
 به نام خداوند بخشنده و مهربان





 وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 نگاهی اجمالی به  
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 
 

 1399مهرماه : تهیه و تنظیم





 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 دکتر رحیم شهبازی
 معاون دانشکده

 دکتر رامین حبیبی
 رئیس دانشکده



 رشته های موجود دانشکده

 مقطع دکتری

روانشناسی تربیتی 
روانشناسی 

 مقاطع  
 کارشناسی و کارشناسی ارشد

گرایش ارشد 7و  / کارشناسی علوم تربیتی 
گرایش ارشد 3و  / کارشناسی علوم ورزشی 
گرایش ارشد 3و  / کارشناسی روانشناسی 
گرایش ارشد   1و / کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی 
گرایش ارشد   1و / کارشناسی مطالعات خانواده 

 



 گروه  علوم تربیتی

 :ها و گرایش هارشته 

 کارشناسی علوم تربیتی . 1

 تربیتیارشد روانشناسی کارشناسی . 2

 آموزشیارشد تحقیقات کارشناسی . 3

 بهسازیارشد آموزش و کارشناسی . 4
 نیروی انسانی 

 

 درسیارشد برنامه ریزی کارشناسی . 5

 ریزیارشد مدیریت و برنامه کارشناسی . 6
 عالیآموزش  

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. 7

 آموزشیمدیریت و برنامه ریزی کارشناسی .7

 (دکتری تخصصی )روان شناسی تربیتی . 8

 



 دکتر جواد مصر آبادی

گل دمحمنژاددکترغالمرضا  دکتر ابوالفضل قاسم زاده دکتر ابوالفضل فرید  

زوار تقی دکتر  
 (بازنشسته)

 دکتر موسی پیری



 دکتر بهبود یاری قلی

 شیخ سیاوش دکتر

 علیزاده

 رامین دکتر

 حبیبی

یاردمحمزاده پیمان دکتر  

 دکتر سیروس اسدیان

 دکتر روح هللا مهدیون

  عیسی دکتر

 برقی

رفیعی محسن دکتر  



 علوم ورزشیگروه  

 :رشته های موجود 

ورزشی علوم کارشناسی 

تندرستی و بدنی فعالیت گرایش ورزشی، فیزیولوژی ارشد کارشناسی   

کاربردی ورزشی فیزیولوژی گرایش ورزشی، فیزیولوژی ارشد کارشناسی 

ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی 



 زادهکریم صالح دکتر 

 (بازنشسته)

آزالیدکتر کریم   

 دکتر بهلول قربانیان

 دکتر یوسف یاوری دکتر بهروز قربانزاده

 دکتر محسن شیردمحمزاده



زرنشاندکتراعظم  دکتر رقیه فخرپور  

 دکتر مهدی بشیری دکتر رسول فرجی



 گروه روانشناس ی 
 

 های موجود رشته: 

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

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

 (دکتری)روانشناسی . 5

 

 

                                        



 دکتر عزت هللا احمدی

 دکتر غالمرضا چلبیانلو

 دکتر حسن یعقوبی دکتر فخرالسادات قریشی

 دکتر رضا عبدی دکتر حسن بافنده



 دکتر مهران سلیمانی دکتر رحیم یوسفی

خانم دکتر الدن واقف   دکتر بهزاد شالچی 



  گروه
 علم اطالعات و دانش شناس ی

 :رشته های موجود                 

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

جانبی امکانات و رایانه دستگاه 20 با  تخصصی افزارهای نرم و شبکه آزمایشگاه ازجمله تخصصی تجهیزات و امکانات دارای گروه این 
رایانه دستگاه 5 با اطالعات سازماندهی کارگاه 



هدایتیدکتر عزیز   
 دکتر رحیم شهبازی دکتر لیال خلیلی

 دکتر رضا اکبر نژاد دکتر علی مرادمند



 مطالعات خانوادهگروه 

 رشته های موجود: 

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



 آقای فرج دمحم قلیزاده 
 (دانشجوی دکتری)

 دکتر صمد رسول زاده

خیرجودکتر اسماعیل   
 ( بازنشسته)

 دکتر پروانه عالیی

صفر حیاتیدکتر   



 سایر همکاران دانشکده 

 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت 

 1 آقای فرهاد عبدالهی  رئیس آموزش دانشکده

 2 آقای موسی درختی   کارشناس آموزش

 3 خانم مهندس مینا موسوی  مسئول سایت کامپیوتر دانشکده

 4 -- مسئول کتابخانه

 5 آقای راثی  مسئول دفتر دانشکده

 6 آقای شایقی امور تربیت بدنی  متصدی



 امکانات و تجهیزات دانشکده



 شناس یگروه علم اطالعات و دانش 
 
 





 گروه روانشناسی 



 گروه علوم تربیتی





  


