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 های رشته  از بدو تاسیس دانشگاه ، دانشکده ای که به صورت مستقل تحت نام علوم تربیتی و روانشناسی باشد وجود نداشت . گروهها و

مرتبط با این دانشکده راه اندازی شد،  که  گروهی اولین جمله از داشتند فعالیت انسانی علوم و ادبیات دانشکده نظر زیر دانشکده این با مرتبط

با پذیرش دانشجوی روزانه در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نموده و در کنار آن ارائه دروس  1376گروه مطالعات خانواده بود که در سال

راه اندازی شده است .  1380در سال  که باشد می بدنی تربیت گروه ، دانشکده این با مرتبط دیگر گروه.  است داشته عهده به نیز را  تربیتی

 و ادبیات از مستقل بصورت روانشناسی و تربیتی علوم عنوان تحت ای دانشکده که شد احساس نیاز این دانشگاه توسعه و گسترش  در راستای

ده ابالغی برای سرکار خانم آقازا دکتر آقای جناب دانشگاه وقت ریاست طرف از 1383 سال در تفکر این با لذا شود اندازی راه انسانی علوم

و  دکتر فخرالسادات قریشی راد به عنوان ریاست دانشکده و دکتر بهلول قربانیان بعنوان معاون دانشکده صادر شد تا ایشان زمینه راه اندازی

 اخذ مجوز دانشکده را دنبال نمایند. 

ازی گروه های روانشناسی و کتابداری زمینه الزم جهت اخذ مجوز از همین سال با تالش ریاست، معاون و همکاران دانشکده ضمن راه اند

مجوز پذیرش دانشجو  1383پذیرش دانشجو در رشته های فیزیولوژی ورزش ، روانشناسی عمومی و کتابداری فراهم گردید بطوریکه در سال 

الیت دانشکده جهت توسعه رشته ها و اخذ مجوزرسمی در رشته های فوق اخذ گردید و تعداد گروه های دانشکده به چهار گروه ارتقا یافت . فع

مجوز رسمی ایجاد دانشکده  1385با شدت بیشتری ادامه یافت . بطوریکه در سال  1384دانشکده و جذب اعضای هیات علمی جدید در سال 

 از طرف وزارت متبوع و هیات امناء به تصویب نهایی رسید.

مسئولین بویژه در جهت توسعه تحصیالت تکمیلی و توسعه فضای آموزشی و آزمایشگاهی ،در سال  در ادامه روند رو به رشد دانشکده با تالش

 اینترنتی سایت و کتابداری ، بدنی تربیت های رشته  مجوز پذیرش دانشجوی ارشد رشته روانشناسی اخذ گردید و نیز آزمایشگاههای1386

زم جهت راه اندازی گروه علوم تربیتی و پذیرش دانشجو دراین گروه انجام ال مقدمات سال همین در شد اندازی راه  مستقل صورت به دانشکده

ضمن معرفی مدیرگروه ؛ مجوز پذیرش دانشجودر رشته کارشناسی برنامه ریزی و مدیریت آموزشی اخذ  1387در اوایل سال  "شد ونهایتا

 گردید.

آقای دکتر تقی زوار به عنوان ریاست دانشکده ، روند رو به رشد دانشکده  با تغییر مدیریت دانشکده و انتخاب جناب 1387درمهر ماه سال 

همچنان ادامه یافت بویژه سیاست توسعه تحصیالت تکمیلی وتوسعه سایت اینترنتی و فضای اداری و نیز جذب هیات علمی و خرید کتب 

 و  نشجو در دو رشته روانشناسی تربیتیدا پذیرش مجوز اخذ ضمن 1388 سال در  تخصصی در دستورکار قرار گرفت . در همین راستا ،

 توسعه و تجهیز جهت در چشمگیری اقدامات کارشناسی، مقطع در حرکتی رفتار ورزشی، مدیرت ارشد کارشناسی مقطع در آموزشی تحقیقات

 .گرفت انجام غیره و افزاری سخت و افزاری نرم تجهیزات خرید و ها گروه نیاز مورد آزمایشگاههای و دانشکده سایت

با انتخاب آقای دکتر بهلول قربانیان به ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی روند رو به توسعه دانشکده 1393از اول اردیبهشت ماه سال 

در تمامی ابعاد همچنان دارد. بطوریکه اقدامات الزم در جهت خرید کتب تخصصی، توسعه سایت دانشکده از جمله راه اندازی سایت 

 های رشته در دانشجو پذیرش مجوز نیز اخیرا و گرفته صورت تکمیلی تحصیالت های رشته  دانشجویان تحصیالت تکمیلی و توسعه

 دیگر رشته تا چند و گردیده اخذ( ورزشی علوم گروه)ورزش کاربردی فیزیولوژی و( روانشناسی گروه)استثنایی کودکان ارشد کارشناسی

 مطالعات زنان و در مقطع دکتری رشته روانشناسی عمومی در فرایند اخذ مجوز می باشند. ورزشی، روانشناسی ارشد کارشناسی ازجمله

 

دانشکده اریخچهت  
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 اسامی رئیس دانشکده

 اسامی معاونان دانشکده

 اسامی مدیران گروه مطالعات خانواده

 اسامی مدیران گروه علم اطالعات و دانش شناسی

 تربیت بدنی و علوم ورزشیاسامی مدیران گروه 

 علوم تربیتی و مشاورهاسامی مدیران گروه 

 اسامی مدیران گروه روانشناسی

 

 24تعداد صفحات : 
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 فهرست رؤسای دانشکده

 دکتر بهلول قربانیان

 دکتر تقی زوار

 دکتر فخر السادات قریشی راد
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 :سومین رئیس دانشکده

 دکتر بهلول قربانیان
    

سمت فعلی: سومین رئیس دانشکده علوم 

 تربیتی و روانشناسی                                  

 آخرین مدرک تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 تهران

 2933تاریخ استخدام : 

 مرتبه علمی : استادیار

 

 :سوابق اجرائی

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93اردیبهشت  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 1 99خرداد  مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ماه 5سال و  3 84مهر  معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال و نیم 9 81آبان  مدیر امور دانشجویی دانشگاه

 سال 9 80تیر  تربیت بدنی  و علوم ورزشیمدیر گروه 
 

 : مدیران قبلی

 توضیحات به مدت از تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

2 
دکتر فخر السادات قریشی 

 راد
 هدر ادام سال 5 89تیر 

 ماه 8سال و  5 87مهر  دکتر تقی زوار 4
رجوع به حوزه معاونت 

 دانشجویی
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 :دومین رئیس دانشکده

 زوار دکترتقی

 معاون دانشجویی :فعلی سمت

 دکترا تحصیلی: مدرک آخرین

 مدیریت  -تربیتی تحصیلی: علوم وگرایش رشته

 آموزشی

 2933تحصیلی:  مدرک آخرین اخذ سال

 تحصیلی: )دانشگاه مدرک آخرین اخذ محل

 تهران معلم تربیت)خوارزمی

 2931استخدام:  تاریخ

 علمی: استادیار مرتبه

 

 

 

  

 سوابق اجرائی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ---- --- معاون دانشجویی

رئیس مرکز ارزشیابی کیفیت 

 دانشگاه
 سال 3 90خرداد 

ریاست دانشکده علوم تربیتی 

 و روانشناسی
 ماه 8سال و  5 87مهر 

معاون دانشجوئی و فرهنگی 

 دانشگاه
 ماه 8 80دی 

 ماه 4 80شهریور  رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

 سال 9 77مهر  دانشجوئی مدیر امور

 ماه 5 76آبان  مدیر امور فرهنگی

 ماه 3سال و  1 75آذر  مدیر امور دانشجوئی
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 سوابق اجرائی:

 

 

   اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی :

 دکتر فخرالسادات قریشی راد

 سمت فعلی : مشاور رئیس در امور بانوان و خانواده                                     

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 2932سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

 محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پل والری فرانسه

 2933تاریخ استخدام : 

 مرتبه علمی : استاد

 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93مرداد  بانوان و خانوادهمشاور رئیس دانشگاه در امور 

 ماه 8سال و  9 90خرداد  مدیر گروه مطالعات خانواده

 سال 4 84شهریور  مدیر گروه روانشناسی

 سال 5 89تیر  اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 5 89اردیبهشت  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  مشاورهمدیر گروه امورتربیتی  و 

 سال 5 68مهر  اولین رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

 سال 7 68تیر  رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
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 فهرست معاونین دانشکده

 دکتر بهزاد شالچی

 دکتر عزت اهلل احمدی

 دکتر موسی پیری

 دکتر بهلول قربانیان
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 چهارمین معاون دانشکده:

 نام و نام خانوادگی: بهزاد شالچی

 رئیس پژوهشکده سالمت سمت فعلی :

 دکترا آخرین مدرک تحصیلی :

 روانشناسی رشته و گرایش تحصیلی :

 2932 سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

دانشگاه  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

  تبریز

 2932 تاریخ استخدام :

 استادیار مرتبه علمی :

 

 سوابق اجرائی : 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 --- 93آبان  معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 ادامه دارد 93فروردین  دانشگاهدبیر شورای رفاه اعضای هیات علمی 

 ادامه دارد 94سال  رئیس پژوهشکده سالمت
 

 

 

 

 مین معاون دانشکده:سو
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 احمدی اله عزت: خانوادگی ونام نام

 دانشگاه حراست رئیس: فعلی سمت

 دکترا: تحصیلی مدرک آخرین

 روانشناسی: تحصیلی وگرایش رشته

 2932: تحصیلی مدرک آخرین اخذ سال

: تحصیلی مدرک آخرین اخذ محل

 تبریز دانشگاه

 2933: استخدام تاریخ

 استادیار: علمی مرتبه

 

 سوابق اجرائی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت
 ادامه دارد 93آبان  حراست دانشگاه رئیس

معاون دانشکده علوم تربیت و 

 روانشناسی
 ماه 10سال و  1 91دی 

 ---- --- مدیر گروه روانشناسی

 

 

 

 

 

 دومین معاون دانشکده: 
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 خانوادگی: موسی پیری ونام نام

 تحصیلی: دکترا مدرک آخرین

برنامه ریزی تحصیلی:  وگرایش رشته

 درسی

 2933تحصیلی:  مدرک آخرین اخذ سال

تحصیلی:  مدرک آخرین اخذ محل

 تربیت معلم تهران دانشگاه

 2933استخدام:  تاریخ

 دانشیارعلمی:  مرتبه

 

 سوابق اجرایی:

 به مدت از تاریخ نام سمت
 ---- ---- معاونت دانشکده علوم تربیتی

 ---- ---- مدیر کل آموزش
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 اولین معاون دانشکده: 

 
 دکتر بهلول قربانیان

سمت فعلی: سومین رئیس دانشکده علوم 

 تربیتی و روانشناسی                                  

 ورزشیآخرین مدرک تحصیلی : فیزیولوژی 

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 تهران

 2933تاریخ استخدام : 

 مرتبه علمی : استادیار

 

 

 

 سوابق اجرائی:

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93اردیبهشت  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 1 99خرداد  ورزشی مدیر گروه تربیت بدنی و علوم

 ماه 5سال و  3 84مهر  معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال و نیم 9 81آبان  مدیر امور دانشجویی دانشگاه

 سال 9 80تیر  مدیر گروه تربیت بدنی  و علوم ورزشی
 

 

 

 

 



 شناسه مدیران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیران گروه مطالعات خانواده  فهرست  

 دکتر صمد رسول زاده اقدم

 دکتر اسماعیل خیرجو

 دکتر فرج محمد فلیزاده

 دکتر فخرالسادات قریشی
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 چهارمین مدیر گروه مطالعات خانواده: 

                       نام ونام خانوادگی: صمد رسول زاده اقدم                                                                                        

 سمت فعلی: مدیرگروه مطالعات خانواده

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

                                           رشته وگرایش تحصیلی: جامعه شناسی                

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه 

 تبریز

 2934تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استادیار

 

 :اجرائی سوابق

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93مرداد  مدیر گروه مطالعات خانواده
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 مدیر گروه مطالعات خانواده:  سومین
 

 خیرجو مدیر:اسماعیل خانوادگی ونام نام

 امورآموزشیکل فعلی: مدیر سمت

 تحصیلی: دکترا مدرک آخرین

 تحصیلی: روانشناسی وگرایش رشته

 سالمت

    2932 تحصیلی: مدرک اخذآخرین سال

 مدرک اخذآخرین محل

 واحدکرج آزاداسالمی تحصیلی:دانشگاه

 2939استخدام:  تاریخ

 علمی:استادیار مرتبه

 

 سوابق اجرایی:

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93تیر  مدیر امور آموزشی دانشگاه

 ماه 6 99بهمن  مدیر گروه مطالعات خانواده

معاون مدیر کل امور آموزشی 

 دانشگاه
 سال 11 81شهریور 
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 دومین مدیر گروه مطالعات خانواده: 

 

فرج محمد  مدیر: خانوادگی ونام نام

 قلیزاده

 تحصیلی: دکترا مدرک آخرین

 حقوقتحصیلی:  وگرایش رشته

 2933 تحصیلی: مدرک آخرین اخذ سال

 تحصیلی: مدرک آخرین اخذ محل

 قم  دانشگاه

 2933استخدام:  تاریخ

 مربی علمی: مرتبه

 

 سوابق اجرایی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ---- ---- خانواده مدیر گروه مطالعات

 

 

 

 

 

 اولین مدیر گروه مطالعات خانواده: 
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   دکتر فخرالسادات قریشی راد

سمت فعلی : مشاور رئیس در امور بانوان و 

 خانواده                                     

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 2932: سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پل 

 والری فرانسه

 2933تاریخ استخدام : 

  مرتبه علمی : استاد

 

 سوابق اجرائی:

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93مرداد  مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

 ماه 8سال و  9 90خرداد  مدیر گروه مطالعات خانواده

 سال 4 84شهریور  مدیر گروه روانشناسی

 سال 5 89تیر  اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 5 89اردیبهشت  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  اولین رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

 سال 7 68تیر  دانشگاهرئیس کتابخانه مرکزی 



 شناسه مدیران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 مدیران گروه علم اطالعات و دانش شناسی  

 آقای دکتر عزیز هدایتی خوشمهر

 دکتر علی مرادمند  آقای

 آقای دکتر رحیم شهبازی
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 :اجرائی سوابق

 به مدت از تاریخ نام سمت
مدیر گروه علم اطالعات و 

 دانش شناسی
 ادامه دارد 32تیر 

 
 

 

گروه علم اطالعات  سومین مدیر گروه

 و دانش شناسی 

 

 خوشمهر                                 هدایتی عزیز :خانوادگی ونام نام

 دانش و اطالعات علم مدیرگروه :فعلی سمت

 شناسی

 دکترا ی:تحصیل مدرک آخرین

 و ی: علوم کتابداریتحصیل وگرایش رشته

 رسانی                اطالع

 2934: تحصیلی مدرک آخرین اخذ سال

 دانشگاه :تحصیلی مدرک آخرین اخذ محل

 ترکیه -آنکارا

 2934: استخدام تاریخ

 : استادیارعلمی مرتبه
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گروه علم اطالعات و  گروهمدیر دومین 

 دانش شناسی 

 

 (مربیعلی مرامند )درجه علمی : 

 فوق لیسانس :تحصیلی مدرک آخرین

علم اطالعات و دانش  :تحصیلی وگرایش رشته

 شناسی

 --تحصیلی: مدرک آخرین اخذ سال

 ---:تحصیلی مدرک آخرین اخذ محل

 ---:استخدام تاریخ

 مربی ی:علم مرتبه

 

 اجرائی: سوابق

 به مدت تاریخاز  نام سمت

 سال 5/1 93سال  علم اطالعات مدیر گروه

 

 

 

 

 
 

 گروه علم اطالعات و دانش شناسی  اولین مدیر گروه
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 (استادیاررحیم شهبازی )درجه علمی : 

 دکتری  :تحصیلی مدرک آخرین

علم اطالعات و دانش : تحصیلی وگرایش رشته

 شناسی

 2932: تحصیلی مدرک آخرین اخذ سال

دانشگاه  : تحصیلی مدرک آخرین اخذ محل

 تهران 

 2932: استخدام تاریخ

 مربی ی:علم مرتبه

 

 اجرائی: سوابق

 به مدت از تاریخ نام سمت

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع 

 رسانی

 سال 3حدود  2932-2933

 سال 2 2933تا  2932 مدیر گروه علم اطالعات و دانش شناسی

اینترنت مسئول سایت کامپیوتر و 

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 سال 9 2932-2933

مسئول آزمایشگاه شبکه و نرم افزارهای 

کتابخانه ای گروه علم اطالعات و دانش 

 شناسی

 سال 21 2933-2931
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 مدیران گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دکتر بهروز قربانزاده

 دکتر بهلول قربانیان

 دکتر رقیه فخرپور

 دکتر یوسف یاوری

 دکتر محسن شیرمحمدزاده

 دکتر کریم صالح زاده

 دکتر بهلول قربانیان
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                                    : گروه علوم ورزشیهشتمین مدیر

 

   کریم صالح زادهنام ونام خانوادگی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

بیولوژی با گرایش گرایش تحصیلی:  رشته و

 فیزیولوژی ورزشی    

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه 

 آکادمی ملی علوم آذربایجان

 2933تاریخ استخدام: 

 استادیارمرتبه علمی: 

 

 سوابق اجرایی:

 مدت به از تاریخ نام سمت

/ 15/10)مدیر گروه تربیت بدنی  مدیر گروه علوم ورزشی

  و ادامه دارد. 94
 سال 4

 علوم ورزشی ی دانشجویانانجمن علم یاستاد راهنما

 

( 01/07/95)  01/07/91از تاریخ 

 (.ادامه دارد)  و
 سال 2

 مدیرمسئول مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی.

 

 سال 4  و ادامه دارد 99از تابستان 

 دانشگاه  استیحوزه ر سیرئ

 

 سال 9  (10/03/93( تا )  97/03/90) 
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                                    : گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشیهفتمین مدیر

 نام ونام خانوادگی: بهروز قربان زاده  

 مدیر کل امور دانشجوانسمت فعلی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

 تحصیلی: رفتار حرکتی رشته وگرایش

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه 

 ترکیه-آنکارا

 2934تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استادیار

 

 سوابق اجرائی:

 به مدت از تاریخ نام سمت

مدیرگروه تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 ---- 93خرداد 

 ---- --- مدیر کل امور دانشجوان
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                                    : گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشیششمین مدیر

 

 : سوابق اجرائی 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93اردیبهشت  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 1 99خرداد  مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ماه 5سال و  3 84مهر  معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 نیمسال و  9 81آبان  مدیر امور دانشجویی دانشگاه

 سال 9 80تیر  مدیر گروه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

 

 

 

 

آخرین مدرک تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی

  

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 تهران

  2933تاریخ استخدام : 

  مرتبه علمی : استادیار
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                                    : گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشیپنجمین مدیر

   رقیه فخرپورنام ونام خانوادگی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

 رشته وگرایش تحصیلی: رفتار حرکتی

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

 شهید بهشتیدانشگاه 

 2934تاریخ استخدام: 

 مربیمرتبه علمی: 

 

 سوابق اجرایی:

 به مدت از تاریخ نام سمت
 --- 1387 مدیر گروه تربیت بدنی
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گروه تربیت بدنی وعلوم چهارمین مدیر

                                    : ورزشی

 

   یوسف یاورینام ونام خانوادگی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تربیت بدنی رشته وگرایش تحصیلی: 

)مدیریت و برنامه ریزی ورزشی(        

 2933سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

 تربیت معلم تهراندانشگاه 

 2933تاریخ استخدام: 

 استادیارمرتبه علمی: 

 

 سوابق اجرایی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت
 --- 2933 مدیر گروه تربیت بدنی
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                                    : گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشیسومین مدیر

 محمد زادهمحسن شیر 

 دکتری آخرین مدرک تحصیلی : 

 رشته و گرایش تحصیلی : تربیت بدنی

 سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

 محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

 تاریخ استخدام : 

 استادیارمرتبه علمی : 

  

 سوابق اجرائی : 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 --- --- مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
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                                    : گروه علوم ورزشیدومین مدیر

 

   کریم صالح زادهنام ونام خانوادگی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

بیولوژی با گرایش گرایش تحصیلی:  رشته و

 فیزیولوژی ورزشی    

 2934سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه 

 آکادمی ملی علوم آذربایجان

 2933تاریخ استخدام: 

 استادیارمرتبه علمی: 

 

 سوابق اجرایی:

 به مدت از تاریخ نام سمت
/ 21/4)مدیر گروه تربیت بدنی  مدیر گروه علوم ورزشی

 (31 /9/ 42لغایت 39

 

 سال 4

 تربیت بدنی دانشگاه  اداره ریاست

 

 سال 1/3 (31 /9/ 43 لغایت 32/ 12/13)

 

اثر دو نوع تمرین هوازی و بی هوازی به همراه مکمل دهی عوامل اکسیدانی و آنتی  طرح تمام شده:

، 14/05/1391مصوب داخل دانشگاه تاریخ تصویب:  مجری.اکسیدانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار. 

    95/06/1394تاریخ خاتمه 
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 به مدت از تاریخ سمتنام 

 ادامه دارد 93اردیبهشت  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 1 99خرداد  مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ماه 5سال و  3 84مهر  معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال و نیم 9 81آبان  مدیر امور دانشجویی دانشگاه

 سال 9 80تیر  بدنی  و علوم ورزشیمدیر گروه تربیت 

 

 

 

 

                                    : تربیت بدنی وعلوم ورزشیگروه اولین مدیر 

 

 نام نام خانوادگی: بهلول قربانیان

آخرین مدرک تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی سال اخذ 

 2934آخرین مدرک تحصیلی : 

 محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه تهران

  2933تاریخ استخدام : 

 مرتبه علمی : استادیار
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 مدیران گروه علوم تربیتی و مشاوره

 دکتر روح اهلل مهدیون

 دکتر رامین حبیبی

 دکتر فخرالسادات قریشی

 دکتر جواد مصرآبادی



 شناسه مدیران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 
 

33 
 

  چهارمین  مدیر گروه علوم تربیتی 

 

مدیر گروه علوم 

                                        تربیتی

 روح اله مهدیون :مدیر خانوادگی ونام نام

 دکترا                                                                                                                      : تحصیلی مدرک آخرین

 آموزشی مدیریت :تحصیلی وگرایش رشته

 :تحصیلی مدرک آخرین اخذ سال

 شهید :تحصیلی مدرک آخرین اخذ محل

 بهشتی

 :استخدام تاریخ

 استادیار: علمی مرتبه

 

 :اجرئی سوابق

 به مدت از تاریخ سمت

 ادامه دارد --- مدیر گروه علوم تربیتی و مشاوره

 همکاری پژوهشی با جهاد دانشگاهی

 دانشگاه تهران
 سال5 ----

دستیاری پژوهشی آقای دکتر محمد قهرمانی در 

 دانشگاه شهید بهشتی
 سال3 ------
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 مشاورهسومین  مدیر گروه علوم تربیتی و 

 

 :مدیر گروه

                                                            حبیبی رامین: مدیر خانوادگی ونام نام

 معاون دانشکده: فعلی سمت

 دکترا: تحصیلی مدرک آخرین

 تربیتی روانشناسی: تحصیلی وگرایش رشته

 2932: تحصیلی مدرک آخرین اخذ سال

 دانشگاه: تحصیلی مدرک آخرین اخذ محل

      تبریز

    2932: استخدام تاریخ

 استادیار: علمی مرتبه

 

 :اجرائی سوابق

 به مدت از تاریخ نام سمت

مدیرگروه علوم تربیتی و 

 مشاوره
 --- 91بهمن 

معاونت دانشکده علوم تربیتی 

 و روانشناسی
 ادامه دارد 94آذر 
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 دومین مدیر گروه علوم تربیتی 

 

   دکتر فخرالسادات قریشی راد

سمت فعلی : مشاور رئیس در امور بانوان و 

 خانواده                                     

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 2932سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پل 

 والری فرانسه

 2933اریخ استخدام : ت

  مرتبه علمی : استاد

 

 سوابق اجرائی:

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93مرداد  مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

 ماه 8سال و  9 90خرداد  مدیر گروه مطالعات خانواده

 سال 4 84شهریور  مدیر گروه روانشناسی

 سال 5 89تیر  علوم تربیتی و روانشناسیاولین رئیس دانشکده 

 سال 5 89اردیبهشت  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  اولین رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

 سال 7 68تیر  رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
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 اولین مدیر گروه علوم تربیتی 

 

   جواد مصرآبادیدکتر 

                                      رئیس کتابخانه مرکزیسمت فعلی : 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 تربیتی

 2933سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 تبریز

 2933تاریخ استخدام : 

 دانشیار: مرتبه علمی 

 

 سوابق اجرایی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 99بهمن  ریاست کتابخانه مرکزی

مدیر گروه علوم تربیتی و 

 مشاوره
 سال 5 87مرداد 
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 مدیران گروه روانشناسی

 

 دکتر فخرالسادات قریشی

 دکتر حسن یعقوبی

 دکترحسن بافنده

 دکتر حسن یعقوبی
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 روانشناسی چهارمین مدیر گروه

  

   حسن یعقوبی دکتر

                                      مدیر گروه روانشناسیسمت فعلی : 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

   رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 2933سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 عالمه طباطبائی تهران

 2931تاریخ استخدام : 

 دانشیارمرتبه علمی : 

 

 سوابق اجرایی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93بهمن  مدیر گروه روانشناسی

 ماه  9سال و  3 89آبان  رئیس گروه نظارت و ارزیابی

 ماه 10سال و  3 87دی  مدیر گروه روانشناسی

 سال 6 75 مدیر گروه علوم تربیتی

مدیر پژوهشی دانشگاه تربیت 

 معلم آذربایجان
 سال 4  76تیر 

مسئول دفتر امور دانشجویی  

 وزارت علوم 
 سال 3   70
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 مدیر گروه روانشناسی سومین

 

   حسن بافنده دکتر

مدیر امورفرهنگی وفوق برنامه سمت فعلی : 

 دانشگاه

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

   رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 2931سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 تبریز

 تاریخ استخدام : 

 استادیارمرتبه علمی : 

  

 سوابق اجرایی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ------ ---- مدیر گروه روانشناسی

مدیر امورفرهنگی وفوق برنامه 

 دانشگاه
--- ---- 
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 روانشناسی دومین مدیر گروه

  

   حسن یعقوبی دکتر

                                      مدیر گروه روانشناسیسمت فعلی : 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

   رشته و گرایش تحصیلی : روانشناسی

 2933سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 عالمه طباطبائی تهران

 2931تاریخ استخدام : 

 دانشیارمرتبه علمی : 

 

 سوابق اجرایی: 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93بهمن  مدیر گروه روانشناسی

 ماه  9سال و  3 89آبان  رئیس گروه نظارت و ارزیابی

 ماه 10سال و  3 87دی  مدیر گروه روانشناسی

 سال 6 75 مدیر گروه علوم تربیتی

مدیر پژوهشی دانشگاه تربیت 

 معلم آذربایجان
 سال 4  76تیر 

مسئول دفتر امور دانشجویی  

 وزارت علوم 
 سال 3   70
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 اولین مدیر گروه روانشناسی 

   دکتر فخرالسادات قریشی راد

سمت فعلی : مشاور رئیس در امور بانوان و 

 خانواده                                     

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 روانشناسیرشته و گرایش تحصیلی : 

 2932سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه پل 

 والری فرانسه

 2933تاریخ استخدام : 

  مرتبه علمی : استاد

 

 سوابق اجرائی:

 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 93مرداد  مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

 ماه 8سال و  9 90خرداد  مطالعات خانوادهمدیر گروه 

 سال 4 84شهریور  مدیر گروه روانشناسی

 سال 5 89تیر  اولین رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 سال 5 89اردیبهشت  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  مدیر گروه امورتربیتی  و مشاوره

 سال 5 68مهر  دانشجوییاولین رئیس مرکز مشاوره 

 سال 7 68تیر  رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
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داشته اند ، " رئیس دانشکده و معاون دانشکده و مدیر گروه "اساتیدی که سابقه مدیریت ***

و در صورت ناقص بودن موارد    کرده دانلود را اینجا فایل پیوستی ضمیمه ذیل را از خواهشمند است

تکمیل فرمائید و جهت بارگزاری در وب سایت دانشکده از طریق اتوماسیون اداری به  خواسته شده را

  ***کارتابل کارشناس کامپیوتر دانشکده ارسال فرمائید 
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