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پريرخ دادستان در 1312 در تهران به دنیا آمد. وی پس از 
اخذ ديپلم ادبی در سال 1330 برای ادامه تحصیل به سوئیس 
پروفسور  نظر  زير  را  روانشناسی  رشته  دكتری  وي  شد.  اعزام 
ژان پیاژه در سال 1339) 1960م ( از دانشگاه ژنو دريافت كرد. 
پريرخ دادستان از سال 1354عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
بسیاری  عضو  وی  يافت.  ارتقا   )1365 استادی)  مقام  تا  و  شد 
انجمن های مربوط به رشتة خود بود و در سال 1381 به عنوان 
چهره ماندگار در رشته روانشناسی معرفی شد. كتاب"روانشناسی 
مرضی تحّول از كودكی تا نوجوانی" تالیف وی، در دوره دهم 
از طرف وزارت فرهنگ و  ايران  كتاب سال جمهوری اسالمی 

ارشاد اسالمی به عنوان كتاب سال برگزيده شد. 
سوابق تحصیلی پريرخ دادستان به قرار زير است:  تحصیالت 
اخذ دو ديپلم علمی و  تهران و  ابتدايی در دبستان »خورشید« 

»شاهدخت«،  و  »ناموس«  دبیرستان های  از  ترتیب  به  ادبی 
در  قبولی   ،1328 ناموس  دبیرستان  از  متوسطه  ديپلم  دريافت 
آموزش  و  وزارت فرهنگ  از  بورس  دريافت  و  كنکور سراسری 
عالی و اعزام به كشور سوئیس ) به عنوان تنها زن پذيرفته شده 
( -1330، دريافت گواهینامه علوم تربیتی در رشته روانشناسی 
از دانشگاه ژنو 1331 ـ دريافت دانشنامه تخصصی روانشناسی 
بالینی كودک- ژنو1332، دريافت دانشنامه عمومی روانشناسی 
كاربردی، ژنو- 1332، دريافت دانشنامه لیسانس روانشناسی- ژنو 
1333، دريافت دانشنامه كارشناسی ارشد روانشناسی- ژنو1335، 

دريافت دكتری روانشناسی- ژنو 1339.
خود  تخصصی  گرايش  و  رشته  كنار  در  دادستان  پريرخ 
همواره به گرايش های ديگر يا رشته های ديگر نیز توجه داشت 
نیزدر  و  ادبی  ديپلم  علمی،  ديپلم  بر  1329عالوه  در  چنانکه 

به ياد دكتر پريرخ دادستان
 چهره ماندگار و استاد دانشكده روان شناسي
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1953، عالوه بر دانشنامه تخصصی روانشناسی بالینی، دانشنامة 

عمومی روانشناسی كاربردی را دريافت كرد.
مهمترين استاد پريرخ دادستان به ويژه در هنگام تحصیل 
در مرحله دكتری، استاد ژان پیاژه، استاد روانشناسی دانشگاه ژنو، 

در پاريس بوده است.
پريرخ دادستان پس از بازگشت از سوئیس در سال 1329 
مدتی به عنوان كارشناس فرهنگی تربیتی اداره كل تربیت معلم 
وزارت آموزش و پرورش فعال بود. وی از سال 1354عضو هئیت 
علمی دانشگاه تهران شد و تا مرحله استادی نیز ارتقا يافت. وی 
در بسیاری از مراكز مهم علمی در زمینه روانشناسی عضويت يا 
مسئولیت داشت. وی درسال 1381 به عنوان چهره ماندگار در 

عرصة روانشناسی معرفی شد. 
 : از  بودند  عبارت  دادستان  پريرخ  مسئولیت های  برخی 
كارشناس فرهنگی تربیتی اداره كل تربیت معلم وزارت آموزش 
 ،1354 سال  از  تهران  دانشگاه  علمی  هئیت  عضو  پرورش،  و 
علوم  و  تحقیقات  و  روانشناسی  وتحقیقات  مطالعات  دفتر  مدير 
پرورش  و  آموزش  ملی  سند  راهبری  شورای  عضويت  انسانی، 
روانشناسان  فصلنامه  سردبیر  و  مسئول  مدير  كنون،  تا   1383
شهید  دانشگاه  روانشناسی  گروه  استاد  كنون،  تا   1382 ايرانی 
مطالعه  سازمان  روانشناسی  گروه  مدير  تاكنون،   1381 بهشتی 
دفتر  مدير  تاكنون،   1375 ) انسانی)سمت  علوم  تدوين كتب  و 
مطالعات و تحقیقات علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه ريزی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، استاد گروه روانشناسی 
مدير  تهران،  دانشگاه  روانشناسی  گروه  تهران،دانشیار  دانشگاه 
گروه  استاد  تهران،  دانشگاه  روانشناسی  گروه  استاديار  گروه، 
روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، صاحب امتیاز و مديرمسئول 
سال  طی  پرورش(  و  آموزش  )وزارت  رؤيا  آموزشی  مجتمع 
پلی  روانشناسی  تحقیقات  مركز  رياست   -  54 تا   1344 های 
تکنیک تهران )وزارت آموزش و پرورش( از 1341 تا 44 ، مدير 
انسانی  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان  روانشناسی  گروه 
)سمت( ، مدير دفتر مطالعات و تحقیقات علوم انسانی معاونت 
تهران  واحد   _ اسالمی  آزاد  دانشگاه  ريزی  برنامه  و  پژوهشی 
تخصصی رشته روانشناسی   _ جنوب، عضويت در گروه علمی 
منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی ،عضويت در شورای مركزی 
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی . پريرخ دادستان از سال 1354 
به  در سال 1359  تهران شد. وی  دانشگاه  علمی  هئیت  عضو 

مرتبه دانشیاری و مدتی بعد به مرحلة استادی نايل آمد.
اجرايی  مسئولیت های  و  تدريس  بر  عالوه  دادستان  پريرخ 

به تحقیق، مطالعه و تالیف آثار دررشتة روانشناسی مشغول بود
وي عمدتا به روانشناسی بالینی و درمانگری توجه دارد. آثار 

وی نیز عمدتًا دراين حیطه نگاشته شده است.
جوايز و نشان ها: منتخب در همايش چهره های ماندگار به 
عنوان اولین روانشناس در اين همايش – 1381، منتخب اولین 
دوره معرفی پژوهشگران قابل تقدير دانشگاه تهران _ 1383، 
برنده جايزه بخش تحقیقات بنیادی علوم انسانی در پانزدهمین 
جشنواره بین المللی خوارزمی _ 1380، برنده لوح تقدير سازمان 
»سمت« به عنوان مدير گروه پژوهشی روانشناسی، برنده لوح 

به عنوان مدير گروه  نظام  رياست تشخیص مصلحت  از  تقدير 
و  فرهنگ  وزير  تقدير  لوح  برنده  سمت،  روانشناسی  پژوهشی 
ارشاد اسالمی به عنوان مدير گروه پژوهشی روانشناسی سمت، 
پژوهشگر برگزيده جامعه اسالمی پژوهشگران _ 1380، برنده 
لوح تقدير همايش علل و عوامل تقدم مسائل جمعی بر منافع 
فردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دريافت لوح تقدير به 
مناسبت انتخاب كتاب "روانشناسی مرضی تحّول از كودكی تا 
نوجوانی" تالیف پريرخ دادستان به عنوان كتاب سال جمهوری 
اسالمی ايران در دوه دهم كتاب سال از طرف وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی. 
سوابق پژوهشی: مجری 16 مورد طرح پژوهشی و هنجار 
گزينی تست های متفاوت در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد 
تهران جنوب و سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت آموزش 
و پرورش كه در اين میان برخی از طرح های ايشان برنده جوايز 
در  تنبیه  و  تشويق  جمله  روش های  آن  از  شدند.  نیز  ارزنده ای 
مدارس راهنمايی از ديدگاه معلمان و دانش آموزان ) برنده طرح 
دوره  آموزان  دانش  توان ذهنی  بررسی   ، برگزيده سال 1377( 
ابتدايی به منظورتعیین استانداردهای آموزشی )برنده پانزدهمین 
توانايی های  بررسی   ،  1376 خوارزمی(  بین اللملی  جشنواره 
كودكان غیر فارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام 
آموزشی ) برنده طرح برگزيده 1379 ( و میزان اضطراب دانش 
آموزان در جلسات امتحانی و راه های كاهش آن ) برنده طرح 

برگزيده سال 375 ( 
سوابق فعالیت های آموزشی : 17 مورد پايان نامه دكترا و 101 
دانشگاه ها و مراكز آموزش  ارشد در  پايان نامه كارشناسی  مورد 
عالی مختلف استان تهران. و ارائه 29 مقاله )1383ـ1355( در 

مجالت مختلف روانشناسی.
ماندگار  تهران و چهره  دانشگاه  روان شناسی  استاد گرانقدر 
روانشناسی كشور – صبح شنبه 22 آبان به  علت بیماری سرطان 
يادش  و  باقي  درگذشت.نامش  تهران  در  سالگی   77 سن  در 

گرامي باد.


