوره دکتري سال تحصیلی -
.برگزار گردیدعلوم تربیتیروانشناسی ودر دانشکدهدر برنامه ریزي درسی، و  روانشناسی تربیتی

ی آموزشي زیرهبرنامي شوراجلسهنیسوموچهلوستیدودريدکترمقطعدرتیتربومیتعلفلسفهرشتهشدهي بازنگری درسبرنامه-
.شدبیتصو7/3/91مورخدر دانشگاه

تسلیت
همکاران گرامی

خانواده، دوستان و همکاران محترم مرحوم دکتر حری/ آقا ی دکتر جوادی پور/ حقانیخانم/ آقای نيک شعار
صبروبرای  آن   عزيز از دست رفته مغفرتورحمتمنان،خداوندازونمودهعرضتيتسلمحترمخانوادهوشمابهراواردهبتيمصتاثروتاسفتينهااب

.ميدارمسئلترامحترمتانخانوادهوشماسالمتیو



بر چهره پر ز نور مهـدي صلوات

بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تــا امر فرج شود مهیـــا ، بفرست

صلواتفرج و ظهور مهديبهــــر

۴

یآموختگدانشجشن
انیدانشجوازنفر105با حضور20/3/92دوشنبهروزاین جشن در 

دانشگاه،دسرو،یاسالمي جمهورسرودپخشدانشکده با 88ي ورود
وانیدانشجوساختنماهنگپخش،یقیموسي اجرانامه،سوگندقرائت

.شدبرگزارکوثرتاالرآموخته دردانشانیدانشجوبهسیتندي اهدا

بيسجشن
منظوربهراجشننیا6/3/92خیتاردری روانشناسرشته انیدانشجو
پخشخاطره،ورشعقرائتمسابقه،تئاتر،اجراءبا سالانیپای خداحافظ
.دنگردبرگزارکوثرتاالردری روانشناسدیاساتازلیتجلونماهنگ

)ع(علیحضرت و ) س(والدت حضرت زهرا جشن 
شنبه تاریخ سهو بزرگداشت روز زن در) س(والدت حضرت زهرا جشن 

در )ع(علیوالدت حضرت و جشندر اتاق شوراي دانشکده10/2/92
در تاریخ دانشکدهمحترمهمکارانویدحضور اساتباسالن کوثر

.برگزار گردید1/3/92چهارشنبه

از يک نوشته برگی

:م حسنی فرموديعبدالعظحضرت به ) ع(امام رضا

:به آنان بگوسالم گرم مرا به دوستدارانم برسان و! اي عبدالعظیم
فایده ترك درگیري و جدال در کارهاي بیهوده و بی،سکوت پرمعنا،اداي امانت،و آنان را به راستگویی در گفتارهاي خویش براي شیطان راهی نگشاینددر دل

دوستان . فراخوان و به صله رحم و رفت و آمد با یکدیگر و رابطه گرم و دوستانه با هم دعوت کن، چرا که این کار باعث تقرب به خدا و من و دیگر اولیاء اوست
که هر کس مرتکب اینگونه امور شود یا به ام من با خود عهد کرده. هاي گرانبهاي زندگی و وقت ارزشمند خود را به دشمنی با یکدیگر تلف کنندما نباید فرصت

یکی از دوستانم و رهروانم خشم کند و به او آسیب رساند از خدا بخواهم که او را به سخت ترین کیفر دنیوي مجازات کند و در آخرت نیز اینگونه افراد از 
.زیانکاران خواهند بود

ایش خویش قرار داده و بدکاران آنان را جز، آنهایی که بدو شرك ورزند و یا یکی از دوستان ما را به دوستان ما توجه ده که خدا نیکوکرداران آنان را مورد بخش
برنجانند و یا در دل نسبت به آنان کینه بپرورند، همه را مورد عفو قرار خواهد داد اما از آن سه گروه نخواهد گذشت و آنان را مورد بخشایش خویش قرار 

ت خود بازگردند و اگر از این اندیشه و عمل زشت خویش بازگردند، مورد آمرزش خواهند بود اما اگر همچنان باقی باشند، خداوند جز اینکه از نی. نخواهد داد
نیز بی بهره خواهند بود و من از این) ع(روح ایمان را براي همیشه از دل آنان خارج ساخته و از والیت ما نیز بیرون خواهد برد و از دوستی ما اهل بیت

».برمها به خدا پناه میلغزش

ن شماره ما يه اياز همکاران گرامی که با ارائه اخبار واحد خود در ته
م و خواهشمند است اخبار مربوط به حوزه يکناری کردند تشکر میيرا 

.دييت های آن واحد را به روابط عمومی دانشکده ارسال نمايفعال

روابط عمومی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

تیيمی دانشکده روانشناسی و علوم تربه روابط عموينشر
دانشگاه تهران

علی اکبر حدادی:  ر داخلیيسرپرست  روابط عمومی و مد
تهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبروي کوي نصر،   : نشانی

۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،م تربيتيروانشناسي و علودانشکده
۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:  تلفن
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