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ریاست دانشکده        
دکتر عزت اله احمدی

2419:تلفن داخلی

طبفه -دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-ساختمان شهداءآدرس
اتاق ریاست دانشکده-دوم



دفتر دانشکده 

آقای محمدعلی راثی 

2419:تلفن داخلی

دانشکده علوم تربیتی و روان -ساختمان شهداءآدرس
دفتر دانشکده-طبفه دوم-شناسی



دکتر الدن واقف
معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

2438:داخلیتلفن 

دانشکده علوم تربیتی و روان -ساختمان شهداءآدرس
معاون پژوهشی دانشکدهاتاق -طبفه دوم-شناسی



دکتر رحیم شهبازی
معاون آموزشی و فرهنگی

2420:داخلیتلفن 

-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-ساختمان شهداءآدرس
دانشکدهمعاون آموزشی و فرهنگی  اتاق -طبفه دوم



یمقاطع دکتر

تیروانشناسی تربی
روانشناسی عمومی

مقاطع  
رشدکارشناسی و کارشناسی ا

شش گرایش ارشد/  کارشناسی علوم تربیتی
سه گرایش ارشد/  کارشناسی علوم ورزشی
ارشدسه گرایش/ کارشناسی روانشناسی، کارشناسی  مشاوره
د  یک گرایش ارش/ کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی
یک گرایش ارشد  / کارشناسی مطالعات خانواده

وزارتازمجوزاخذبا1385سالدرروانشناسیوتربیتیعلومدانشکده
درکدهدانشاین.یافتتاسیسرسمیصورتبهفناوریوتحقیقاتعلوم،

:داردزیرهایرشتهدردانشجو1300ازبیشحاضرحال



گروه  علوم تربیتی

:موجودرشته های 

علوم تربیتی  کارشناسی .1

ربیتیتارشد روانشناسی کارشناسی . 2

وزشیآمارشد تحقیقات کارشناسی . 3

ازی ارشد آموزش و بهسکارشناسی . 4
نیروی انسانی

یدرسارشد برنامه ریزی کارشناسی . 5

ریزی ارشد مدیریت و برنامهکارشناسی . 6
عالیآموزش 

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. 7

(دکتری)روان شناسی تربیتی . 8



مدیر گروه علوم تربیتی  
دکتر ابوالفضل قاسم زاده

2405:داخلیتلفن 

دانشکده علوم تربیتی و روان -ساختمان شهداءآدرس
مدیر گروه علوم تربیتی اتاق -طبفه دوم-شناسی



مصرآبادیجواددکتر

(تهبازنشس)زوارتقیدکترزادهقاسمابوالفضلدکترفریدابوالفضلدکتر

یحبیبدکتر رامین پیریموسیدکتر

اساتید گروه علوم تربیتی



دکتر بهبود یاری قلی

شیخ علیزادهدکتر سیاوش 

دکتر پیمان یارمحمدزاده

دکتر سیروس اسدیان

دکتر روح هللا مهدیون
دکتر عیسی برقی

محسن رفیعیدکتر  نژادگل محمد دکترغالمرضا 



علوم ورزشیگروه  

:رشته های موجود 

علوموبدنیتربیترشتهدانشجویجذببا1380سالازبدنیتربیتآموزشیگروهآموزشیفعالیت
به2و1بدنیتتربیعمومیدروسارائهو(کارشناسیبهکاردانی)ناپیوستهکارشناسیمقطعدرورزشی

.شدشروعدانشگاهدیگرهایرشتهدانشجویان

ورزشیعلومکارشناسی

تندرستیوبدنیفعالیتگرایشورزشی،فیزیولوژیارشدکارشناسی

کاربردیورزشیفیزیولوژیگرایشورزشی،فیزیولوژیارشدکارشناسی

ورزشیمدیریتارشدکارشناسی





خانم رقیه محمدی

2408داخلی 
اتاق -طبفه دوم-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-ساختمان شهداءآدرس

کارشناس گروه علوم ورزشی



زادهکریم صالح دکتر 

(بازنشسته)

آزالیدکتر کریم 

دکتر بهلول قربانیان

دکتر بهروز قربانزاده
دکتر یوسف یاوری

شیرمحمدزادهدکتر محسن 

علوم ورزشیاساتید گروه 



زرنشاندکتراعظم دکتر رقیه فخرپور

دکتر رسول فرجی دکتر مهدی بشیری

دکتر لیلی علیزاده



یروانشناسگروه 
 موجودهای رشته:

روانشناسی عمومی . (کارشناسی ارشد)روانشناسی عمومی . 2(                     کارشناسی)1

(کارشناسی ارشد)علوم شناختی . 4روان شناسی و اموزش کودکان استثنایی   . 3

(دکتری)روانشناسی . 5

(کارشناسی)مشاوره . 6



مدیر گروه روانشناسی

2406:داخلیتلفن 

-طبفه دوم-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-ساختمان شهداءآدرس

روانشناسی مدیر گروه اتاق 



دکتر عزت هللا احمدی

ودکتر غالمرضا چلبیانل

دکتر فخرالسادات قریشی
دکتر حسن یعقوبی

دکتر حسن بافنده دکتر رضا عبدی

روانشناسی اساتید گروه 



دکتر رحیم یوسفی دکتر الدن واقفدکتر مهران سلیمانی

دکتر کریم عبدالمحمدی دکتر پریسا پیرساقی دکتر کبری ناموران



اسیعلم اطالعات و دانش شنگروه 

:رشته های موجود 

(کارشناسی ارشد)مدیریت اطالعات . 2(                    کارشناسی)علم اطالعات و دانش شناسی. 1

ورایانهدستگاه20باایکتابخانهافزارهاینرموشبکهآزمایشگاهازجملهتخصصیتجهیزاتوامکاناتدارایگروهاین
جانبیامکانات

رایانهدستگاه5بااطالعاتسازماندهیکارگاه



مدیر گروه علم اطالعات و دانش ی

هدایتیدکتر عزیز 

2399:داخلیتلفن 

روه مدیر گاتاق -طبفه دوم-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-ساختمان شهداءآدرس

علم اطالعات 



هدایتیدکتر عزیز  دکتر لیال خلیلی دکتر رحیم شهبازی

دکتر رضا اکبرنژاددکتر علی مرادمند

علم اطالعات و دانش شناسی اساتید گروه 



مطالعات خانوادهگروه 

 رشته های موجود:

(کارشناسی ارشد)مطالعات زنان . 2(                    کارشناسی)مطالعات خانواده . 1



گروه مطالعات خانوادهمدیر 

عالییپروانه دکتر 

2402:داخلیتلفن 

مدیر اتاق -طبفه دوم-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-ساختمان شهداءآدرس
گروه مطالعات خانواده 



دکتر صمد رسول زاده

خیرجودکتر اسماعیل 
(  بازنشسته)

دکتر پروانه عالیی

صفر حیاتیدکتر 

دکتر فرج محمد قلیزاده

مطالعات خانواده اساتید گروه 



کارکنان دانشکده 

سمت  نام و نام خانوادگی ردیف 

رئیس آموزش دانشکده آقای فرهاد عبدالهی
(دکتریدانشجوی)

1

کارشناس آموزش آقای موسی درختی  2

کدهمسئول سایت کامپیوتر دانش خانم مهندس مینا موسوی  3

کارمند کتابخانه خانم شمس 4

مسئول دفتر دانشکده آقای محمدعلی راثی  5

تربیت بدنی کارشناس  خانم رقیه محمدی 6



اداره آموزش دانشکده مسئول 
آقای فرهاد عبدالهی 

(دانشجوی دکتری ) 

2373:تلفن داخلی

-دومطبفه-شناسیروانوتربیتیعلومدانشکده-شهداءساختمان:آدرس
دانشکدهآموزش



کارشناس آموزش دانشکده 

آقای موسی درختی 

2374:تلفن داخلی

علومدانشکده-شهداءساختمان:آدرس
آموزش-دومطبفه-شناسیروانوتربیتی

دانشکده







انشکدهمسئول مرکز کامپیوتر د
مینا موسوی مهندس 

2475:تلفن داخلی
طبقه -دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی-شهداءساختمان :آدرس

علوم تربیتی و روانشناسی مرکز کامپیوتر دانشکده -همکف 



شناس یگروه علم اطالعات و دانش 







کتابخانه دانشکده  
خانم شمس

2471:تلفن داخلی

شناسیروانوتربیتیعلومدانشکده-شهداءساختمان:آدرس

روانشناسیوتربیتیعلومدانشکدهکتابخانه-همکفطبفه



گروه روانشناسی 



یگروه علوم تربیت





سالن سمینار دانشکده 








