سایرکارشناسان دانشکده:



دانشکده علومتربیتی و روانشناسی
نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

گروه مشاوره و راهنمائی :
o

دوره کارشناسی :مشاوره و راهنمایی

o

-

دوره کارشناسی ارشد :مشاوره خانواده

o

-

کارشناس گروه های آموزشی :معصومه نظری (اتاق )316

دوره دکتری :مشاوره

-

روابط عمومی دانشکده :کبری ثمرنیا (ساختمان خوارزمی-طبقه هفتم-



اتاق )713

کارشناسان خدمات آموزشی دانشکده:

-

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده :ریحانه ماله میر (اتاق 206و

-

کارشناس آزمایشگاه روان شناسی :فهیمه سیری(اتاق )208

-

کارشناس امور هیات علمی :زهرا توکلی ( اتاق )306

-

کارشناس نشریات دانشکده :رقیه نظری (ساختمان خوارزمی – طبقه

شماره تماس)85692282
نام و نام
خانوادگی









گروه روان شناسی :

زهره نامنی
اتاق 203

گروه
آموزشی
روانشناسی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

دکتری



o

مدیر گروه :دکتر اعظم فرح بیجاری (اتاق )320

o

فهیمه

دوره کارشناسی :روان شناسی

o

سیری

روانشناسی
تربیتی



دوره کارشناسی ارشد :روان شناسی بالینی  ،روان شناسی عمومی

o

اتاق 208

دوره دکتری :روان شناسی

مشاوره





فاطمه

علم اطالعات
و
دانششناسی



گروه روان شناسی تربیتی:
o
o

دوره کارشناسی ارشد :روان شناسی تربیتی

o

دوره دکتری :روان شناسی تربیتی

گروه علم اطالعات و دانش شناسی:

سالکی
اتاق 108
عذرا معین
الدین
اتاق 203

o

مدیر گروه :دکتر معصومه کربالآقائی کامران (اتاق )318

o

دوره کارشناسی :علم اطالعات و دانش شناسی

اکرم مقدم

o

دوره کارشناسی ارشد :مدیریت اطالعات  ،مطالعات آرشیوی

اتاق 206

o

دوره دکتری :بازیابی اطالعات و دانش

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی:
o

مدیر گروه :فاطمه بیگم رضازاده شیراز (اتاق )317

o

دوره کارشناسی :علوم تربیتی

o

دوره کارشناسی ارشد :مدیریت آموزشی  ،برنامه ریزی درسی،
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

o

دوره دکتری :برنامه ریزی درسی ،فلسفه تعلیم و تربیت



مدیریت و
برنامهریزی
آموزشی



مشاوره



مدیریت و
برنامهریزی
آموزشی

شماره
تماس

کارشناس مرکز تکنولوژی آموزشی :سلمی راسخی( اتاق )210

هفتم – اتاق) 717
-

کارشناس  ITو مسئول سایت دانشجویی :عاطفه باقری

85692299



مدیر گروه :دکتر مهناز اخوان تفتی (اتاق )321

کارشناس مسئول پژوهش دانشکده :فرشته اشکان (اتاق )303

o

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی :دکتر رویا برادر (اتاق )304

گروه های آموزشی:

-

امور عمومی و مالی :علی اصغر باقری ( اتاق )306

مدیر گروه :دکتر سیمین حسینیان (اتاق )319

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی :دکتر امیر غائبی (اتاق )301
معاون پژوهشی و اجرائی :دکتر مهر انگیز پیوسته گر(اتاق )305

-

مسئول دفتر دانشکده :شرف نساء طاهری ( اتاق )301



85692384

دانشگاه الزهراء(س)

http://www.alzahra.ac.ir

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

http://edpsy.alzahra.ac.ir

پورتال کتابخانه دانشکده

http://edu1.alzahra.ac.ir

سامانه آموزش
85692309

85692284

آئین نامه های تحصیالت تکمیلی
http://edu.alzahra.ac.ir/tabid/314/Default.aspx
آئین نامه های دوره کارشناسی
سامانه تغذیه

http://edu/alzahra.ac.ir/tabid/379/Default.aspx
http://taghziyeh.alzahra.ac.ir

سامانه خوابگاه
راهنمای خدمات IT
سامانه مجالت





85692312

http://lib-edpsy.alzahra.ac.ir

http://khabgah.alzahra.ac.ir:8081
http://ict.alzahra.ac.ir
http://journal.alzahra.ac.ir

شماره تماس اعضای هیات علمی
http://edpsy-old.alzahra.ac.ir/tabid/198/Default.aspx
شماره تماس کارکنان (بخش آموزشی و پژوهشی)
http://edpsy.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageI
D=12025&tempname=OlomTarbiati&sub=6&methodName=Show

سلمی
راسخی
اتاق 210

روانشناسی





ModuleContent&epageId= 10435

85692298

ایمیل ارتباط با دانشکده

edupsy@alzahra.ac.ir

محل تشکیل کالس های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهراء(س)

ساختمان اصلی دانشکده
طبقه همکف کالس های شماره ی :
109 – 107 – 106 – 103 – 102 – 101
کالس رایانه ()104

کارگاه کتاب ()108
طبقه اول

کالس های شماره ی :

212 – 209 -207 - 205 - 204 - 202
آزمایشگاه روان شناسی ( )208
مرکز تکنولوژی آموزشی ()211


کالس  : 110جنب ساختمان اصلی دانشکده و سایت دانشجویی



اتاق مطالعه دانشجویان دوره دکتری  :جنب ساختمان اصلی دانشکده و
سایت دانشجویی ()111



استادان میهمان ()332



سایت دانشجویی  :جنب ساختمان اصلی دانشکده



نمازخانه  :طبقه همکف –اتاق 105

طبقه هفتم ساختمان خوارزمی
محل تشکیل کالس های دوره کارشناسی ارشد و دکتری
برگزاری جلسات دفاع  :سالن دکتر سوسن سیف
اتاق مطالعه دانشجویان دوره دکتری ()734
اتاق انجمنها ()732

گردآوری و تنظیم  :فرشته اشکان –ریحانه ماله میر -عاطفه باقری
مترو  :ایستگاه حقانی ،میدان ونک ،اول خیابان شهید خدامی ،خط ده ونک
 :B.R.Tمیدان راه آهن (پل تجریش)  ،میدان ونک ،اول خیابان شهید خدامی ،خط ده ونک
 :B.R.Tاتوبان شهید چمران ،پل مدیریت ،پیاده از ده ونک

