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  کودکان استثناییپژوهشکده معرفی 
  تاریخچه 

پژوهشکده کودکان استثنایی اولین و تنها نهاد پژوهش در زمینه کودکان استثنایی در 
و  27/2/73مورخ  2311/22کشور است که فعالیت خود را براساس موافقت اصولی شماره 

 پژوهشیشوراي گسترش آموزش عالی به عنوان مؤسسه  16/10/74افقت قطعی مورخ مو
از این سازمان  1383وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنایی آغاز کرده و در سال 

هاي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به کار جدا شده و به عنوان یکی از پژوهشکده
هاي ها و کتابها و مقاالت متعددي را در زمینهپژوهشخود ادامه داده است و در این مدت 

  تخصصی حوزه استثنایی به چاپ رسانده است.

  هدف 
هاي مرتبط با آموزش و پرورش و توانبخشی گروههاي مختلف کودکان با انجام پژوهش

مین منابع مورد نیاز براي آموزش کارشناسان معلمان و والدین، أنیز ت نیازهاي ویژه و
  هداف این پژوهشکده را به خود اختصاص داده است.بخشی از ا

  ظایف و
هاي بنیادي و کاربردي پیرامون مسائل روانی، زبانی، تربیتی، آموزشی، انجام پژوهش .1

توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حقوقی کودکان استثنایی و نیز بهداشت و 
  ها در خانواده و اجتماع.پیشگیري از معلولیت

هاي هاي بهتر به منظور بهبود کیفیت در کسب مهارتژوهش و یافتن روشتحقیق و پ .2
  هاي کودکان استثنایی.علمی و باال بردن توانایی

هاي مناسب و کاربردي جهت تشخیص و پژوهش براي تهیه و تدارك الگوها و آزمون .3
ها و استعدادهاي کودکان در سنین مختلف به خصوص کودکان پیش از ارزیابی ویژگی

  ستان.دب
هاي شناسایی، جذب و جایگزینی کودکان استثنایی و ها و ارائه روشانجام پژوهش .4

  هاي نوین علمی.نحوة ارتباط والدین با تأکید بر یافته
هاي مختلف کودکان هاي آموزشی مربوط به گروهبرنامهژوهش در زمینۀ ارزشیابی پ .5

  ها و بهبود عملکردها.رنامههاي بهتر جهت پیشبرد هدفها و باستثنایی و ارائه راه
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هاي تحقیقاتی در جهت اهداف سازمان ها و اولویتهمکاري در تعیین خط مشی .6
  آموزش و پرورش استثنایی کشور.

و توانبخشی  پژوهشیهاي آموزشی، کمک به انجام پژوهش در زمینۀ طراحی سیستم .7
ري کودکان هاي ذهنی، حسی، حرکتی، رفتاري، عاطفی و یادگیبه نحوي که ناتوانی

  استثنایی جبران گردد.
هاي تحقیقاتی در جهت فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت توسعه و هدایت فعالیت .8

  هاي مناسب.حلشناخت و دستیابی به راه
هاي عملی و مؤثرتري براي افزایش کارآیی هایی که منجر به ارائه راهانجام پژوهش .9

ي تدریس و مواد و فضاي آموزشی هامعلمان و بهبود کیفی محتواي آموزشی و روش
  کودکان استثنایی گردد.

در  پژوهشیبرقراري ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و  .10
ها، مبادله محقق و یا اجراي داخل و خارج از کشور از طریق برگزاري گردهمایی

ژي جدید ي تحقیقاتی مشترك جهت دستیابی هر چه بیشتر به علوم تکنولوهاپروژه
هاي پژوهشکده و سازمان آموزش و پرورش هاي مرتبط با اهداف و سیاستدر زمینه

  استثنایی در محدودة مقررات عمومی کشور.

  شوراي پژوهشی 
مژگان فرهبد، دکتر  ،مینایی اصغربناب، دکترعلی باقرغباري دکتر حمیدعلیزاده، دکتر

  کامبیز پوشنه 

   هاي پژوهشیگروه
ها و اهداف خود اقدام به تشکیل س رسالت، ماموریتبراسااستثنایی  کودکانپژوهشکده 

  آید: میپی درکه  ايگونهبه ،نموده هاي پژوهشیگروه

   توان ذهنی و چندمعلولیتیکودکان کمگروه  پژوهشی 
  استادیار) -دکتر مهدي دستجردي (هیات علمیمدیر گروه: 

حمد رمضانی واسوکالیی (هیات دکتر مهدي دستجردي کاظمی، دکتر اگروه:  اعضاي
  مربی)- استادیار)، رضا متقیانی (هیات علمی -علمی

مهدي دستجردي کاظمی، دکتر احمد رمضانی واسوکالیی، دکتر  دکتر: شوراي پژوهشی
  زاده، دکتر مجید قدمی، رضا متقیانیحمید علی
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   اختالالت رفتاري و مشکالت یادگیريگروه  پژوهشی 
  مربی) -غب (هیات علمیاله راحجتمدیر گروه: 

دانا (کارشناس علی عربانی استادیار)، -دکتربهنام بهراد (هیات علمیگروه:  اعضاء
  )پژوهشی 

دکتر بهنام بهراد،  اله راغب،دکتر مهدي دستجردي کاظمی، حجت: شوراي پژوهشی
  علی عربانی دانا  و غباري بناب، دکتر علی اصغر مینایی دکتر باقر

   لیتهاي حسی حرکتیمعلوگروه  پژوهشی 
  مربی) -مژگان فرهبد (عضو هیات علمیمدیر گروه: 

  دکتر محمدحسن حسنی شلمانی (کارشناس پژوهشی) مژگان فرهبد،عضو گروه: 
، زادهحسنفرهبد، دکترسعید  کاظمی، مژگان دکترمهدي دستجردي: شوراي پژوهشی

 دکتر محمدحسن حسنی شلمانیو  علی اصغر کاکوجویباريدکتر

  کودکان استثنایی پژوهشی -علمی ه فصلنام
  وپرورش: پژوهشگاه مطالعات آموزشامتیازصاحب

  دانشیار) - دکتر علیرضا عصاره (عضو هیات علمیمدیرمسوول: 
  استاد) -دکترداریوش فرهود (عضو هیات علمی: سردبیر

 اعضاء هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

  ه تهران (استاد)عضو هیات علمی دانشگادکتر غالمعلی افروز: 
  : عضو هیات علمی دانشگاه تهران (دانشیار)هادي بهرامی احساندکتر

  : عضو هیات علمی دانشگاه تهران (دانشیار)پژوهدکتر احمد به
  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استادیار)زاده: دکتر سعید حسن

  (استاد) طباطبایی دانشگاه عالمه طباطبایی: عضو هیات علمی دکتر علی دالور 
  طباطبایی (استاد) دانشگاه عالمه طباطباییعضو هیات علمی دکتر مریم سیف نراقی: 

  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (استاد)دکتر احمد علیپور:  
  طباطبایی (دانشیار) دانشگاه عالمه طباطباییعضو هیات علمی دکتر حمید علیزاده:  
  انشگاه تهران (دانشیار)عضو هیات علمی ددکتر باقر غباري بناب:  
  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (دانشیار)اصغر کاکوجویباري: دکتر علی 
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  دکتر احمد علیپور مدیر داخلی: 
  علی عربانی داناویراستار فارسی: 

  دکتر حمید علیزادهمترجم چکیده مقاالت: 
  طبقه سوم 26تهران خ سپهبد قرنی خ سپند غربی پالكنشانی: 

  021-  88804568-70فصلنامه: تلفن دفتر 
  021-88804568- 70دورنگار: 

  www.rie.irنشانی پایگاه اینترنتی: 
  m_faslnameh2@yahoo.comپست الکترونیکی: 

  
  

 هیافتهاي پژوهشی پایانطرح -1

ف
ردی

  

  ناظر  سال  ريمج  عنوان پژوهش

 ارزشیابی برنامه درسی کودکان با اختالل در  1
  خودماندگی (اوتیسم)

حجت اله 
  راغب

  فرهبد مژگان  1390

مطالعه تطبیقی خدمات آموزش و پرورش   2
  کشورهاي منتخب جهان و ایرانکودکان استثنایی 

  1390  مژگان فرهبد
دکتر 

  زادهحسن

  رکنسازي برنامه آموزشی رشد مفاهیم بآماده  3
دکتر احمد 

رمضانی 
  واسوکالیی

  رضا متقیانی  1390

4  

اي و تحلیل پذیري سازهسنجش مقایسه
هاي ) و حیطهDIFکارکرد افتراقی سوالها (

در  2007) آزمون علوم تیمز DTFمحتوایی (
  آموزان ایران و آمریکابین دانش

دکتر اصغر 
  مینایی

1391  
اله ولیدکتر 

  فرزاد

 ل اتیسمراهنماي تصویري اختال  5
دکتر مهرناز 

سعادت آبادي، 
 و همکاران

  فرهبدمژگان  1391

6  
ارزشیابی برنامه آموزش خانواده کودکان و 

آموزان استثنایی گروه اختالالت دانش
  توان ذهنییادگیري و رفتاري و کودکان کم

دکتر مهرناز 
  1391  آباديسعادت

دکتر 
دستجردي 

  کاظمی
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ف
ردی

  

  ناظر  سال  ريمج  عنوان پژوهش

بخشی و توانارزشیابی عملکرد مراکز آموزش   7
  مشکالت ویژة یادگیري

حجت اله 
 مژگان  1391  راغب

  متقیانی

8  
ارزیابی فضاي آموزشی مدارس با توجه به ورود 

آموزان داراي نیازهاي ویژه و تدوین دانش
  استاندارهاي فضاي آموزشی

  دکتر غفاري  1391  مژگان فرهبد

تدوین تکالیف وتمریناتی براي بهبود مهارتهاي   9
 شناختیآگاهی واج

مهدي  دکتر
دستجردي 

 کاظمی
1391 

دکتر احمد 
رمضانی 
 واسوکالیی

بررسی شیوع ناهنجاري ساختار قامتی و   10
بهنام دکتر   1392  مژگان فرهبد  آموزان استثناییاسکلتی دانش

  بهراد

مطالعه تطبیقی مشارکت بخش خصوصی در   11
  آموزش و پرورش استثنایی

دکتر 
محمدحسن 

  حسنی
ام بهندکتر   1392

  بهراد

12  
بررسی کارکرد افتراقی سؤالهاي آزمون گام 

آموزان تهرانی و نخًست در بین دانش
 آموزان سایر استانهادانش

دکتر اصغر 
 مینایی

1392 
علی دکتر 

  دالور

توان ذهنی مقطع واژگان پایه کودکان کم  13
  دبستانی شهر تهرانپیش

دکتر احمد 
رمضانی 
  واسوکالیی

1392  
مهدي دکتر 
 جرديدست

  کاظمی

14  
رفتاري (اختالالت  -بررسی مشکالت هیجانی

توان ذهنی و ارائۀ برنامۀ آموزان کمتیک) دانش
  اي مناسبمداخله

حجت اله 
مجید دکتر   1392  راغب

  قدمی

ارزشیابی برنامه آموزش خانواده کودکان و   15
  آموزان استثناییدانش

  علی 
حجت اله   1392  عربانی دانا

  راغب

 دیده آسیب کودکان در فارسی پایه واژگان  16
  تهران شهر در فراگیر طرح شنوایی

 مهدي دکتر
 دستجردي

  کاظمی
1392  

 دکتراحمد
 رمضانی

  واسوکالیی

تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه   17
اصغر دکتر   1393  مژگان فرهبد  سال شهر تهران 3تا  10حسی در کودکان نیمرخ 

  مینایی
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ف
ردی

  

  ناظر  سال  ريمج  عنوان پژوهش

18  

هاي ورودي دوره سنجی آزمونویژگیهاي روان
راهنمایی مدارس استعدادهاي درخشان با 

گیري راش: با تاکید استفاده از رویکرد اندازه
  هاي هوش و خالقیتبر آزمون

دکتر اصغر 
ایرج دکتر   1393  مینایی

  خلقخوش

ارزشیابی بسته آموزشی درس زبان فارسی   19
  سوم ابتدایی در سطح کشور

مهدي دکتر 
دستجردي 

  ظمیکا
حیدر دکتر   1393

  قمري

  
20  

هایل بر رفتار شده از برنامۀتاثیر مدل اقتباس
 ذهنی ماندةنایافتۀ عقبآموزان سازشدانش

  (طراحی یک مدل)
  1393  مژگان رمضانی

مهدي دکتر 
 دستجردي

  کاظمی

21  

سازي برنامه رشد اجتماعی و هیجانی آماده
بنام ارتقاء راهبردهاي فکري متفاوت واحد 

ادگی و خویشتن داري، راهنماي معلم و آم
  کیت ارزیابی

بهنام دکتر 
  بهراد

1393  
اله حجت
  راغب

22  
پژوهش تحلیلی در خصوص نتایج برنامه 

سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
  نوآموزان ورورد به دبستان

دکتر 
محمدحسن 
  حسنی شلمانی

1394  
ایرج دکتر 
  خلقخوش

 
 (همکاران رسمی و غیررسمی)اجرادست  و درهاي پژوهشی مصوب طرح -2

  مالحظات  ناظر  مجري  عنوان پژوهش  ردیف

1  

بررسی اثربخشی برنامۀ تفکر سازنده بر 
ارتقاء رشد اجتماعی و هیجانی، افزایش 
شاخصهاي مثبت رفتاري و پیشگیري از 

آموزان ابتدایی مشکالت رفتاري دانش
  اجرایی (عادي و استثنایی) و ارائۀ الگوي

هنام بدکتر 
  بهراد

دکتر علیرضا 
  کیامنش

طرح به تصویب 
رسیده و براي 

نامه عقد تفاهم
به سازمان ارجاع 

  شده است

ارزشیابی از کتاب زبان آموزي و جمله   2
  سازي

احمد دکتر 
رمضانی 
  واسوکالیی

دکتر 
عبدالعظیم 

  حکیمی
  در دست اجرا
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  مالحظات  ناظر  مجري  عنوان پژوهش  ردیف

3  
اي به ارزشیابی از برنامه آموزش حرفه

هاي ویژه (اتیسم، آموزان با نیازدانش
  توان ذهنی و چند معلولیتی)کم

حجت اله 
  در دست اجرا  مژگان فرهبد  راغب

4  
بررسی تناسب محتواي کتاب بخوانیم و 

آموزان با کژکاري بنویسیم در دانش
  حرکتی و ارایه الگوي مناسب -جسمی

  مژگان فرهبد
دکتر 

عبدالحمید 
  رضوي

طرح به تصویب 
رسیده و آماده 

مه عقد تفاهم نا
  است

5  
انطباق و متناسب سازي روش آموزش 

براي والدین  PMTمدیریت والدین 
کودکان کم توان ذهنی داراي اختالل 
  سلوك، پژوهشکده کودکان استثنایی

دکتر مهرناز 
  آباديسعادت

دکتر مهدي 
دستجردي 

  کاظمی
  در دست اجرا

   هاي پژوهشیهیأت علمی پژوهشکده بر طرحنظارت، راهنمایی و مشاوره اعضاء  -3

  عنوان فعالیت
  سال

  جمع
90  91  92  93  94  

  24  -  6  6  6  6  یافتههاي پژوهشی پایانطرح
  3  3  -  -  -  -  در دست اجراهاي پژوهشی طرح

  1  -  1  -  -  -  هاي کارشناسی ارشد و دکتراراهنمایی پایان نامه
  5  -  5  -  -  -  هاي کارشناسی ارشد و دکترامشاور پایان نامه

      
ترویجی  -علمی ، مروري -علمی ، پژوهشی  -علمی  JCR ، ISI ،, ISCاالتمق -4

  پژوهشگاه کارشناسانمنتشر شده توسط اعضاي هیأت علمی و 

 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

1  

توصیفی از گفتار 
آموزان پایه اول دانش

ابتدایی در نظریه 
مند نقشگراي نظام

  فرانقش متنیهلیدي: 

مهدي دکتر 
دستجردي 

  کاظمی

پژوهی. زبان
سال سوم، 

، پاییز 5شماره 
  و زمستان

1390  

دو 
فصلنامه 

 -علمی 
 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

2  

هاي کدامیک از نشانه
اختالل نارسایی 

توجه/بیش فعالی با 
هاي یوگا و بازي مداخله

  کند؟درمانی تغییر می

مهرناز دکتر 
  آباديسعادت

فصلنامه ایرانی 
ن کودکا

  استثنایی
)11(1  

 -علمی   1390
 پژوهشی 

3  

تاثیر آموزش نقاشی و 
سفال بربهبود مهارتهاي 

فضایی و -ادراك دیداري
حافظه دیداري دانش 
آموزان با مشکالت 

  حساب در مقطع ابتدایی

کاوه مقدم، مهناز 
دکتر استکی، 

مهرناز 
آبادي،  سعادت
شیرین دکتر 

  کوشکی

فصلنامه ایرانی 
کودکان 
 استثنایی

)11(2  

 -علمی   1390
 پژوهشی 

4  
مقایسه مهارتهاي 

حرکتی در دانش آموزان 
مبتال به لکنت زبان و 

  عادي ابتدایی

مهرناز دکتر 
  آبادي،سعادت

فصلنامه ایرانی 
کودکان 
استثنایی 

)12(3  

 -علمی   1390
 پژوهشی 

5  

تاثیر آموزش روش 
ارتباطی مبادله 
تصویر(پکس) بر 
مشکالت ارتباطی 

  خودماندهکودکان در 

هادي زرافشان، 
حمید دکتر 

علیزاده، 
 فرنگیسدکتر

دکتر کاظمی، 
مهرناز 

آبادي، سعادت
محمد علیدکتر 

  گودرزي

فصلنامه ایرانی 
کودکان 
استثنایی 

)11(4  

 -علمی   1390
 پژوهشی 

6  
فرکانس پایه در 

هاي مازندرانی و دوزبانه
  فارسی

احمد دکتر 
رمضانی 

دکتر  واسوکالیی،
 بیکآتوسا رستم
  تفرشی

فصلنامۀ 
انجمن 

شناسی زبان
ایران، سال 

هفتم، شماره 
14  

 -علمی   1390
 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

شناسی قضایی نقش زبان  7
  در تحقق عدالت قضایی

سید دکتر 
 اهللا موسوي،فضل
سید مهدي  دکتر

دکتر موسوي، 
احمد رمضانی 

  واسوکالیی

ژه نامه وی
حقوق تطبیقی 

سال  -مفید 
هفدهم، شماره 

88  

 -می عل  1390
 پژوهشی 

8  
بر  یدرمان ياثر باز

کودکان با اختالل بیش 
 / کمبود توجهیفعال

مهرناز دکتر 
 آبادي،سعادت

مجله مطالعات 
 یروانشناخت

1390 
 -علمی 

 پژوهشی 

9  

توصیف انواع آغازگر در 
بیان نوشتاري 

توان آموزان کمدانش
ذهنی مقاطع مختلف 
شهر تهران بر مبناي 
فرانقش متنیِ دستور 

مند گراي نظامنقش
  هلیدي

آتوسا دکتر 
 بیکرستم

 دکترتفرشی، 
 احمد رمضانی
  واسوکالیی

فصلنامه ایرانی 
کودکان 
 استثنایی

 -علمی (
)، پژوهشی

سال یازدهم، 
  3شمارة 

 -علمی   1390
 پژوهشی 

10  
پایایی و روایی نسخه 
فارسی آزمون مقیاس 
سنجش فعالیتها در 
  کودکان فلج مغزي

خاتون سمانه 
دکتر قان، ده

مهدي رصافیانی، 
نازیال دکتر 

اکبرفهیمی، 
مژگان فرهبد، 

مسعود دکتر 
  صالحی

فصلنامه 
پژوهش در 

علوم 
توانبخشی، 

  3شماره 

 -علمی   1390
 پژوهشی 

11  
روشهاي آزمودن واژگان 

 پژوهشیو طرح 
شناسایی واژگان پایه 

  فارسی

مهدي دکتر 
دستجردي 

  کاظمی

فصلنامه 
مطالعات 

برنامه درسی، 
ال هفتم، س

، 27شماره 
  زمستان

 -علمی   1391
 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

12  

اثربخشی راهبردهاي 
یادگیري بر کنجکاوي و 

آموزان عالقه در دانش
توان دبستانی کمپیش

  ذهنی

  اله راغبحجت

فصلنامه ایرانی 
کودکان 

استثنایی. سال 
شماره دوازدهم. 
  44پیاپی 

 -علمی   1391
 پژوهشی 

13  
مقایسه مهارتهاي 

کودکان با  حرکتی در
اختالل نارسایی 

  توجه/بیش فعالی و عادي

مهرناز دکتر 
آبادي، سعادت

مهناز استکی، 
یاسر  کترد

  احمدي

نشریه تعلیم و 
تربیت 
 2استثنایی، 

)108(  

 -علمی   1391
 ترویجی

نقش آموزش فرهنگ در   14
  یادگیري زبان خارجی

 آتوسادکتر
 بیکرستم

دکتر تفرشی، 
 احمد رمضانی
  واسوکالیی

دو فصلنامه 
نامه پژوهش

انتقادي متون 
و منابع علوم 
انسانی، سال 

دوازدهم، 
  شمارة اول

 -علمی   1391
 پژوهشی 

سوادآموزي و افراد داراي   15
  علی عربانی دانا  هاي رشديناتوانی

نشریۀ تعلیم و 
تربیت 

استثنایی، دورة 
، 12دوم، سال 
  1شمارة 

 -علمی   1391
 ترویجی

16  
ن سندرم روبین اشتای

-طیبی: ارزیابی تکاملی
  .گزارش موردي

مسعود دکتر 
غریب، مژگان 

  فرهبد

فصلنامۀ 
 -علمی   1391  توانبخشی

  پژوهشی 

16  

تعیین روایی و پایایی 
نسخۀ فارسی آزمون 

ها هرم«تصویري معنایی 
و » و درختهاي نخل

مقایسه آن در افراد 
  زبانپریش و سالم

معصومه ردایی، 
آذر مهري، دکتر 

 مهدي دکتر
 دستجردي

دکتر  کاظمی،
  شهره جالیی

مجله 
توانبخشی 
، 7نوین. دوره 

  ، پاییز3شماره 

 -علمی   1392
 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

درك نحوي، حافظه فعال   17
  و درك متن

معصومه دکتر 
نجفی پازوکی، 

علی درزي، دکتر 
مهدي دکتر 

دستجردي 
دکتر کاظمی، 

ابوطالب سعادتی 
مریم دکتر شامیر، 

  طوسداناي 

فصلنامه 
یهاي نوآور

آموزشی. سال 
دوازدهم، 

، 45شماره 
  بهار

 -علمی   1392
 پژوهشی 

18  

نسخه فارسی آزمون 
واجی از مجموعه ارزیابی 
تشخیصی آوایی و واجی 
و بررسی روایی و اعتبار 
آن در کودکان فارسی 

  زبان

طلیعه دکتر 
دکتر ظریفیان، 

  یحیی مدرسی،
لعیا غالمی دکتر 

دکتر تهرانی، 
مهدي 

دستجردي 
 دکتر ،کاظمی

  صلواتی مهیار

 نشریه شنوایی
 -علمی   1392  شناسی

 پژوهشی 

19  

 درصد اسیمق
 در درستي هاهمخوان
 و زبانی فارس کودکان

 آنی سنجرواني هایژگیو
  زبان

طلیعه دکتر 
 دکترظریفیان، 

یحیی مدرسی، 
لعیا غالمی دکتر 

دکتر  تهرانی،
مهدي دستجردي 

دکتر کاظمی، 
  مهیار صلواتی

 فصلنامه
 کانودک

. استثنایی
 ،13سال

 ،50شماره
  زمستان

 -علمی   1392
 پژوهشی 

20  
هاي ارزشیابی مهارت
آموزان ارتباطی در دانش

  دبستانی اتیسمپیش
  اله راغبحجت

فصلنامه ایرانی 
کودکان 
سال استثنایی، 

سیزدهم. شماره 
  48پیاپی 

 -علمی   1392
 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

21  

Cross-Informant 
Agreement Between 
Parent-Reported and 

Adolescent Self-
Reported Problems 

in 25 Societies 

دکتر اصغر 
  مینایی و دیگران

Journal of 
Clinical 
Child & 

Adolescent 
Psychology

, 42(2), 
262-273 

1392  ISC 

22  
Public private 

partnership model 
for elementary 

schools in Tehran 

 دکتر
محمدحسن 

 مانیحسنی شل

World of 
sciences 
journal 

1392 ISC 

23  

Psychometric 
properties of 

physical well-
beingT helth and 

motor development 
inventory for 

assessing school 
readness 

مژگان فرهبد، 
مسعود دکتر 
امید  دکتر غریب،

  مساح

Iranian 
Rehabilitation 

Journal 
 

1392  ISC 

23  

کاربرد ابزارهاي  مقایسۀ
انسجام در بیان نوشتاري 

آموزان عادي و دانش
داراي اختالالت یادگیري 
  فارسی زبان شهر تهران

احمد دکتر 
رمضانی 
دکتر واسوکالیی، 
 پور،رضا نیلی

آتوسا دکتر 
 بیکرستم

  تفرشی

فصلنامه ایرانی 
کودکان 

استثنایی، 
 سال سیزدهم،

  1شماره 

 -علمی   1392
 پژوهشی 

24  

اي سی مقایسهبرر
-هاي بیناییمهارت

آموزان حرکتی در دانش
سن دبستانی داراي افت 
  شنوایی عمیق و عادي

 رویا شجاعی،
سعید دکتر 

زاده، مژگان حسن
  فرهبد

فصلنامۀ 
کودکان 
  استثنایی

 -علمی   1392
 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

25  

تأثیر آموزش حافظۀ 
کاري واجی بر افزایش 
میانگین طول گفته در 

زبانی کودکان با آسیب 
  ویژه

رقیه اسدي 
دکتر گندمانی، ؛ 

حمید علیزاده، 
  علی عربانی دانا

فصلنامه 
کودکان 

استثنایی، 
، 13سال 

  1شمارة 

 -علمی   1392
 پژوهشی 

26  

پذیري یسهسنجش مقا
اي و تحلیل کارکرد سازه

و  (DIF)افتراقی سوالها 
هاي محتوائی حیطه

(DTF)  آزمون علوم
در بین  2007تیمز 

  زان ایران و آمریکاآمودانش

اصغر دکتر 
  مینائی

فصلنامه 
گیري اندازه

  تربیتی
 -علمی   1392

 پژوهشی 

27  
اثربخشی روش یوگا بر 

کاهش نشانگان اختالالت 
آموزان تیک در دانش

  توان ذهنی.کم
  اله راغبحجت

فصلنامه 
کودکان 
  استثنایی

 -علمی   1393
 پژوهشی 

28  
Parent–Teacher 
Agreement on 

Children's Problems 
in 21 Societies 

دکتر اصغر 
  مینایی و دیگران

Journal of 
Clinical 
Child & 

Adolescent 
Psychology

, DOI: 
10.1080/15
374416.201

4.900719 

1393 ISI  

29  Competitive 
patterns School 

 دکتر
محمدحسن 

 حسنی شلمانی

Journal of 
Social 

Issues & 
Humanities 

1393 ISI  

30  
عوامل موثر بر مشارکت 

دولتی –بخش خصوصی
در مدارس ابتدایی شهر 

  تهران

دکتر 
محمدحسن 

  حسنی

فصلنامه تعلیم 
تربیت. شماره 

117  
 -علمی   1393

 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

31  
: بررسی فضاي آموزشی

نیاز کودکان ناتوان براي 
  ورود به مدارس عادي.

مژگان فرهبد، 
مسعود دکتر 

  غریب
فصلنامۀ 
 -می عل  1393  توانبخشی

  پژوهشی 

32  
بررسی شیوع 

ناهنجاریهاي اندام 
تحتانی در کودکان داراي 

  نیازهاي ویژه

مژگان فرهبد، 
مینا دکتر 

احمدي کهجوق، 
حسین دکتر 

  احمدي کهجوق

فصلنامۀ 
کودکان 
  استثنایی

 -علمی   1393
  پژوهشی 

33  

تدوین برنامۀ تلفیقی 
مهارتهاي فرزندپروري 

اتیسم وتعیین اثربخشی 
ضایت آن در ر

زناشویی،کاهش تعارض 
پروري و  شیوة فرزند در

احساس کفایت از نقش 
  والدینی

هما رضایی، دکتر 
جلیل دکتر 

یونسی، مژگان 
  فرهبد

فصلنامۀ 
کودکان 
  استثنایی

 -علمی   1393
  پژوهشی 

34  

تأثیر مداخالت هیجان 
محور و شناختی بر 

کاهش استرس بیماران 
CABG  از طریق افزایش

 HRV فرکانس رزونانس

بهنام بهراد، دکتر 
رضا دکتر 

رستمی، 
دي بهرامی هادکتر

دکتر احسان، 
 سعید صادقیان

روانشناسی 
 سالمت

1393 
-علمی 

 پژوهشی

35  

تأثیر افزایش فرکانس 
بر  HRVرزونانس 

کاهش افسردگی بیماران 
عروق کرونر قلب بدنبال 

 CABGجراحی 

بهنام بهراد، دکتر 
دي هادکتر

بهرامی احسان، 
ضا ردکتر 

 دکتررستمی، 
 سعید صادقیان

فصلنامه 
پژوهشهاي 
کاربردي 

  روانشناختی

1393 
-علمی 

 پژوهشی
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

36  
تحلیل متنِ کتاب زبان 
انگلیسی هفتم بر مبناي 

  گراي دستور نقش
 مند هلیدينظام

احمد دکتر 
دکتر رمضانی، 

 آتوسا رستم بیک

پژوهش نامه 
 انتقادي

1394 
 -علمی 

 پژوهشی 

37  
بانی: از هاي زتعیین مرز

  اطلس گویشی تا 
 سنجی گویش

آتوسا رستم دکتر 
احمد  دکتربیک، 

 رمضانی
 1394  گویش شناسی

 -علمی 
 پژوهشی 

پته آموزشی، حق انتخاب   38
 یا مالکیت؟

دکتر 
محمدحسن 

 حسنی شلمانی

فصلنامه تعلیم 
 و تربیت

 -علمی   1394
  پژوهشی 

39  
Organizational 
dimensions of 
psychological 

ownership 

دکتر 
محمدحسن 

 حسنی شلمانی

Journal of 
management 

& 
organization  

پذیرش 
  ISI چاپ

40  

The effect of 
knowledge 

management 
strategy bhatt on the 
schools efficiency 
by implementing 

self-organized 
teams of teachers  

دکتر 
محمدحسن 

 حسنی شلمانی

Cambridge 
Scholars 

Publishing 
Company 

پذیرش 
 ISI  چاپ

41  
تاثیر برنامه ورزشی 

گروهی بر کیفیت زندگی 
جانبازان مبتال به اختالل 

  استرس پس از سانحه

بتول ماندنی، 
سیدعلی دکتر 

حسینی، دکتر 
 مهرناز سعادت
آبادي، مژگان 

 فرهبد

 1394 طب جانباز
 -علمی 

 پژوهشی 
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 مؤلف  مقاله عنوان  ردیف
  سال   عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

42  

بررسی شیوع اختالالت 
در ستون فقرات 

آموزان با دانش
هاي بینایی و آسیب

  شنوایی

 مژگان فرهبد،
مینا  دکتر

احمدي کهجوق، 
حسین دکتر 

  احمدي کهجوق

پژوهش در 
علوم 

  توانبخشی
 -علمی   1394

  پژوهشی 

43  
هاي ریاضی استاندارد

براي کودکان پیش 
دبستانی کم توان ذهنی 

 و عادي

 رضا متقیانی
فصلنامه 
کودکان 
 استثنایی

1394 
 -ی علم

 پژوهشی 

44  
استانداردهاي منطق و 
استدالل در کودکان 

عادي و کم توان ذهنی 
  در پایه آمادگی

  رضا متقیانی
فصلنامه 

روانشناسی 
  افراد استثنایی

 -علمی   1394
  پژوهشی 

45  
بررسی تنوع واژگانی 

درکودکان فارسی زبان 
 2-3 دیرگفتار و طبیعی

  ساله

دکتر مریم علیزاده، 
 زهرا سلیمانی،

شهره جالیی،  دکتر
مهدي دکتر 

دستجردي 
کاظمی، نیّره 

  مهدیپور شهریور

  
مجله 

توانبخشی 
  نوین

  
1394  

  
  
 -علمی 

 پژوهشی 

46  

Design and 
validation of a 
Photographic 

Expressive Persian 
Grammar Test for 
children aged 4–6 

years 

. Fatemeh 
Haresabadi. 

Abbas Ebadi. 
Tahereh Sima 

Shirazi. 
Mehdi 

Dastjerdi 
Kazemi. 

Child 
Language 
Teaching 

and 
Therapy  

1394 ISI  

46  

ارتباط مهارتهاي ادراك 
ه بینایی غیروابسته ب

حرکت با مهارت خواندن 
آموزان فلج در دانش

 مغزي اسپاستیک

وحیدرضا 
مژگان خدابنده، 
دکتر فرهبد، 

 ،ابراهیم پیشیاره
مهدي رهگذر دکتر  

فصلنامه 
 توانبخشی

1394 
 -علمی 

 پژوهشی 
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  4شده در سایر نشریاتمقاالت چاپ -5

ف
ردی

  

 مؤلف   مقاله عنوان
  عنوان نشریه  

درجه 
علمی 
  نشریه

  سال 

1  

خالصه مقالۀ فعالیتهاي 
انجام شده در حیطه 

شنوا در کودکان کم
پژوهشکده کودکان 

  استثنایی

دکتر 
دستجردي 

  کاظمی، مهدي

مجموعه خالصه 
ار مقاالت سمین

کودك ناشنوا: 
آموزش و 
  توانبخش

 1390  تخصصی

واژگان پایه فارسی:   2
  اهمیت و کاربست

محمد دکتر 
دادرس،  

مهدي دکتر
دستجردي 
  کاظمی 

مجموعه مقاالت 
همایش هفته 

  پژوهش
 1392  تخصصی

3  

از پژوهش تا کاربرد 
عملیاتی. مجموعه 

مقاالت همایش هفته 
کاربست پژوهش/اشاعه و 

  ی هاي پژوهشیافته

  فرهبد مژگان 
مجموعه مقاالت 
همایش هفته 

  پژوهش
 1392  تخصصی

مشارکت؛ راهبردي براي   4
  تعالی مدارس

دکتر 
محمدحسن 

 حسنی شلمانی
 –علمی   شوق تغییر

 اطالع رسانی
1394  

 
  هاي هاي اجالسشده در مجموعه مقاالت یا مجموعه چکیدهمقاالت علمی چاپ- 6

  (ملی و بین المللی)علمی معتبر

نهاد   نام کنفرانس  مؤلف  عنوان مقاله  یفرد
  برگزارکننده

تاریخ 
  برگزاري

1  

An Analysis of 
Educable Mentally 
Retarded Students’ 
Written Discourse 

based on Halliday’s 
Systemic Functional 

Approach  

آتوسا دکتر 
بیک رستم
دکتر  - تفرشی

احمد رمضانی 
  واسوکالیی

2nd 
International 
Conference 

on New 
Trends in 
Education 
and Their 

Implications  

  1390  کشور ترکیه

                                                             
  داراي هیات تحریریه معتبر -1
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نهاد   نام کنفرانس  مؤلف  عنوان مقاله  یفرد
  برگزارکننده

تاریخ 
  برگزاري

2  

A Linguistic 
Description of 

Mentally Retarded 
Students’ Spelling 

Errors,  

آتوسا دکتر 
بیک رستم
دکتر ، تفرشی

احمد 
رمضانی 
  واسوکالیی

2nd 
International 
Conference 

on New 
Trends in 
Education 
and Their 

Implications  

  1390  کشور ترکیه

3  

Vestibular 
Rehabilitation in 
Cerebral Palsied 

Children.1st 
international&12th 
Iranian Congress of 
Pediatric Neurology. 
Zanjan University of 

Medical Scienes. 

سید دکتر 
 ،علی حسینی
  مژگان فرهبد

همایش 
المللی بین

نورولوژي 
  کودکان

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 زنجان

1390  

4  
اخالق از دیدگاه علوم 

شناختی در خدمت مراجع 
  محوري در حیطه کودکان

ابراهیم دکتر 
 ،پیشیاره

  مژگان فرهبد

اولین سمینار 
اي اخالق حرفه

کاردرمانی در 
  کودکان

دانشگاه علوم 
بهزیستی 
  وتوانبخشی

1391  

5  

 هاي مبتنی برتاثیر تکنیک
روزه در کاهش رفتارهاي 
تکانشگري در کودکان 
مبتال به اختالل نقص 

  فعالیبیش -توجه

ابراهیم دکتر 
دکتر ، پیشیاره

 ،اصغر رکوفیان
 ،مژگان فرهبد

افروز دکتر 
دکتر  ،رشیدي

  حسین ربوبی

اولین همایش 
سالمت 

گروه ،معنوي
سالمت معنوي 

فرهنگستان علوم 
  پزشکی، تهران

دانشگاه علوم 
پزشکی 

  ید بهشتیشه
1392  

6  
مقیاس سنجش اولیه 

نارساخوانی تحولی ویژه 
  کودکان پیش دبستانی

مژگان 
  رمضانی

ششمین 
بین همایش 

المللی روانپزشکی 
کودك و نوجوان 

  ایران

  
  1392  دانشگاه تبریز
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نهاد   نام کنفرانس  مؤلف  عنوان مقاله  یفرد
  برگزارکننده

تاریخ 
  برگزاري

7  
Treatment of 

ADHD Child with 
Play Therapy  

دکتر مهرناز 
  آباديسعادت

ششمین 
بین همایش 

نپزشکی المللی روا
کودك و نوجوان 

  ایران

  
  1392  دانشگاه تبریز

8  
مداخالت کاردرمانی در 

-بهبود مهارتهاي بینایی
  حرکتی

 ،مژگان فرهبد
سیدعلی دکتر 

دکتر  ،حسینی
هوشنگ 
  میرزایی

نوزدهمین 
 کنگرة کار

  درمانی ایران

  
دانشگاه علوم 
  پزشکی ایران

1393  

9  

ها و تببین فرصتها، چالش
جازي کارکردهاي فضاي م

در ساحت تربیت اعتقادي، 
  عبادي و اخالقی

مژگان 
  رمضانی

هشتمین 
  همایش علمی

دفتر همکاري 
هاي هحوز

علمیه و 
آموزش و 
  پرورش قم

1393  

10  
گامی به سوي اطلس 

گویشی و بررسی فاصله 
  گویشی در استان یزد

آتوسا دکتر 
، رستم بیک

احمد دکتر 
  رمضانی

دومین همایش 
المللی بین

 ها وزبان
هاي گویش

  ایرانی

مرکز دایره 
المعارف 
بزرگ 
  اسالمی

1393  

آموزش و پرورش در   11
  شرایط اقتصاد مقاومتی

دکتر 
محمدحسن 

حسنی 
  شلمانی

کنگره ملی 
  اقتصاد مقاومتی

دانشگاه عالی 
دفاع ملی و 

دانشگاه 
  شهید بهشتی

1393  

12  

   ؛مشارکت پایدار معلمان
 به آموزش و زانگاهی درون

ایط اقتصاد پرورش درشر
  )نتایج یک بررسی( مقاومتی

دکتر 
محمدحسن 

حسنی 
  شلمانی

همایش اقتصاد 
آموزش و 
پرورش با 

رویکرد اقتصاد 
  مقاومتی

دانشگاه 
فردوسی 
مشهد و 
 دانشگاه

  فرهنگیان

1394  
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نهاد   نام کنفرانس  مؤلف  عنوان مقاله  یفرد
  برگزارکننده

تاریخ 
  برگزاري

ابعاد سازمانی مالکیت   13
  روانشناختی

دکتر 
محمدحسن 

حسنی 
  شلمانی

همایش 
المللی بین
هاي نوین چالش

  مدیریت

پژوهشکده 
سازمان 
مدیریت 

  صنعتی اردبیل

1394  

14  

کاربرد استراتژي مدیریت 
دانش بات در اثربخشی 
مدارس با استفاده از 

هاي تشکیل تیم
  خودسازمان یافته معلمان

دکتر 
محمدحسن 

حسنی 
دکتر  شلمانی،

  حیدر تورانی

همایش 
المللی بین
هاي نوین چالش

  مدیریت

پژوهشکده 
سازمان 
مدیریت 
صنعتی 

  ردبیلا

1394  

  
شده (یا در دست چاپ) توسط اعضاء هیأت علمی و کارشناسان هاي چاپکتاب - 7

  تألیف/ ترجمه-پژوهشکده

سال   ناشر  مؤلف/مترجم  عنوان کتاب  ردیف
  نشر

هاي پارامتریک و همبستگی  1
 غیرپارامتریک

دحسن محمدکتر 
 حسنی 

رشد 
 1390  فرهنگ

  رانیواژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ای  2

زاده، دکترشهین نعمت
دکترمحمددادرس، 

دکترمهدي دستجردي 
کاظمی، دکترمحرم 

  زادهمنصوري

  
انتشارات 

  مدرسه
1390  

3  
  

روشهاي درمانی کودك با نارسایی توجه/ 
  بیش فعالی با تاکید بر یوگا

دکتر مهرناز 
  1390  تمدن پارس  آباديسعادت

شناختی و ویژگیهاي آزمون آگاهی واج  4
  ی آنروانسنج

زهراسلیمانی و دکتر 
دکتر مهدي 

  دستجردي کاظمی

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

  پرورش

1390  

حل مشکالت انضباطی و مدیریت کالس   6
  ها و الگوهایی براي معلماندرس: روش

ساسان اسدپور، دکتر 
احمد رمضانی 

  واسوکالیی

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

  پرورش

1391  
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سال   ناشر  مؤلف/مترجم  عنوان کتاب  ردیف
  نشر

  ظت از کودكراهنماي معلم براي محاف  7
بیک دکتر آتوسا رستم

تفرشی، دکتر احمد 
  رمضانی واسوکالیی

انتشارات 
  1391  مدرسه

مشکالت زبانی و ارتباطی: راهنمایی براي   8
  معلمان

دکتر احمد رمضانی 
دکتر آتوسا واسوکالیی، 

  بیک تفرشیرستم

انتشارات 
  1391  مدرسه

دکتر مهرناز   تفسیر زبان بدن  9
  1391  رستمدن پا  آباديسعادت

  اصول توانبخشی  10
اصغر علیدکتر 

دکتر  ،کاکوجویباري
مژگان  ،ابراهیم پیشیاره
  فرهبد

دانشگاه 
  1392  پیام نور

آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان   11
  مدرسه تمریناتی براي مهد و: دبستانیپیش

دکتر مهدي 
 ،دستجردي کاظمی

  فرزانه دستجردي کاظمی

انتشارات 
  1392  مدرسه

انتشارات   اله راغبحجت  نارساخوانی و آموزش فراگیر  12
  1392  مدرسه

دکتر  ،مژگان فرهبد  مبانی یکپارچگی حسی  13
  ابراهیم پیشیاره

انتشارات 
  1393  مدرسه

روشهاي برخورد با اختالالت رفتاري   14
  کودکان

دکتر مهرناز 
  1393  تمدن پارس  آباديسعادت

  جلد کتاب فرزندپروري مثبت 6ترجمه   15
دکتر مهرناز 

آبادي، بنفشه سعادت
  عربانی، نرگس ایوبی

انتشارات 
  1393  بوي کاغذ

انتشارات   رضا متقیانی  توان ذهنیتربیت بدنی کودکان کم  16
  1393  مدرسه

دولتی در  - مشارکت بخش خصوصی  17
  مدیریت مدارس

محمدحسن دکتر 
  1393  آواي نور  حسنی

راهنماي معلم براي آموزش در مناطق   18
  زبانه دو

دکتر  گري اسمیت/
احمد رمضانی و 
  ساسان اسدپور

 انتشارات
بوي  بوکا / 

  کاغذ

زیر 
  چاپ

انتشارات   حجت اله راغب  هاي پیش تحصیلیمهارت  19
  1394  مدرسه
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سال   ناشر  مؤلف/مترجم  عنوان کتاب  ردیف
  نشر

راهنماي آزمون پیشرفت تحصیلی   20
انتشارات   حجت اله راغب  نوشتن پایه اول ابتدایی

  1394  مدرسه

انتشارات   حجت اله راغب  رفتار آشنایی با تحلیل کاربردي  21
  1394  بوکا / بوي کاغذ

انتشارات   رضا متقیانی  تحریک حسی  22
  مدرسه

زیر 
  چاپ

آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان   23
  مدرسه تمریناتی براي مهد و: دبستانیپیش

دکتر مهدي دستجردي 
کاظمی و فرزانه 
  دستجردي کاظمی

انتشارات 
  1394  مدرسه

 
  و داوريارزیابی  -8

  عنوان فعالیت  ردیف
  سال

  جمع
90  91  92  93  94  

  1  -  1  -  -  -  هاي پژوهشی طرح  1

  97  26  40  10  11  10  مقاالت علمی  2

مقاالت همایشها و کنفرانسهاي   3
  -  -  -  -  -  -  علمی

  45  8  9  9  9  10  پیشنهاده پژوهشی   4

  54  9  13  12  11  9  هاپایان نامه  5

هاي توسط اعضا هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده به بخش ايارائه خدمات مشاوره-9
  وپرورش ربط حوزه ستادي وزارت آموزشذي

  هاها، کمیسیونعضویت شوراها، کمیته
  سال  سازمان بهره بردار  موضوع همکاري  ردیف

  عضو کمیته پژوهشی   1
سازمان استعدادهاي 

  درخشان
1393-1394  

  94-93  ابتدایی  عضو کمیته پژوهشی   2

تهیه سرفصل درس اصالح رفتار دوره کارشناسی   3
  استثنایی

  1393  دانشگاه فرهنگیان
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   هاي پژوهشیهیأت علمی پژوهشکده بر طرحنظارت، راهنمایی و مشاوره اعضاء  -10

  عنوان فعالیت
  سال

  جمع
90  91  92  93  94  

  6    6  -  -  -  یافتههاي پژوهشی پایانطرح

  4  4    -  -  -  در دست اجراهاي پژوهشی طرح

هاي کارشناسی راهنمایی پایان نامه
  ارشد و دکترا

-  -  -  1  -  1  

هاي کارشناسی مشاور پایان نامه
  ارشد و دکترا

-  -  -  5  1  6  

  
  


