
92و زمستانپاییز)صفحه6(21شماره 

:حضرت فاطمه زهراء عليهاالسالم 

.خـداوند عـدالت را بـراى آرامش دلـها واجب فرمود
)٢/ ٢٤٨: علل الشرائع (

.خداوند صله ارحام را بـه جهت فـزونـى تعداد افراد مقرر داشته است
٢٣/ ٩٤/ ٧٤: بحار االنوار 

:مين شماره می خوانيدر ا

ميش سالمت در پرتو قرآن کريهمابرگزاری»

اشت دکتر محمود منصورمراسم نکودبرگزاری»

د مقاالت علمیياز لحاظ تولد دانشگاه تهران يرتبه جد»

ن دانشكدهيلمسئوودانشجوياننيی والدين گردهماينخست» 

روانیاستاد دکتر محمود ايدرگذشت مرحوم مغفور شادروان »

كارداندكترزه علمی استاد يجان مراسم اهدای يچهارمیبرگزار»

):م حسنی فرموديعبدالعظحضرت به ) ع(امام رضا(برگی از يک نوشته»

ی نا ه رو اد یا وم  عو 
Faculty of Psychology and Education



٢

92و زمستانپاییز، 21، شماره 4نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال

ميش سالمت در پرتو قرآن کريهمابرگزاری◙
هاي منشور توسعه فرهنگ قرآنی به همت در راستاي فعالیت"سالمت در پرتو قرآن کریم"به یاري خدایتعالی همایش 

اطالعات . گرددبرگزار می مختلفها و سازمان هاي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و همکاري نهاد
.بعدي جهت شرکت و فراخوان مقاله متعاقباً اعالم می گردد

ی مراسم نکوداشت دکتر محمود منصوربرگزار◙
گستره درپژوهشها کوشش علمی وشناسی به پاس سال، چهره ماندگار روانمنصورآقاي دکتر محمود مراسم نکوداشت 

شناسی و علوم تربیتی در محل تاالر کوثر دانشکده روان17الی 15ساعت از27/11/92یکشنبه مورخدر روز شناسیروان
و انجمن هاي علمی و علوم تربیتی، دانشکده هاي روانشناسیستاد چهره هاي ماندگاردانشگاه تهران با همکاري

.گردیدبرگزارسراسر کشور روانشناسی 

زه علمی استاد دكتر كاردانيجااسم اهدای ن مريچهارمیبرگزار◙
شناسی و مشاوره جمهوري با همکاري سازمان نظام روان) دانشگاه تهران(موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان 

ویژه "استاد دکتر علیمحمد کاردان"جایزه علمیچهارمین مراسم اهداي ،شناسی اجتماعی ایراناسالمی و انجمن روان
دکتر رضا داوري "هاي برتر دکتري در رشته هاي روانشناسی و علوم تربیتی همراه با تجلیل از دانشمند عالیقدر رساله

دانشگاه تهران برگزار و علوم تربیتیدر محل تاالر کوثر دانشکده روان شناسی1392دیماه 16روز دوشنبه در را"اردکانی
.دکر

د مقاالت علمیيظ تولاز لحاد دانشگاه تهران يرتبه جد◙
تا 1380در زمینه علمی پژوهشی در فاصله زمانی رئیس پایگاه استنادي علوم جهان اسالمی درباره دانشگاه هاي برتر

کسب کرده مقاله مکان اول را از لحاظ تولید مقاالت در این بازه زمانی،27723تولیدتهراندانشگاه: اظهار داشت1391
هاي ثبت شده از دانشگاه تهران در مقاالت همایشو تعداد19690نشریات معتبرعلمی الت درتعداد مجموعه مقا. است
ISC مقاله است33، هشت هزار و .

ن دانشكدهيمسئولودانشجوياننيی والدين گردهماينخست◙
و ارتباط صمیمانه با یهاي همفکري، همراهمسئولین دانشکده جهت ایجاد زمینهودانشجویاننخستین گردهمایی والدین

13/9/92فضاي تحصیلی فرزندان خود، در روز چهارشنبه هاي دانشجویان جدیدالورود و نیز آشنایی بیشتر آنها باخانواده
محور روانشناختی، آموزشی و دانشجویی توسط ریاست و در این گردهمایی مسائل گوناگون در حول سه.برگزار گردید

به سواالت مطرح در پایان جلسه. ها مطرح گردیدامور خوابگاه دانشگاه تهران براي خانوادهو مسئولمعاونین دانشکده
.دانشکده توسط والدین صورت گرفتشده از طرف والدین پاسخ داده شد و بازدیدي نیز از بخش هاي مختلف

)دهايتهدوهابيآس(یمجازی فضابای يآشناکارگاه◙
و دانشگاهی اجتماعوی فرهنگکلادارها همکاريب92ماهاسفندششم) دهایتهدوهابیآس(يزمجاي فضابایی آشناکارگاه

نیادر.دیگردبرگزاردانشکدهانیدانشجوي براناجاي فتاسیپلمشارکتباودانشکدهی فرهنگویی دانشجومعاونت
ي فضاکاربراني روشیپي دهایتهدوهابیآسبهي مجازي فضاهای معرفوحیتوضضمنفتاسیپلکارشناسکارگاه
:ازعبارتندشدهارائهموضوعات. پرداختي مجاز

ی منیااصولتیرعا) 3ي مجازي فضادرکاری تیامني هاهیتوص)2)فتا("اطالعاتتبادلودیتولي فضا"سیپلی معرف) 1
ياانهیرامیجرای معرفوحیتشر) ATM(،5(پردازخودي هادستگاهباکاراصول) 4ینترنتیاي دهایخردر



دانشجویی و فرهنگیمعاونت

٣

اخبار ورزشی

همکار محترم
دانشجویان دانشگاهورزشی جشنوارهدوازدهمینانتخاب شایسته شما را در رستمیکیوان جناب آقاي 

.یمگویتبریک میمسئول ورزشی برتربعنوان

کارگاه های تخصصیبرگزاری◙

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

خانواده درمانی
یيدرمان اختالالت زناشو یريادگيدرمان اختالالت 

61117486:تلفن تماس
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محمدعلي بشارتهمکار محترم جناب آقای دکتر

هيات علمي گروه روانشناسيمحترمعضو

در میان اولاحراز رتبهکسب مقام علمی باموفقیت جنابعالی در عرصه هاي مختلف علمی پژوهشی، بدینوسیله با آرزوي

پایگاه نشریات علمی معتبر کشور چاپ شده و دراله هاي آنان درمقکهدر حوزه علوم انسانیپر تالیف ایرانیدانشمندان

در تبریک عرض نموده و امید دارد کهبزرگوارآن استاداست را خدمتنمایه سازي شده(ISC)استنادي جهان اسالم

.باشیمدرخشش بیش از پیش جنابعالی در کلیه عرصه هاي علمی پژوهشیشاهدسالهاي آتی نیز

و انا اليه راجعونهللانا

همکاران گرامی

عضو (نصفترتضیاستاد دکتر مو استاد دکتر محمود ايروانیدرگذشت مرحوم مغفور شادروان سف و تاثر انهايت تبا

خداوندازونمودهعرضتسليتآنهامحترم هایخانوادهوشمابهرا)روانشناسی و علوم تربيتیگروه روانشناسی دانشكده

.داريممسئلتراآنهامحترم خانوادهبرایسالمتیوصبراز دست رفته وانعزيزبرای آنمغفرتومترحمنان،



تصويب طرح های پژوهشی
تعهدات مجري عنوان طرح مجري

ک مقاله سایر بین المللی اسی اجتماعیکجروي روانشن آقاي دکتر اژه اي
یک مقاله علمی پژوهشی مکانیسم هاي دفاعی در بیماران مبتال به افسردگی اختالل هاي اضطرابی و افراد عاديمقایسه  آقاي دکتر بشارت
یک مقاله علمی پژوهشی هیجانینقش واسطه اي راهبردي تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک هاي دلبستگی و ناگوی آقاي دکتر بشارت
یک مقاله علمی پژوهشی شناختی شخصیت در معتادین به مواد افیونی و آمفتامین-باط ابعاد هیجانیبررسی و مقایسه ارت آقاي دکتر پورنقاش 

تهرانی

شرکت در همايش های بين المللیهایتصويب تقاضا
نام کشور موضوع همایش اسامی شرکت کنندگان
سویس کنفرانس بین المللی روان شناسی دین آقاي دکتر خدایاري فرد
فرانسه بین المللی آموزش و یادگیري از راه دورکنفرانس  خانم دکتر حسینی
ژاپن کنفرانس بین المللی تربیت خانم دکتر سجادیه
ژاپن کنفرانس بین المللی تربیت خانم سمیرا علیرضابیگی
تایلند کنفرانس  یادگیري مشارکتی در کالس هاي درس دانشگاه آقاي دکتر کرامتی

تصويب طرح های جامع تحقيقات

عنوان طرح جامع تحقیقات اسامی استادان
مدل سازي فرایند ارزیابی و بهبود کیفیت برخی عوامل نظامهاي آموزشی ایران آقاي دکتر بازرگان

من یا خود در یک نظرگاه میان فرهنگی آقاي دکتر قربانی

4

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليفعاليت های

ذرآدری آموزشتیریمدوی آموزشقاتیتحق،بزرگساالنآموزشرشتهسهدري مجازارشدی کارشناسي هادورهانیدانشجوازنامثبت*
.شدانجامماه

آذرماهدردیاساتعاتیترفتهیکمي برگزار* 
يدکتروارشدی کارشناس–ی کارشناسمقاطعدردالورودیجدانیدانشجوازنامثبت* 
3/7/92مورخی کارشناسمقطعدالورودیجدانیدانشجوازنامثبت* 
بعدازظهروصبحنوبتدودر20/6/92و19/6/92مورخارشدی کارشناسمقطعدالورودیجدانیدانشجوازنامثبت* 
ماهوریشهر25و24خیتاردري دکترمقطعانیدانشجوازنامثبت* 
مقاطعهیکلانیدانشجوي برااضافهوحذف* 
آذرماه4تا2خیتارازی کارشناسدورهانیدانشجوي براي اضطرارحذف* 
آذرماه13تا11خیتارازمقاطعهیکلي برایی نهاکنترل* 
ییاستثناکودکانآموزشوکودکانی روانشناسي دکتروفلسفهي دکتري هارشتهي بازنگربیتصو* 
ارشدمقطعدری تیتربی روانشناسی درسبرنامهبیتصو* 
دانشگاهدرمشاورهی درسبرنامهبیتصو* 
يمجازي هادورهي برادیاساتکارگاهي برگزار* 
يمجازي هادورهي براگروههانندگاینماباجلسهي برگزار* 
92-93دوممسالیني برای آموزشي گروههای درسبرنامهبیتصو* 
92-93اولمسالیندردانشکدهامتحاناتي زیربرنامه* 
16/10/92خیتاردري مجازارشدی کارشناسي هادورهبهمربوطدیاساتی هیتوججلسهي برگزار* 
30/10/92خیتاردري مجازارشدی کارشناسورهدانیدانشجوی هیتوججلسهي برگزار* 
مورخکشنبهیروزاز ی آموزشقاتیتحقوبزرگساالنآموزش-یآموزشتیریمدرشته3دري مجازارشدی کارشناسدورهشروع * 
تیریمدهرشتدروشوندی ملیتحصبهمشغولی آموزشمیتقوبامطابقي مجازدورهانیدانشجو92-93دوممسالینازو20/11/92

. شدارائهیدرسواحد10ی آموزشقاتیتحقرشتهوی درسواحد8بزرگساالنآموزشرشته،یدرسواحد12ی آموزش
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معاونت دانشجويی و فرهنگیفعاليت های 

انیازدانشجو105زبانیمی تیتربعلوموی روانشناسمهردانشکدهدومشنبهسهروز:92نایدانشجوي ورودنییآمراسم.1
استیرادامهدرکهدیگردآغازمیکرقرآنتالوتبا. دیگردبرگزارکوثرتاالردرکهبرنامهنیبودا92ي ورودی کارشناسمقطع

وی فرهنگویی دانشجومعاونتسپسگفتندآمدخوشدیجدي ورودانیشجوندابهاحسانی بهرامدکتري آقادانشکدهمحترم
.رساندندانیدانشجواطالعبهرای مهممطالبی لیتکمالتیتحصوی آموزشمعاونتنیهمچن

نحوهوفیوظاباوکردنددیبازددانشکدهمختلفي هافضااز) رشتهکیتفکبه(گروه4درانیدانشجوبرنامهدومبخشدر
.شدندآشنامکاننیاازاستفاده

ی فرهنگمحترممعاونتومساعدتی بدنتیتربمحترمکارشناسی رستموانیکي آقاهمتبه:ی صبحگاهورزشي اجرا. 2
) يکارساعتازقبلتا(صبحروزهرخودشدتیفعالسالنیسومواردکارمندبانوانی صبحگاهورزش2منطقهي شهردار

نرمشانجامبهدومنطقهي شهردارازی اعزامی ورزشکارشناسیی رضاانمرجخانمکناردرمندعالقهخانمهمکاران
.پردازندی می بدني تهایوفعال

ي همکاربایی استثناکودکانانیدانشجوی علمانجمندیسفي عصای جهانروزباهمزمانماهمهر22:دیسفي عصاروزمراسم. 3
انیدانشجومشکالتباانیدانشجوشتریبیی آشنابرنامهنیاازهدفورددرآاجرابهکوثرتاالردرراي ابرنامهی ستیبهزسازمان

.باشدی مگروهنیابهی دانشگاهجامعهنگرشواصالحنایناب
حضوربای جشنمراسمدانشکدهمختلفي بخشهاهمتبهخمریغددیعدنیرسقراربازمانهم:ریغددیعجشنمراسم.  4

بادانشکدهبازنشستهکارکنانودیاساتازمراسمنیاانیپادر. شدبرگزارکوثرتاالردرشکدهدانانیودانشجودیاساتکارکنان،
دیگردریتقدلوحاهداء

دیاساتحضورباي ناریسمرانیازمیپنوتیهانجمنوی روانشناسی علمانجمنهمتبهآبان8چهارشنبه:ناریسمبرگزاري . 5
.شدبرگزاردانشکدهکوثرتاالردررانیازمیپنوتیهانجمنازي دیواساتدانشکده

ازنفر5ازمرکبهیتعزگروه.شدبرگزاردانشکدهدرنمازخانههیتعزمحرم5بامصادفآبان18شنبهروز:هیتعزبرگزاري. 6
دانشگاهي هادانشکدههمهدري ادورهبصورتی واجتماعی فرهنگکلادارههمتبهکهبودندبایزي هنرهادانشکدهانیدانشجو

.پرداختندهیتعزي اجرابهتهران
ي ادیتعدادزحضوربای زننهیوسي عزادارمراسمدانیشهساالري عزدارامیادنیرسفرامناسببه:محرمی زننهیسمراسم. 7
.آمددراجرابهدانشکدهمحوطهدری زننهیسدستهصورتبهانیدانشجودویاساتکارکنان،از
بهدانشکدهکوثرآلبرتادرتاالرراثیمنامبهیی نمایسلمیفیی دانشجوجیبسهمت،بهآبان27دوشنبه:یینمایسلمیفنمایش. 8

کارگردانلمیفانیپادر. استپرداختهکشورازخارجبهی رانیاانیدانشجومهاجرتلیدالی بررسبهلمیفنیا. درآمدشینما
.پرداختندنخبگانمهاجرتموضوعنقدبهدانشکدهدیاساتازوچندتن

تاالردرآذر13چهارشنبهزنندی نمادیفردخترانسیهلمیفی نیبالی روانشناسی علمانجمنهمتبه:فیلمیبررسونقد. 9
لمیفدانشکدهدیاساتازوچندتنی بهرامکارگردان،دکتردرخشندهپورانخانمحضورباشینماازپس. آمددرشینماکوثربه

.گرفتقراری بررسونقدمورد
92ي ورودانیدانشجوي براجلسهدودرآذر6وآبان29کارگاهنیا:ییدانشجوي طهایدرمحی ارتباطي هامهارتکارگاه.10

تادبودانشگاهدری احتمالي بهایآسباالوروددیجدانیدانشجویی آشناکارگاهنیاي برگزارازهدف. درآمداجرابهی کارشناس
.کننداجراخودی علمتیفعالي برای مناسبطرحبهایآسنیاازی آگاهباآنان
ی ورزشجشنوارهنیدوازدهمدانشگاهی بدنتیتربکلادارههمتبه:تهراندانشگاهانیدانشجوی ورزشجشنواره.11

جشنوارهنیدراشدبرگزاردانشگاهی بدنتیترب2و1شمارهسالندرآذر27ی الآبان21ازتهراندانشگاهانیدانشجو
.افتندیحضوری ورزشمختلفي هارشتهوهامیتغالبدرپسرودخترانیدانشجوازنفر70مجموعًا

ناشر2وی تخصصناشر3ي همکاربای کتابشگاهینماماهآذردوممهیندردانشکدهی اسالمانجمنهمتبه:کتابشگاهینما. 12
دیاساتانیدانشجواستقبالباشگاهینمانیاکتابهاي برا% 20فیتخفارائهبهتوجهبا. دشبرگزاردانشکدههمکفسالندری عموم

.افتیادامههفته3مدتبهوشدمواجهوکارکنان

۵
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برگی از يک نوشته 

:م حسنی فرموديعبدالعظحضرت به ) ع(امام رضا

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

دوستان . 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 اوستفراخوان
اینگونه امور شود یا به ام که هر کس مرتکبمن 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

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 بخشایش خویش قرار 
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 

و اگر از این اندیشه و عمل زشت خویش بازگردند، مورد آمرزش خواهند بود اما اگر همچنان باقی باشند، خداوند جز اینکه از نیت خود بازگردند. 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

».برما پناه میها به خدلغزش

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
ندانشگاه تهرا

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

۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده
۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:  تلفن

تيم و تربيگروه فلسفه تعلت های فعالي
در اتاق شوراي دانشکده سخنرانی با عنوان 11/9/92ضا شرفی،  معاون محترم پژوهشی دانشکده در تاریخ سخنرانی آقاي دکتر محمدر-
")مبانی، اصول، روشها و کارکردهاي آن در زندگی(فلسفه معنویت از منظر اسالم "

گروه خانم ها دکتر زیباکالم، دکتر حسینی، با حضور اعضاي محترم9/9/92اولین جلسه هم اندیشی گروه فلسفه تعلیم و تربیت روز شنبه مورخ -
.دکتر سجادیه و دکتر ایروانی و آقایان دکتر شرفی و دکتر باقري در محل شوراي گروه برگزار گردید

خی علت انتخاب این موضوع، تمرکز بر. بود"معرفی نظریه ي اسالمی عمل و وجوه تمایز آن با سایر دیدگاههاي اصالت عمل"موضوع اولین جلسه، 
از پایان نامه ها و عالئق دانشجویان براي بررسی موضوعات تعلیم و تربیت مبتنی بر این نظریه بود و لذا اعضاي گروه مایل بودند تا وجود تمایز این 

عمل در دیدگاه آقاي دکتر باقري به تفصیل نظریه را تشریح و با جایگاه .نظریه با سایر نظریه هاي مشابه، از سوي آقاي دکتر باقري روشن شود
.پس از اتمام توضیحات، اعضاي گروه سؤاالت خود را پیرامون موضوع مطرح کردند. ارسطو مقایسه کردند

تصویب موضوع رساله دکتري دانشجویان دوره دکتري رشته فلسفه تعلیم و تربیت -

دوره دکتري رشته فلسفه تعلیم و تربیتهاي دفاع از پروپوزال رساله -

رح تحقیق پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ط3تصویب-

دانشجویان کارشناسی ارشد هايتصویب موضوع پایان نامه-

»اساس دیدگاه ابن سینا و غزالیمبانی فلسفی بازي در تعلیم و تربیت بر«گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر زیباکالم با عنوان با موافقت -
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یتلفنمشاوره
دانشگاه تهرانیتيتربعلوموی روانشناسدانشکده)یاضيرمهردادديشه( یروانبهداشتومشاورهکينيکل

۱۳-۱۷ساعتهاچهارشنبه۹-۱۳ساعتهادوشنبه۹-۱۳ساعتها بهشن

۶۱۱۱۷۵۸۹: تلفن


