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فرصتی را فراهم میکند تا اعضای محترم هیات دهه پایانی آذر ماه هرسال، سرآغاز هفته پژوهش و فناوری است که 

نند. عرضه کبرای بهره مندی جامعه علمی  را خود پژوهشگران سختکوش تولیدات علمی، تحقیقی و تخصصیعلمی و 

 ساز توسعه پایدار کشور است. استمرار این حرکت عظیم علمی نوید بخش و زمینه

سی بر تارک دانشکده روان شنا دانشکدهو همکاران پژوهشی  بزرگوارهمکاران علمی به مدد ز در هفته پژوهش امسال نی

با توجه به استقبال اعضای هیات علمی و درخواست هایی که توسط گروه جهت برگزاری  نشست. خوش نقشیو علوم تربیتی 

شورای تصمیم گیری برنامه های هفته پژوهش با حداقل اجرای یک برنامه توسط هر عضو در  ،بود صورت گرفتهها  برنامه

رح در پنج حیطه برنامه ها به ش شبنابراین در هفته پژوههیات علمی، در حد بضاعت زمانی هفته پژوهش، موافقت گردید. 

 زیر اجرا شد:

سخنرانی علمی در طول مراسم بزرگداشت هفته  3سخنرانی علمی به صورت مستقل در ایام هفته و  11تعداد  .1

که به همت  ،برگزار گردید گنجانده شد 11 – 9ساعت  11/9/99پژوهش دانشکده روان شناسی که در روز دوشنبه 

 6 .بزرگواران برگزار گردید

نشست تخصصی برنامه ریزی شده با اعضای داخلی و خارجی دانشگاه نیز با استقبال مخاطبان برگزار  6تعداد  .1

 گردید. 

مورد رسید که  33تعداد کارگاه های برگزار شده در هفته پژوهش که در نوع خود رکوردی به حساب می آید به  .3

 با استقبال خوبی )داخل و خارج از دانشگاه( مواجه شد.

 با توجه به درخواست اساتید بزرگوار دو نشست کمک به حل مشکالت کشور نیز در هفته پژوهش برگزار گردید.   .4

ژوهشی پنمایشگاه عکس دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در محل غرفه اختصاص یافته به دستآوردهای  .9

 دانشکده در نمایشگاه برقرارشده به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد.

 بیان می گردد. 1399خالصه ای از گزارش برگزاری هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سال  امهدر اد 

  



 

 11 – 9ساعت  22/9/99دوشنبه مراسم روز پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

 91:9 – 9 طباطبائی عالمه دانشگاه سرود و ملی سرود، قرآن پخش افتتاحیه

اتاق 

دفاع 

 دانشکده

(892) 

 9189 – 91:9 دکتر احمد برجعلی خیر مقدم ریاست محترم دانشکده سخنرانی

 91:9 – 9189 دکتر علی دالور آینده پژوهی سخنرانی

 9: – 91:9 طاهری مهدی سید دکتر های اجتماعیهای اعضای هیات علمی و دانشجویی در شبکههای فعالیتچالش سخنرانی

 9189: – 9: دکتر سعید غیاثی ندوشن دانشجویان از دانشگاه1 انتظار مطلوب، واقعیت موجودانتظارات  سخنرانی

 91:9: – 9189: دکتر فرامرز سهرابی گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده سخنرانی

 :: - 91:9: تقدیر و اهدای جوایز

 

 5931فهرست سخنرانی اهی هفته ژپوهش 
 مکان زمان برگزاری برگزارکننده عنوان برنامه روز

 شنبه

89/9/99 
 892اتاق  1: - :: دکتر عبداهلل معتمدی گزارش تحقیق بومی سازی روانشناسی تحولی پیشرفته

 یک شنبه

8:/9/99 

اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی1 الگوی بازداری رفتاری و عالقه 

 اجتماعی )گزارشی از فرصت مطالعاتی(
 892اتاق  9: - 9 علیزادهدکتر حمید 

برتاب آوری   NEOهای شخصی بر اساسمدل پردازی تأثیر ویژگی

 و فرسودگی شغلی کارکنان وزارت دفاع
 3اتاق شورا  ::-9: دکتر حسین اسکندری

 8اتاق شورا  :: - 9: دکتر ایراندخت فیاض ها در نظام تعلیم و تربیتچالش بحران ارزش

 سه شنبه

83/9/99 

 های رایانه ایمحاسبات عاطفی در بازینقش 
دکتر سعید پورروستایی 

 اردکانی
 892اتاق  8: – ::

آیا نظریه حکمت متعالیه تعلیم و تربیت، نظریه ای اسالمی است یا 

 التقاطی؟
 8اتاق شورا  8: - 9: دکتر سعید بهشتی

 892اتاق  :: - 3: دکتر احمد برجعلی پیشگیری مبتنی بر جامعه

 892اتاق  9: - :: دکتر فرامرز سهرابی های اسالممعنوی در آموزههوش 

 چهارشنبه

8:/9/99 

 892اتاق  9: - 9 دکتر صغری ابراهیمی قوام تحلیل کتب درسی بر اساس میزان توجه به آموزش رفتار ترافیکی

نقش متغیرهای آموزش بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی 

 ارشد )گزارشی از پژوهش(
 892اتاق  :: - 9: دکتر نورعلی فرخی

گرایشات علم سنجی و بازتاب آن در گروه علم اطالعات و دانش 

1  999: – 321:شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی در بازه زمانی 

 تحلیلی بر مطالعات انجام شده

 892اتاق  :: - 3: دکتر علی جاللی

 892اتاق  9: - :: دکتر گلنسا گلینی مقدم رتبه بندی بین المللیهای ایران در نظام نگاهی به جایگاه دانشگاه

 



 5931فهرست کارگاه اهی هفته ژپوهش 
 مکان زمان برگزاری برگزارکننده عنوان برنامه روز

 چهارشنبه

:1/9/99 

EMDR اتاق شورا  2: - 2 دکتر فرنگیس کاظمی ، دکتر شیوا دولت آبادی: 

 892اتاق  3: - 9: دکتر اسماعیل سعدی پور های مقاله نویسیاصول و مهارت

 شنبه

89/9/99 

 8اتاق شورا  1: - :: دکتر محمدرضا فلسفی نژاد های علمیبیان مساله در پژوهش

 فناوری 8: - 2 دکتر فاطمه جعفر خانی و خانم نرجس خاتون اویسی عکاسی برای آموزش

 :اتاق شورا  2: - :: سمیه کاظمیاندکتر  روان پویشی کوتاه مدت )همراه با تحلیل فیلم (

 یک شنبه

8:/9/99 

 889اتاق  8: - 2 دکتر اصغر مینائی شناسی با تاکید در نرم افزارهای نوینهای آماری در روانتحلیل

 81:اتاق  8139: – 9139 خانم نرجس خاتون اویسی عکاسی باموبایل

 دانشکده 1: - 3: دکتر عبداهلل شفیع آبادی آموزش پیش از ازدواج

 :::اتاق  2-8: دکتر معصومه اسماعیلی الگوی سهم گذاری در خانواده

های فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی از روش شناسی استنباط گزاره

 قرآن کریم 
 892اتاق  1: - 3: دکتر سعید بهشتی و دکتر مریم برهمن

 دانشکده 8: - 2 دکتر سعید رضایی های پیش ارتباطی )کالمی( کودکان با اختالل اوتیسممهارت

 دانشکده 9: - 3: دکتر محمدعلی نعمتی های حل تعارض و مذاکره اثربخشمهارت

 دوشنبه

88/9/99 

 8اتاق شورا  1: - 9139: معتمدی عبداهلل دکتر (GTروش تحقیق کیفی )تحقیق 

 892اتاق  2: - 8 ابوالقاسم عیسی مراددکتر  ت خلقی و اضطرابیمانی جامع دینی برای درمان اختالالروان در

 8اتاق شورا  1: - 3: دکتر نور علی فرخی های آزمایشینقش متغیرها در طرح

 فناوری 1: - 8: دکتر سعید پور روستایی اردکانی بازی سازی

 سه شنبه

83/9/99 

 :::اتاق  8: - 2 دکتر زهره رافضی آزمون میلون

 :اتاق شورا  1: - 3: دکتر مهدی خانجانی با استرس و اضطراب روانی در مقابلهایمن سازی 

 8اتاق شورا  1: - 3: دکتر علیرضا مقدس اهمیت بررسی های نوروپسیکولوژیک

 فناوری 1: - 3: دکتر زهرا جامه بزرگ انیفوگرافی برای آموزش

 :::اتاق  1: - 3: دکتر کامران شیوندی تغییر افکار و اسنادها از طریق شناخت درمانی

 3اتاق شورا  8: - 2 دکتر مرتضی طاهری مقاله نویسی

 98:اتاق  8: - 2 دکتر حسین عبداللهی های نوشتاری برای تدوین گزارش پژوهش )پایان نامه، رساله(مهارت

 ::8اتاق  8: - 9 دکتر ایراندخت فیاض چگونگی مصاحبه استراتژیک در تحقیق

 :اتاق شورا  2139: – 9139: آرش حیدری اول(روان کاوی الکان )جلسه 

 چهارشنبه

8:/9/99 

 8اتاق شورا  3: - 9 دکتر مانی آرمان -دکتر محبوبه خسروی  DACUMنیاز سنجی آموزشی به روش 

( در سنجش کارایی DEAها )کاربرد تکنیک تحلیل پویشی داده

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با استفاده از نرم سازمان

  EMS, Wn4deap,DEA Solver Excelافزارهای 

 8اتاق شورا  1: - 3: دکتر صمد برزویان

 :9:اتاق  8: - 2 دکتر ابراهیم نعیمی جعامر–ها )زبان بدن( در مناسبات مشاوره تحلیل فرا پیام

 دانشکده 3: - 9: دکتر سعید مذبوحی زندگی در دوره ابتدایی آ.پآموزش مهارت های 

 یک شنبه

82/9/99 
 :اتاق شورا  8: - 2 دکتر آسیه شریعتمدار روش پژوهش کیفی

 دوشنبه

89/9/99 
 :اتاق شورا  2139: – 9139: آرش حیدری روان کاوی الکان )جلسه دوم(



 سه شنبه 

39/9/99 
 :اتاق شورا  1: - 3: دکتر گلنسا گلینی مقدم و دکتر علی جاللی آوساینس و اسکوپوسها از پایگاه وب استخراج داده

 سه شنبه

1/:9/99 

تحقیق برای متخصصان علم اطالعات ودانش شناسی و کاربرد آن در 

 بهبود عملکرد سازمانی
 :اتاق شورا  8: - 2 دکتر فریبرز خسروی

 

 5931فهرست نشست اهی هفته ژپوهش 
 مکان زمان برگزاری برگزارکننده برنامهعنوان  روز

 شنبه

89/9/99 

وضعیت استانداردسازی اطالعات و مستندسازی آن در ایران و 

 جهان

 دبیر نشست: دکتر میترا صمیعی

زینب پاپی، سهیال دکتر اعضای نشست1 

 فعال

:9 - :8 
اتاق شورا 

: 

 یک شنبه

8:/9/99 

 میاسالمی بر فلسفه اسالواکاوی امکان ابتناء فلسفه تعلیم و تربیت 

 )با همکاری انجمن علمی دانشجویی فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی(

 دبیر نشست: دکتر سعید بهشتی

اعضای نشست1 دکتر جمیله علم الهدی، 

 دکتر محسن ایمانی، دکتر مریم  برهمن

:9 - :8 
اتاق شورا 

: 

 نشست کمک به حل مشکالت کشور

 پرورشبودجه عدالت محور در آموزش و 

 (از ده سال پژوهش و تجربه ی)گزارش 

 صمد برزویاندبیر نشست: دکتر 

عباس عباس پور، اعضای نشست1 دکتر 

دکتر حمید رحیمیان، دکتر حسین 

 عبداللهی، دکتر علی اللهیار

:9 - :1  
اتاق شورا 

: 

 دوشنبه

88/9/99 

هاها و چالشهای رایانه ای آموزشی1 فرصتبازی  

 آبادی خدیجه علی دبیر نشست: دکتر

اعضای نشست1 دکتر پورروستایی، دکتر 

 نیلیزارعی، دکتر 

:: - :8 
اتاق شورا 

: 

 آسیب شناسی اخالق پژوهشی در آموزش عالی

 دبیر نشست: دکتر علی خورسندی

اعضای نشست1 دکتر محمدعلی نعمتی و 

 مصطفی خاکیدکتر 

:3 - :9 
اتاق شورا 

: 

 سه شنبه 

83/9/99  

 مشکالت کشور نشست کمک به حل

شناسی خانوادهدر افق چشم انداز بیست ساله مشاوره و روان

(::::چهارده چهارده )  

 دبیر نشست: دکتر آسیه شریعتمدار

اعضای نشست1 دکتر احمد برجعلی، دکتر 

فرامرز سهرابی، دکتر سید حمید خوئی، 

دکتر کیومرث فرحبخش، دکتر محمدباقر 

الفت، دکتر معصومه اسمعیلی، دکتر 

 آتوسا کالنتر هرمزی، دکتر فریبا شایگان

9 - :8  

سالن آمفی 

تئاتر 

دانشکده 

 مدیریت

 چهارشنبه

8:/9/99 

های اطالعاتی در محیط کسب و تفکر راهبردی با استفاده از جهش

 کار دیجیتالی

 دبیر نشست: دکتر میترا صمیعی

اعضای نشست1 دکتر عصمت مؤمنی، 

 دکتر مصطفی امینی

:9 - :8 
 اتاق شورا

8 

 ضرورت توسعه آموزش عالی بین المللی در ایران

 دبیر نشست: دکتر محمدعلی نعمتی

اعضای نشست1 دکتر علی خورسندی، 

 ماندانا تیشه یاردکتر 

:3 - :9 
اتاق شورا 

: 

 

  



 هفته ژپوهش دادکشنه روان شناسی و علوم رتبیتی هب روایت تصوری

 
 سخنرانی با عنوان پیشگیری مبتنی بر جامعه

 
 سخنرانی با عنوان هوش معنوی در آموزه های اسالم



 
 مراسم روز پژوهش دانشکده )سخنرانی با عنوان آینده پژوهی(

 
مراسم روز پژوهش دانشکده )سخنرانی با عنوان چالش های فعالیت های اعضای هیات علمی و دانشجویی در شبکه های 

 اجتماعی(



 
 رات دانشجویان از دانشگاه: انتظار مطلوب، واقعیت موجود(مراسم روز پژوهش دانشکده )سخنرانی انتظا

 
 کارگاه مهارت های حل تعارض و مذاکره اثربخش



 
 کارگاه چگونگی مصاحبه استراتژیک در تحقیق

 
 نشست کمک به حل مشکالت کشور با عنوان بودجه عدالت محور در آموزش و پرورش



 
 از جهش های اطالعاتی در محیط کسب و کار دیجیتالی نشست علمی با عنوان تفکر راهبردی با استفاده

 
 سخنرانی با عنوان گزارش تحقیق بومی سازی روان شناسی تحولی پیشرفته

 



 
 سخنرانی با عنوان آیا نظریه حکمت متعالیه تعلیم و تربیت، نظریه ای اسالمی است یا التقاطی؟


