
 

  حرکتی -هاي حسی معلولیت هاي گروه پژوهشیکارنامه فعالیت

 سـعید  ،(ابوالفضـل سـعیدي درسنامه مددکار اجتماعی و روانپزشکی کـودك
  )1377جالل صدرالسادات،  سید ،زادهحسن
 آمـوزان دچـار آســیب ارزشـیابی مقـدماتی آمـوزش و پـرورش تلفیقـی دانش

  )1377زاده، شنوایی (سعید حسن
  1377براي کودکان استثنایی (زهرا رضوانی دهاقانی،  اشعارمجموعه(  
 زاده، سهیال مواد آموزشی کارگاره آموزشی آموزش فراگیر(سعید حسن

  )1377 ،خداوردیان، محبوبه فرهادي
 رسانی کشورهاي مختلف در زمینه راهنماي مراکز پژوهشی، آموزشی و اطالع

  )1378 ،المللکودکان استثنایی (روابط بین
 1378 زاده،برنامه تربیت شنوایی (سعید حسن(  
 ،شنوایی و آمـادگی تحصـیلی سـال تحصـیلی  ارزشیابی طرح سنجش بینایی

  )1378 ،علی شهرامی ،زاده(سعید حسن 78-1377
 1378(آلیس هوسپیان،  اي بر آموزش تلفیقیمقدمه(  
 1378 ،گاه(عبدالرسول رضا آموزش نابینایان و افراد داراي مشکل بینایی (  
  روش محاوره آموزش صرف و نحـو زبـان بـه کودکـان دچـار نقـص شـنوایی

  )1378اصغر کاکوجویباري، دکتر علی ،(آلیس هوسپیان
 اصـغر آموزي به شیوه طبیعی براي کودکـان دچـار نقـص شـنوایی (علـیزبان

  )1378کاکوجویباري، شروین شمالی، 
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 اسـتثنایی کشـور (شـهاب کسـکهآمـوزان آنالیز نظام آمارهاي ثبتـی دانـش، 
1379(  

 اصـغر کاکوجویبـاري، مجموعه مقاالت نظري و تحقیقـی دربـاره زبـان (علـی
1379(  

 1379( 1999آموزان معلول در مدارس عادي، یونسکو، دانش(  
   گزارش بازدید کارشناسان یونیسف از آموزش و پرورش اسـتثنایی در ایـران

  )1379 زاده، محبوبه فرهادي،(سعید حسن
  )1379مجموعه مقاالتی در زمینه معلولیت و آموزش تلفیقی(  
 محمدرضـا تـات، آلـیس  آمـوزان دیرآمـوزآموزش و پرورش تلفیقـی دانـش)

  )1379 هوسپیان،
 1379 ،زاده، اصغر مینایی(سعید حسن آزمون رشد زبان(  
  ،1380بررسی روش خواندن مقدم بر نوشتن (آلیس هوسپیان(  
 هـاي دوره زان تناسب دروس و ثمربخشـی مـواد درسـی و آمـوزشبررسی می

شـنوا) بینـا و ناشـنوا، نیمـه(نابینـا، نیمـه دوسالۀ تربیت معلم کودکان استثنایی
  )1380(محمد احمدپناه، 

  بررسی میزان دسترسی و استفاده از سمعک در مدارس ناشنوایان شهر تهران
  )1380(ناصر اکبرلو، 

 ها در مدارس ابتدایی استثنایی (احمد شنبهزي پنجسابررسی طرح بهینه
  )1380 مینا حسنی، ،پورعلی
 اصـغر آمـوزان کـم شـنواي تلفیقـی لی دانشعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصـی)

  )1380مینایی، علی اکبر ویسمه، 



 3 کارنامۀ پژوهشکده کودکان استثنایی

  نگرش و عملکرد والدین کودکان معلـول در زمینـۀ نیازهـا و  ،بررسی آگاهی
  )1380زاده، رضا متقیانی، سعید حسنتواناییهاي فرزندشان (

 ــپیان، علی ــیس هوس ــر (آل ــرورش فراگی ــوزش و پ ــفی آم ــانی فلس ــغر مب اص
  )1380کاکوجویباري، 

  ــه اول ابتــدایی (علــی اصــغر ــان فارســی در پای روشــهاي ســوادآموزي در زب
  )1380کاکوجویباري، 

 اصـغر مجموعه مقاالت راهبردهاي کالن اصالحات در آموزش و پرورش  (علی
  )1380کاکوجویباري، 

  ،1380کمک به آموزش خواندن و نوشتن (مژگان فرهبد(  
  ،آموزش و پرورش در بریتانیا (با تکیه بر آمـوزش فراگیـر) (آلـیس هوسـپیان

1380(  
  انطباق، تعیین اعتبار و روایی آزمون ادراك شنواییAPT/HI  براي افراد داراي

  )1380زاده، سنآسیب شنوایی به زبان فارسی (سعید ح
 1380 بان (فهیمه محمدي،احوال و دیدگاه جبار باغچه(  
 1381آموزان (آلیس هوسپیان، اختالالت زبان و گفتار در دانش(  
 ،1381کمک به رشد مهارتهاي حرکتی کودکان (مژگان فرهبد(  
 آموزي به شیوة محاوره: ویژة کودکان دچار آسیب شنوایی (زهرا رضـوانی زبان

  )1381 انی،دهاق
 حرکتی (نسخه بـازبینی شـده)  -انطباق و هنجاریابی آزمون مهارتهاي بینایی

  )1382(مژگان فرهبد، اصغر مینایی، 
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 ویلیامز براي افراد با آسیب بینـایی  -انطباق و هنجاریابی آزمون هوشی تهران
  )1382 (اصغر مینایی،

 بـا آسـیب بینـایی تحـرك افـراد  یـابی ومبانی نظري و راهنماي عملی جهت
  )1382 (محمد احمدپناه،

  برنامه آموزش شنوایی، گفتار و زبان به کودکان دچار آسـیب شـنوایی (ناصـر
  )1382 اکبرلو،

 مژگـان فرهبـد، توانبخشی مبتنـی بـر جامعـه و آمـوزش و پـرورش فراگیـر) 
1382(  

 1382 ماندگی ذهنی (آلیس هوسپیان، زبان در عقب(  
 ربیت معلم کودکان اسـتثنایی در رشـته آمـوزش و پـرورش ارزشیابی برنامه ت

 ،آمـوزان ناشـنوا و کـم شـنوا ( محمـد احمـدپناه، بهنـام بهـرادکودکان و دانش
1383(  

  ارزشیابی برنامه تربیت معلم کودکان اسـتثنایی در رشـته آمـوزش و پـرورش
  )1383 ،بینا (محمد احمدپناه، بهنام بهرادآموزان نابینا و کمکودکان و دانش

  ارزشیابی برنامه تربیت معلم کودکان اسـتثنایی در رشـته آمـوزش و پـرورش
  )1383 بهنام بهراد، ذهنی (محمد احمدپناه،توانآموزان کمکودکان و دانش

  جنسیت و موضوعات جنسی: راهنماي والدین و مربیان افراد با آسیب بینایی
  )1383(محمد احمدپناه،

 قسـمت اول (ابوالفضـل  -آمـوزش و پـرورش فراگیـر اي بـاز در مـورد پرونده
  )1383سعیدي، 

 در دست اقدام) ،برنامه گفتارخوانی براي کودکان ناشنوا (ناصراکبرلو  
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  درك و پاســخگویی بــه نیازهــاي کودکــان در کالســهاي فراگیــر (ابوالفضــل
  )1383 آبادي، رضا برادري،سعیدي، سوسن ضیایی نجف

 راي تــوسعه فـراگیـرســازي آمـوزش و پـرورش راهنماي تـربیت مــعلم بــ
  )1383 (ابوالفضل سعیدي،

  کتابچه راهنماي فرمهاي سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنبـاخ
)ASEBA1384 (اصغر مینایی، ): انطباق و هنجاریابی(  
 دبسـتانی در حیطـه هـاي دوره آموزشـی پـیشاهداف و شاخص هاي برنامـه

  )1384مت و رشد حرکتی (مژگان فرهبد، سال ،تندرستی جسمانی
 دبســتانی (محمــد ژه کودکــان نابینــاي پــیشاي ویتــدوین اهــداف مداخلــه

  )1384احمدپناه، 
 1388زاده، آموزش و توانبخشی کودکان ناشنوا (سعید حسن (  
 اي بر ادراك شنیداري و روانشناسی کودکان ناشنوا (ابوالفضل سعیدي، مقدمه

1384(  
 1384 نی در عقب ماندگی ذهنی (مژگان فرهبد،کاردرما(  
  شناسایی نشانگان آشر و کمک به افراد ناشنوا در سـازگاري بـا آن (ابوالفضـل

  )1384 سعیدي،
 بـا کودکـان ناشـنواي  هاي نخست: راهنماي کاراستانداردهاي کیفی در سال

  )1384هایشان (زهرا رضوانی دهاقانی، زیر دو سال و خانواده
 ذهنـی در بـدو تـوانلی ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان عادي و کـمطرح م

ورود به دبستان در حیطه تندرستی جسمانی، سالمت و رشد حرکتـی (مژگـان 
 ) 1385 ،فرهبد
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 ذهنـی در بـدو تـوانآمادگی تحصیلی کودکان عادي و کـم طرح ملی ارزیابی
 ،(ناصـر اکبرلـو زيبرقـراري ارتبـاط و سـوادآمو ،ورود به دبستان در حیطه زبان

1385(  
 ،1385 تربیت شنیداري کالمی (ناصر اکبرلو(  
 ابوالفضـل  قسـمت دوم–اي بـاز در مـورد آمـوزش و پـرورش فراگیـر پرونده)

  )1385،سعیدي
 1385 ،گرافیک براي کودکان نابینا (میرمحمد میرنسب( 
 اومان (-انطباق و هنجاریابی آزمون هوشی غیرکالمی اسنایدرSON_R(  اصـغر)

 )1386 مینایی،
 رزیــابی فضــاي آموزشــی کودکــان داراي نیازهــاي آموزشــی ویــژه و تــدوین ا

  در حال اجرا)(مژگان فرهبد، استانداردهاي فضاي آموزشی 
  مطالعه تطبیقی خـدمات آمـوزش و پـرورش کودکـان اسـتثنایی کشـورهاي

  در حال اجرا)مژگان فرهبد، منتخب جهان و ایران (
 اي و تحلیـل کـارکرد افتراقـی سـوالها (ذیري سـازهپسنجش مقایسـهDIF و (

آمـوزان ایـران در بین دانش 2007) آزمون علوم تیمز DTFهاي محتوایی (حیطه
  در دست اقدام)اصغر مینایی، و آمریکا (

 ) بررسی روایـی سـازه و کـارکرد افتراقـیDIF سـؤالهاي آزمونهـاي آمـادگی (
  دست اقدام)در اصغر مینایی، تحصیلی طرح سنجش (

 آمـوزان معلـول جسـمیرفتـاري در دانش -بررسی شیوع اختالالت عـاطفی- 
  در دست اقدام)اصغر مینایی، حرکتی (

 1386محمدحسن حسنی شلمانی، ( گیريسنجش و اندازه( .  
  در مراحل چاپ ،(محمدحسن حسنی شلمانیآمار توصیفی (  
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 چنـد ذهنـی و یتـوانهاي گروه پژوهشی کمکارنامه فعالیت
  معلولیتی

  آمـد دانـش آمـوزان اسـتثنایی از خانـه بـه مدرسـه (علـی  مشکالت رفت و
  )1376،رضا متقیانی ،شهرامی

 ذهنـی  مانـدةآمـوزان عقبارزشیابی مقدماتی از دورة مهارتهاي عمومی دانش
  )1377متقیانی،  رضا ،آموزشی پذیر (علی شهرامی

 رضـا  (از نوزادي تـا بزرگسـالی)ه ذهنی ماندتربیت بدنی براي کودکان عقب)
  )1378 ،علی شهرامی ،متقیانی

 مانده ذهنـی: راهنمـایی آموزان عقباي دانشهاي سنجش حرفهبررسی روش
مانـده ذهنـی (بهنـام بهـراد، علـی آمـوزان عقببراي سنجش غیررسـمی دانش

  )1378شهرامی، 
 ــان عقــب ــاطی کودک ــزایش مهارتهــاي ارتب ــازي در اف ــأثیر ب ــدهت ــی مان ذهن

  )1378 پذیر (علی شهرامی، فرحناز دشتی،آموزش
 آمـوزان دانشدر بـر هاي شناختی در پـردازش خودکـار و تالشتأثیر مداخله

  )1379 ،مانده ذهنی آموزش پذیر (علی شهرامی، رضا متقیانیعقب
 استفاده بهینه از نیروهاي توانبخشی در آموزش و پـرورش اسـتثنایی (بهنـام 

  )1379 ،ستجرديبهراد، مهدي د
 آموزان عقب مانـده ذهنـی هاي حرکتی پایه در دانشبررسی مشکالت مهارت

 )1379 ،آموزش پذیر شهر تهران (مهدي دستجردي، بهنام بهراد
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  بررسی محتواي کتاب درسی علـوم (پایـه اول) کودکـان کـم تـوان ذهنـی و
ه واشـقانی مقایسه آن با کتاب درسی علوم (پایـه اول) کودکـان عـادي (ماشـاال

  )1379،فراهانی
  علـی شـهرامی، رضـا  سـاله 7آزمون غربالگري آمـادگی تحصـیلی کودکـان)

  )1380متقیانی،
  تـوان ذهنـی بررسی تأثیر محتواي آموزشی بـر زنـدگی روزمـره کودکـان کم

  )1380(بهنام بهراد، 
  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکـان معلـول در زمینـۀ نیازهـا و

  )1380زاده، رضا متقیانی، اییهاي فرزندشان (سعید حسنتوان
 ــان عقب ــان کودک ــار و زب ــاي گفت ــی ویژگیه ــدي بررس ــی (مه ــدة ذهن مان

  )1380دستجردي،
 اجتمـاعی در کودکـان  -بررسی روشهاي سنجش پردازش اطالعات شـناختی

مهـدي  ،توان ذهنی و رابطـه آن بـا سـازگاري اجتمـاعی آنهـا (بهنـام بهـرادکم
  )1381دي،دستجر

 1381(بهنام بهراد، آموزي به دانش آموزان کم توان ذهنیحرفه(  
 توان ذهنی از دیـدگاه آموزان کمجنسی در دانش -شناسایی مشکالت رفتاري

  )1384مدرسه و خانواده  (رضا متقیانی،  ياولیا
 ابتـدایی ایـران  آموزاندانش گیرشناسی اختالالت یادگیري در همه فراتحلیل

  ) 1384ام بهراد، (بهن
 پرورش خردسـاالن گیر متناسب با رشد در آموزش و کالس درس آموزش فرا

  ) 1384(رضا متقیانی، 
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 دبستانی در حیطه رشـدي هاي دوره آموزشی پیشاهداف و شاخصهاي برنامه
 )1384،(رضا متقیانی شناخت و دانش عمومی

 نی در حیطه رشـدي دبستاهاي دوره آموزشی پیشاهداف و شاخصهاي برنامه
 )1384،(آلیس هوسپیان برقراري ارتباط و سوادآموزي ،زبان
 دبستانی در حیطه رشدي هاي دوره آموزشی پیشاهداف و شاخصهاي برنامه

  )1384،( بهنام بهراد هیجانی -اجتماعی
 توان ذهنی؛ ویرایش دوم آموزان کماي دانشبررسی روشهاي سنجش حرفه

 ) 1384تهران (بهنام بهراد،
  استانداردهاي مهارتهاي زبـانی در فارسـی از پایـه آمـادگی تـا دیـپلم (رضـا

 ) 1385متقیانی، 
 ذهنـی در بـدو تـوانطرح ملی ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان عادي و کـم

 ) 1385 ،ورود به دبستان در حیطه شناخت و دانش عمومی (رضا متقیانی
 ذهنـی در بـدو تـوانن عادي و کـمطرح ملی ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکا

  ) 1385 ،هیجانی (بهنام بهراد-ورود به دبستان در حیطه رشدي اجتماعی 
  .فربد دستجردي و مهدي پرسش و پاسخ در لکنت تهران: انتشارات رشد

  .1385،چاپ دوم، 1380چاپ اول، .مفیدي
  ،مهدي مقابله با لکنت: سرگذشت یک لکنتی، تهران: انتشارات رشد

  .1387چاپ اول،  ،جردي و همکاراندست
  استانداردهاي محتوایی مهارتهاي زبانی (گوش دادن، صحبت کردن، خوانـدن

سـازمان آمـوزش و پـرورش بـه سـفارش  و نوشتن) از پایـۀ آمـادگی تـا دیـپلم.
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بهنــام بهــراد؛ رضــا متقیــانی؛ نوشــین جمشــیدي؛ مهــدي ( اســتثنایی کشــور
 ) 1385دستجردي، 

 توانی خفیف در دورة خواندن براي کودکان داراي کم سازیها درمتناسب
(بهنام بهراد،  سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به سفارش ابتدایی.
1385  ( 

 توانی خفیف در دورة براي کودکان داراي کم سازیها در نوشتنمتناسب
 ) 1386( سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به سفارش ابتدایی.

 ۀ تطبیقی توصیفی آموزش و پرورش ویژه در کشورهاي توسعه یافته مطالع
سازمان آموزش و  به سفارش) (کشورهاي اتحادیۀ اروپا، امریکا، کانادا و ژاپن

 ) 1385پرورش استثنایی کشور (بهنام بهراد، 
  .سازمان به سفارش استانداردهاي محتوایی ریاضیات از پایۀ آمادگی تا دیپلم

 ) 1386 ،ساسان اسدپور ،استثنایی کشور (بهنام بهرادآموزش و پرورش 
 توانی خفیف آموزان داراي کمسازیها در آموزش ریاضیات براي دانشمتناسب

در دورة ابتدایی (به سفارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور) (بهنام 
   ) 1386بهراد؛ ساسان اسدپور 
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هـاي یـادگیري و هاي گروه پژوهشـی ناتوانیکارنامه فعالیت
  اختالالت رفتاري

 مانـدگی ذهنـی، حیطـه حیطـۀ عقب( خالصه تحقیقات کودکان و نوجوانـان
  )1377اختالالت یادگیري)   (الهه محمداسماعیل، حیطه ناشنوا و حیطه نابینا، 

 حرکتی، حیطه  -(حیطه معلولین حسی خالصه تحقیقات کودکان و نوجوانان
  )1377 ،اسماعیل(الهه محمد اختالالت رفتاري)

 الهـه محمداسـماعیل،  ارزشیابی مقدماتی طرح ناتوانیهـاي خـاص یـادگیري)
1377(  

 بخشـی و آمـوزش نیازسنجی وضعیت تشخیص، جـایگزینی، پیشـگیري، توان
  )1377آموزان استثنایی (فرهاد کریمی، الهه محمداسماعیل، دانش
 هـه محمداسـماعیل، (ال مـتانطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایـران کـی

1378(  
 ــان عقب ــه اول کودک ــی پای ــاب ریاض ــیابی کت ــیارزش ــده ذهن ــه  مان (اله

  ) 1378محمداسماعیل، طاهره سیدي، 
 ــان عقب ــه دوم کودک ــی پای ــاب ریاض ــیابی کت ــیارزش ــده ذهن ــه  مان (اله

  )1378 ،محمداسماعیل، فخرالسادات یوسفی طبایی
 ــان عقب ــوم کودک ــه س ــی پای ــاب ریاض ــیابی کت ــه ارزش ــی (اله ــده ذهن مان

  )1378 ،محمداسماعیل، طاهره سیدي
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 الهــه  مانــده ذهنــیارزشــیابی کتــاب ریاضــی پایــه چهــارم کودکــان عقب)
  )1378محمداسماعیل، 

 الهـه محمـد  مانـده ذهنـیارزشیابی کتاب ریاضی پایه پنجم کودکـان عقب)
  )1378 ،اسماعیل

 ــان عقب ــه اول کودک ــی پای ــاب فارس ــیابی کت ــدهارزش ــه  مان ــی (اله ذهن
  )1378 ،محمداسماعیل، فخرالسادات یوسفی طبایی

 ــان عقب ــه دوم کودک ــی پای ــاب فارس ــیابی کت ــه ارزش ــی (اله ــده ذهن مان
  )1378 ،محمداسماعیل، طاهره سیدي

 ــان عقب ــوم کودک ــه س ــی پای ــاب فارس ــیابی کت ــیارزش ــده ذهن ــه  مان (اله
  )1378 ،محمداسماعیل، فخرالسادات یوسفی طبایی

 ــاب فارســی پایــه چهــارم کودکــان عقبارزشــیاب ــده ذهنــیی کت (الهــه  مان
  )1378محمداسماعیل، 

 ــان عقب ــنجم کودک ــه پ ــاب فارســی پای ــیارزشــیابی کت ــده ذهن ــه  مان (اله
  )1378 ،السادات یوسفی طباییمحمداسماعیل، فخر

 هاي فرزنـدپروري مـادران کودکـان داراي اخـتالالت بررسی و مقایسه شـیوه
 ،، وسواس و مادران کودکان عادي (مرجـان فرضـی گلفزانـیافسردگی، اضطراب

  )1379 ،فاطمه رئوفیان مقدم، هاجر عسگري مقدم
 رفتـاري (سـیمین  آمـوزان داراي مشـکالتارزیابی عملکردي رفتـار در دانش

  )1379 ،بشاورد
 مژگـان رمضـانی نارسـاآموزان حسابهاي ترمیمی در فراگیري دانشبرنامه)، 

1379(  
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  1379 ،آموزان( الهه محمداسماعیلخودکنترلی رفتار به دانشآموزش(  
  بررسی تحـول حسـاب نارسـایی (اخـتالل ویـژه اکتسـاب حسـاب) (مژگـان

  )1380رمضانی،
 اسـماعیل ( آموزان داراي مشکالت یـادگیري و رفتاري(دوجلـد)آموزش دانش

  )1380،بیابانگرد، محمدرضا نائینیان
 ن نقاط برش اختاللهاي پرسشنامه عالئـم مرضـی بررسی اعتبار، روایی و تعیی

ساله مـدارس ابتـدایی و راهنمـایی  6-14آموزان ) بر روي دانشCSI-4کودکان (
  )1380 ،شهر تهران (الهه محمداسماعیل

 السادات موسـويتأثیر آموزش راهبرد خودگردانی کودکان پرخاشگر (حکیمه، 
1380(  

 سـاله تهـران  6-18توان ذهنی ن کمآموزاخونی فقر آهن در دانشبررسی کم
  )1380 ،(سیدمصطفی نچواك

 هاي چهارم و پنجم مدارس آموزان پایهنارسایی در دانشبررسی شیوع حساب
  )1380ابتدایی شهر تهران (مژگان رمضانی، 

 ــه ــرورش دانشارزشــیابی از برنام ــوزش و پ ــوزان داراي اخــتالالت هاي آم آم
  )1380رفتاري (سیمین بشاورد، 

  6-18آمـوزان اي دانشبین وضعیت تحصیلی با وضعیت تغذیهبررسی ارتباط 
  )1380،(سید مصطفی نچواك مانده ذهنی شهر تهران ساله عقب

 الهه محمداسماعیل،کودکان مبتال به اختالل رفتاري ( بازي درمانی دردرمان 
1381(  

  ،1383اضطراب ریاضی و راههاي غلبه بر آن (سیمین بشاورد(  
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 1383 مصطفی نچواك،(سید ناهنجاریهاي متابولیکی در سندرم داون(  
 ) برنامه آموزش فردي شدهIEP1384، ) (مژگان رمضانی(  
 الـه هـاي ابتـدایی (حجتاختالالت عاطفی و ناتوانیهـاي یـادگیري در کالس

  )1384راغب، 
  انطباق و هنجاریابی طرحTONI-3  ،1384(الهه محمداسماعیل(  
 دبستانی (سید مصطفی نچواك، زیر چاپ)ذیه و بهداشت در پیشایمنی تغ  
 دبستانی در حیطه رشديهاي دوره آموزشی پیشاهداف و شاخصهاي برنامه: 

  )1384،اله راغبرویکردها به یادگیري (حجت
 الـه راغـب، راهنماي آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی (حجت

1384(  
 ذهنــی تــوانادگی تحصــیلی کودکــان عــادي و کــمطــرح ملــی ارزیــابی آمــ

  )1386 ،اله راغب(حجت دبستانی در حیطه رویکردها به یادگیريپیش
 اله راغب، ریر چاپ)نارساخوانی و آموزش فراگیر (حجت  
 اله راغب، زیر چاپ)مهارتهاي پیش تحصیلی (حجت  
 ویکردهـا هاي حیطۀ راي بر رشد شاخصبررسی اثربخشی راهبردهاي مداخله

الـه راغـب، دبسـتانی (حجتتـوان ذهنـی پیشآمـوزان کمري در دانشیبه یادگ
1388(  

  حل مشکالت انضباطی و مدیریت کـالس (ساسـان اسـدپور، احمـد رمضـانی
  )1389واسوکالیی، 
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منتشر شـده توسـط اعضـاي هیـأت علمـی فارسی مقاالت 
  پژوهشکده کودکان استثنایی

 تحلیـل رابطـه خصـومت و خشـم بـا  ) 1377اله (بهراد، بهنام؛ رستگاري، ید
  2و1، شماره  5پژوهشهاي روانشناختی، دوره  ،شدت انسداد عروق کرونر قلب

 ) سندرم روبین اشتاین (سندرم 1378فرهبد، مژگان(Taybi  ( نشـریه انجمـن
  5-9،ص  19کاردرمانی ایران ، شماره 

 ) اي وضعیت تغذیـه) ارتباط وضعیت تحصیلی با 1380نچواك، سید مصطفی
ودکـان توان ذهنی شهر تهـران، فصـلنامه پـژوهش در حیطـه کآموزان کمدانش

  سال اول 1استثنایی، شماره 
 انطبـاق و هنجاریـابی آزمـون رشـد 1380اصغر ( ،مینایی ؛سعید ،زادهحسن (

فصـلنامه پـژوهش ) براي کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش اول TOLD: 3زبان 
  سال اول 1ستثنایی، شماره ودکان ادر حیطه ک

 ) توانی ذهنـی فرزنـد بـر بهداشـت روانـی  تأثیر کم ) 1380احمدپناه، محمد
  سال اول 1ودکان استثنایی، شماره فصلنامه پژوهش در حیطه ک ،خانواده

 فلسفه آمـوزش و پـرورش 1380اصغر (کاکوجویباري، علی؛ هوسپیان، آلیس (
  سال اول 1کان استثنایی، شماره ودفراگیر، فصلنامه پژوهش در حیطه ک
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 انطبـاق و هنجاریـابی آزمـون رشـد 1380اصغر ( ،مینایی ؛سعید ،زادهحسن (
فصـلنامه پـژوهش ) براي کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش دوم TOLD: 3زبان 

  سال اول 2در حیطه کودکان استثنایی، شماره 
 ثیر آموزش راهبـرد ) تأ1380( محمداسماعیل، الهه ؛الساداتموسوي، حکیمه

خودگردانی بر کاهش رفتارهاي پرخاشگرانۀ کودکان فصلنامه پژوهش در حیطه 
  سال اول 2کودکان استثنایی، شماره 

 1380(احمـد پژوه، بهالهه؛ حجازي، محسن؛ شکوهی یکتا،  ؛بشاورد، سیمین (
فراشناختی (روش خودآمـوزي) بـر علمکـرد  -تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی

تـوان ذهنـی، فصـلنامه پـژوهش در حیطـه آمـوزان کمأله ریاضی دانشحل مس
  سال اول ،2کودکان استثنایی، شماره 

 گیري مفهـوم اي شـکلبررسی مقایسه )1380( پور، احمدعلی ؛هاشمی، تورج
ودکـان فصـلنامه پـژوهش در حیطـه ک ،در کودکان ناشنوا و شنواي شهر تبریـز

  سال اول 2استثنایی، شماره 
 هــاي دورة ) بررســی تناســب و ثمربخشــی آموزش1381پناه، محمــد (احمـد

دوسالۀ تربیت معلم رشتۀ نابینا و نیمه بینا، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکـان 
  .سال دوم ،3استثنایی، شماره 

 بررسی کم خونی فقر آهـن در 1381( محسن، مداح ؛نچواك، سید مصطفی (
  سال دوم 3استثنایی، شماره  دکانآموزان، فصلنامه پژوهش در حیطه کودانش
 سـاخت آزمـون غربـالگري آمـادگی 1381متقیـانی، رضـا ( ؛شهرامی، علـی (

ساله، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شـماره  6تحصیلی کودکان 
  سال دوم ،4
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 عوامـل مـؤثر بـر 1381زاده، سعید( حسن ؛ویسمه، علی اکبر ؛مینایی، اصغر (
فصلنامه پـژوهش در حیطـه  ،آموزان کم شنواي تلفیقینشپیشرفت تحصیلی دا

  سال دوم 4کودکان استثنایی، شماره 
 هـاي دورة دو ) بررسی تناسب و ثمر بخشـی آموزش1381( احمدپناه، محمد

 ،التحصـیالنسالۀ تربیت معلـم در رشـتۀ ناشـنوا و نیمـه شـنوا از دیـدگاه فارغ
  سال دوم 5ماره در حیطه کودکان استثنایی، ش فصلنامه پژوهش

 ــی ــاشــهرامی، عل ــانی رض ــه1381( ؛ متقی ــأثیر مداخل ــر ) ت ــناختی ب هاي ش
توان ذهنـی آمـوزش پـذیر  فصـلنامه آموزان کمبر دانشخودکار و تالشپردازش

  سال دوم 5پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 
 ) آمــوزان ) میــزان شــیوع حســاب نارســایی در دانش1381رمضــانی، مژگــان
هاي چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران، فصلنامه پژوهش در حیطـه یهپا

  سال دوم 5کودکان استثنایی، شماره 
 یسۀ اضطراب ریاضی در ا) مق1381(مرجان فرضی گلفزانی،  بشاورد، سیمین؛

آموزان حساب نارسا و عادي مدارس ابتدایی شهر تهران، فصلنامه پژوهش دانش
  سال دوم 3در حیطه کودکان استثنایی، شماره 

 مقایسۀ حافظۀ کوتاه مـدت 1381فرضی گلفزانی، مرجان ( ؛مژگان ،رمضانی (
کـان آموزان حساب نارسـا و عـادي، فصـلنامه پـژوهش در حیطـه کوددر دانش

  سال دوم 3استثنایی، شماره 
 خوانـدن «) بررسـی روش 1381( ؛ هوسپیان، آلـیساصغرکاکوجویباري، علی

فصـلنامه پـژوهش در حیطـه ، در سـوادآموزي بـه نوآمـوزان» مقدم بـر نوشـتن
  سال دوم 4کودکان استثنایی، شماره 
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 وایـی ) بررسی مقدماتی اعتبار و ر1381پور، احمد (علی ؛محمداسماعیل، الهه
) CSI-4هـاي پرسشـنامه عالئـم مرضـی کودکـان (و تعیین نقـاط بـرش اختالل

  سال دوم 5فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 
 انطباق و هنجاریـابی آزمـون 1381هومن، حیدرعلی ( ؛محمداسماعیل، الهه (

 6ودکان اسـتثنایی، شـماره مت،  فصلنامه پژوهش در حیطه کریاضی ایران کی
  سال دوم

 ) آمـوزان هاي حرکتی پایه در دانش) بررسی مهارت1381دستجردي، مهدي
سـال  6ودکان اسـتثنایی، شـماره کم توان ذهنی، فصلنامه پژوهش در حیطه ک

  دوم
 ) توصــیف برخــی ویژگیهــاي نحــوي در گفتــار 1381دســتجردي، مهــدي (

سـتثنایی، کـان افصـلنامه پـژوهش در حیطـه کود ،توان ذهنـیآموزان کمدانش
  ، سال دهم35شماره 

 بررسی میزان دسترسی به سـمعک و 1381( زاده، سعیدحسن ؛اکبرلو، ناصر (
آموزان مدارس ناشنوایان شهر تهران،  فصـلنامه پـژوهش استفاده از آن در دانش

  سال دوم 5در حیطه کودکان استثنایی، شماره 
 ــاورد، ســیمین زش و پــرورش هاي آمــو) ارزشــیابی از برنامــه1382(  بش

ودکــان آمـوزان داراي اخــتالالت رفتـاري، فصــلنامه پـژوهش در حیطــه کدانش
  سال سوم 7استثنایی، شماره 

 بررسی سالمت روانی 1382( الساداتموسوي، حکیمه ؛محمداسماعیل، الهه (
آموزان مبتال بـه اخـتالالت رفتـاري، فصـلنامه پـژوهش در حیطـه مادران دانش

  سال سوم 8 هکودکان استثنایی، شمار
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 توانبخشـی مبتنـی بـر جامعـه و آمـوزش و پـرورش  )1382( فرهبد، مژگـان
  سال سوم 8ودکان استثنایی، شماره فراگیر، فصلنامه پژوهش در حیطه ک

  )آمـــوزان تحلیـــل خطاهـــاي محاســـباتی دانش )1382رمضـــانی، مژگـــان
سال  10و  9استثنایی، شماره  نارسا، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکانحساب

  سوم
  ) آمــوزان هــاي گفتــار و زبــان دانش) ویژگی1382دســتجردي، مهــدي

 10و  9اسـتثنایی، شـماره  ذهنی، فصلنامه پژوهش در حیطـه کودکـانتوانکم
  سال سوم

 ) شـناختی چیسـت؟، ) آگـاهی واج1382دستجردي، مهدي؛ سلیمانی، زهـرا
  ششمسال  22ودکان استثنایی شماره فصلنامه پژوهش در حیطه ک

 هــاجر عســگري؛ رئوفیــان، فاطمــه ؛محمداســماعیل، الهــه ؛فرضــی، مرجــان ،
ــیوه1382( ــۀ ش ــتالالت ) مقایس ــان داراي اخ ــادران کودک ــدپروري م هاي فرزن

افسردگی، اضطرابی و وسواس فکري و عملی با مادران کودکان عادي، فصـلنامه 
  سال سوم 10و  9پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 

 ارتباط فقر آهن بـا پیشـرفت 1382(  رضایی، منصور ؛ك، سیدمصطفینچوا (
توان ذهنی شهر تهـران، فصـلنامه پـژوهش در حیطـه آموزان کمتحصیلی دانش

  سال سوم ،7ودکان استثنایی، شماره ک
 آسیب بینایی و فرایند تحول کودکان از بدو تولـد 1383محمد (  ،احمدپناه (

، فصــلنامه پــژوهش در حیطــه کودکــان ســالگی: یــک مطالعــه مــروري 12تــا 
  سال چهارم،  14تا   11استثنایی، شماره 
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 بررسـی مقـدماتی روایـی و پایـایی 1383هادیـان، مینـا (  ؛الهراغب، حجت (
آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی، فصـلنامه پـژوهش در حیطـه 

  سال چهارم،  14تا   11نایی، شماره کودکان استث
  ،انطبـاق و هنجاریـابی نسـخه بـازبینی  )1383؛ مینایی، اصغر (مژگانفرهبد

فصلنامه علمـی پژوهشـی توانبخشـی  ،حرکتی –هاي بینایی شده آزمون مهارت
  شماره شانزدهم و هفدهم ،سال پنجم

 تعیین روایی و اعتبار آزمون 1384( سلیمانی، زهرا ؛دستجردي، مهدي (
 1ل نهم، شماره جلۀ روانشناسی، ساآگاهی واجشناختی، م

 هاي روانسـنجی آزمـون پیشـرفت تحصـیلی ) ویژگی1384اله ( راغب، حجت
کان اسـتثنایی، شـماره نوشتن پایه اول ابتدایی، فصلنامه پژوهش در حیطه کود

  ، سال پنجم 16
  1384(نچواك، سید مصطفی( Mitochondrial dysfunction in Down's syndrome 

  ،  سال پنجم16استثنایی، شماره  دکانفصلنامه پژوهش در حیطه کو
  ) بررسی و مقایسه رشد اخالقی نوجوانان عـادي 1384محمداسماعیل، الهه (

و داراي اختالل سلوك، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکـان اسـتثنایی، شـماره 
  سال پنجم ،15
  ) میـزان آگـاهی بهداشـتی مربیـان 1384نچواك، مصطفی، هادیـان، مینـا (

کز آموزش استثنایی، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، بهداشت مرا
  سال پنجم ،15شماره 
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 استانداردسـازي 1384هومن، حیـدرعلی (  ؛احمدپناه، محمد ؛مینایی، اصغر (
آزمون هوشی ویلیامز براي افراد دچار آسیب بینایی، فصلنامه پژوهش در حیطه 

  سال پنجم ،16کودکان استثنایی، شماره 
 انطباق و هنجاریابی آزمـون هـوش غیرکالمـی 1384داسماعیل، الهه (محم (

TONI-3 سال پنجم ،16، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره  
 پـژوهش ) تئوري ذهن در کودکان ناشنوا، فصـلنامه1384زاده، سعید (حسن 
 سال پنجم ،16حیطه کودکان استثنایی، شماره  در
 ) ذهنی تـوانسـازي کودکـان کم) محتواي آموزشی و آماده1384بهراد، بهنام

پذیر در زمینه مهارتهاي زنـدگی مسـتقل از دیـدگاه معلمـان و والـدین، آموزش
  سال پنجم ،17فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، شماره 

 ) انطباق و استاندارد سازي آزمـون غیـر کالمـی هـوش 1384مینایی، اصغر (
سال: یک مطالعـه مقـدماتی ، فصـلنامه  5/2 -7مان براي کودکان او –اسنایدرز 

  سال پنجم، 17پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، شماره 
 بررسی عملیات ردیـف کـردن در کودکـان 1384اصغر (کاکوجویباري، علی (

  سال پنجم ،17ناشنوا، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، شماره 
 ) آمـوزان ) فراتحلیل شـیوع ناتوانیهـاي یـادگیري در دانش1384بهراد، بهنام

سـال  ،18ابتدایی ایران، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنائی، شـماره 
 پنجم
 ) انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتـاري کـودك آخنبـاخ، 1385مینایی، اصغر (

پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم، فصلنامه پژوهش در حیطـه کودکـان 
  سال ششم ،19تثنائی، شماره اس
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 ) مطالعه ساختار عاملی فرم گـزارش معلـم آخنبـاخ بـا 1385مینایی، اصغر (
فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنائی، استفاده از تحلیل عاملی تأییدي، 

  سال ششم،  21شماره 
  ،هداوندخانی، فاطمه؛ بهرامی، هادي؛ بهنیا، فاطمه؛ فرهبـد، مژگـان؛ صـالحی

ــایی1385د (مســعو ــارچگی بین ــا دســت نویســی در  -) رابطــۀ یکپ ــی ب حرکت
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در حیطۀ کودکـان  ،توان ذهنیآموزان کمدانش

  4م، شماره استثنایی، سال شش
 ــد ــا،  ؛احمــدپناه، محم ــر 1386 (پراکــاش پاکادانای ــروري ب ) نارســاخوانی: م

 ، 25ن اسـتثنایی، شـماره پژوهشهاي اخیر، فصلنامه پژوهش در حیطـه کودکـا
  سال هفتم

 چهره؛ افــروز، غالمعلــی؛ حجــازي، الهــه زاده، ســعید؛ محســنی، نیــکحســن
) تحول شناختی کودکان ناشنوا براساس نظریه ذهن، فصـلنامه پـژوهش 1386(

  ،سال هفتم 23در حیطه کودکان استثنایی، شماره 
 ) ،هاي مرضـی نشـانه ) انطباق و هنجاریابی سیاهه1386محمداسماعیل، الهه

فصلنامه پژوهش در حیطـه کودکـان اسـتثنایی، ) CSI-4کودك ویرایش چهارم (
  سال هفتم،  23شماره 

  ) آموزان با آسـیب شـنوایی ) مقایسه ادراك شنوایی دانش1386اکبرلو، ناصر
در دبستانهاي ناشنوایان و عادي، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 

  هفتم، سال  23شماره 
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 هـاي روانسـنجی سـیاهۀ ارزیـابی آمـادگی ) ویژگی1386الـه ( راغب، حجت
فصـلنامه  ،دبسـتانی در حیطـۀ رویکردهـا بـه یـادگیريتحصیلی کودکـان پیش

  ، سال هفتم 25پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 
  ،هداوندخانی، فاطمه؛ بهرامی، هادي؛ بهنیا، فاطمه؛ فرهبـد، مژگـان؛ صـالحی

ــع ــاط دست) 1386( ودمس ــت در دانشارتب ــس حرک ــا ح ــی ب ــوزان نویس آم
ذهنی. فصلنامه علمی پژوهشی پـژوهش در حیطـۀ کودکـان اسـتثنایی، توانکم

 ، سال هفتم23شماره 
 یملو ، مسعود؛ مانـدنی، حسین؛ فرهبد، مژگان؛ کرماندنی، بتول؛ سازمند، علی

حرکتـی  -رچگی بینـاییتأثیر مـداخالت کاردرمـانی بـر یکپـا) 1386(ماشاءاله 
فصلنامه علمـی پژوهشـی پـژوهش در حیطـۀ  ،کودکان با اختالل ویژة یادگیري

  ، سال هفتم26شماره کودکان استثنایی، 
  ،هداوندخانی، فاطمه؛ بهرامی، هادي؛ بهنیا، فاطمه؛ فرهبـد، مژگـان؛ صـالحی

فصـلنامه  ،تـوان ذهنـیآمـوزان کمالگوي گرفتن قلـم در دانش) 1386( مسعود
  27ان استثنایی، سال هشتم، شماره علمی پژوهشی پژوهش در حیطۀ کودک

 ) ــایی، اصــغر ــؤالهاي  )1386مین ــاملی س ــذیري ســاختار ع بررســی تغییرناپ
پژوهش در حیطۀ کودکـان اسـتثنایی، ، سندرمی پرسشنامه خودسنجی آخنباخ

1 ،60-45  
 ) هـوش  ) انطباق و استانداردسـازي آزمـون غیـر کالمـی1386مینایی، اصغر

: گـزارش پایـانی. فصـلنامه   (SON-R)سـال5/2-7اومان براي کودکان  -اسنایدرز 
   61-98، 9نشگاه عالمه طباطبایی، روانشناسی و علوم تربیتی دا
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 ) بررســی تغییــر ناپــذیري ســاختار عــاملی ســؤالهاي  )1386مینــایی، اصــغر
 فصـلنامه پـژوهش در حیطـه کودکـان ،سندرمی پرسشنامه خودسنجی آخنباخ

  ، سال هفتم23شماره استثنایی، 
 ) ــایی، اصــغر ــاقی  )1386مین ــار انطب ــاس رفت ــاملی مقی بررســی ســاختار ع

ــل،ABS-RC:2بزرگســاالن ( ــک تحلی ــ ): ی ــژوهش در حیطــه کودک ان فصــلنامه پ
  ، سال هفتم53استثنایی، شماره 

 سـنجی سـیاهۀ ارزیـابی آمـادگی هـاي روانویژگی )1386الـه (راغب، حجت
دبسـتانی در حیطـۀ رویکردهـا بـه یـادگیري، فصـلنامه ان پیشتحصیلی کودکـ

  سال هفتم،  25پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، شماره 
 ؛ مانـدنی، حسین؛ فرهبد، مژگان؛ کریملو ، مسعودماندنی، بتول؛ سازمند، علی

حرکتـی  –تأثیر مـداخالت کاردرمـانی بـر مهارتهـاي بینـایی ) 1386(ماشاءاله 
ختالل ویـژة یـادگیري در مقطـع ابتـدایی ، فصـلنامۀ پژوهشـی کودکان داراي ا

   44-50توانبخشی ، دورة هشتم/ شمارة دوم/ ص 
  ،هداوندخانی، فاطمه؛ بهرامی، هادي؛ بهنیا، فاطمه؛ فرهبد، مژگان؛ صالحی

رابطۀ تحلیل فضایی با دست نویسی در دانش آموزان کم توان ) 1386( مسعود
 69شی توانبخشی ، دورة هشتم/ شمارة دوم/ صذهنی شهر ري، فصلنامۀ پژوه

– 63  
  ،هداوندخانی، فاطمه؛ بهرامی، هادي؛ بهنیا، فاطمه؛ فرهبـد، مژگـان؛ صـالحی

ارزیابی دست نویسی دانش آموزان کم توان ذهنی: معرفی یـک ) 1386( مسعود
  45 – 53ابزار، فصلنامۀ پژوهشی توانبخشی ، دورة هشتم/ شمارة سوم/ ص 
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 ،بررسـی سـاختار عـاملی سـواالت سـندرمی ســیاهه ) 1387اصـغر ( مینـایی
دانشـگاه عالمـه ، فصـلنامه روانشناسـی و علـوم تربیتـی،   (CBCL)رفتاري کودك

  93-114،  7، طباطبایی
 ) بررسی ارتباط آگاهی واجی و سـرعت نامیـدن ) 1388دستجردي، مهدي

ــران، ف ــهر ته ــدایی ش ــه اول ابت ــدن در پای ــره خوان ــا نم ــار ب ــلنامه خودک ص
  2و1، شماره 18دوره  ،شناسیشنوایی

 حرکتـی در  -ارزیـابی سـن بینـایی) 1388( ماندنی، بتـول؛ فرهبـد، مژگـان
آموزان با نارساییهاي یادگیري ویژه. فصلنامه علمی پژوهشـی پـژوهش در دانش

  31کان استثنایی، سال نهم، شماره حیطۀ کود
 ش مخچـه در نارسـاخوانی. ) مروري بر نقـ1388، احمد (واسوکالیی رمضانی

  سال نهم،  33فصلنامه پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، شماره 
 )حرکتی در  -اردرمانی و مهارتهاي ادراکی) ک1388فرهبد، مژگان و همکاران

، 94-93اسـتثنایی، شـماره  ماهنامـه تعلـیم و تربیـت ،اختالالت ویژه یادگیري
  مهر و شهریور

 توصـیف زبـان 1389، احمـد (واسوکالیی مضانیر ؛بیک تفرشی، آتوسارستم (
فصـلنامه  ،پـذیرتـوان ذهنـی آمـوزشآموزان کمشناختی خطاهاي امالیی دانش

  سال دهم، 36پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، شماره 
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هاي آموزشی برگزار شده توسط اعضاي هیأت علمی کارگاه
 پژوهشکده کودکان استنثنایی

  

 هاي اصـالح رفتـار (سـیمین شناخت اختالالت رفتاري سبب شناسی و روش
  بشاورد، بندرعباس)

 14 سازي کالس درس و مدرسـه بـراي معلمـان در کارگاه راهبردهاي فراگیر
مرکزي، تهران، آذربایجان شرقی به منظور  ،گیالن، اصفهان، کردستاناستانهاي 

   )آزمایش میدانی محتواي ترجمه شده براي کارگاه مزبور (ابوالفضل سعیدي
 بنـدر  -شناخت اخـتالالت یـادگیري در اسـتان هرمزگـان (سـیمین بشـاورد

  عباس)
 2 وزش و ریزي آموزشـی بـه منظـور توسـعه فراگیـر سـازي آمـکارگاه برنامه

پرورش براي مدیران و معاونان و کارشناسان مسئول سازمان آمـوزش و پـرورش 
  تهران)  ،ها (ابوالفضل سعیديکودکان استثنایی در حوزة ستادي و استان

  تن از معلمان و  24کارگاه ملی توسعه فراگیرسازي آموزش و پرورش براي
ن (ابوالفضل کارشناسان آموزش و پرورش کودکان معلول کشور افغانستا

  سعیدي، کابل)
  ابوالفضــل  2و  1تـأمین مـدرس توسـعه آمــوزش تلفیقـی و فراگیـر سـطوح)

  تهران) ،سعیدي
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 اصغر مینایی، تهران) ،زادهآموزش رشد زبان (سعید حسن  
 (الهه محمد اسماعیل، تهران) آزمون کی مت  
 محمـد احمـدپناه، رضـا متقیـانی توان ذهنـیبهداشت جنسی کودکان کم) ،

  تهران)
 2  کارگاه ملی تربیت مـدرس بـراي توسـعه فراگیرسـازي آمـوزش و پـرورش

  (ابوالفضل سعیدي، تهران)
  تن از معلمان کشور با حمایت  30کارگاه ملی توسعه فراگیرسازي براي

 آیسسکو (ابوالفضل سعیدي، مژگان رمضانی، تهران)
 هوسـپیان، آلـیس (مانده ذهنـی تربیت مدرس زبان و گفتار در کودکان عقب

  تهران)
 ) الـه حجتتأمین مدرس آزمون پیشرفت تحصیلی نوشـتن پایـه اول ابتـدایی

  رمضانی، تهران)مژگان  ؛راغب
 آمـوزان داراي نیازهـاي ویـژه تأمین مدرس آموزش فـردي شـده بـراي دانش
  تهران) ،رمضانیمژگان (
 محمـد ی (دیدة بینـایآمـوزان آسـیبیابی و تحرك دانشتأمین مدرس جهت

  احمدپناه، تهران)
 سعیدي، تهران)ابوالفضل ( 2ریزي توسعۀ آموزش و پرورش فراگیر برنامه  
 تهران ،فرهبدمژگان حرکتی ( –بینایی  آشنایی با آزمون مهارت(  
 4  آشنایی با سیاهۀ ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان کارگاه در رابطه با

تندرستی جسمانی، سالمت  هايهحیطدبستانی در توان ذهنی پیشو کمعادي 
عمومی؛ عاطفی هیجانی؛ رویکردها به  شناخت و دانش ؛و رشد حرکتی
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رضا متقیانی، بهنام بهراد،  (مژگان فرهبد،یادگیري و زبان و برقراري ارتباط 
  تهران) اله راغب، ناصر اکبرلو،حجت

 )ن)مینایی، تهرااصغر روشهاي تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی  
 )مینایی، تهران)اصغر روشهاي آماري در علوم تربیتی و روانشناسی  
 )مینایی، تهران)اصغر روانسنجی  
 )مینایی، تهران)اصغر کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی در ساخت پرسشنامه  



 31 کارنامۀ پژوهشکده کودکان استثنایی

 

توسط اعضاي  هاي کشوريها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در کنگره
  ییهیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنا

  
 آموزان کم شنواي شدید ناصر اکبرلو، مقایسۀ ادراك شنوایی دانشdb90-70 

  .1383 ،در مدارس ناشنوایان و عادي (تلفیقی) شهر تهران
  ،حرکتی و اهمیت آن.سمینار تازه هاي  –مهارتهاي بینایی مژگان فرهبد

 .1386اي، اسفند توانبخشی حرفه

 ،تـوانگی تحصیلی کودکان عـادي و کـمطرح ملی ارزیابی آماد مژگان فرهبد 
 دبستان در حیطۀ تندرستی جسمانی، سالمت و رشـد حرکتـی،ذهنی پیش

 .1388آبان  چهاردهمین کنگره کاردرمانی،

 و یادگیري خواندن و  نخواندز ا مهدي دستجردي کاظمی، مهارتهاي پیش
شگاه اولین سمینار علمی خانواده و کودك استثنایی در دان ،نقش خانواده

 .1388علوم بهزیستی و توانبخشی ،

  ،سالمت معنوي و خودتنظیمی از دیدگاه علوم اعصاب مژگان فرهبد
همایش ملی سالمت معنوي و تعمیق تربیت اسالمی،اردیبهشت  ،شناختی

1389 . 
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  تاثیر تلفیق هوش هیجانی و معنوي برآموزش  شلمانی، حسنیمحمدحسن
معنوي و تعمیق تربیت اسالمی همایش سالمت  ،فلسفه براي کودکان

1389.  

المللی هاي بینها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در کنگره
  توسط اعضاي هیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی

  
 زادهسعید حسن  

Auditor Training for Children with Severe Hearting Loss and Other Disabilities, 
July-1997, مرالسالابرونئی د    

  صغر کاکو جویباريادکتر علی –زاده سعیدحسن  
Exclusive and Inclusive Education in Islamic Republic of IRAN،July-2000, انگلستان   

  
  ناصر اکبرلو  

Study of Psycho-Educational Variables offect educational Achievement of Included 
Hearing Impaired Students in Iran, July- 2000, انگلستان 
 

 ناصر اکبرلو  
A Comparative Study on the Effect of inclusive and Special Education on Auditory 
Perception of Severely Hearing Impaired Students in Iran،December-2003, کنگهنگ  

 
 ابوالفضل سعیدي  
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 بیمار کاشت حلزون شده در مرکزکاشت حلزون  17ایج ناصر اکبرلو، گزارش نت

(  کیوتوي ژاپن اولین سمپوزیوم کاشت حلزون و علوم مرتبط آسیا پاسفیک -ایران
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