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سخن نخست
پیام تبریک رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران به مناسبت عید سعید فطر

بسم اهلل الرحمن الرحیم

هالل عید بدور قَدَح اشارت کرد
که خاکِ میکده عشق را زیارت کرد

بیا که تُرک فلک ،خوان روزه غارت کرد
ثوابِ روزه و حجّ قبول آنکس بُرد

با آروزی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنان و دلبستگان آیین حنیف اسالم محمدی (صلی اهلل علیه و آله و سلم) در
ماه بذرافشانی سجایای اخالقی ،بدین وسیله فرا رسیدن عید سعید فطر ،تجلی گاه روز پاداش یک ماه عبودیت و
بندگی پروردگار متعال ،خودسازی و وارستگی و معراج انسانی را به محضر یکایک هموطنان عزیز به ویژه اعضای
خانواده بزرگ و افتخارآفرین انجمن روان شناسی تربیتی ایران تبریک و شادباش عرض می نمایم.
امید است که با درک شب های پر فیض قدر و در پرتو الطاف الهی ،حلول ماه شوال آغازی بی پایان در راه حفظ
دستاوردهای معنوی رمضان المعظم برای همگان باشد ،إن شاءاهلل.

فریبرز درتاج
رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران

1

اخبار انجمن
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن روان شناسی تربیتی ایران

مجمع عمومی عادی انجمن روان شناسی تربیتی ایران ،روز شنبه  17تیر ماه  1396با حضور جمعی از اساتید
روان شناسی و اعضای پیوسته انجمن در دانشکده روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار گردید و در حضور
نماینده وزارت علوم و تحقیقات اعضای هیئت مدیره جدید با رأی اعضا به شرح زیر انتخاب شدند.

الف) اعضای اصلی هیئت مدیره
 -1آقای دکتر فریبرز درتاج

رئیس هیئت مدیره

 -2آقای دکتر ولی اله فرزاد

نایب رئیس هیئت مدیره

 -3خانم دکتر افسانه لطفی عظیمی

خزانه دار

 -4خانم دکتر ملوک خادمی اشکذری

عضو

 -5آقای دکتر مسعود حسین چاری

عضو

ب) اعضای علی البدل هیئت مدیره
 -1آقای دکتر حسن اسد زاده
 -2آقای دکتر علی شیخ االسالمی

ج) بازرسان اصلی و علی البدل
 -1آقای دکتر حسن محمودیان

اصلی

 -2آقای دکتراسماعیل سعدی پور

علی البدل

2

3

سخنرانی دکتر فریبرز درتاج ،رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران در همایش فارغ
التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی

همایش کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی 22 ،تیر ماه  1396با حضور جمعی کثیری از روان شناسان و
مشاوران برگزار گردید .دکتر فریبرز درتاج ،رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران و معاون پژوهشی سازمان نظام
روان شناسی و مشاوره که به دعوت دکتر تابع جماعت ،معاون محترم وزیر نیرو و رئیس کانون فارغ التحصیالن
دانشگاه آزاد اسالمی در این همایش حضور داشتند در سخنان خود به این مسأله اشاره کردند که از حقوق بدیهی
مؤلف و مترجم کتاب است که در فروش کتاب ذینفع باشد ،نه آنکه فارغ التحصیالن ما جهت چاپ کتاب خود هزینه
نیز پرداخت کنند .همچنین پیرامون همایش ها و مجالت جعلی به این نکته اشاره کردند :
فارغ التحصیالن رشته های مشاوره و روان شناسی برای تکمیل رزومه خود به دام همایش ها و مجالت جعلی و فاقد
اعتبار نیفتند .از مشخصه های اصلی همایش های جعلی ،کلی و عام بودن عنوان آنها است؛ پژوهشگران برای اطالع از
همایش های معتبر و مورد تأیید باید به سایت سازمان نظام روان شناسی و کانال تلگرامی انجمن روان شناسی
تربیتی ایران مراجعه نمایند.

4

برگزاری مسابقه فرهنگی دل نوشته "حرف دل با امام رئوف"
به مناسبت فرا رسیدن والدت امام رضا (ع) و دهه کرامت ،مسابقه فرهنگی با عنوان "حرف دل با امام رئوف" به همت
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران در تاریخ  13مرداد ماه برگزار شد که شرکت
کنندگان در این مسابقه ،دل نوشته های خود را برای حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نگاشته بودند .در پایان به
بهترین دل نوشته ها جوایزی اهدا شد.
برندگان این مسابقه عبارتند بودند از :
 -1خانم عطیه گودرزی
 -2خانم فاطمه نانی زاد

تصویر جوایز اهدایی مسابقه حرف دل با امام رئوف

5

دارای سابقه تدریس در دانشگاه های آمریکا با

روان شناسان معاصر

سمت مربی رتبه اول هستند.
از پیشینه های کاری دکتر کریمی می توان به
آموزگاری و مدیریت دبستان روستایی ،ریاست
کتابخانه دانشگاه ابوریحان از سال  1351تا
1352و استادیار روان شناسی تربیتی در این
دانشگاه از سال 1356تا  1359اشاره کرد.
از سال  1359تا هنگام بازنشستگی ایشان با
سمت های استادیار ،دانشیار و استاد به تدریس

دکتر یوسف کریمی

در دانشگاه عالمه طباطبایی پرداختند .از دیگر

دکتر یوسف کریمی نامی آشنا برای اساتید و

مسئولیت ها و سوابق اجرایی ایشان در دانشگاه

دانشجویان روان شناسی به شمار می آیند.

عالمه طباطبایی می توان به مدیریت گروه

بسیاری از روان شناسان کنونی یا دانشجویان در

روان شناسی تربیتی در سه دوره پیاپی و نیز

دوران تحصیل خود با شماری از تألیفات ایشان

معاونت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم

مانند کتاب روان شناسی اجتماعی ،نگرش و تغییر

تربیتی اشاره کرد.

نگرش و ...آشنا گردیده اند.

دکتر کریمی صاحب آثار علمی متعددی هستند.

دکتر کریمی در سال  1323در شهر قزوین متولد

کتابه ای ایشان شامل  11عنوان تألیف و  9عنوان

شدند .ایشان مدرک کارشناسی خود را در سال

ترجمه می باشد ،همچنین  24مقاله فارسی و 2

 1351در رشته آموزش ابتدایی ،از دانشگاه

مقاله انگلیسی از دیگر سوابق کارنامه ارزشمند

ابوریحان بیرونی(سابق) دریافت کردند.

علمی -پژوهشی ایشان است .از دیگر پیشینه های

بعد از مدتی برای ادامه تحصیل عازم کشور

علمی ایشان عضویت در :انجمن ایرانی تعلیم و

آمریکا شدند و مدرک کارشناسی ارشد خود را در

تربیت ،انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و

رشته روان شناسی تربیتی در سال )1974(1353

انجمن روان شناسی آمریکا ) (APAمی باشد.

از دانشگاه ایالتی بال در ایالت ایندیانا دریافت

عالوه بر این عضویت در هیأت تحریریه نشریات

کردند و در سال  )1977(1356موفق به اخذ

علمی مانند مجله روان شناسی و علوم تربیتی

درجه دکتری در رشته روان شناسی تربیتی ،از

دانشگاه عالمه طباطبایی ،مجله روان شناسی و

دانشگاه ایالتی فلوریدا گردیدند .همچنین ایشان

علوم تربیتی دانشگاه تهران و مجله روان شناسی
6

علوم انسانی
 طرح تألیف فرهنگ توصیفی روانشناسی تربیتی :مصوب نیمه دوم 1383
شورای پژوهشی پژوهشگاه علون انسانی
(این طرح مصوب به دلیل آغاز مأموریت
تحصیلی برای ادامه تحصیل در دوره
دکترا دو ماه بعد از آغاز ناتمام است که
پس از فارغ التحصیلی و بازگشت به کار
مجدد پیگیری خواهد شد)
 عضو گروه مترجمان فرهنگ توصیفیبزرگ روان شناسی آرتور ربر .ویراستار
دکتر یوسف کریمی انتشارات رشد 1391
تهران

کاربردی دانشگاه شهید بهشتی از دیگر سوابق
استاد است .ایشان هم اکنون استاد تمام وقت
گروه روان شناسی در واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی هستند.
سوابق تحصیلی:
 دکتری رشته روان شناسی تربیتی درسال  )1977(1356از دانشگاه ایالتی
فلوریدا
 کارشناسی ارشد رشته روان شناسیتربیتی در سال  )1974(1353از دانشگاه
ایالتی بال در ایالت ایندیانا
 -کارشناسی رشته آموزش ابتدایی سال

همکاری در طرح:

 1351از دانشگاه ابوریحان بیرونی(سابق)

 مؤلف بخش آموزش و پرورش و زن درطرح مبانی توسعه نیروی انسانی در ایران
به سرپرستی دکتر حمید تنکابنی و خانم
افسانه قنبر
 همکار طرح درآمدی بر شناسایی مفهومسرمایه فرهنگی در اندیشه پیربوردیو به
سرپرستی دکتر ناهید موید حکمت  ،از
اسفند  1388تا اسفند 1391

سوابق اجرایی :
 عضو هیأت علمی (استادیار پژوهشی پایه ،22استخدام به عنوان عضو هیأت علمی
)1368
 مدیر گروه مسائل اجتماعی و فرهنگیپژوهشکده علوم اجتماعی (سال )1391

فعالیت های پژوهشی آزاد:

فعالیت های پژوهشی (به عنوان سرپرست

 عضو گروه مترجمان فرهنگ بزرگ روانشناسی آرتور وبر به سفارش انتشارات
رشد به سرپرستی دکتر یوسف کریمی.
 پایان نامه دکترا تحت عنوان "مقایسهتأثیر آموزش خود نظم دهی زیمرمن و
درمان شناختی رفتاری الیس بر تخفیف
اضطراب ریاضی و نگرش نسبت به

طرح):
 تألیف فرهنگ توصیفی روان شناسیاجتماعی (ناشر :انتشارات پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی)
 ترجمه کتاب روان شناسی رشد نوشتهویلیام کراین ناشر :انتشارات پژوهشگاه
7

ریاضیات در دانش آموزان دختر سال اول
نظری دبیرستان هایس شهر تهران"
 تألیف کتاب "ایرانیان آشوری و کلدانی"ناشر :دفتر پژوهش های فرهنگی
 فرهنگ بزرگ روان شناسی وبر (مترجمبخشی از آن به ویراستاری دکتر یوسف
کریمی) انتشارات رشد ،اردیبهشت 1391

تقدیرنامه ها:
 دریافت لوح تقدیر به عنوان نویسنده برتردر هفته کتاب  1389از سوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
 دریافت لوح تقدیر علمی پژوهشی بهمناسب والدت حضرت علی در خردادماه
 1389از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی

فهرست مقاالت:
 -زن ،سواد و توسعه :فصلنامه علمی –

 -دریافت لوح تقدیر به توان هیأت علمی

پژوهشی فرهنگ ،سال دهم ،شماره های

شایسته تقدیر در هفته پژوهش 1391 ،

 2و  3و  23و  32سال 1376

 -دریافت مدال طال و تندیس افتخار و لوح

 -تربیت از دیدگاه نهج البالغه :فصلنامه

تقدیر برای بهترین پایان نامه دکتری در

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،

سال های  1391-1389در مراسم جایزه

شماره  4و  5زمستان  79و بهار 81

علمی دکتر کاردان در دانشگاه تهران در

 -آزادی در مسیحیت :مجموعه مقاالت

دی ماه

همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی
تمدن ها ،اردیبهشت 1381
 مقدمه ای بر روان شناسی اجتماعیکاربردی :فرهنگ کتاب دوازدهم پاییز
1371
 تحلیلی بر رشد فزاینده پذیرفتهشدگاندختر در دانشگاه ها (زیر چاپ در
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای زنان
پژوهشگاه علوم انسانی)
 تألیف مدخل آشوریان در دایرهالمعارففرهنگ عامه (زیر چاپ توسط بنیاد
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی)
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 اصل موقعیت های پویا
()principle of dynamic situations

دایرة المعارف روانشناسی1

چهارمین اصل موضوع ویکس که می گوید
الگوهای محرک پویا هستند زیرا می توان آنها را
به توسط چیزهایی شبیه به پاسخ ارگانیسم،
خستگی یا کنترل نظام دار آزمایشگر تغییر داد.

 اصل هم توانی
(

of

principle

empirical

)equipotentiality

 اصل ابطال پذیری

اندیشه مورد دفاع برخی نظریه پردازان اولیه
یادگیری مبنی بر اینکه قوانین یادگیری به تمامی
محرک ها و پاسخ ها قابل اطالق است.

()principle of falsification
()principle of refutability
اعتقاد پوپر مبنی بر اینکه در صورتی یک نظریه
علمی است که پیش بینی هایی خطر پذیر انجام
دهد که اگر تأیید نشود نظریه رد می شود.

 اصل پریماک
()premack principle
نظر یه ای که یک مجموعه از اصول را برای تبیین
یک نوع یادگیری و مجموعه اصول دیگری را برای
تبیین نوع دیگری از یادگیری فرض می کند.

()principle of least effort

 اصل تداعی

این عقیده که یک تکلیف همواره به طریقی که
کمتریم کوشش یا کار را بطلبد انجام می شود.

 اصل کمترین تالش

()principle of association

 اصل ایجاز

اولین اصل موضوع ویکس که می گوید وقتی که
یک محرک و یک پاسخ با هم رخ می دهند با هم
تداعی می شوند و تنها از همین راه است که
تداعی های  S-Rشکل می گیرند.

()principle of parsimony
وقتی که پزوهشگران حق انتخاب از بین دو نظریه
که از لحاظ کارآمدی یکسان هستند را دارند،
ناچارند که ساده ترین آنها را برگزینند.

 اصل بستن  ،اصل ترمیم

 اصل قطبیت

()principle of closure

()principle of polarity

میل به کامل کردن تجارب ناکامل و لذا بیشتر
معنی دار کردن آنها.

این مشاهده که مواد آموخته شده در جهتی که
در اصل یادگرفته شده اند بهتر به یاد می آیند یا
به عمل در می آیند.

منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمع علی اکبر
سیف)
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 اصل پس آیندی

 اصل تأخر

()principle of postremity

()recency principle

دومین اصل موضوع ویکس که می گوید تنها
آخرین پاسخی که در موقعیتی داده می شود
پاسخی است که وقتی موقعیت بازگشت می کند
داده خواهد شد و پاسخ های دیگری که قبالً در
موقعیت داده می شدند دیگر با آن تداعی نخواهند
شد.

این اصل که آخرین پاسخی که در موقعیت داده
شده است پاسخی است که در باز پیدایی موقعیت
داده خواهد شد.

 اصل ابطال پذیری (اصل غلط انگاری)
()principle of refutability
()principle of flasification
این باور پوپر که در صورتی نظریه ای علمی است،
که پیش بینی های مخاطره آمیز انجام دهد به
گونه ای که اگر درست نباشند نظریه را ابطال
نمایند.

 اصل احتمال پاسخ
(

response

of

principle

)probability
سومین اصل موضوع ویکس که می گوید احتمال
اینکه پاسخی در یک موقعیت معین داده شود
تابعی است از تعداد نشانه هایی که در آن موقعیت
با پاسخ تداعی شده اند.
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تمرین کردن را در آن ها محدود می کند ،این در

یادداشت ها

حالی است که این تمرین ها برای رخ دادن
یادگیری بسیار ضروری و اساسی اند.

بیش فعالی و افت تحصیلی

در برخی از کودکان مبتال به  ،ADHDممکن

کودکان بیش فعال مبتال به  ADHDرویکرد

است آثار تحصیلی دیگری همراه با همبودی

فعالی به یادگیری دارند ،تحقیقات نشان داده که

اختالل های یادگیری مشاهده شود .به نظر

این کودکان بیشتر به رفتار انتقالی مشغول

می رسد از میان اختالل های یادگیری همبود با

می شوند و در حین فعالیت های گروهی کمتر

 ،ADHDاغلب اختالل های خواندن شیوع

مشارکت کرده و کمتر دقت می کنند و معموالً

بیشتری دارد.

مشکالت بیشتری با کنترل حرکتی و پایداری

کودکان مبتال به اختالل  ADHDنسبت به

هنگام انجام تکالیف که مستلزم حافظه کار است،

کودکان بهنجار نمره های کمتری را در آزمون

دارند.

های هوشی استاندارد شده به دست می آورند ،با

به دلیل اینکه این قبیل کودکان مشکالتی را به

این حال  ADHDدر تمام سطوح هوشی یافت

دلیل یک جا نشستن دارند ،حتی به هنگام مطالعه

می شود.

کتاب به نظر می رسد که بسیاری از کودکان

همچنین احتمال بیشتری می رود که کودکان

پیش دبستانی مبتال به  ADHDرشد نایافته

مبتال به اختالل نقص توجه – بیش فعالی مردود

باشند و در موقعیت ها و در شرایط مهدکودک و

شوند ،از مدرسه اخراج شوند و پس از فراغت از

آمادگی عملکرد خوبی نداشته باشند .برای آنهایی

تحصیلدر دوران دبیرستان ،به جای اینکه وارد

که با استفاده از این تجارب آموزشی اولیه مهارت

دانشگاه شوند ،مشغول به کار شوند.

های آمادگی ضروری را اکتساب نکرده اند ،خطر

در حدود  18تا  53درصد جامعه کودکان مبتال به

رو به افزایشی وجود دارد که مشکالت جدی تر

 ADHDپیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند ،به

آموزشی و تحصیلی در سال های بعدی برای آنها

عبارت دیگر عملکرد این افراد از نظر تحصیلی

رخ دهد.

کمتر از آن چیزی است که با توجه به هوش آنان

کودکان مبتال به  ADHDبه دلیل مشکالتی که

پیش بینی می شود.

در حفظ توجه دارند ،اغلب در انجام تکالیف

همراه با افزایش سن ممکن است انواع مختلف این

مدرسه شکست می خورند .این ناتوانی آنان برای

اختالل بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارد ،برای

انجام تکالیف در طول زمان ،بسیاری از تکالیف و

مثال ممکن است مشکالت تحصیلی بیشتر در بین

کارها را ناتمام می گذارد و در نتیجه فرصت

کودکانی که نوع ترکیبی یا نوع بی توجهی این
11

اختالل دچارند ،پیش بیاید ،در حالی که در مورد
آن دسته از کودکانی که به نوع پرتحرکی –
تکانشی این اختالل مبتال هستند ،چنین نیست.

برگرفته از کتاب:
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان -نوشته دکتر
محمد خدایاری فرد و دکتر فرامرز سهرابی-انتشارات
آوای نور 2931 -

12

چکیده پایان نامه دکتری
عنوان :
رابطه روش های تدریس )مباحثه گروهی ،پرسش و پاسخ ،نمایش علمی و سخنرانی ( با
انگیزه پیشرفت در دانشجویان
دانشجو  :مریم رحیمی مند ،دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
تاریخ دفاع1394 :
استاد راهنما :جناب آقای دکتر عباس عباس پور

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی ،پرسش و پاسخ ،نمایش علمی و سخنرانی
بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود .جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان مراکز تربیت معلم استان البرز
بودند .در یک طرح نیمه آزمایشی  271دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب و در
چهار گروه قرارداده شدند .دانشجویان نمونه تحقیق پس از قرارگرفتن در گروه های چهارگانه روش تدریس
(مباحثه گروهی ،پرسش و پاسخ ،نمایش علمی و سخنرانی) به مدت یک ترم تحصیلی درس مشترکی
(روان شناسی تربیتی) را با روش های تدریس اختصاصی گروه خود گذراندند .در خاتمه ترم انگیزه پیشرفت
گروه ها به وسیله پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( )1971و با در نظر گرفتن چهار مؤلفه اصلی انگیزه
پیشرفت هرمنس یعنی اعتماد به نفس ،پشتکار ،آینده نگری و سختکوشی اندازه گیری شد .برای تحلیل داده
ها ازروش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) ،تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) وآزمون تعقیبی توکی
استفاده شد .یافته ها نشان داد که میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان باتوجه به روش های مختلف تدریس
(مباحثه گروهی ،پرسش و پاسخ ،نمایش علمی و سخنرانی) متفاوت است .همچنین نتایج تحلیل ها نشان
داد دانشجویانی که با روش مباحثه گروهی آموزش می بینند انگیزه پیشرفت بیشتری ازخود نشان می دهند.
بر همین اساس به ترتیب روش های نمایش علمی ،پرسش و پاسخ بر انگیزه پیشرفت دانشجویان تأثیرگذار
بودند؛ بنابراین دانشجویانی که با شیوه های نوین آموزش می بینند به انگیزه پیشرفت بیشتری دست
می یابند.
واژگان کلیدی :انگیزه پیشرفت ،پرسش و پاسخ ،روش آموزش ،سخنرانی ،مباحثه گروهی ،نمایش علمی.
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معرفی کتاب

مؤلف در این کتاب سعی کرده است ضمن توجه

این کتاب برای کسانی که به تاریخ تعلیم و تربیت

مقدماتی به درس آسیبشناسی اجتماعی ،به ارائه

و نظریهپردازان آموزش و پرورش عالقهمندند

کلیاتی در خصوص جامعه ،بعد اجتماعی انسان و

کتابی مرجع است .مؤلف به اختصار شرح حال

جامعهپذیری ،کجروی و واکنش ها و همینطور

نویسندگان هر فصل را مرور میکند .نویسنده هر

انحرافات اجتماعی از دیدگاه قانون به نقش انبیای

فصل ،مقدمهای از زندگی و اندیشههای یکی از

الهی در بازداری از کجروی ها و انحرافات

اندیشمندان معاصر تعلیم و تربیت را به دست

اجتماعی و همنوایی ها و ناهمنوایی ها از دید

میدهد که میتواند خوانندگان عالقهمند را به

ادیان به خصوص دین اسالم ،بپردازد؛ لذا برای

بررسی عمیقتر و مفصلتر رهنمون گردد .این

نیل به هدف فوق عالوه بر دیدگاه قرآن ،پیامبر

کتاب میتواند به عنوان یک منبع آموزشی یا

اکرم (ص) و حضرت علی (ع) دیدگاه برخی از

درآمدی بر نظریه تعلیم و تربیت توصیه شود.

دانشمندان اسالمی نیز ،مطرح شده است.

14

بهداشت روانی زنان امروزه توجه محققان،

کتاب حاضر در قالب  14درس به آموزش زبان

متخصصان و رسانههای گروهی را به خود جلب

انگلیسی به دانشجویان رشته روان شناسی بالینی

کرده است .در این راستا کتاب سالمت روانی زنان

با تأکید بر تقویت مهارت های روخوانی،

با ساختاری رشدی و تکیه بر مستندات پژوهشی

کلمهسازی ،گرامر و نوشتن و تقویت درک مطلب

در حوزههای زیستی ،روانی-اجتماعی و فرهنگی،

و مهارت ترجمه با استفاده از متون مرتبط درسی

سالمت زنان را در مراحل مختلف زندگی مورد

این رشته میپردازد .دروس این کتاب در

توجه قرار داده است .این کتاب از لحاظ موضوعی

ساختاری مشخص آورده شده که شامل واژههای

و محتوایی یکی از کم نظیرترین کتاب هایی است

تخصصی در ابتدای هر درس ،سؤال های پیش از

که تاکنون منتشر شده است .با توجه به اینکه در

درس با هدف جلب توجه مخاطب و در نتیجه

کتاب حاضر امکان آشنایی خواننده با ویژگی ها و

یادگیری بهتر متن ،متن درس و سؤال های پایان

مشکالت دختران و زنان فراهم شده است ،خواندن

درس برای تفهیم بهتر درس و سنجش یادگیری

کتاب میتواند برای متخصصان ،محققان،

دانشجو است.

دانشجویان و والدین سودمند باشد.
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تقویم مجامع ،کنفرانس ها و کارگاه ها

همایشهای برگزار شده
عنوان همایش
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ،
آسیب شناسی روانی و تربیت

زمان برگزاری
 14-13اردیبهشت 1396

مکان برگزاری
دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه الزهرا

اولین همایش ملی روانشناسی
کودک و نوجوان

 15اردیبهشت 1396

دانشگاه مالیر

سومین همایش ملی تربیت معلم

 18اردیبهشت 1396

دانشگاه شیراز

نخستین کنگره ملی پژوهش های
نوین در روان شناسی شناختی (مغز
و شناخت)

 21-19اردیبهشت 1396

16

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیالن

17

کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

روان درمانی کودک و فرزند پروری فعال
کودک با دیدگاه آدلری

 9-8تیر 1396

دکتر حمید علیزاده

تربیت جنسی کودک و نوجوان و پیشگیری
از سواستفاده جنسی (دوره )3

 15تیر 1396

دکتر سوده مرتضایی فر

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد – کودک

 16تیر 1396

دکتر ده یادگاری

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب

 31-29تیر  1396و دوره عملی
 11شهریور 1396

دکتر سید علی قاسمی

آزمون هوشی وکسلر 5

مرداد ماه 1396

تفسیر نقاشی کودک (دوره )11

 1مرداد 1396

مهرداد اسفنانی

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (دوره )14

 11-8-3-1مرداد 1396

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبائی و
شهید بهشتی

روان درمانی شناختی رفتاری (ویژه استان
لرستان)

 13-12-6-5مرداد 1396

دکتر سارا ساعدی

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (دوره  )15ویژه استان یزد

 21-19مرداد 1396

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبایی و
شهید بهشتی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )6

 21-21-13-6مرداد 1396

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد – کودک
و آموزش مدیریت والدین برای کودکان
()PMT

 27-26مرداد 1396

دکتر ده یادگاری

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )7

 31-28-23-21مرداد  1396و
 6-4شهریور 1396

دکتر سید علی قاسمی

روان درمانی شناختی  -رفتاری (ویژه
شهرستان بروجرد)

 13-12- 6-5مرداد 1396

دکتر سارا ساعدی

دوره  111ساعته روان درمانی کودک

شهریور 1396
18

دکتر سید علی قاسمی

روان درمانی کودک و نوجوان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ()ACT

 3-2-1شهریور 1396

دکتر عبداله امیدی

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (دوره )17

 14-12-7-5شهریور 1396

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبایی و
شهید بهشتی

درمان اختالالت یادگیری و ADHD
(دوره )2

 11-9شهریور 1396

دکتر حمید علیزاده

تفسیر نقاشی کودک (دوره )12

 13شهریور 1396

مهرداد اسفنانی

کارگاه آموزشی آموزش فعال

 16شهریور 1396

دکتر فاطمه رسولی

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب

 17-16شهریور 1396

دکتر سید علی قاسمی

آزمون هوش وکسلر ( 4-کودک و نوجوان)

17شهریور 1396

دکتر زهرا مجاهدی

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
(ویژه استان لرستان)

 18 -17شهریور 1396

دکتر سید علی قاسمی

آسیب شناسی و فنون مصاحبه تشخیصی
کودکان (ویژه شهر آمل)

 21شهریور 1396

دکتر ده یادگاری

مربیگری مهارت های زندگی (ویژه استان
لرستان)

 24-23شهریور 1396

دکتر سارا ساعدی

روان درمانی کودک و فرزند پروری فعال
کودک با دیدگاه آدلری (دوره )3

 24-23شهریور 1396

دکتر حمید علیزاده

تفسیر نقاشی کودک

 31شهریور

آسیب شناسی و فنون مصاحبه تشخیصی
کودکان

 31شهریور

مصاحبه بالینی کودک

 31شهریور

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
(دوره ( )4ویژه استان لرستان)

 31-31شهریور

19

دکتر ده یادگاری

دکتر سید علی قاسمی

تفسیر نقاشی کودک (دوره  – )12آقای اسفنانی

آسیب شناسی و فنون مصاحبه تشخیصی کودکان -شهر آمل – دکتر
ده یادگاری

درمان اختالالت یادگیری و ( ADHDدوره  – )2دکتر علیزاده

مربیگری مهد و پیش دبستانی (دوره  _ )15استان یزد – روان
شناسان دانشگاه عالمه طباطبایی و شهید بهشتی

روان درمانی کودک با دیدگاه آدلری – دکتر علیزاده

روان درمانی کودک و نوجوان مبتنی بر پذیرش و تعهد (– )ACT
دکتر امیدی
بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد – کودک – دکتر ده یادگاری

20

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج مبتنی بر تئوری انتخاب _
دکتر قاسمی

مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب
(دوره  – )6دکتر قاسمی

مربیگری مهارت های زندگی (استان لرستان ،شهر بروجرد) – دکتر
ساعدی

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج مبتنی بر تئوری انتخاب (دوره
 _ )3دکتر قاسمی

کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان (دوره  – )3دکتر مرتضایی فر
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همایشهای پیش رو
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

ششمین کنگره انجمن روان شناسی
ایران

 25-23آبان 1396

تهران

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم
و تربیت و مشاوره

 2آذر 1396

دانشگاه محقق اردبیلی

دومین کنگره نماز و سالمت روان

 2-1آذر 1396

دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

 28بهمن 1396

دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

چهارمین همایش ملی روان
شناسی مدرسه
اولین همایش ملی یافته های
نوین روان شناسی تربیتی و

 3اسفند 1396

چالش های پیش رو

22

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران

23

کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی

 7 -6مهر 1396

تفسیر نقاشی کودک (دوره )13

 11مهر 1396

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )8

 21-21-14-13مهر 1396

دکتر سید علی قاسمی

دوره تخصصی تربیت روان درمانگر کودک
(دوره )1

شروه دوره  13مهر

جمعی از مدرسین

راه کارهای مدیریت لجبازی تحصیلی
فرزندان

 23مهر 1396

دکتر سید علی قاسمی

درمان شناختی رفتاری اضطراب های دوران
کودکی

 27مهر 1396

دکتر حمید علیزاده

مربیگری مهارت های زندگی (ویژه استان
کرمان)

 28 -27مهر 1396

دکتر عشرت کریمی افشار

فرزند پروری فعال کودک (با دیدگاه آدلری)
(ویژه استان قم)

 28مهر 1396

دکتر حمید علیزاده

تفسیر نقاشی کودک (دوره( )14ویژه استان
لرستان)

 4آبان 1396

مهرداد اسفنانی

تفسیر نقاشی کودک (دوره)13

 5آبان 1396

مهرداد اسفنانی

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک
(ویژه استان خوزستان)

 5آبان 1396

دکتر ده یادگاری

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (ویژه
استان کرمان)

 6 -5آبان 1396

دکتر سارا ساعدی

بازی درمانی کودک محور

 11آبان 1396

دکتر ده یادگاری

تربیت جنسی کودک و نوجوان

 12آبان 1396

دکتر زهرا مجاهدی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر تئوری انتخاب ( دوره )9
(ویژه شهر ساری)

 12-11-5-4آبان 1396
24

مدرس
مهرداد اسفنانی

دکتر سید علی قاسمی

زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی (دوره
)2

 24-21-17آبان 1396

دکتر سید علی قاسمی

دوره تخصصی تربیت روان درمانگر کودک
(دوره )2

شروع دوره  25آبان 1396

جمعی از مدرسین

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (ویژه ساری)

 26 -25آبان 1396

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبایی و
شهید بهشتی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )11

 9-3-2آذر 1396

دکتر سید علی قاسمی

آسیب شناسی و فنون مصاحبه تشخیصی
کودکان (ویژه استان مازندران)

 9آذر 1396

دکتر ده یادگاری

فرزند پروری فعال کودک با دیدگاه آدلر
(ویژه استان مازندران)

 11آذر 1396

دکتر حمید علیزاده

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد () ACT
(ویژه تبریز)

 24 -23آذر 1396

دکتر پروین زارعی
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به نام یگانه دانای توانا

عکس 1×4

فرم درخواست عضویت

متقاضی عضویت

انجمن روانشناسی تربیتی
با عضویت آقای  /خانم ...............................................................................................
به عنوان عضو پیوسته 
/

تاریخ صدور کارت

وابسته 

دانشجویی 

انجمن روانشناسی تربیتی موافقت می شود.
مهر و امضاء

/

مشخصات فردی:
نام  ............................................................... :نام خانوادگی ............................................ :نام پدر...................... :
شماره شناسنامه  ...................................... :محل صدور. ...................................... .:محل تولد....................... :
تاریخ تولد:

/

/

متأهل 
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مجرد 
First Name
Last Name

نشانی دقیق و کامل محل سکونت ............................................................................................................................... :
کد پستی( ده رقمی )  .................................................:صندوق پستی  ........................................:تلفن........................ :
فکس................................................ :

E-mail ………….……....................................

نشانی دقیق و کامل محل کار.................................................................................................................................................:
کد پستی( ده رقمی )  ................................:صندوق پستی  .............................:تلفن......................... :فکس............................. :
با کدامیک از آدرس ها با شما مکاتبه شود؟

محل کار 

محل سکونت 

 e-mail

مشخصات تحصیلی:
مقطع تحصیلی

رشته  /گرایش

نام دانشگاه /مؤسسه آموزشی

سال اخذ مدرک

کشور  /شهر

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
مدارک الزم برای عضویت -3 :فرم تکمیل شده در خواست عضویت (الکترونیکی یا کاغذی)؛  -2کپی آخرین مدرک تحصیلی (برای دانشجویان دکترا،
کپی کارت دانشجویی)؛  -1دو قطعه عکس جدید؛  -4فیش پرداختی حق عضویت ساالنه (برای عضویت پیوسته  100/000ریال ،وابسته  200/000ریال
و دانشجویی 300/000ریال) به حساب شماره  ،55915599بانک تجارت ،به نام انجمن روانشناسی تربیتی
عضو پیوسته :مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته روانشناسی تربیتی گذرانده باشند ،میتوانند
بهعضویت پیوسته درآیند.
عضو وابسته :اشخاصی که دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی یا رشتههای وابسته ( مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی) هستند.
عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشتههای روانشناسی تربیتی ،مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی به تحصیل اشتغال دارند.

اینجانب  ................................با مطالعه اساسنامه انجمن روانشناسی تربیتی و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن ،با تأیید
آنچه در این فرم آورده ام ،درخواست عضویت در انجمن را دارم.
تاریخ
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/

/

امضاء
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