دانشکده علومتربیتی و روانشناسی
سال تحصیلی 1398_1399
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی :دک تر امیر غائبی (اتاق )301

(تلفن)85692851 :

معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی :دک تر غالمرضا دهشیری (اتاق )304

(تلفن)85692848 :

معاون پژوهشی و اجرائی :دک تر مهر انگیز پیوسته گر(اتاق )305

(تلفن)85692849 :

گروه های اموزشی:
 گروه روان شناسی :
 oمدیر گروه :دک تر اعظم فرح بیجاری (اتاق ()320تلفن)85692843 :
 oدوره کارشناسی :روان شناسی
 oدوره کارشناسی ارشد :روان شناسی بالینی  ،روان شناسی عمومی
 oدوره دک تری :روان شناسی
 گروه روان شناسی تربیتی:
 oمدیر گروه :دک تر زهرا هاشمي (اتاق ( )321تلفن)85692842 :
 oدوره کارشناسی ارشد :روان شناسی تربیتی
 oدوره دک تری :روان شناسی تربیتی
 گروه علم اطالعات و دانش شناسی:
 oمدیر گروه :دک تر معصومه کربالاقائی کامران (اتاق )318
(تلفن)85692845 :
 oدوره کارشناسی :علم اطالعات و دانش شناسی
 oدوره کارشناسی ارشد :مدیریت اطالعات  ،مطالعات ارشیوی
 oدوره دک تری :بازیابی اطالعات و دانش
 گروه مدیریت و برنامه ریزی اموزشی:
 oمدیر گروه :دک تر علي ستاري (اتاق ( )317تلفن)85692846 :
 oدوره کارشناسی :مدیریت و برنامه ریزی اموزشی
 oدوره کارشناسی ارشد :مدیریت اموزشی  ،برنامه ریزی درسی ،تاریخ و
فلسفه اموزش و پرورش
ریزی
 oدوره دک تری :برنامه درسی ،فلسفه تعلیم و تربیت

 گروه مشاوره :
 oمدیر گروه :دک تر سیمین حسینیان (اتاق ( )319تلفن)85692844 :
 oدوره کارشناسی :مشاوره و راهنمای ی
 oدوره کارشناسی ارشد :مشاوره خانواده
 oدوره دک تری :مشاوره


کارشناسان خدمات اموزشی دانشکده:
کارشناس مسئول خدمات اموزشی دانشکده :زهره نامني (اتاق 206و شماره تماس)85692282

نام و
نام خانوادگی
زهره نامنی
اتاق 206
معصومه نظری
اتاق 203
عذرا معین الدین
اتاق 203
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سایرکارشناسان دانشکده:
 کارشناس امور فرهنگی و دانشجوی ی و انجمنها :مریم نظری (ساختمان خوارزمی –طبقه هفتم – اتاق( )713تلفن)85693137 :
 امور عمومی و مالی :مرتضی عبدالحسینی ( اتاق ( )201تلفن)85692310 : کارشناس مرکز تکنولوژی اموزشی :اکرم مقدم( اتاق ( )210تلفن)85692298 : کارشناس ازمایشگاه روان شناسی :زهرا موسوي (اتاق ( )208تلفن)85692384 : کارشناس امور هیات علمی :زهرا توکلی ( اتاق ( )306تلفن)85692847 : -کارشناس نشریات :رقیه نظری (ساختمان خوارزمی – طبقه هفتم – اتاق) 717

مسئول دفتر  :شرف نساء طاهری ( اتاق ( )301تلفن)85692851 :
کارشناس مسئول پژوهش  :فرشته اشکان (اتاق ( )303تلفن)85692285 :

(تلفن)85692051 :

-

کارشناس فاوا و روابط عمومي :عاطفه باقری (سايت رايانه) (تلفن)85692383 :

دانشگاه الزهرا(س)
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
پورتال ک تابخانه دانشکده
سامانه اموزشي پژوهشي گلستان
ائین نامه های تحصیالت تکمیلی
ائین نامه های دوره کارشناسی
سامانه تغذیه
سامانه خوابگاه
راهنمای خدمات IT
سامانه مجالت
شماره تماس کارکنان (بخش اموزشی و پژوهشی)

http://www.alzahra.ac.ir
http://edpsy.alzahra.ac.ir
http://lib-edpsy.alzahra.ac.ir
http://edu1.alzahra.ac.ir
https://edu.alzahra.ac.ir/...
https://www.alzahra.ac.ir/...
http://taghziyeh.alzahra.ac.ir
http://khabgah.alzahra.ac.ir:8081
http://ict.alzahra.ac.ir
http://journal.alzahra.ac.ir

https://edpsy.alzahra.ac.ir/...
edupsy@alzahra.ac.ir
ایمیل ارتباط با دانشکده
سامانه اموزش مجازی
lms.alzahra.ac.ir
مرکز اموزش های ازاد و مجازی
vclc.alzahra.ac.ir
sapp.ir/edupsy
کانال اطالع رساني دانشکده(در پيام رسان سروش)

محل تشکیل کالس های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا(س)
ساختمان اصلی دانشکده
طبقه همک ف کالس های شماره ی :
109 – 107 – 106 – 103 – 102 – 101
کالس رایانه ()104
کارگاه ک تاب ()108
طبقه اول کالس های شماره ی :
212 – 209 -207 - 205 - 204 - 202
کالس رایانه ()207
ازمایشگاه روان شناسی ( )208
مرکز تکنولوژی اموزشی ()211






کالس  : 110جنب ساختمان اصلی دانشکده و سایت دانشجوی ی
اتاق مطالعه دانشجویان دوره دک تری  :جنب ساختمان اصلی دانشکده و سایت
دانشجوی ی ()111
استادان میهمان ()332
سایت دانشجوی ی  :جنب ساختمان اصلی دانشکده
نمازخانه  :طبقه همک ف –اتاق 105

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

گرداوری و تنظیم  :فرشته اشکان – عاطفه باقری

مترو  :ایستگاه حقانی ،میدان ونک ،اول خیابان شهید خدامی ،خط ده ونک
 :B.R.Tمیدان راه اهن (پل تجریش)  ،میدان ونک ،اول خیابان شهید خدامی ،خط ده ونک
 :B.R.Tاتوبان شهید چمران ،پل مدیریت ،پیاده از ده ونک

