
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

   رئیس گروه روانشناسیرزومه 

  :مشخصات فردي

   افروز غالمعلی :نام و نام خانوادگی

  تهران دانشگاه علمی عضوهیأت

  :سوابق تحصیلی

 1357 فروردین میشیگان ایالتی دانشگاه استثنایی، کودکان آموزش و نشناسی روا دکتراي  
  1354 میشیگان، ایالتی دانشگاه استثنایی، کودکان آموزش و شناسی ارشد،روان کارشناسی  
  1351 بهمن ،)اول رتبه( تهران، دانشگاه شناسی، روان کارشناسی  

  :آموزشیسوابق 

  ):حال و گذشته در( جامعه سطح در فرهنگی و علمی هاي فعالیت

  تاکنون اسالمی انقالب پیروزي بدو از فرهنگی و آموزشی مستمر فعالیت •
  المللی بین و ملی سطوح در فرهنگی  علمی سمینارهاي و مجامع در مقاله ارایه و سخنرانی •
 نوجوانان و کودکان تربیت هاي روش پیرامون رادیویی مستمر ههاي برنام در کارشناس •

  ویژه ههاي برنام و سال هفت حدود براي
  خانواده و جوانان مسائل پیرامون تلویزیونی متنوع و متعدد ههاي برنام در کارشناس •
  ها خانواده به هاي مشاور و نشناسی روا خدمات ارایه •
 جامعه و هها خانواد بین در فرزندان امر به ویژه توجه ضرورت و ارزشمندي مبانی، ترویج •

 »  تربیت و تعلیم«

  1363(  استثنایی کودکان سراسري سمینار اولین برگزاري مسؤول •



  1371(  کشور مربیان و اولیا نهاي انجم ملی کنگره اولین برگزاري مسؤول •
 اندیشمندان و جوانان تهاي خالقی و یها نوآور نالمللی بی سمینار اولین برگزاري مسؤول •

  1373(  مسلمان
  پیوند تربیتی  آموزشی ماهنامه سردبیري و مدیریت •
  تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان مجله مدیرمسؤول •
  کانادا در استثنایی کودکان نالمللی بی نشریه تحریریه هیأت عضو •
  احیا فصلنامه سردبیر و مدیرمسؤول •
  دیگر فرهنگی  علمی نشریه چند تحریریه هیأت عضو •

  :ها هیأت و ها شورا در عضویت

  جوانان عالی عضوشوراي •
  تهران استان عمومی فرهنگ عضوشوراي •
  اسالمی تبلیغات سازمان امناي عضوهیأت •
  کشور علمی شهاي پژوه شوراي انسانی علوم عضوکمیسیون •
  عالی آموزش و فرهنگ وزارت فرهنگی عضوشوراي •
 اسالمی انقالب شهید بنیاد فرهنگی عضوشوراي •

  ISESCO) آیسیسکو( اسالمی فرهنگی و علمی ، آموزشی سازمان اجرایی عضوشوراي •
  کشور زندانیان رفتار اصالح و روان بهداشت عضوشوراي •
  دخانیات با مبارزه جمعیت امناي عضوهیأت •
  کشور مربیان و اولیا انجمن عالی عضوشوراي •
  غدیر نالمللی بی بنیاد امناي عضوهیأت •
  هها دانشگا درسی کتب و متون بررسی عضوشوراي •
  )ع( باقرالعلوم دانشگاه امناي عضوهیأت •
  اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده امناي عضوهیأت •
  اسالمی آزاد دانشگاه فرهنگی عضوشوراي •
 استثنایی کودکان نالمللی بی انجمن عضو •

  ایران استثنایی کودکان علمی انجمن رییس و عضو •
  ایران نمونه استادان جامعه رییس و عضو  •
  ایران نشناسی روا انجمن عضو  •



  مدرسه نشناسان روا نالمللی بی انجمن عضو  •
  تطبیقی تربیت و تعلیم نالمللی بی انجمن عضو  •
  خالق و تیزهوش کودکان جهانی سازمان عضو  •
  مربیان و اولیا علمی انجمن رییس و عضو  •
 روان دانشکده دانشیار 1370 تهران، دانشگاه تربیتی علوم و نشناسی روا دانشکده استاد  •

  1364 تهران، دانشگاه تربیتی علوم و شناسی
 1357 تهران، دانشگاه تربیتی علوم و نشناسی روا دانشکده استادیار  •

  : پژوهشی سوابق
  ها؛ کتاب
 1386 پنجم و بیست تهران،چاپ دانشگاه استثنایی، کودکان آموزش و شناسی روان 
 1381 هشتم چاپ تهران، دانشگاه ذهنی، ي بمانده عق کودکان آموزش و شناسی روان 
 1385 چهارم چاپ تهران، دانشگاه گام، آهسته کودکان بخشی توان و شناسی روان 
 مرکزي سازمان و ارشاد وزارت خانواده سال کتاب برگزیده) برتر همسران خانواده، شناسی روان 

 1386 نهم چاپ مربیان و اولیا ( 1386 مربیان، و اولیا
 1386 ششم چاپ تهران دانشگاه ، ها رابطه شناسی روان 
 تهران، دانشگاه علوي، دکتر همکاري با نوجوانان رفتاري  شناختی درمان و ارزیابی هاي روش 

 1381 اول چاپ
 1381 اول چاپ احیا، انتشارات میرنسب، دکتر همکاري با عادي مدرسه در استثنایی کودك 
 1386 یازدهم چاپ مربیان، و اولیا نوجوانان، و کودکان تربیت و شناسی روان بر مقدمه 
 1386 چهارم چاپ تهران، دانشگاه ازدواج، شناسی روان 
 1385 پنجم چاپ ن،تهرا دانشگاه داون، سندرم کودکان بخشی توان و شناسی روان 
 1386 هشتم چاپ مربیان، و اولیا کاربردي، تربیتی شناسی روان 
 1375 چهارم چاپ معلم، تربیت استثنایی، کودکان شناخت 
 1386 نهم چاپ مربیان، و اولیا نوجوان، و کودکان مذهبی احساس پرورش هاي روش 
 1386 ، دوم، چاپ مربیان، و اولیا نوجوانی، و کودکی در دوستی پیوندهاي 
 1369 ، اول، چاپ تهران، دانشگاه اسالمی، تربیت و تعلیم در شها رو و ها هدف 
 1385 ، دوم، چاپ مربیان و اولیا استثنایی، کودکان والدین با مشاوره و مصاحبه 
 1359 ارشاد، ایران،چاپ اسالمی انقالب به نگاهی 
 1379 دوم چاپ دانشگاهی، جهاد کودك، رفتار اصالح هاي روش 
 1384 چهارم چاپ مربیان، و اولیا زبان، لکنت و کودك 
 1380 اسالمی، ارشاد وزارت سوم، زبان،چاپ لکنت در خوددرمانگري 



 نشر )است شده منتشر نیز عربی زبان به اثر این( درمان هاي روش و کمرویی شناسی روان 
 1380 الهدي، نالمللی بی ،انتشارات 1383 هشتم چاپ اسالمی، فرهنگ

 1383 سوم، چاپ اسالمی، فرهنگ نشر مقابله، هاي روش و شایعه شناسی روان 
 1381 دوم چاپ تهران، دانشگاه هومن، دکتر همکاري با ش هو آزمون تهیه روش 
 1378 مربیان، و اولیا همکاران،انتشارات با خانواده سیماي در نماز 
 1382 آموزشی، کمک انتشارات همکاران،دفتر با )چهارم جلد( جوانان هاي پرسش 

 1382 آموزشی، کمک انتشارات همکاران،دفتر با) پنجم جلد( جوانان هاي پرسش  
 شده منتشر نیز انگلیسی زبان به اثر این(تربیتی و نشناختی روا مبانی کیست؟ حاجی چیست؟ حج 

  1383 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر)است
 1384 نها، زندا سازمان پژوهشی و آموزشی شد؟مرکز جانی چرا بیجه  
 1384 استثنایی، کودکان احیاي معلمان،مؤسسه و والدین نگاه در هگام آهست نوجوانان و کودکان  
 1384 تهران، ها،دانشگاه معلولیت از شگیري پی هاي روش و اصول  
 1385 نور، پیام یادگیري،دانشگاه اختالالت  
 چاپ اسالمی، فرهنگ نشر دفتر) ص( اعظم پیامبر منظر از شوهر و زن رابطه نشناختی روا مبانی 

  1387 پنجم،
 1385 یسطرون، خوشبختی،انتشارات هی تجرب و آرامش احساس نشناختی روا مبانی  
 انتشارات)نظارتی خوددرمانگري( مؤثر ن درما و مقابله هاي روش و افسردگی شناختی روان مبانی 

  1386 علم،
 1385 اسالمی، فرهنگ نشر فرهنگی،دفتر شهاي چال و شدن جهانی فرایند  
 1387 تهران، ،دانشگاه خالقیت و هوش نشناختی روا مبانی  
 1387 الزهرا، شغلی،دانشگاه هاي محیط در استرس  
 ،1387 تهران، خها،دانشگاه پاس و شها پرس مشاوره  
 1980 همکاران، با) انگلیسی( لندن چاپ ،Islamic Revolution .39  
 1993 همکاران، با آمریکا چاپ Cross-Cultural Studies in Special Education .40  
 1994 همکاران، با کانادا چاپ Special Education Today .41  
 2001 آیسیسکو، چاپ Psychology and Education of Children .42  
 2003 همکاران، با یونسکو چاپ Lifelong Learning .43  
 2002 همکاران، با لندن چاپ Iraqi Marsh Lands .44  
 2007 امریکا، چاپ Psychology of hajj .45 



 :تربیتی و علمی مقاالت
 مجالت در تربیت، و تعلیم و نشناسی روا زمینه در فرهنگی و علمی مقاله پنجاه و دویست از بیش تاکنون
 مجموعه و خارجی اً بعض و داخلی معتبر

 .است رسیده چاپ به نالمللی بی و ملی ههاي کنگر مقاالت

   



 :تحقیقاتی هاي طرح
 تهران( انفرادي آزماي شهو تهیه طرح مجري و طراح (T. S. B) المللی بین جشنواره جایزه برنده

 1374) خوارزمی بینه استنفورد
 حرکتی و حسی ذهنی، جسمی، تهاي معلولی علل و فراوانی بررسی ، ملی طرح مجري و طراح 

 1376  1382 ) ایران روستایی و (شهري مناطق در نوجوانان و کودکان
 نشانگان با کودکان والدین روانی و شناختی زیستی، هاي ویژگی بررسی ملی طرح مجري و طراح 

 )داون سندرم اصلی علل به تیابی دس هدف با( ایران روستایی و شهري مناطق در داون
 شهر رجایی زندان در آن اثربخشی بررسی و زندانیان بخشی توان و درمانگري روان طرح ناظر 

 1382  1386 ) تهران
 منظور به راهنمایی دورة آموزان دانش اجتماعی و اخالقی ذهنی، توان تحولی بررسی طرح ناظر 

  1377  1381 )(آموزشی استانداردهاي تعیین
 آموزش و پذیر تربیت ذهنی مانده عقب کودکان براي خاص فراگیري کارنامه تشکیل طرح ناظر 

 ( 1376  1380 ) سازشی رفتارهاي هاي شاخص و هوشبهر (بندي طبقه و تعریف براساس پذیر
DSMIV 

 آموزش اثر شنوایی نقص دچار کودك زبانی توانمندي در والدین آموزش اثر طرح علمی ناظر 
  137 ) شنوایی نقص دچار(کودك زبانی توانمندي در والدین

 مختلف سطوح در اجتماعی و فرهنگی شناسی، روان ، تحقیقاتی طرح چندین هدایت و همکاري  
 دکتري و ارشد کارشناسی ننامه پایا و رساله 200 از بیش مشاور و راهنما استاد 

  اجرایی سوابق
 1358 تا سپاه تأسیس بدو از اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرماندهی شوراي اولین عضو 
 1358  شهریور تا 1357 اسفند از درخشان استعدادهاي ملی سازمان مدیرعامل 
 1359  مرداد تا 1358 شهریور از لندن در ایران اسالمی جمهوري سفارت کاردار 
 تاکنون 1385 و 1374 تا 1372 و 1368 تا 1359 تربیتی علوم و نشناسی روا دانشکده رییس 
 1362 تا 1360 سال از تهران دانشگاه دانشگاهی جهاد مدیریت شوراي دبیر و مالی و اداري معاون 
 از ایران اسالمی جمهوري مربیان و اولیا انجمن مرکزي دفتر در پرورش و آموزش وزیر مقام قائم 

 1372 تا 1368 سال
 1372 تا 1370 سال از کشور استثنایی پرورش و آموزش سازمان رییس و بنیانگذار 
 1364 پرورش و آموزش وزیر مشاور 
 اسالمی فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان اجرایی شوراي در ایران اسالمی جمهوري نماینده 

 1376 تا سال از 1370) آیسیسکو(
 1373 آذر تا 1372 شهریور از تهران دانشگاه رییس 
 1377 تا 1374 سال از ساالن بزرگ شافزایی دان هاي روش المللی بین مؤسسه رییس 



 تاکنون 1378 سال از ایران استثنایی کودکان احیاي مؤسسه رییس و بنیانگذار 
 كنون تا ١٣٨٣ سال از ایران اسالمي جمھوري مشاوره و نشناسي روا نظام سازمان رییس 

 :المللی نیب و ملی توفیقات و دانشگاهی مراتب
 1389 تهران دانشگاه برجسته پژوهشگر

 1388 تهران دانشگاه ممتاز استاد
 2008 داون سندرم تحقیقات حوزه در جهانی بهداشت سازمان نالمللی بی جایزه برنده

 1385 ایران نشناسی روا عرصه در ماندگار ههاي چهر ستاد ي برگزیده
 1372  73 هها دانشگا ي نمونه استاد
 1374 خوارزمی المللی بین جشنواره ي برگزیده محقق

 1387 آذر 5 سینا ابن فرهنگسراي تهران، فرهنگی و علمی مشاهیر نکوداشت ستاد برگزیده
 1387 آذر تهران دانشگاه نمونه پژوهشگر
 1387 رابیفا نالمللی بی جشنواره برگزیده پژوهشگر
 ملی سازمان (کشور در ازدواج فرهنگ گسترش) عشق مطلع ملی جشنواره نخست نفر عنوان به برگزیده
 1387 آذر جوانان
  1370از  (KSU) کانزاس ایالتی دانشگاه افتخاري استاد

  

 


