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 به ،9911 سال در تهران دانشگاه تربیتی وعلوم شناسیروان دانشكده عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمی اعالم ذیل شرح

 

 هامهناتفاهم عقد: 

 دانشكده با تربیتی علوم و شناسیروان دانشكده میان همكاری نامهتفاهم 91/1/9911 تاریخ در 

 .رسید امضا به مدیریت

 و شناسیروان دانشكده و دانشگاه فناوری و علم پارک میان نامهتوافق 19/5/9911 تاریخ در 

 عنوان به آموزش و شناسیروان نوآوری مرکز نامهتوافق این براساس. رسید امضا به تربیتی علوم

 .گرفت قرار تایید مورد فناوری و علم پارک شعب از یكی

 

 علمی همایش: 

 کارگاه تعداد) هادیدگاه و هاتالش فلسفی تبیین: ایران در آن هایچالش و آموزشی اصالحات 

 ؛(تا 91 آموزشی

 ؛(تا 1 آموزشی کارگاه تعداد) قرآن منظر از شناسیروان 

 (تا 1 آموزشی کارگاه تعداد) هافرصت و هاچالش ابتدایی دوره درسی برنامه.  

 

 افتخارات  : 

 چهرۀ عنوان به دانشكده این شناسیروان گروه بازنشسته استاد زمانی رضا دکتر آقای انتخاب 

 ؛تهران دانشگاه الملل بین جشنواره در الملل بین

 به دانشكده ریزیبرنامه و مدیریت گروه بازنشسته استاد بازرگان عباس دکتر آقای انتخاب 

 ؛پیشكسوت آموزشی استاد عنوان

 به دانشكده ریزیبرنامه و مدیریت گروه بازنشسته استاد بازرگان عباس دکتر آقای انتخاب 

 ؛پیشكسوت پژوهشی استاد عنوان

 به دانشكده تربیت و تعلم فلسفه گروه استاد( مرحوم)شرفی محمدعلی دکتر آقای انتخاب 

   ؛نمونۀ استاد عنوان

 به  استثنایی کودکان آموزش و شناسیروان گروه استاد زاده قاسم سوگند دکتر خانم انتخاب 

 ؛وانج پژوهشكر عنوان
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 برگزیدگان از یكی عنوان به دانشكده شناسیروان گروه استاد پورحسین رضا دکتر آقای انتخاب 

 .ایران علم ترویج جایزه

  

 

 تكمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت حوزه  

 مستقل؛ تخصصی بخش 9 و آموزشی گروه دو ایجاد و آموزشی هایگروه ساختار تغییر 

 دانشكده؛ سایت در اساتید های درس طرح درج 

 ؛(کهاد دانشجوی 19 جذب و کهاد دوره در رشته 9 اندازیراه 

 دووجهی های دوره اندازیراه. 

  

 پژوهشی معاونت حوزه  

 دانشكده علمی هیات اعضاء هایفعالیت به دهی امتیاز و بررسی: 

 ،Scopus و Wos  المللی بین مجالت و داخلی پژوهشی علمی مقاله 112=  مقاالت -

 ،91=  هاهمایش در شرکت -

 ،93= تالیفی یهاکتاب -

 ؛ریال 9،213،333،333 جمعاً مبلغ به  طرح، 1: علمی هیات اعضاء کاربردی های طرح 

 المللی بین و ملی های جشنواره برندگان: 

  علم ترویج ملی جایزه برنده پورحسین رضا دکتر آقای

 ؛سخنرانی 2= علمی هیات اعضاء های سخنرانی تعداد 

 اخالق کمیته در پژوهشی هایطرح متقاضیان برای شده صادر اخالق کد مورد 53 صدور 

 .دانشكده

 

 فرهنگی و دانشجویی معاونت  

 و وام تغذیه، فرهنگی، امور یعنی فرهنگی، -دانشجویی معاونت اصلی هایحوزه چارچوب در مطرح موارد

 : است بوده زیر موارد شامل 11 سال در حساب تسویه و التحصیلی فارغ و خوابگاه مساعده، و ودیعه

 فرهنگی امور: 

 و معاون تعضوی با دانشكده فرهنگی-دانشجویی معاونت مجازی گروه فعالیّت و تشكیل 

 نیز و معاونت و دانشجویان تعامل حفظ جهت دانشكده دانشجویان کل و معاونت کارشناسان

 ؛دانشجویی و فرهنگی هایبرنامه رسانیاطالع و امور پیشبرد
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 ؛دانشكده مشاوره رشته دانشجوی توسط نامه پایان ای دقیقه9 ارائه مسابقه در دو رتبه کسب 

 رشته دانشجوی توسط دانشجویی استعدادیابی جشنواره شعر بخش در تقدیر قابل عنوان کسب 

 ؛دانشكده تربیّتی علوم

 مدیریت در دانشكده دانشجویی معاونت عملكرد از دانشگاه دانشجویی معاونت تقدیر 

 دانشجوی تعداد باالترین دارای تربیّتی علوم و شناسیروان دانشكده) دل روشن دانشجویان

 ؛(است تهران دانشگاه سطح در دل روشن

 کانون و علمی های انجمن توسط آنالین شكل به و مجازی بستر در فرهنگی های برنامه اجرای 

 علمی کانون مشارکت با روان سالمت وبینار: ازجمله دانشكده؛ دانشجویی های تشكّل و هنر

 شعر شب ؛شناسیروان علمی کانون مشارکت با شناختی پرورش و آموزش وبینار ؛شناسیروان

 پرسمان برنامه نودانشجویان؛ حضور و دعوت بر تأکید با و هنر کانون مشارکت با دانشجویی

 Photoshop و SPSS افزارهاینرم آموزشی هایکارگاه دانشجویی؛ بسیج مشارکت با عاشورایی

 مشارکت با فیلم آنالین نقد و اکران های برنامه سلسله تربیتی؛ علوم علمی کانون مشارکت با

 .شناسیروان کانون مشارکت با خوانی کتاب نیز و هنر کانون

  

 تربیتی علوم و شناسیروان موسسه  

 

 ها سازمان با پژوهشی همكاری: 

 ؛روان بهداشت و مشاوره کلینیک نوجوان و کودک توانمندسازی مرکز اندازی راه -

 روان بهداشت و مشاوره کلینیک نوجوان و کودک توانمندسازی مرکز اندازی راه: 

 رفتاری عاطفی، شناختی، ارزیابی) نوجوان و کودک تشخیصی جامع ارزیابی اجرای هدف با سانتر این

 مداخله فرایند در سیستماتیک و گروهیکار حداکثری خدمات از مندی بهره و( حرکتی حسی و

 پرونده گیری شكل در تسهیل به توان می آن مثبت نتایج دیگر از. شد اندازیراه درمان و بهنگام

 یا و سالمت ارتقای اختالالت، از پیشگیری همزمان، نگاه با نوجوانان و کودکان برای روان سالمت

 :باشد می ذیل شرح به مرکز این اهداف اهمّ. کرد اشاره نگامبه مداخله

 ،نوجوان و کودک سانتر اختصاصی تشخیصی ارزیابی و پذیرش های فرم طراحی و سازی آماده -

 ،خدمات ارائه کیفیت و سرعت افزایش منظور به غربالگر ابزارهای سازی آماده و تنظیم و تهیه -

 هماهنگی با آن الكترونیک گزارش سازی آماده و هوشی ارزیابی و تشخیصی های آزمون اجرای -

 .سوپروایزرها
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 شناختیروان رایگان جلسات برگزاری: 

 های انگیزه با 9911 سال ابتدای از مرکز این نوجوان و کودک درمانگران باالخص و کلینیک درمانگران    

 هایزشآمو و ایمشاوره جلسات برگزاری و محتوا تولید به اقدام اجتماعی مسئولیت به بنا و فردی

 .اند داشته آنان کودکان و خانواده با ارتباط در ها خانواده به ایحرفه کارهایراه ارائه و رایگان

 

 آزاد هایآموزش و تخصصی هایدوره برگزاری: 

 .آنالین و مجازی صورت به 9911 سال در ها کارگاه و تخصصی هایدوره برگزاری  -

 

 

 

 

 


