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طبق آمار سازمان ملل، بیش از نیم میلیارد نفر به دلیل ابتال به مشکالت جسمي، حسي، ذهني و رفتاري، داراي نیازهاي 
ویژه به شمار مي آیند. این افراد یك دهم جمعیت بسیاري از کشورها را تشکیل مي دهند. بنابراین، ضروري است براي افزایش 
سطح بهداشت رواني، جسماني و عاطفي-هیجاني این افراد برنامه ریزي هاي درست و صحیحي انجام شود. آموزش و 
پرورش، به ویژه آموزش و پرورش استثنایي، به عنوان یکي از سازمان هاي متولي، امکانات و شرایط را براي آموزش و پرورش 
این دسته از عزیزان فراهم مي کند. تهیه اطالعات و مطالب علمي جدید درباره مسایل کودکان و دانش آموزان با نیازهاي 
ویژه و در اختیار گذاشتن این مطالب براي معلمان عزیز، والدین محترم و کارشناسان و متخصصان این حوزه، مي تواند گامي 
براي  ارتقاي دانش جامعه هدف در زمینه هاي مختلف توان بخشي، آموزشي و رفتاري باشد. کتاب نامه رشد با بررسي منابع 
موجود در این زمینه  و به گزیني در این راستا، امکان اطالع رساني مناسب این منابع آموزشي و تربیتي را براي مخاطبان این 

حوزه ) معلمان، نیروي توان بخشي و مشاوران( فراهم مي کند. 

منظور ما از كتاب آموزشی چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي را که هر سال چاپ و منتشر مي شوند، کتاب آموزشي نامید؛ زیرا هر کتابي 
پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص، کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته 
تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي؛ ب( کتاب هاي کمك آموزشي؛ ج( کتاب هاي 
کمك درسي. کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع 
ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، 

شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
منظور ما از کتاب  آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي هستند که 
به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي 
یادگیرنده، براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم مي شوند و لزوماً به برنامه درسي دورۀ تحصیلي وابسته نیستند 
و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان، 
مهارتي و روشي براي معلمان هستند. کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و 
تعمیق یادگیري و فراهم کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي خاصي تهیه و 
تنظیم مي شوند. این کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامة درسي وابسته اند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، 

کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور مي شوند.

مقد مه
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چرا باید دست به گزینش كتاب زد؟
انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و تناسب نداشتن بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنین لزوم 
استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش را 
به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي و 
اتخاذ سیاست هاي مناسب، خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، در هدایت پدیدآورندگان کتاب های آموزشی مورد نیاز 

دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی نقش مؤثری ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت فرایند یاددهی 

ـ یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارامد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

تشکيل دبيرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشی به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای که در عرصة 
تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان یابد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیین نامة »سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال 1389 از حوزۀ کتاب آموزشی به 

همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه 8٢8 به انحای 
گوناگون، از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط 
و تهیة فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی، از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.

در مادۀ 6 نیز به صراحت تأکید شده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، 
صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفی كتاب های آموزشی
با عنایت به مواد 5 و 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی 
و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به 
عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي آیین نامه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در دبیرخانه سامان دهي پیگیري مي شود.

لذا دبیرخانة سامان دهی هر سال، از بین کتاب های رسیدۀ مناسب، فهرست هایی را به تفکیك دوره های آموزشی کشور آماده 
و منتشر می کند. این فهرست به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می شود و در عین حال نسخه ای 

از آن برای معرفي در انتهاي کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.
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پوششسال انتشاركتاب نامه

کتاب هاي چاپ اول تا سال 13891389جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

نیمه دوم 1391

نیمه دوم 1393

کتاب هاي چاپ اول تا سال 1391

کتاب هاي چاپ اول تا سال 1393

فرایند توليد كتاب نامة رشد
»کتاب نامة رشد« با هدف ارائة  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی آماده و منتشر می شود.

این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد محدودی 
از کتاب هایی که موضوعشان با برنامة آموزشی کشور ارتباطی ندارد، یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان اعالم شده است، 
از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با برنامة درسي و معلمان ورزیده و 
مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن 
می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسش نامه هاي مورد استفاده  براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی دربارۀ ویژگي هاي 
عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی، هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب، 
استانداردها و چارچوب های الزم کتاب آموزشی رعایت شده است؟ آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و 
هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك مادۀ آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه 
مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، معلمان، نیروی توان بخشی، والدین، کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی، 

مدیران یا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در تجهیز 
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب 
به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را به صورت رایگان از 

این وبگاه دریافت کنند.

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره آموزش و پرورش كودكان استثنایی
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كتاب نامه ای كه پيش رو دارید
این جلد از کتاب نامه ، فهرست توصیفی کتاب های چاِپ اول تا سال  1393 را دربرمی گیرد. 

در این کتاب نامه با 83 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 87 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. بقیه 
نامناسب تشخیص داده شده اند.

بیشترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات "هبوط الله" با ٢3 عنوان ، "انتشارات مدرسه" 
 9 عنوان و "پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش" با 6 عنوان تعلق دارد.

در بین موضوعات نیز موضوعات آموزشی، توان بخشي، مشاوره و مددکاري به ترتیب با 77، 48 و 30 عنوان کتاب مناسب 
از بیشترین فراوانی برخوردارند.

در بین ناشران محترم، انتشارات هبوط الله با ٢3 عنوان کتاب، بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشته  است.

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است، چون بعضي از کتاب ها بیش از یك موضوع دارند.

فراوانيموضوعردیف

77آموزشی1

48توان بخشي٢

30مشاوره و مددکاري3
9بهداشت4

4پرورشی5

4تربیت بدني6

172جمع فراواني*                            

جدول فراواني موضوعات كتاب نامه
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شيوۀ تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای 
خواننده آسان می کند. این اطالعات به ترتیب از این قرارند: شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان 
کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ مخاطبان کتاب؛ گروه استثنایی؛ 

موضوع؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.
کودکان و دانش آموزان با نیازهاي ویژه در 9 گروه قرار مي گیرند: 1. کم توان ذهني؛ ٢. آسیب دیده شنوایي؛ 3. چند معلولیتي؛ 
4. جسمي- حرکتي؛ 5. مشکالت ویژه یادگیري؛ 6. اختالل هاي رفتاري - هیجاني؛ 7. طیف اتیسم؛ 8. آسیب دیده بینایي؛  

9. دیر آموز.  

نمایه های كتاب
در پایان هر کتاب نامه چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع، مخاطبان، گروه استثنایی، کلمات 
کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، درمانگران، نیروی توان بخشی،  
کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شماره 
ردیف اختصاصی داده شده است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.

همکاران ما در این كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه، همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله و دقت زیادی 
به کار بسته اند. کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همکاری هایشان بهره بردیم عبارت اند از:

1.عباس اربابی ٢.علی اسالمبولی مقدم 3.هایده بهبودی 4.طاهره بینایی 5.مریم پور سلطان 6.الهام ترابی 7.اعظم السادات 
حسینی پور 8.سهیال خاکزاد 9.رضا دلوچی 10.فاطمه رشنو 11.صدیقه رضایی 1٢.مرضیه شیری امین لو 13.محبوبه ضرغام پور 

14.منیره عزیزی 15.مرضیه عمل صالح 16.مژگان فرهبد 17.مهرناز کمیجانی 18.مهدیه مهدویان

راهنمای استفاده از این كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، به 

ما می گوید که هر کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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برای بیان دیدگاه های خود دربارۀ این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، با نشانی » تهران، خیابان کریمخان 
زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی  آموزشی، 
دبيرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی« مکاتبه کنید یا با شماره تلفن 88306071 )0٢1( 
آمادۀ   http://samanketab.roshdmag.ir نشانی  به  نیز  دبیرخانه  این  وبگاه  بگیرید.  تماس 

دریافت دیدگاه هاي شماست.

عنوان کتاب مؤلف شمارۀ مدخل

مترجم

104 ص

تعداد صفحات

عنوان مجموعه

همتی، کیومرث٢5. 

 محل نشر: ناشر، سال نشر

 تهران، نقش نگین، 139٢

 قطع

رقعی

مخاطب

معلم

گروه استثنایي

 آموزشی، توان بخشی، مشاوره مشکالت ویژه یادگیري
و مددکاری

کتاب حاضر در چهار فصل به همراه پرسش نامه هایی نوشته شده و در آن نویسندگان می کوشند، طی فصل های یك تا چهار اختالل 
یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی را بررسی کنند، مدل آن را دریابند، انواع آن را ذکر کنند، اختالل های توأم با آن ها را توضیح دهند، 
ویژگی های بالینی آن ها را ذکر کنند و دالیلی را که باعث چنین اختالل هایی می شوند بیابند و در اختیار مخاطبان قرار دهند. همچنین، 

راهکارهایی برای درمان آن ارائه دهند و به سؤاالت رایج در این زمینه پاسخ گویند. در پایان پرسش نامه ای آمده است تا ...

چکیده

کلمات کلیدی

 اختالل یادگیری، آموزش معلم ابتدایی، مشکالت عاطفی کودکان، 
پرسش نامة  تشخیصی

موضوع

تشخیص و
 درمان اختالالت یادگیري
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بدین وسيله از ناشران و پدیدآورندگان محترم كتاب های آموزشی دعوت می شود نسخه ای از 
كتاب های آموزشی چاپ اول سال هاي 1394-1392 خود را برای بررسی به نشانی دبيرخانة 

سامان دهی منابع آموزشی و تربيتي بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به این نکات توجه فرمایيد:

*کتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1394 یا تا دو سال پیش از آن منتشر شده باشند.
*در آخرین کتاب نامه کتا ب هایی معرفی می شوند که تا 30 خرداد سال 1395 به این دبیرخانه رسیده باشند. در غیر این صورت، 

چنانچه تاریخ چاپ نخست آن ها در سال 1394 و جزو کتاب های مناسب باشند، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسند.
* ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

*امکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
* فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir اعالم 

می شود.
* فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. 

افزون بر این فهرست، نام این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط معرفي مي شود، در پایان هر دوره از 
بررسی ها، به صورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.

*ضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود تا در صورت نیاز از 
کتاب های مناسب معرفی شدۀ این دبیرخانه خریداری کنند.

* ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر منعی ندارد، ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.
*کتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند نیز در این دبیرخانه قابل بررسی هستند. در این صورت، گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
*کتاب های مناسب خود به خود در جشنوارۀ کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال 

مجدد کتاب نیست.
* مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 8٢8 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی 

در صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتاب های ارسالی آموزش و پرورش کودکان استثنایی باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 

آموزشی، توان بخشي، پرورشی، مشاوره و مددکاري، بهداشت و تربیت بدني.
کتاب های خود را به نشانی» تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره4 آموزش و پرورش، 

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« بفرستید. برای دریافت اطالعات بیشتر 
می توانید با شماره تلفن 88306071 )0٢1( تماس بگیرید.

فراخوان ارسال كتاب
 ) براي توليد كتاب نامه شماره4 آموزش وپرورش كودكان استثنایی(



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة  درسي12



13 آموزش و پرورش كودكان استثنايي 3

  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامة درسي
آموزش و پرورش كودكان استثنایي 
)تا سال 1393(
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1. سلیمانی، زهرا / دستجردی کاظمی، مهدی. آزمون آگاهی واج شناسی و ویژگی های 
روان سنجی. تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1389، 11٢ ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: آزمون ها، واج شناختی، مهارت خوانداری، مهارت نوشتاری

چکيده: تحقیقات گوناگون و مطالعات متعدد درباره گفتار و زبان و نقش آن ها در یادگیری خواندن به 
روشنی نشان داده اند که آگاهی واج شناختی از پیش نیازهای اصلی یادگیری خواندن بوده و به خوبی 
از عهدۀ پیش بینی مشکالت خوانداری در کودکان برمی آید. آزمون آگاهی واج شناختی برای سنجش 
این مهارت ها و آگاهی ها تهیه شده است و در ضمن سرنخ هایی در باب یاددهی و یادگیری آن ها به 

دست می دهد.

و  انطباق   )TOLD- P:3( زبان  آزمون رشد  ال.  فیلیس  نیوکامر،  دونالد دی./   هامیل،   .2
هنجاریابي . سعید حسن زاده و اصغر مینایی. تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1389، ٢ ج 

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: آزمون ها، رشد زبان، روان شناسی

چکيده: یکی از با سابقه ترین، معتبرترین، رایج ترین و جامع ترین آزمون ها در زمینة سنجش رشد زبانی 
کودکان است. این آزمون که برای سنجش رشد زبانی کودکان 4 تا 8 سال بکار می رود مبتنی بر یك 
مدل دو بعدی است که در یك بعد آن نظام های زبان شناختی با مؤلفه های گوش کردن، سازماندهی و 
صحبت کردن قرار دارد و در بعد دیگر آن مختصات زبان شناختی با مؤلفه های معناشناسی، نحو و واج 
شناسی قرار دارد. TOLD- P:3 تنها آزمون رشد زبان است که به زبان فارسی استاندارد شده است. 
نتایج نشان داده است که این آزمون از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است از این آزمون می توان 
عالوه بر سنجش شناسایی و تشخیص مشکالت زبان شناختی کودکان، در فعالیت های پژوهشی نیز 

استفاده کرد.
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3. استابوروکس، وارن. آموزش شنيداری-كالمی. فاطمه بهنیا، سارا نخعی و ساره زرشناس. 
تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1388، 138 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، والدین، درمانگران، شنوایی سنج

گروه:  آسیب دیده شنوایی
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: آسیب های شنوایی، ، اندام های گفتار 

چکيده: درمان آموزش شنیداری کالمی روش جامعی برای مدیریت نیازهای ارتباط شنیداری این 
افراد، به وی ژه کودکان است. فصل های این کتاب به معرفی گام به گام اصول، راهبردها و فنون 
کاربردی آموزش، دریافت و درک شنیداری اختصاص دارد. ارائه نمونه های متعدد مراحل درمان/ 
آموزش کودکان با این روش می تواند الگوهای عملی بسیار مفیدی را برای درمانگران، مربیان و والدین 

فراهم آورد.

با  با اختالل نقص توجه- بيش فعالی همراه  آموزش كودكان  اسپلینگر، مارگارت.   .4
راهبردهایی جهت اداره كردن كودكان بيش فعال برای والدین. عباس شجاعتی. شیراز، 

نوید شیراز، 1389، 64 ص
قطع: رقعی

مخاطبين: معلم، والدین
گروه:  کم توان ذهنی، مشکالت ویژه یادگیری، اختالل های رفتاری- هیجانی

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: کودکان پرتحرک، راهبردهای آموزشی، اختالل های رفتاری، آموزش خانواده

چکيده: یادگیری افراد بیش فعال در محیط سنتی تحصیلی با مشکالتی روبه رو است و این کودکان 
معمواٌل در تحصیل چندان موفق نیستند. در مجموعه پیش رو، راهبردهای عملی و روان شناختی برای 
آموزش این کودکان و زمینه های مناسب پرورش خالقیت های آنان با تکیه بر رویکردهای تجربی ارائه 
شده است. مطالب کتاب کمك می کند که این کودکان در مدیریت زمان و مهارت های اجتماعی و 

کالمی رشد الزم را کسب کنند.
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5. ناش، ماریان / الو، جکی. آموزش مفاهيم پایه ریاضی به كودكان پيش دبستانی: 
تکاليفی برای مهد و مدرسه. مهدی دستجردی کاظمی، فرزانه دستجردی کاظمی. تهران، 

مدرسه، 139٢، 196 ص
قطع: وزیری

مخاطبين: معلم، والدین
گروه:  مشکالت ویژه یادگیری

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، تمرین ها، سرگرمی های آموزشی

چکيده: آموزش غیرمستقیم مفاهیم درسی در ذهن دانش آموزان جایگیرتر خواهد بود. کتاب حاضر 
به منظور آموزش مفاهیم پایة ریاضی در 36 جلسه برای کودکان فراهم شده است. آموزش های ارائه 
شده در کتاب از سطوح گسترده تر و کلی تر به سمت سطوح جزئی تر و دقیق تر حرکت می کنند. برای 

هر جلسه آموزشی نیز مواد و لوازم مورد نیاز، چگونگی اجرا و مراحل آن به ترتیب بیان شده است.

6. کرک، ساموئل ...]و دیگران[. آموزش و پرورش كودكان استثنایی. علیرضا کاکاوند، مهیاس 
سهیمی. کرج، سرافراز، 1390، 7٢0 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: روان شناسی کودک، کودکان عقب مانده، کودکان تیزهوش

چکيده: آموزش کودکان استثنایی ریشه های تاریخی عمیقی دارد و این بیانگر دامنه نیازهای این 
دسته از کودکان است. کتاب حاضر پژوهشی در باب تعریف و تاریخچه مفهوم کودک استثنایی به 
همراه توضیحاتی  درباره انواع ناتوانی و اختالل های ذهنی در میان کودکان است. در بخش های کتاب 
ویژگی های هر یك از ناتوانان )نقص بینایی، نقص شنوایی، اختالل در گفتار، ناتوانی در یادگیری و...( 
و نحوه شناسایی آن تشریح شده است. در کتاب همچنین توضیحاتی علمی درباره کودکان با بهره 

هوشی باال و ویژگی های آنان آمده است.
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 .)ADHD( 7. شفیعی، بیژن / عطایی، الهه     / صفری، مهری. اختالل نقص توجه همراه با پرفعاليتی
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 1388، 404 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری، بهداشت

* كلمات كليدي: بیش فعالی، کودکان پرتحرک

چکيده: اختالل ADHD به علت ماهیت ویژه ای که دارد، نه تنها برای فرد بیمار، بلکه برای خانواده، 
مدرسه و اجتماع نیز مشکالت عدیده ای را به همراه دارد. کتاب حاضر حاوی مباحث بنیادی در باب 
این اختالل به منظور ارتقای سطح آگاهی معلمان و مربیان و والدین این کودکان است. نگارنده ضمن 
تشریح روند شناسایی و ارزیابی این اختالل، نگرش های راهبردی برای درمان این گونه رفتارها و 
نیز روش های صحیح واکنش والدین و مربیان را می آموزد. کتاب با هدف علت یابی، ارزیابی و یافتن 

راهکارهای کاربردی در مواجه با این کودکان تدوین شده است.

8. مرادی، حسین / رضایی جمالوئی، حسن. اختالل های رفتاری و هيجانی كودكی؛ ماهيت، 
ارزیابی و درمان. تهران، وانیا، 139٢، 510 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین، درمانگران، دانشجویان

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: رفتار درمانگری، روان شناسی بالینی، کودکان مشکل دار

چکيده: امروزه حیطه دانایی در باب اختالل های رفتاری- هیجانی کودکان برخالف گذشته روند رو 
به توسعه را با سرعت امیدوارکننده ای طی می کند. اثر پیش رو با حفظ مرزبندی های مفهومی، بالینی 
و کاربستی، سعی کرده پژوهش های سال های اخیر را با زبانی ساده به مخاطب منتقل کند. بخش های 
ابتدایی کتاب به شرح برپایی ساختار نظری و مفهومی این حوزه اختصاص یافته و در دیگر بخش ها، 
اختالل های رفتاری کودکان با ذکر نمونه های تجربی و بالینی بررسی و تحلیل شده است. این اثر 

می تواند به عنوان منبع درسی سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد به کار رود.
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9. ترابی، اختر. مفاهیم اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: ارتباط وسایل با اعضای بدن. مشهد، 
هبوط الله، 1388، 16 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، دانشجویان، درمانگران

گروه:  کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم( 

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: کمك به شناسایی پدیده های محیطی به طور غیرمستقیم به درک مفاهیمی که به نوعی به 
ریاضی مرتبط اند، می انجامد. در این کتاب عالوه بر معرفی اعضای بدن و ارتباط هر وسیله با عضوی از 
بدن، کودک می آموزد کاربرد هر وسیله را تشخیص دهد، از بدن خود مراقبت کند، از وسایل به شکل 

مناسب استفاده کند و آموخته های خود را در فعالیت های کتاب بکار گیرد.

10. چندلر،  لینت / داکوبست، کارول م. ارزیابی كاركردی: راهبردهای پيشگيری و ترميم 
رفتار مشکل ساز در محيط های آموزشی. ساسان اسدپور. تهران، مدرسه، 139٢، 476 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی، کم توان ذهنی، دیرآموز
موضوع: آموزشی، توان بخشی، بهداشت

* كلمات كليدي: آموزش گروه های خاص

چکيده: ارزیابی کارکردی به طور کلی، بخشی اصلی در برنامه های کارآمد تغییر رفتار و برنامه های 
مثبت حمایت از رفتار به شمار می رود. در مجموعه حاضر، رویکردهای نظری در باب رفتار مشکل ساز، 
علت شکل گیری آن و پیش فرض ها تشریح شده است. این اثر همچنین دربردارنده راهکارهای عملی 
برای کاهش و پیش گیری این گونه رفتارها، فرایند ارزیابی کارکردی در محیط و نیز نمونه هایی چند از 
ارزیابی کارکردی است. کتاب با هدف تعدیل رفتارهای نامناسب و رفع واکنش های مشکل ساز نوجوانان 

تدوین شده است.
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تهران،  توان بخشی.  مژگان. اصول  فرهبد،   / ابراهیم  پیشیاره،  علی اصغر/  کاکوجویباری،   .11
دانشگاه پیام نور، 1391، 1٢6 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی

گروه:  چند معلولیتی، جسمی- حرکتی
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: نارسایی های حرکتی، آموزش معلوالن، روان شناسی، آیین نامه ها

چکيده: توان بخشی فرآیند هدفمندی است که افراد معلول را قادر می سازد در حد توان از توانمندی های 
خود بهره ببرند. نگارنده در کتاب پیش رو، چارچوب های نظری نوین در این زمینه را جمع آوری و ارائه 
کرده است. وی بعد از ذکر کلیات و حیطه های مرتبط و رشته های گوناگون این شاخه، در باب الگوهای 

ارائه خدمات توان بخشی، حقوق معلوالن و کنوانسیون جهانی معلوالن بحث کرده است.

12. بشارود، سیمین. اضطراب ریاضی و راه های غلبه بر آن، آنچه معلمان باید بدانند. 
تهران، مدرسه، 1391، 60 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، والدین

گروه:  مشکالت ویژه یادگیری
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: اضطراب، راهکارها، معلمان ریاضی 

چکيده: کتاب حاضر، به موضوع ترس و اضطراب از ریاضی و راهکارهایی که معلمان برای کاهش 
این اضطراب در دانش آموزانشان می توانند استفاده کنند، پرداخته است. در بحث از منشأ ریاضی می توان 
به عوامل متعدد محیطی، ذهنی و شخصیتی اشاره کرد که به تنهایی یا در یك رابطة تعاملی می توانند 
در ایجاد اضطراب ریاضی مؤثر باشند. نقش معلم به عنوان یك عامل مؤثر در اضطراب از ریاضی در این 
کتاب مورد تأکید است. کتاب حاضر، برای استفادۀ معلمان در این زمینه تهیه شده است تا با مطالعة آن 

معلمان بتوانند به بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان کمك نمایند.
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13. ترابی، اختر. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: اعداد به حروف. مشهد، هبوط الله، 
1388، 16 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، دانشجویان، درمانگران

گروه:  کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: برای تقویت دانش ریاضی عالوه بر دانستن اعداد، شیوه نگارش آن ها با حروف نیز الزم است. 
در این کتاب روش نگارش به حروف به کودک اتیسم آموزش داده شده است. کودک می آموزد با شکل 
نگارشی عدد متناسب با عدد مورد نظر و تعداد شکل های ارائه شده ارتباط برقرار کند. کتاب همچنین 

دربردارنده کارت های حاوی عکس و عدد است.

14. پورسلطانی، مریم/ قیومی، عفت/ رحمتی، ملیحه/ امیری، فاطمه. الگوهای برتر تدریس در 
آموزش و پرورش استثنایی )با نيازهای ویژه(. تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 

1390، 496 ص
قطع: رحلی

مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی
گروه:  تمامی گروه ها

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: مهارت های آموزشی، روش های تدریس، برنامه درسی

چکيده: آگاهی و دانش کافی در تدریس اهمیت بسزایی دارد و واضح است که تدریس مؤثر مربوط 
به مهارت های حرفه ای معلم می شود. کتاب پیش رو دربردارنده مهم ترین ویژگی های هر یك از 
الگوهای علمی تدریس، متناسب با نیازهای آموزش استثنایی است. در بخش های کتاب مفهوم تدریس 
و روش های گوناگون آن با اشاره به نظریه های شناخته شده تشریح شده است. در کتاب همچنین 

مهارت های حرفه ای و کاربردی در فضاهای آموزشی به آموزگاران ارائه گردیده است. 
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15. الگوی غذایی ویژه دانش آموزان استثنایی. تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 
139٢، 19٢ ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، مشاوره و مددکاری، بهداشت

* كلمات كليدي: رژیم غذایی، کودکان عقب مانده، مشاور تغذیه

چکيده: به اعتقاد صاحب نظران علم تغذیه، در کنار رژیم غذایی افراد سالم و عادی، مبتالیان به برخی 
اختالل ها و بیماری ها نیز نیاز به تغذیه خاص و متفاوت و توجه های ویژه غذایی دارند. در این کتاب 
تالش گردیده ده اختالل شایع در آموزشگاه های استثنایی که رعایت الگوی غذایی ویژه در بهبود 
شرایط دانش آموزان مبتال به آن اختالل مؤثر بوده است، برگزیده شود و بعد از معرفی اجمالی اختالل، 

الگوی غذایی خاص آن ارائه گردد.

16. هربرت، مارتا. انقالب اتيسم: راهبردهای كل بدن برای نيل به زندگی بهتر. هایده 
حائری، اسماعیل گنجینه. تهران، دانژه، 139٢، 51٢ ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  اختالل های رشدی فراگیر )طیف اتیسم(
موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: اختالل درخودماندگی، آموزش معلمان و والدین

چکيده: مستندات پزشکی نشان می دهد که درخودماندگی )اتیسم( یك اختالل روانی نبوده، بلکه 
یك بیماری بالینی است. کتاب پیش رو دربردارنده راهبردهایی برای والدین و مربیان این دسته از 
کودکان است تا طیف های مختلف درخودماندگی را با بررسی واکنش های رفتاری کودکان تشخیص 
دهند. مطالب کتاب با محوریت داستان های مستند و بالینی از کسانی که دچار این بیماری بوده اند و تا 
حدی بهبود یافته اند، تدوین شده است. در خالل مباحث همچنین پیشنهادها و توصیه هایی برای درک 

و تعامل با این کودکان نیز ارائه شده است.
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17. هوبنر، دان. با ترس های شبانه كودكان چه كنيم؟. مه رو فرمند. تهران، روان، 1389، 
104 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: دانش آموز، والدین

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: درمان بی خوابی، سرگرمی های آموزشی، اختالل های اضطرابی

چکيده: مشکالت مربوط به خواب کودکان از سری مسائلی است که اگر حل نشده باقی بماند، بر 
جنبه های دیگر زندگی کودک نیز اثر منفی خواهد داشت. کتاب پیش رو دربردارنده بازی هایی خالقانه 
و روان شناسانه برای درمان مشکل بی خوابی و کم خوابی کودکان است. هر بخش از کتاب دربردارنده 
توصیه هایی کودکانه و فعالیت های عملی برای کودک است که در عین سرگرم کردن او، به آرام سازی 
بدن برای داشتن خواب راحت و کافی و به موقع کمك می کند. زبان کتاب ساده و روان بوده و مخاطب 

آن کودکان هستند.

18. هوبنر، دان. با عادت های بد كودكان چه كنيم؟ راهنمای كودک برای چيره شدن بر 
ناخن جویدن و عادت های دیگر. رؤیا نبی زاده. تهران، ارسباران، 1389، 76 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: دانش آموز، والدین

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: ترک عادت، کودکان

چکيده: این کتاب درباره اختالل های حرکتی کلیشه ای کودکان و روش های اداره و کنار آمدن با 
آن ها است. فعالیت های کودکانه و بازی های خالقانه کتاب به نحوی است که به کودک کمك می کند 
تا روش های اداره و کنار آمدن با عادت های نادرست خود را فراگیرد. زبان اثر ساده است و منبع خوبی 
برای آموزش، ایجاد انگیزه و توانا کردن کودکان برای رهایی از عادت های مزاحم است. مخاطب این 

کتاب کودکان سن 6 تا 1٢ سال هستند، اما بازی ها باید با نظارت والدین و مربیان انجام گیرند.
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19. سازمان بهداشت جهانی. برقراری ارتباط: جزوه راهنمای كارشناسان كودكان دچار 
اختالل های ارتباطی. گیتا موللی و ]...دیگران[ تهران، مؤسسه فرهنگی هنری فرجام جام جم، 

1389، 51٢ ص
قطع: رحلی

مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی، والدین
گروه:  تمامی گروه ها

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: توان بخشی، روان شناسی کودک، آموزش والدین و معلمان

چکيده: همه افرادی که با کودکان دچار اختالل های ارتباطی کار می کنند، اعم از خانواده و جامعه، 
قادرند به او کمك کنند. به همین دلیل افزایش آگاهی و درک این دسته اهمیتی حیاتی دارد. کتاب 
است.  آن  بهنگام  و شناسایی  رشد طبیعی  از جمله  ارتباط،  برقراری  کلی  جنبه های  حاضر شامل 
بخش های نخستین کتاب شالوده اصلی کار با کودکان دچار این اختالل است. در دیگر بخش ها 
شایع ترین علل اختالل های ارتباطی و موقعیت های ارزشمند برای برقراری مهارت های ارتباطی کودک 
تشریح شده است. هر یك از فصل ها شامل ارزیابی و برنامه ریزی اهداف، توصیه هایی به والدین و 

نکات کلیدی به مربیان است.

20. بهينه سازی دسترسی در Windows 7. آیدین نعمتی منصور. تهران، آرامین صلح، 
1390، 14٢ ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی، والدین

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: علوم رایانه ای، نظام های عامل، آموزش معلوالن

چکيده: سیستم های عامل از نرم افزارهای ضروری اند که رایانه ها، تلفن های همراه و بسیاری از 
تجهیزات صنعتی که به رایانه مجهز باشند باید آن ها را در خود داشته باشند. مخاطبان در این کتاب به 
صورت گام به گام طریقه استفاده از فناوری های نوین موجود در ویندوز 7 را می آموزند. مطالب کتاب 
در نهایت منجر به بهینه سازی سطح دسترسی افراد معلول یا کم توان به کاربری های سیستم عامل، 

دسترسی و استفاده از فناوری های حسی، تشخیص گفتار، تعامل با رایانه و... خواهد شد.
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21. جلیلی، نرجس. پرورش دقت: كمك به كودكانی كه مهارت خوب دیدن را هنوز 
كسب نکرده اند. قم، واصف الهیجی، 1390، 168 ص

قطع: خشتی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: مهارت های دیداری، توجه، سرگرمی ها، بازی درمانی، تصاویر

چکيده: ادراک بینایی نقش مهمی در یادگیری تحصیلی، به ویژه مهارت خواندن دارد. کتاب پیش رو 
حاوی مجموعه فعالیت ها و بازی هایی برای ادراک ریزه کاری ها و جزئیات تصاویر با تضادهای کوچك 
است که به تقویت مهارت تمیز دیداری و پرورش دقت و دامنه توجه کودکان می انجامد. فعالیت های 
این کتاب کودک را برمی انگیزد تا بین دو تصویر به ظاهر مشابه، تفاوت هایی را که بعضاً در جزئیات و 

گوشه های پنهان تصویر وجود دارد، بیابد و آن ها را عالمت گذاری کند.

22. شور، مرنا بی. پرورش كودک متفکر )پيش نوجوانی(: )من می توانم حل مشکل 
كنم(. آزیتا زمانی. تهران، کتاب ارجمند، 139٢، ٢7٢ ص

قطع: رقعی
مخاطبين: والدین، معلم

گروه:  مشکالت ویژه یادگیری
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: کودکان، اختالف با دیگران، روان شناسی، حل مسئله، آموزش مهارت های زندگی

چکيده: نویسنده در این کتاب در 11 فصل، به مشکالت معمول کودکان 1٢- 8 )دورۀ پیش از 
نوجوانی(، از جمله استرس انجام تکالیف مدرسه، پیدا کردن دوستان خوب، مقاومت در برابر فشار گروه 
هم ساالن، خشونت، سوءمصرف مواد مخدر و کنار آمدن با زورگویی در داخل و خارج از مدرسه و ... 

می پردازد و به والدین آموزش می دهد که چگونه در حل این مشکالت به فرزندانشان کمك کنند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة  درسي 26

تهران،  رمضانی.  غزال  شناختی.  درمانی  رفتار  با  درمانی  بازی  تركيب  آتنا.  دروز،   .23
وانیا،1389، 59٢ ص

قطع: وزیری
مخاطبين: سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی، درمانگران، والدین

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: بازی های آموزشی، اختالل های رفتاری، روان شناسی کودکان

چکيده: بازی در دوران رشد می تواند احساسی از قدرت و کنترل را به کودک بدهد که ناشی از حل 
مشکالت و مهارت در تجربیات است. این کتاب شامل مجموعه ای از مقاالت صاحب نامان عرصة 
بازی درمانی و رفتاردرمانی شناختی است. نگارنده در شش فصل بازی درمانی و رفتار درمانی شناختی 
را همراه با تکنیك های متعدد شرح داده است. در مباحث کتاب ضمن تشریح تاریخچه و بنیان مفاهیم، 

درمان های مؤثر و تکنیك های بازیـ  محور با CBT و مراقبت درمانگر از خود تشریح شده است.

24. امینی، فاطمه. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: تشابهات. مشهد، هبوط الله، 1388، 
٢8 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، والدین، دانش آموز، دانشجویان

گروه:  کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: برای جبران تأخیر در رشد شناختی کودکان، فعالیت های بینایی و ادراکی و حرکتی راهگشا 
است. کتاب حاضر مشتمل بر آموزش اشکال هندسی با بهره گیری از شکل و فعالیت های عملی برای 
کودکان اتیسم است. این اثر با هدف آموزش مفهوم تشابه )رنگ و اندازه و شکل( در اشکال تدوین 

شده است.
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25. همتی، کیومرث. تشخيص و درمان اختالالت یادگيری )درمان ریاضی، دیکته، 
خواندن(. تهران، نقش نگین، 139٢، 104 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم

گروه:  مشکالت ویژه یادگیری
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

کودکان،  عاطفی  مشکالت  ابتدایی،  معلم  آموزش  یادگیري،  اختالل هاي  كليدي:  كلمات   *
پرسش نامة تشخیصی

چکيده: کتاب حاضر در چهار فصل به همراه پرسش نامه هایی نوشته شده و در آن نویسندگان 
می کوشند، طی فصل های یك تا چهار اختالل یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی را بررسی کنند، 
مدل آن را دریابند، انواع آن را ذکر کنند، اختالل های توأم با آن ها را توضیح دهند، ویژگی های بالینی 
آن ها را ذکر کنند و دالیلی را که باعث چنین اختالل هایی می شوند بیابند و در اختیار مخاطبان قرار 
دهند. همچنین، راهکارهایی برای درمان آن ارائه دهند و به سؤاالت رایج در این زمینه پاسخ گویند. 
در پایان پرسش نامه ای آمده است تا مخاطبان به آن جواب دهند و اختالل مربوط به کودکان تا سه 

سال را مشخص سازند.

اتیسم: تصاویر  امینی، فاطمه. مهارتهاي خواندن و نوشتن ویژه دانش آموزان  26. ترابی، اختر/ 
زنجيره ای. مشهد، هبوط الله، 1388، ٢6 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، نیروی توان بخشی

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: برای افزایش درک شناختی، آموزش مفاهیم مرتبط و زنجیره ای به کودکان اتیسم امری 
بایسته است. در این کتاب فعالیت های عملی برای تقویت مهارت های خواندن و نوشتن، افزایش دایره 
واژگانی، درک ترتیب و توالی کارهای روزمره و ... تدوین شده است. در کتاب تصاویر رنگی برای 

آموزش مرحله به مرحله و منظم برای کودک وجود دارد.
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27. ترابی، اختر. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: تفریق اعداد. مشهد، هبوط الله، 1388، 
6 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، درمانگران

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(، دیرآموز

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: اتیسم، اختالل هاي یادگیري، آموزش ریاضیات 

چکيده: کودکانی که دارای توان ذهنی باال در درک مفاهیم ریاضی اند، نیاز دارند این توانایی را در 
درس های مرتبط به ریاضی نیز پیاده کنند، تا در فرایند یادگیری موفق شناخته شوند. کتاب حاضر حاوی 
فعالیت های عملی مربوط به آموزش تفریق در ریاضی برای کودکان دارای اختالل طیف اتیسم است. 
کودک در پایان کتاب قادر خواهد بود با استفاده از اشکال، عمل تفریق را انجام دهد. درس های کتاب 

همکاری کودک و معلم را می طلبد.

28. ترابی، اختر.  مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: تناظر. مشهد، هبوط الله، 1388 ، ٢6 ص
قطع: رحلی

مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، دانشجویان
گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 

فراگیر )طیف اتیسم(
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، ناتوانی، اختالل هاي یادگیري، توان بخشی

چکيده: رشد توانایی های شناختی به کودکان در درک محیطی که به نوعی به دانش ریاضی مرتبط 
است، کمك می کند. کتاب پیش رو در بردارنده فعالیت های عملی و آموزشی برای تقویت دانش ریاضی 
کودک است. در بخش آغازین کتاب اهداف جزئی و رفتاری و نیز روش کار با کتاب تشریح شده است.



29آموزش و پرورش كودكان استثنايي 3

29. ترابی، اختر. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: تناظر یك به یك. مشهد، هبوط الله،  
1388، ٢0 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: توان بخشی، اتیسم، آموزش ریاضیات 

چکيده: مفهوم تناظر یك به یك از جمله مفاهیم پایه در دانش ریاضی است که درک و دریافت آن 
نیازمند فعالیت های عملی برای کودک دارای اختالل طیف اتیسم است. در کتاب حاضر فعالیت هایی 
برای درک ارتباط بین اشیاء و آشنایی با مفهوم شمارش گنجانده شده که هم یاری دانش آموز و معلم 
را می طلبد. در پایان کتاب کودک قادر خواهد بود اشکال را بشمارد و مفهوم کمتر و بیشتر و مساوی 

را تشخیص دهد.

30. ترابی، اختر. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: تناظر یك به یك با نماد. مشهد، هبوط 
الله،1388، 18 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، درمانگران

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(، دیرآموز

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: برای درک بهتر مفاهیم ریاضی، داشتن دانش پایه و آمادگی پیش از درس به روند یادگیری 
کودکان کمك می کند. در این کتاب کودک با مفهوم عدد )تا عدد 6(، نماد هر عدد و چگونگی ایجاد 
رابطه یك به یك آشنا می شود. همچنین مهارت شمارش و ترتیب توالی اعداد آموزش داده می شود. 

کتاب حاوی کارت ها و اشکالی برای سهولت در روند یادگیری است.
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31. ترابی، اختر/ امینی، فاطمه. مهارتهاي خواندن و نوشتن ویژه دانش آموزان اتیسم: توالی تصاویر. 
مشهد، هبوط الله، 1388، 10 ص

قطع: بیاضی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه:  کم توان ذهنی، اختالل های رشدی فراگیر )طیف اتیسم(
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: اتیسم،  مهارت خواندن

چکيده: دانش آموزانی که مبتال به نارسایی توجه و نداشتن تمرکز در انجام مراحل یك فعالیت اند، 
نیازمند فعالیت های عملی با یاری معلم و بکارگیری مهارت های پایه در این مرحله اند. در کتاب حاضر با 
استفاده از تصاویر دو مرحله ای تا شش مرحله ای، دانش توالی اشیاء و مفاهیم به کودک منتقل می گردد. 

کتاب حاوی تصاویر و کارت هایی برای تقویت قدرت تمرکز و دقت کودک است.

32. ترابی، اختر. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: جمع اعداد تا 10. مشهد، هبوط الله، 
1388، 1٢ ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، نیروی توان بخشی، دانشجویان

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم( 
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، توان بخشی، یادگیری

چکيده: درگیر کردن مغز با فعالیت های شناختی و عملی به یادگیری کودکان کمك می کند. کتاب 
حاضر در بردارنده فعالیت های گام به گام برای تقویت مهارت نقاشی کودک است. در نقاشی هر تصویر 
خطوط ساده و اصلی هر طرح به کودک تدریس شده است. تأخیر در رشد ادراک دیداری موجب بوجود 
آمدن بعضی آسیب های شناختی در کودکان خواهد شد. کتاب حاضر دربردارنده فعالیت های عملی 
آموزشی برای تقویت دانش ریاضی است. در ابتدای کتاب اهداف جزئی و رفتاری و نیز شیوه استفاده 

از کتاب درج شده است.
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هبوط  مشهد،  شمردم؟.  تا  چند  اتیسم:  دانش آموزان  ویژه  ریاضي  مفاهیم  اختر.  ترابی،   .33
الله،1388، 14 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: والدین، معلم، دانش آموز، درمانگران، دانشجویان

گروه:  اختالل هاي رشدي فراگیر )طیف اتیسم(
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: گام اول برای یادگیری ریاضیات درک نظم اعداد و روش شمارش است. کتاب پیش رو 
فعالیت های عملی دربردارد که روش شمارش را به کودکان اتیسم آموزش می دهد. فعالیت ها باید با 
همراهی والدین یا مربیان انجام گیرد. طی مطالب کتاب به کودک مهارت شمارش، شناخت عدد قبل 

و بعد و توالی منظم عددها آموزش داده می شود.

34. ترابی، اختر. مفاهیم اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: چه اندازه؟. مشهد، هبوط الله، 1388، 
18 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: آموزش و پروش کودکان استثنایی با فعالیت های عملی سرعت و دقت بیشتری دارد. در کتاب 
حاضر فعالیت های آموزشی برای درک مفهوم اندازه های اشیاء یا ترتیب و توالی مربوط به اندازه ها تدوین 
شده است. کودک با استفاده از کارت های حاوی عکس و با راهنمایی و همراهی مربی یا والدین قادر 
خواهد بود اندازه اشیاء را تشخیص دهد، با مفهوم ردیف بندی و ترتیب و توالی آشنا گردد و میان چشم 

و ذهن هماهنگی ایجاد کند.
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35. ترابی، اختر. مفاهیم اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: چه رنگی؟. مشهد، هبوط الله، 1388، 
1٢ ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، درمانگران

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: برای رشد ادراک شناختی در کودکان اتیسم، ارتباط با پدیده های دیداری و طبیعی امری 
بایسته است. طی فعالیت های این کتاب، کودک وارد مرحله شناخت رنگ ها می شود و می آموزد اشیاء 
و اشکال را بر اساس رنگ بندی شان در گروه های متفاوت قرار دهد. کتاب حاوی کارت ها و تصاویر 

آموزشی است.

36. ولفگانگ، چارلز اچ. حل مشکالت انضباطی و مدیریت كالس: روش ها و الگوهایی 
برای معلمان. ساسان اسدپور، احمد رمضانی واسوکالیی. تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش، 1391، 516 ص
قطع: وزیری

مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی
گروه:  مشکالت ویژه یادگیری، اختالل های رفتاری- هیجانی

موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: راهنمای آموزشی، انضباط، کالس داری

چکيده: رویکردها، الگوها و نظام های متنوع بسیاری وجود دارد که می تواند در برقراری انضباط و 
مدیریت هرچه بهتر کالس راه گشا باشد. در کتاب پیش رو، الگوهای مهم و کارآمد برای مدیریت 
کالس درس، تدریس و ایجاد انگیزش در دانش آموزان برای حضور در کالس ارائه و معرفی شده 
است. در کتاب همچنین روش های نادرست و رفتارهای آسیب زای معلمان و راهکارهای عملی مقابله 

با شرایط پدیدآورنده این گونه رفتارها بررسی شده است.
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37. ترابی، اختر/ امینی، فاطمه. مفاهیم اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: حيوانات. مشهد، هبوط 
الله، 1388، ٢4 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، درمانگران، دانشجویان

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: بهترین روش برای یادگیری علوم مربوط به زیست، عملی کردن مفاهیم و فعالیت های آن 
است. در این کتاب کودک با حیواناتی از گروه های مختلف )پرندگان، خزندگان، پستانداران و...( آشنا 
می شود و می آموزد حیوانات را بر اساس تشابه ها و تفاوت هایشان تفکیك کند و در گروه های مختلف 
قرار دهد. همچنین کودک در کنار فعالیت های مربوط به درس علوم، جمله سازی و نگارش را می آموزد.

38. به پژوه، احمد. خانواده و كودكان با نيازهای ویژه. تهران، آوای نور، 1391، 5٢8 ص
قطع: وزیری

مخاطبين: معلم، والدین، نیروی توان بخشی
گروه:  تمامی گروه ها

موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: آموزش خانواده، توان بخشی، کودکان معلول، مشاوره

چکيده: کتاب حاضر راهنمایی جامع و کاربردی برای والدینی است که فرزند یا فرزندان دارای نیازهای 
ویژه دارند. نگارنده ضمن بیان نقش مؤثر تغذیه طبیعی این کودکان از شیر مادر، ارتباط عاطفی میان 
والدین و رضایت خانوادگی را در رشد بهتر این کودکان تأثیرگذار می داند. از این رو، راهکارهای اصالح 
نگرش خانواده ها به این کودکان و تغییر رفتارهای خانوادگی را در قالب مطالب کتاب آموزش می دهد.
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39. ترابی، اختر. مهارتهاي اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: خرگوش بازیگوشم. مشهد، هبوط 
الله، 1388، 16 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، دانشجویان

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: بکارگیری عملی مفاهیم نظری همراه با تلفیق دروس، به درک هر چه ساده تر و راحت تر 
درس می انجامد. در این کتاب کودکان با اصول جمله سازی با محوریت مفاهیم درس علوم آشنا 
می شوند. فعالیت های کتاب عالوه بر تقویت درس فارسی و نگارش، اطالعاتی درباره ویژگی ظاهری 

حیوانات، نحوه غذا خوردنشان و محل زندگی آن ها ارائه می دهد.

40. امینی، فاطمه/ ترابی، اختر. مهارتهاي خواندن و نوشتن ویژه دانش آموزان اتیسم: درباره من. 
مشهد، هبوط الله، 1388، 1٢ ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(، دیرآموز

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: آموزش نگارش، اتیسم، توان بخشی

چکيده: مبتالیان به اختالل درخودماندگی برای تقویت دانش های فراگرفته نیاز به یاری معلم در انجام 
فعالیت ها دارند. کتاب حاضر حاوی کارت های رنگی و جمالت بسیار ساده برای تقویت مهارت خواندن 
و نوشتن است. در پایان کتاب کودک توانایی ساختن جمالت ساده با فعل و نهاد و نیز ارتباط تصاویر 

با مفاهیم را بدست خواهد آورد.
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41. تبریزی، مصطفی/ تبریزی، علی رضا/ تبریزی، نرگس. درمان اختالالت خواندن. تهران، 
فراروان، 139٢، 144 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: ناتوانی، یادگیری

چکيده: بسیاری از کودکان در خواندن دچار مشکل هستند و به این دلیل در درک درس ها ضعیف 
عمل می کنند. کتاب پیش رو در بردارنده روش های عملی و کاربردی برای مبتالیان به اختالل 
خوانش پریشی است و به آن ها کمك می کند تا مهارت خوانش را در خود تقویت کنند. در بخش های 
کتاب فعالیت های علمی و عملی برای افزایش قدرت تمیز دیداری و تقویت توالی شنیداری، تلفظ 

درست واژگان، فهم متن و عبارات آمده است.

42. تبریزی، مصطفی/ تبریزی، علی رضا/ تبریزی، نرگس. درمان اختالالت دیکته نویسی. 
تهران، فراروان، 139٢، 1٢8 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: ناتوانی، یادگیری

چکيده: اشکال در درس دیکته ممکن است ریشه در نوعی اختالل یادگیری داشته باشد. کتاب پیش 
رو ضمن تشریح ماهیت نارسانویسی و فرایند آن، روش های علمی برای درمان این اختالل و نیز 
راهکارهای عملی برای دستیابی به تمرکز و پرورش دقت کودکان ارائه می دهد. در هر بخش از کتاب 
توصیه های گوناگونی برای رشد مهارت شنیدن، افزایش قدرت تشخیص واژگان و واج ها و نیز سرعت 

عمل دانش آموز ارائه شده است.
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43. تبریزی، مصطفی/ تبریزی، علی رضا/ تبریزی، نرگس. درمان اختالالت ریاضی )منطبق با 
كتاب جدید ریاضی دبستان(. تهران، فراروان، 139٢، ٢08 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: ناتوانی، یادگیری، آموزش ریاضیات

چکيده: بسیاری از دانش آموزان مقاطع مختلف در یادگیری درس ریاضی دچار مشکل اند و اگرچه 
برای موفقیت در این درس تالش می کنند، اما به اندازه هم ساالن خود پیشرفت ندارند. کتاب پیش رو 
در بردارنده مفاهیم بنیادی علم ریاضی از اولین مقاطع تحصیل است و اگر فراگیر در هر یك از مفاهیم 
درسی مشکل داشته باشد، برنامه بازپروری ارائه شده است. در کتاب همچنین مطالبی در باب یادگیری 

و اختالل در این فرایند و نیز روش های علمی درمان آن درج شده است.

44. کی، جانت. راهنمای معلم برای محافظت از كودک. تهران، مدرسه، 1391، 14٢ ص
قطع: وزیری

مخاطبين: معلم، والدین، نیروی توان بخشی
گروه:  تمامی گروه ها

موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: کودک آزاری، قوانین، آیین نامه ها، آموزش معلمان و مربیان

چکيده: معلمان و اولیای مدرسه، در مقایسه با دیگر متخصصان ارتباط بیشتری با کودکان دارند. 
به همین دلیل مسئولیت شناسایی و واکنش در برابر موارد کودک آزاری به آن ها واگذار شده است. 
در این کتاب، شیوۀ برخورد نظام آموزش وپرورش بریتانیا و دیگر نهادهای متخصص در مورد پدیده 
ارجاع  راه های تشخیص کودک آزاری، شیوه های  کودک آزاری تشریح می گردد. در خالل مباحث، 
کودک به نهادهای مسئول برای همکاری متقابل و محافظت از کودک، و نیز آیین نامه ها و قوانین 

مرتبط با این موضوع در ایران و انگلیس معرفی می شوند.
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45. پورسلطانی، مریم. راهنمای معلم دانش آموز آسيب دیده شنوایی در كالس عادی. 
تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 1390، 106 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم

گروه:  آسیب دیده شنوایی، فراگیر
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: کودکان آسیب دیده، آموزش والدین و معلمان، ناشنوایی

چکيده: نقش معلم به وجود آوردن طیفی از برنامه های تربیتی برای انواع تفاوت های فردی در کالس 
است؛ به گونه ای که کودکان آسیب دیده شنوایی بتوانند فرصتی بیابند تا محتوای درس را با نیازهایشان 
منطبق کنند. در این کتاب ماهیت و ویژگی نقص های شنوایی که یك معلم در برخورد با دانش آموز 
آسیب دیده با آن ها مواجه می شود، تشریح شده است. در کنار معرفی این نقص ها، راهبردهای عملی 

برای افزایش تجربیات مربیان در آموزش به این کودکان نیز ارائه شده است.

46. بایرن، کتی. راهنمای والدین دانش آموزان دبستانی. علی عربانی دانا. تهران، انجمن اولیا 
و مربیان، 1389، 186 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، والدین

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: راهنمای والدین، نظام آموزشی، آموزش پیش دبستانی

چکيده: کتاب حاضر راهنمایی است که برای والدین نوشته شده است تا به فرزندان خود کمك کنند 
که دبستان را به خوبی آغاز کنند و سال های اولیه مدرسه را با موفقیت پشت سر بگذارند. این کتاب 
در اصل به مبانی و ساختار آموزش و پرورش بریتانیا می پردازد؛ ولی از آنجایی که بسیاری از مسائل 
علمی و آموزشی در همه کشورهای جهان کاربرد دارند، بنابراین برای خوانندگان ایرانی نیز می تواند به 
طور کامل مفید باشد و از طرف دیگر در هنگام ترجمه سعی شده است که کلیه معادل های انگلیسی 

بومی سازی شود و معادلی برای آن ها انتخاب شود که در آموزش و پرورش ایران کاربرد دارند.
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47. تبریزی، علی رضا. رفتاردرمانی: روش هایی برای تغيير سریع رفتار كودكان 4 تا 11 
ساله. تهران، فراروان، 1393، 15٢ ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، پرورشی، مشاوره و مددکاری، بهداشت

* كلمات كليدي: آموزش و پروش، زبان شناسی کودکان و نوجوانان، اختالل های رفتاری

چکيده: در زندگی ماشینی امروز همگام با تغییر روش های زندگی، والدین نیز می خواهند از روش های 
نو برای تربیت فرزندان خود استفاده کنند. کتاب حاضر دربردارنده راهکارهای عملی برای پرورش 
صحیح کودکان است. اصل کلی تربیتی در این اثر کاربرد تنبیه و تشویق بوده که برای کودکانی که 
در این مقطع سني هستند راهبردی مناسب است. در مباحث کتاب عادات نادرست و درست کودکان 

بررسی شده و توصیه های عملی و نظری بر اساس رویکرد رفتار درمانی به والدین ارائه شده است.

48. حسین خانزاده، عباسعلی. روان شناسی و آموزش كودكان و نوجوانان با نيازهای ویژه. 
تهران، آوای نور، 1390، 416 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، والدین، نیروی توان بخشی، درمانگران، فیزیوتراپ، شنوایی سنج، بینایی سنج

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: روان شناسی کودکان و نوجوانان، اختالل های یادگیری، کودکان تیزهوش

چکيده: نکتة مهم درباره کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت ها 
و تأکید بر ویژگی های مشترک آن هاست. نگارنده در کتاب پیش رو ضمن بیان مقدمه ای در باب 
آموزش این دسته از کودکان، اختالل ها و نارسایی های عمده و نشانه ها و ویژگی های هر نارسایی را 
برشمرده است. در خالل مباحث، همچنین روش های کارآمد و علمی در برخورد با هر اختالل برای 

درمان یا کاهش اثرات آن نیز آمده است.
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49. محمودپور، آزیتا. روش ها و راهبردهای تقویت حافظه به همراه تمرین های حافظه. 
تهران، مدرسه، 139٢، 1٢8 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، نیروی توان بخشی

گروه:  مشکالت ویژه  یادگیری
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: تکنیك های سودمند، آموزش کاربردی، مهارت  به خاطر سپاری

چکيده: حافظه یکی از مباحث بسیار مهم در فرایند یادگیری است و یکی از بنیان های یادگیری، تفکر، 
خالقیت، برنامه ریزی و رفتار روزمره ما را تشکیل می دهد. کتاب پیش رو مشتمل بر راهکارهای عملی 
و تمرین هایی برای تقویت قدرت حافظه کودکان است. در ابتدای کتاب انواع حافظه تشریح شده و 
دستورالعمل هایی برای انجام تمرینات ارائه گردیده است. فعالیت های متنوع کتاب همراه با شکل های 

آموزشی کودکان را برای افزایش قدرت به خاطرسپاری بلندمدت و کوتاه مدت یاری می رساند.

50. محمودپور، آزیتا. روش ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه ویژه دانش آموزان دوره 
ابتدایی به همراه تمرین های دقت و توجه. تهران، مدرسه، 139٢، 1٢8 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، نیروی توان بخشی

گروه:  آسیب دیده شنوایی، مشکالت ویژه  یادگیری
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: مهارت توجه، بازی درمانی، آموزش تمرکز

چکيده: سیستم حسی ما در هر لحظه در معرض تحرکات حسی بسیاری قرار دارد و این محرکات 
ممکن است به صورت هم زمان عمل کنند. موضوع کتاب حاضر تقویت تمرکز کودکان و ارتقای قدرت 
توجه انتخابی آنان است. تمرین های متعدد و گوناگون کتاب همراه با اشکال کودکانه، راه های تقویت 
حافظه و دقت نظر را به صورت ناخودآگاه در کودکان تقویت می کند. فعالیت های ارائه شده برای تقویت 
مهارت نگارش و امال )نقطه گذاری، دندانه گذاری، جابه جایی حروف و...( و ریاضی )جای اعداد، توجه به 

عالمت ها، زیرهم نویسی و...( کاربردی خواهد بود.
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51. فیروزان، حمیده. روش های بازپروری مهارت های حسی- حركتی. تبریز، هنر اول، 
139٢، 180 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی، والدین

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: توان بخشی، مشاوره و مددکاری، آموزشی

* كلمات كليدي: تکنیك های سودمند، توان بخشی، ناتوانی های جسمی

چکيده: همواره بین کنش های ذهنی و مهارت های حرکتی ارتباطی مثبت وجود دارد؛ از این رو، 
اساس کار درمانی، بازپروری و توان بخشی تقویت مهارت های حسی و حرکتی است. مخاطبان در 
این اثر عالوه بر کارکردهای زیستی و عملکرد مغز و دستگاه عصبی، مراحل رشد و تکامل قوای 
حرکتی و آثار این رشد در جنبه های روان شناختی و فرایندهای حسی را فرا می گیرند. در بخش هایی از 
کتاب همچنین مفهوم توان بخشی به ناتوانان حرکتی با معرفی بازی ها و فعالیت های مناسب در سنین 

مشخص توضیح داده شده است.

52. ترابی، اختر/ امینی، فاطمه. مفاهیم ریاضي ویژه دانش آموزان اتیسم: شمارش اعداد تا 20. 
مشهد، هبوط الله، 1388، 14 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، نیروی توان بخشی، درمانگران

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم( 

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: برای درک مفاهیم ریاضی، در گام اول باید پدیده های مرتبط با ریاضی در محیط را درک 
کرد. کتاب پیش رو در بردارنده آموزش شمارش اعداد از 1 تا ٢0 برای مقطع پیش از مدرسه است. 
هدف از نگارش این اثر کمك به کودک برای درک و حفظ توالی اعداد و ترتیب ریاضی آن هاست. از 

ویژگی های این کتاب داشتن کارت های کمك آموزشی و شکل های کودکانه است.
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53. میلر، دیوید نیل/ بروک، استفان ای. شناسایی، ارزیابی و درمان رفتارهای آسيب به 
خود در مدرسه. مجید صفاری نیا، سارا احمدی. تهران، آوای نور، 139٢، 37٢ ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: خود آسیب زنی، روان شناسی مدرسه

چکيده: کتاب حاضر، به شناسایی، تشخیص و درمان رفتارهای آسیب رسان به خود بدون قصد 
خودکشی در مدرسه تمرکز دارد؛ این رفتارها مانند تیغ کشیدن به بدن، سوزاندن با سیگار، خود را 
کتك زدن و سایر رفتارهای از این دست در مدارس مقطع راهنمایی و دبیرستان زیاد به چشم می خورد. 
این کتاب، راهنمای عملی شناسایی، تشخیص، ارزیابی و درمان این اختالل ها را در مدرسه بررسی 

می نماید.

54. فیروز جائیان گلوگاه، زلیخا. شهر الفبای بریل. ساری، پژوهشهای فرهنگی، 139٢، 18 ص
قطع: رقعی

مخاطبين: معلم، دانش آموز، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی
گروه:  چند معلولیتی، آسیب دیده بینایی

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: نابینایی، آموزش کاربردی، تکنیك های سودمند، آموزش والدین و معلمان

چکيده: انسان برای کسب معرفت و شناخت جهان پیرامون خود باید از حواس پنج گانه خود بهره برد 
و در صورت نقص یك حس، از دیگر حس ها برای جبران آن نقص استفاده کند. کتاب حاضر آموزش 
عالئم خط بریل برای نوآموزان نابیناست. ویژگی کتاب این است که نگارش هر حرف الفبا در قالب 
یك شعر کوتاه به صورت آهنگین و موزون آموزش داده شده است. این اثر با هدف تسهیل فراگیری 

خط بریل نگاشته شده است.
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55. ترابی، اختر.مهارت هاي اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: طبقه بندی. مشهد، هبوط الله، 1388، 
14 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، دانشجویان، درمانگران

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: اختالل هاي یادگیري، آموزش ریاضیات، آموزش علوم، توان بخشی

چکيده: کودکانی که مبتال به اختالل طیف اتیسم هستند، نیازمند بازی ها و فعالیت های آموزشی 
مناسب برای رشد و تقویت مهارت های شناختی اند. کتاب پیش رو دربردارنده فعالیت های تقویت کننده 
برای فراگیری درس علوم و ریاضی است. در ابتدای کتاب اهداف جزئی و رفتاری و روش کار تبیین 

شده است.

56. ترابی، اختر. مهارت هاي اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: طبقه بندی موجودات زنده و غير 
زنده. مشهد، هبوط الله، 1388، 1٢ ص

قطع: رحلی
مخاطبين: دانش آموز، نیروی توان بخشی

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: یکی از مفاهیم ابتدایی برای درک محیط طبیعی و درس علوم، شناختن حیوانات و ویژگی های 
آنهاست. در این کتاب کودکان عالوه بر تشخیص موجودات زنده از غیرزنده، فرا می گیرند که هر یك 
از موجودات را در کدام گروه طبیعی ذهنی قرار دهند. به این صورت که موجوات زنده شامل حیوان، 

انسان، گیاه و غیرزنده ها شامل اشیاء، وسایل نقلیه و پوشاک می شوند.
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علی  ناشنوا.  كودكان  در  روان شناختی  فرایندهای  سوزان.  لیندزی/کراکر،  ادواردز،   .57
مشهدی، زهرا حسین زاده ملکی، فاطمه کشوری. تهران، آوای نور، 1391، ٢40 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  آسیب دیده شنوایی
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: نارسایی شنوایی، کودکان معلول، درمان های شناختی

چکيده: کتاب حاضر حاصل پژوهش های دو تن از روان شناسان بالینی متخصص در حوزه کار با 
کودکان ناشنواست. در کتاب ضمن ارائه نظرات روان شناختی و کاربردی در باب روش ها و فنون مفید 
کار با این دسته از کودکان، تجربه های بالینی و یافته های علمی در این زمینه نیز درج شده است. در 
کتاب همچنین مطالبی در باب تحول هویت این کودکان، عزت نفس آن ها، مشکالت خاص یادگیری 

و راهکارهای علمی مناسب آمده است.

58. سیگلیند، مارتین. فعاليت هایی جهت بهبود اختالالت تعادلی در كودكان. فاطمه بهنیا، 
سارا نخعی، ساره زرشناس. تهران، دلگشا، 1388، 134 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: نیروی توان بخشی

گروه:  چند معلولیتی، جسمی، حرکتی
موضوع: توان بخشی

* كلمات كليدي: توان بخشی، ناتوانی های جسمی، کودکان معلول

چکيده: به منظور افزایش توان حرکتی کودکان مبتال به اختالل در سیستم عصبی مرکزی، آموزش 
مجموعه ای از الگوهای حرکتی برای تسهیل جریان رشد جسمی می تواند کارساز باشد. در مباحث کتاب 
پیش رو الگوهای رشدی به صورت طبقه بندی شده، بر مبنای سیر طبیعی رشد کودک و با طرح های 
مناسب و قابل فهم تدوین شده است. ویژگی خاص کتاب تفریحی بودن فعالیت ها برای کودکان و 

مشارکت آن ها در انجام تمرین ها است.
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59. فرهبد، مژگان. كاردرمانی در كودكان كم توان ذهنی. تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش، 1389، 408 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی
گروه:  کم توان ذهنی، چند معلولیتی

موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: روان شناسی کودکان استثنایی، توان بخشی، اختالل های حرکتی

چکيده: کاردرمانی از تخصص هایی است که به طور جامع نگر، کودک دارای نیازهای ویژه را بررسی 
می کند. این کتاب به منظور بیان دامنه عملکرد این رشته در شاخه کم توانی ذهنی، تهیه شده است. 
در این اثر عالوه بر مطالب تئوری سعی گردیده راهکارهای عملی در زمینة وظایف متخصصان 
کاردرمانی و کم توانی ذهنی ارائه شود. مباحث می تواند برای کاردرمانان، دانشجویان و برنامه ریزان 

آموزشی کاربردی باشد.

60. ترابی، اختر. مفاهیم اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: كبوتر پر طال. مشهد، هبوط الله، 1388، 
14 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین، نیروی توان بخشی

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: رشد سلول های مغزی از طریق تعامل با پدیده های جهان بیرونی کامل می شود. کتاب پیش 
رو در بردارنده فعالیت هایی برای تقویت مهارت جمله سازی و درس فارسی است. کتاب با محوریت 
اطالعاتی درباره حیوانات، نوع غذایی که می خورند، محل زندگی  و پوشش بدن آنها سامان یافته است 
و کودک طی فعالیت های کتاب می آموزد نام هر حیوان را با توجه به ویژگی آن در جمله های کاربردی 

به کار برد.



45آموزش و پرورش كودكان استثنايي 3

61. مینایی، اصغر. كتابچه راهنمای فرم های سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر 
تجربه آخنباخ )ASEBA(. تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1390، ٢18 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی
گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی

موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: آزمون ها، آخنباخ، نظام سنجش

 TRF و CBCL، YSR شامل سه فرم )ASEBA( چکيده: نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ
برای سنجش آسان و مقرون به صرفه شایستگی ها و توانمندی ها، کنش یا کارکرد انطباقی و مشکالت 
عاطفی- رفتاری است. با استفاده از این فرم ها به آسانی و سهولت می توان در ارتباط با طیف وسیعی از 
شایستگی ها، کارکرد انطباقی و مشکالت عاطفی- رفتاری داده های استاندارد به دست آورد. برخالف 
بسیاری از آزمون های استاندارد، فرم های ASEBA با استفاده از پرسش های باز- پاسخ، اطالعاتی 

در خصوص بهترین ویژگی ها و عمده ترین نقاط ضعف کودکان به دست آورده و گزارش می نمایند.

62. ترابی، اختر. مهارتهاي اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم: كدام یك؟. مشهد، هبوط الله، 1388، 
٢4 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: درصد زیادی از یادگیری از راه دیداری و در سنین کم اتفاق می افتد. در این کتاب کودک 
با مفاهیم متضاد )چاق و الغر، کوچك و بزرگ، اول و آخر، سبك و سنگین و...( آشنا می شود و طی 
فعالیت هایی کاربرد هر مفهوم و جایگاه هر یك را می آموزد. کتاب دربردارنده کارت های آموزشی و 

شکل های مرتبط است و طی فعالیت هایی اطالعات عمومی کودک تقویت خواهد شد.
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كودكان  باره  در  آموختن  كليدهای  نوجوانان:  و  کودکان  تربیت  کلیدهای  لیندا.  سونا،   .63
كم توجه و بيش فعال ADD/ ADHD. ترانه بهبانی. تهران، صابرین، 1390، ٢9٢ ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  مشکالت ویژه  یادگیری، اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: آموزشی، توان بخشی، بهداشت

* كلمات كليدي: کودکان پر تحرک، اختالل های رفتاری، آسیب شناسی روانی، آموزش خانواده

چکيده: اختالل کمبود توجه )ADD( در افرادی دیده می شود که به طور مشخصی بی توجه، نامنظم، 
حواس پرت، و فراموش کار هستند. کتاب پیش رو، ویژگی های کودکان کم توجه و بیش فعال را شرح 
می دهد و ضمن معرفی این اختالل و نشانه های بارز آن، راهکارهای غذایی، رفتاری و کنترلی برای 

درمان یا پیشگیری از آسیب های احتمالی را برای مربیان و والدین این دسته از کودکان ارائه می دهد.

64. خلیلی، سپیده. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان: كليدهای تخليه هيجانی در كودكان. 
تهران، صابرین، 139٢، 1٢٢ ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، والدین

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: آسیب شناسی روانی، اختالل های رفتاری، راهبردهای روان شناسی

چکيده: اگر کودکان روش های تخلیه هیجانی را بیاموزند، می توانند قدری از هیاهوی درونی خود 
را کاهش دهند و تکانه های خود را بهتر تحت کنترل درآورند. در کتاب حاضر روش های کاربردی 
برای مدیریت یا کاهش هیجانات کودکان برای والدین و مربیان ارائه شده است. عالوه بر تمرین های 
دوره ای آموزشی برای مدیریت رفتار، سفرهای خیالی و داستان هایی نیز برای کاهش هیجان کودکان 

در نظر گرفته شده است.
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65. ژاتماری، پتر. كودكان اتيسم و آسپرگر را بهتر بشناسيم )ذهن نيمه(. ساالر فرامرزی، 
آرزو شاه میوه اصفهانی، مرضیه بدیعی. اصفهان، نوشته، 1393، 304 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی، دانشجویان
گروه:  کم توان ذهنی، چند معلولیتی، اختالل های رشدی فراگیر )طیف اتیسم( 

موضوع: آموزشی، بهداشت
* كلمات كليدي: آموزش والدین و معلمان، توان بخشی، کودکان اتیسم، کودکان آسپرگر

چکيده: درک کودکان دارای اختالل طیف اتیسم به تغییری ناگهانی و تصوری نیاز دارد؛ به همین 
علت مطالعه حکایت های بالینی که اطالعات روان کاوانه را در زمینه داستان ها بیان کرده است، ضروری 
می نماید. کتاب پیش رو مجموعه ای از داستان های بالینی از زندگی کودکان اتیسم و دارای نشانگر 
آسپرگر است. این مجموعه به والدین و اطرافیان این کودکان تجربه هایی را می آموزد تا آن ها را در روند 

تشخیص رفتارها، درمان آن ها و تغییر نوع نگاه به این کودکان یاری دهد.

66. کویین، پاتریشیا/ اشترن، جودیت. كودكان بيش فعال و كم توجه )50 فعاليت و بازی(. 
رؤیا نبی زاده، مه رو فرمند. تهران، روان، 1390، 86 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، دانش آموز

گروه:  مشکالت ویژه  یادگیری، اختالل های رفتاری- هیجانی
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: کودکان پرتحرک، اختالل های رفتاری هیجانی، بازی درمانی

چکيده: کودکان بیش فعال اگرچه به اندازه کودکان دیگر باهوش اند، اما به دلیل نارسایی در تمرکز، 
معمواًل در مدرسه دچار مشکالتی می گردند. کتاب پیش رو راهبردهای عملی برای افزایش دقت نظر 
و توجه را در قالب بازی های کودکانه، معما و فعالیت های فردی یا گروهی به این کودکان می آموزد. 
مخاطب کتاب کودکان 8 تا 13 ساله اند که فعالیت ها را باید با همراهی والدین یا مربی خود انجام دهند.
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67. اصغری، مریم. كودكان پيش دبستانی با آسيب بينایی. تهران، آوای نور، 139٢، 144 ص
قطع: رقعی

مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی، والدین
گروه:  آسیب دیده بینایی

موضوع: توان بخشی
* كلمات كليدي: آموزش پیش دبستانی، کودکان نابینا، آسیب های بینایی

که  کسانی  است.  و ضروری  بسیار الزم  پیش دبستانی  دوره  در  مدرسه  از  قبل  آموزش  چکيده: 
می خواهند با کودک نابینا کار کنند، قباًل باید کتاب های مناسبی در این باره مطالعه کرده باشند و آن گاه 
با توجه به استعداد کودک با او کار کنند. کتاب حاضر نیز مربوط به کودکان پیش دبستانی است که با 
آسیب های بینایی مواجه هستند. کتاب در پنج فصل با این عنوان ها ارائه شده است: کلیات؛ اهمیت 
پرداختن به دوره پیش دبستانی از دیدگاه های مختلف؛ کودک و مسائل مرتبط با نابینایی؛ کودک نابینا 
و مهارت و آموزش کودک نابینا در دورۀ پیش دبستانی. والدین کودک نابینا، با فرستادن او به دوره 

پیش دبستانی، به کودک خود امکان بالیدن و رسیدن به سطح هم ساالن بینای خود را هدیه می کنند.

68. صمدی، علی. كودكان دارای اتيسم: راهنمای آموزش برای والدین و مربيان. تهران، 
دوران، 139٢، 380 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین
گروه:  اختالل های رشدی فراگیر )طیف اتیسم(

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: آموزش والدین و معلمان، خانواده، توان بخشی

چکيده: اتیسم اختاللی است که رشد و گسترش مهارت های اجتماعی و ارتباطی فرد را مختل می کند. 
در این کتاب روش های کاربردی، مداخله ای و آموزشی برای کودکان دارای اختالل های طیف اتیسم 
معرفی شده است. عالوه بر آن، روش هایی که قابلیت ترکیب با یکدیگر را دارند و می توانند جنبه های 
مختلف رشد و نیازهای یك کودک دارای اتیسم را تحت پوشش قرار دهند نیز تشریح شده اند. محتوای 
کتاب در دو بخش قابل تفکیك است: 1. بخش نظری؛ ٢. بخش عملی برای اجرای مفاهیم نظری. 

اطالعات ارائه شده در کتاب تنها برای راهنمایی معلمان و والدین این کودکان کاربردی است.
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69. ترابی، اختر. مهارتهاي اساسي ویژه دانش آموزان اتیسم : گربه ملوس من. مشهد، هبوط الله، 
1388، 16 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه: کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: اتیسم، آموزش و پرورش کودکان استثنایی

چکيده: مهارت در ادراک دیداری موجب تقویت رشد شناختی کودکان خواهد شد. کتاب پیش رو 
در بردارنده مطالب پایه ای درس علوم برای کودکان اتیسم است. فعالیت های کتاب کمك می کند تا 
کودک درباره اعضای بدن حیوانات، طرز حرکت آن ها، غذا، پوشش بدن و محل زندگی آن ها شناخت 
حاصل کند. کودک همچنین قادر خواهد بود حیواناتی که از لحاظ هدف با یکدیگر مشابه یا متفاوت اند 

را در دو گروه قرار دهد.

70. مفیدی، فرید. لکنت: ارزیابی و درمان در خردساالن. کرج، سرافراز، 1386، 64 ص
قطع: رقعی

مخاطبين: والدین، نیروی توان بخشی، معلم
گروه:  کم توان ذهنی، اختالل های رفتاری- هیجانی، دیرآموز

موضوع: توان بخشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: ناتوانی زبانی، توان بخشی،آموزش والدین و معلمان، درمان لکنت

چکيده: یکی از شایع ترین اختالل های گفتار و زبان لکنت است که برای درمان آن الزم است عوامل 
گوناگونی بررسی شود. تاکید اصلی دراین اثر تشخیص و کنترل عوامل تشدیدکننده و تثبیت کننده 
لکنت در خردساالن است. در کتاب عالوه بر تعریف مفهوم لکنت و تشریح سبب شناسی این پدیده، 
عوامل گوناگون اجتماعی و محیطی دخیل در این اختالل و نیز روش های درمان و راهکارهای رفع 

این مشکل نیز بیان شده است.
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71. هارتاس، دیمیترا. مشکالت زبانی و ارتباطی: راهنمایی برای معلمان. احمد رمضانی 
واسوکالیی، آتوسا رستم بیك تفرشی. تهران، مدرسه، 1391، 140 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی

گروه:  مشکالت ویژه  یادگیری
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: زبان پریشی کودکان، اختالل های ارتباطی

از  تا  کند  آن ها کمك  به  که  است  نوشته شده  این هدف  با  و  معلمان  برای  کتاب  این  چکيده: 
پیچیدگی های زبانی و ارتباطی و تأثیر آن ها در یادگیری و رشد اجتماعی و هیجانی کودک آگاهی 
پیدا کنند. فرض اصلی کتاب این است که مهارت های زبانی و ارتباطی مبنای کارکردهای انسان 
هستند و یادگیری، سازگاری اجتماعی، بلوغ هیجانی و رشد مهارت های بین فردی بر آن استوار است 
پیشنهادهای مطرح شده در این کتاب را می توان در موقعیت های مختلف به صورت انفرادی و یا 

گروهی به کار برد.

72. کرنی، کریستوفر. مورد پژوهی در اختالالت رفتاری كودكان. علی نیلوفری. تهران، کتاب 
ارجمند، 139٢، 3٢4 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، پرورشی، مشاوره و مددکاری، بهداشت

* كلمات كليدي: آسیب شناسی روانی، پژوهش های روان شناختی، اختالل های عاطفی، ناتوانی های 
یادگیری

چکيده: بخشی از اختالل های رفتاری کودکان ریشه در خانواده های آنان دارد، به طوری که آشفتگی 
هر روزه این کودکان نمایش وضعیت خانوادگی آن هاست. نگارنده ضمن تشریح الگوی رشد کودک، 
نحوه بروز هر اختالل و ماهیت آن اختالل را بیان می کند. وی همچنین با بیان ویژگی ها و نشانه های 
هر اختالل، امکان ارزیابی و تشخیص هر آسیب را فراهم می آورد. در انتهای کتاب نیز سؤاالتی با هدف 

تجزیه و تحلیل بهتر مطالب آورده شده است.
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73. ساداتیان، سیداصغر. مهارت های زندگی )برای كودكان(. گوشه گيری، انزوا و تنهایی، 
انتخاب دوست ... . تهران، ما و شما، 1390، 136 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، والدین، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی

* كلمات كليدي: روان شناسی کودک، تعامل اجتماعی، درمان اختالل های ارتباطی، روابط بین فردی

چکيده: یکی از مهم ترین اجزای رشد و تکامل کودکان رشد احساسی، عاطفی و اجتماعی آن ها و 
توانایی برقراری ارتباط با دیگر اعضای جامعه است. در این پژوهش سعی شده به زبان ساده راهکارهای 
عملی برای اصالح رفتارهای اجتماعی نادرست کودکان ارائه گردد. ذیل هر موضوع و اختالل ابتدا 
ماهیت و کارکرد آن تشریح شده و در ادامه، توصیه های روان کاوانه برای معلمان و مربیان و والدین در 

برخورد با کودک توضیح داده شده است.

74. ساداتیان، سیداصغر. مهارت های زندگی )برای نوجوانان، جوانان و بزرگساالن(. 
تهران، ما و شما، 1390، 168 ص

قطع: رقعی
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی، والدین

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: روان شناسی اجتماعی، روابط بین فردی، اختالل های رفتاری

چکيده: در جریان پیشرفت های امروزی مفهوم و شکل روابط انسانی دستخوش تغییراتی شده که 
نمونه آن محدود شدن روابط بین فردی و شیوع اضطراب اجتماعی است. در کتاب پیش رو ناتوانی های 
رفتاری در مهارت برقراری ارتباط تعریف و بررسی شده است. بعد از بیان ماهیت هر اختالل، توصیه های 
روان کاوانه برای پیشگیری یا کنترل این گونه رفتارها همراه با مثال های بالینی و فعالیت های عملی ارائه 

گردیده است. زبان کتاب ساده و قابل فهم برای گروه های سنی بزرگساالن است.
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75. کاکاوند؛ علیرضا. ناتوانی های یادگيری )تشخيص و راهبردهای آموزشی(. کرج، 
سرافراز، 1385، ٢08 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، والدین

گروه:  آسیب دیده شنوایی، مشکالت ویژه  یادگیری، اختالل های رفتاری- هیجانی، جسمی- حرکتی
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: اختالل هاي یادگیري، توان بخشی، حل مشکالت

چکيده: ناتوانی در یادگیری از جمله موانعی است که باعث مشکالت جدی در پیشرفت تحصیلی 
می گردد. کتاب پیش رو در بردارنده اطالعاتی در باب مفهوم و تاریخچه ناتوانی در یادگیری، تشخیص 
و ارزیابی انواع ناتوانی است و راهبردهایی عملی و نظری و تجربی برای کار با افراد مبتال به این نوع 

ناتوانی را به روان شناسان مدرسه، مدیران، مشاوران و به ویژه معلمان می آموزد.

76. دیویس، جان ام./ برویت من، جسیکا. ناتوانی های یادگيری غير كالمی در كودكان. 
ساالر فرامرزی، فاطمه زیدآبادی. اصفهان، نوشته، 139٢، 176 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی، سایر کارکنان استثنایی، درمانگران

گروه:  مشکالت ویژه  یادگیری، کم توان ذهنی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری- هیجانی، 
آسیب دیده بینایی، چند معلولیتی، جسمی- حرکتی

موضوع: آموزشی، توان بخشی، مشاوره و مددکاری
* كلمات كليدي: اختالل های یادگیری، مهارت های ارتباطی، اشارات

چکيده: با تشخیص و ارزیابی به موقع اختالل های یادگیری می توان مداخله های آموزشی مؤثر و 
درمان بهنگام را آغاز کرد. این کتاب به بررسی معیارهای تشخیص ناتوانی یادگیری غیرکالمی و دانش 
موجود درباره ارزیابی و درمان این اختالل اختصاص دارد. مطالب کتاب به درمان گر این امکان را می دهد 
که از درمان های ممکن آگاه گردد و شواهدی برای اعتبار تجربی این درمان ها داشته باشد. همچنین 

راه های جدیدی در تعریف مفهوم ناتوانی یادگیری به عنوان یك اختالل نیز در کتاب درج شده است.
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77. رید، گوین. نارساخوانی و آموزش فراگير )رویکردهای كالسی برای سنجش، 
آموزش و یادگيری(. حجت اهلل راغب. تهران، مدرسه، 139٢، 144 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: توان بخشی، اختالل هاي یادگیري

چکيده: مشکالت آموزشی و شناختی معمواًل با نارساخوانی همراه است و برای دستیابی به یك 
برنامه آموزش فردی دقیق و مناسب رفع مشکالت نارساخوانی امری بایسته است. کتاب پیش رو با 
ارائه اطالعات نظری خواننده را در درک مفهوم نارساخوانی و شناسایی این اختالل یاری می رساند. در 
بخش های کتاب همچنین رویکردهای گوناگون نظری و عملی برای رفع این اختالل و نیز راهبردهای 

آموزشی و برنامه ریزی برای یادگیری در مدارس ابتدایی تشریح شده است.

78. ترابی، اختر/ امینی، فاطمه. مهارتهاي ویژه دانش آموزان اتیسم: نقاشی گام به گام. مشهد، 
هبوط الله، 1388، ٢8 ص

قطع: رحلی
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه:  کم توان ذهني، مشکالت ویژه یادگیري، اختالل هاي رفتاري – هیجاني، اختالل هاي رشدي 
فراگیر )طیف اتیسم(، دیرآموز

موضوع: آموزشی، توان بخشی
* كلمات كليدي: اختالل هاي یادگیري، آموزش نقاشی، توان بخشی

چکيده: درگیر کردن مغز با فعالیت های شناختی و عملی به یادگیری کودکان کمك می کند. کتاب 
حاضر در بردارنده فعالیت های گام به گام برای تقویت مهارت نقاشی کودک است. در نقاشی هر تصویر 

خطوط ساده و اصلی هر طرح به کودک تدریس شده است.
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79. نعمت زاده، شهین/ دادرس، محمد/ دستجردی کاظمی، مهدی/منصوری زاده، محرم. واژگان 
پایه فارسی از زبان كودكان ایرانی. تهران، مدرسه، 1390، 43٢ ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی

* كلمات كليدي: واژگان زبان پایه، ادبیات کودکان، امال و نگارش

چکيده: واژگان پایه به آن دسته از واژگان گفته می شود که کودکان مناطق مختلف کشورمان در 
محیط زندگی شان آن ها را می شناسند و در سخن به کار می برند. این واژگان طی آزمون های متعدد 
علمی از سرتاسر ایران گردآوری شده و در این کتاب تدوین شده اند. کلمات کتاب ذیل ٢4 عنوان 
موضوعی با زمینه های معنایی مشترک تدوین و طبقه بندی شده اند. واژگان یادشده در جدول های 

موضوعی آمده اند و ذیل هر جدول توضیح مرتبط با مفهوم و معنای آن واژه درج شده است.

80. نوری برجی، مرجانه. همبازی، تمرینات دقت، تمركز و توجه ویژه كودكان 5 الی 12 
ساله و كودكان با تشخيص اختالل های یادگيری، بيش فعالی و نقص توجه. تهران، 

کالج برتر، 1393، ٢٢0 ص
قطع: رقعی

مخاطبين: دانش آموز، معلم، سایر کارکنان استثنایی، نیروی توان بخشی
گروه:  تمامی گروه ها

موضوع: آموزشی
* كلمات كليدي: بازی های آموزشی، دقت در کودکان، پرورش تمرکز

چکيده: پرورش حافظة فعال با تمرین، موضوعی مهم در رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان 
محسوب می شود. کتاب »هم بازی« به منظور پرورش دقت، تمرکز و توجه کودکان 5 تا 1٢ ساله 
و کودکان دارای اختالل های یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه، فراهم شده است و می کوشد با 
تمرین های متنوع و متناسب سن کودکان، به آن ها کمك کند. تجسم ذهنی، یادسپاری، جدول های 
سودوکو، و تمرینات n-book از انواع تمرین های این کتاب هستند. در صفحات پایانی کتاب، 

بازی هایی برای داخل ماشین نیز پیشنهاد شده اند.
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81. حکیمی فریمانی، محمود. هوش های چندگانه 45 بازی برای تقویت هوش بصری- 
فضایی در كودكان 2 تا 7 سال. مشهد، پارسیران، 1390، 7٢ ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، نیروی توان بخشی، سایر کارکنان استثنایی

گروه:  تمامي گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، پرورشی، مشاوره و مددکاری، بهداشت

* كلمات كليدي: مهارت های دیداری، ارزیابی هوش، روان شناسی کودکان

چکيده: مغز آدمی یکی از مهم ترین و کارآمدترین اعضای بدن اوست که منبع هوش و قدرت 
ذهن است. کتاب پیش رو دربردارنده فعالیت هایی برای تقویت هوش بصری- فضایی در کودکان 
است. در ابتدای کتاب توضیحاتی مختصر درباره انواع هوش و مراحل رشد مغز ارائه شده و در ادامه، 
راهنمای بازی ها و نحوه ارزیابی بر اساس نتایج هر بازی برای والدین و مربیان درج شده است. یکی 
از ویژگی های این کتاب پرسش نامه 80 سوالی است که به والدین و مربیان کمك می کند تا جایگاه 

کودک را در انواع هوش ها دریابند. 

82. حکیمی فریمانی، محمود. هوش های چندگانه 66 بازی برای تقویت هوش هيجانی 
در كودكان 2 تا 7 سال. مشهد، پارسیران، 1390، 94 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، سایر کارکنان استثنایی، والدین

گروه:  تمامی گروه ها
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، پرورشی، مشاوره و مددکاری، بهداشت

* كلمات كليدي: توانایی های شناختی، روان شناسی کودکان، ارزیابی هوش

چکيده: هوش هیجانی یکی از انواع هوش در تقسیم بندی توانایی های ذهنی و هوشی است. در 
این اثر اطالعاتی درباره هوش های چندگانه و مراحل رشد مغز انسان آمده است. در ادامه، راهنمای 
بازی ها و نحوه ارزیابی کودک بر اساس نتایج هر بازی درج شده است. یکی از ویژگی های این کتاب 
پرسش نامه 80 سوالی است که به والدین و مربیان کمك می کند کودک را در هر یك از هوش ها 

محك بزنند.
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83. نادیو، کاتلین جی./ دیکسون، آلن بی. یاد بگيریم كه آرام باشيم و توجه كنيم: كتابی 
برای بچه های پرجنب و جوش. حمید علیزاده. تهران، رشد، 1389، 88 ص

قطع: وزیری
مخاطبين: معلم، دانش آموز، والدین

گروه:  اختالل های رفتاری- هیجانی، مشکالت ویژه  یادگیری
موضوع: آموزشی، مشاوره و مددکاری

* كلمات كليدي: روان شناسی کودک، بیش فعالی، کودکان پرتحرک، بازی درمانی

چکيده: بسیاری از بچه ها انرژی زیادی برای فعالیت های بدنی دارند و برای رسیدن به تمرکز و آرامش 
نیاز به آموزش دارند. کتاب حاضر دربردارنده راهکارهایی برای افزایش قدرت تمرکز و توجه کودکان 
بیش فعال است. در بخش های چهارگانه کتاب فعالیت هایی همراه با نقاشی و شکل های کودکانه تدوین 
شده تا کودک بتواند با ارزیابی خود، مهارت های الزم برای کنترل ناآرامی، موفقیت در دوست یابی، 

کمك به والدین و... را بدست آورد.
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نمـــــایه ها
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عنوان کتاب
آزمون آگاهي واج شناسي و ویژگیهاي روان سنجي 001 

00٢  )TOLD- P3(آزمون رشد زبان
آموزش شنیداري کالمي 003 

آموزش کودکان با اختالل نقص توجه- بیش فعالي 004 
آموزش مفاهیم پایه ریاضي به کودکان پیش دبستاني 005 

آموزش و پرورش کودکان استثنایي 006 
007 )ADHD( اختالل نقص توجه همراه با پرفعالیتي

اختالل هاي رفتاري و هیجاني کودکي؛ ماهیت، ارزیابي و درمان 
 008

ارتباط وسایل با اعضاي بدن 009 
رفتار  ترمیم  و  پیشگیري  راهبرد هاي  کارکردي:  ارزیابي 

مشکل ساز در محیط هاي آموزشي 010 
اصول توان بخشي 011 

اضطراب ریاضي و راه هاي غلبه بر آن، آنچه معلمان باید بدانند 
 01٢

اعداد به حروف 013 
الگوهاي برتر تدریس در آموزش و پرورش استثنایي )با نیازهاي 

ویژه(014 
الگوي غذایي ویژه دانش آموزان استثنایي 015 

انقالب اتیسم: راهبردهاي کل بدن براي نیل به زندگي بهتر 
 016

با ترس هاي شبانه کودکان چه کنیم؟ 017 
با عادت هاي بد کودکان چه کنیم؟ راهنماي کودک براي چیره  

شدن بر ناخن  جویدن و عادت هاي دیگر 018 

دچار  کودکان  کارشناسان  راهنماي  جزوه  ارتباط:  برقراري 
اختالل های ارتباطي 019 

0٢0  Windows 7 بهینه سازي دسترسي در
پرورش دقت: کمك به کودکاني که مهارت  خوب دیدن را هنوز 

کسب نکرده اند 0٢1 
حل  مي توانم  )من  نوجواني(:  )پیش  متفکر  کودک  پرورش 

مشکل کنم(0٢٢ 
ترکیب بازي درماني با رفتار درماني شناختي 0٢3 

تشابهات 0٢4 
تشخیص و درمان اختالالت یادگیري )درمان ریاضي، دیکته، 

خواندن( 0٢5 
تصاویر زنجیره اي 0٢6 

تفریق اعداد 0٢7 
تناظر 0٢8 

تناظر یك به یك 0٢9 
تناظر یك به یك با نماد 030 

توالي تصاویر 031 
جمع اعداد تا 10 03٢ 
چند تا شمردم؟ 033 

چه اندازه؟ 034 
چه رنگي؟ 035 

حل مشکالت انضباطي و مدیریت کالس روش ها و الگوهایي 
براي معلمان 036 

حیوانات 037 
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خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه 038 
خرگوش بازیگوشم 039 

درباره من 040 
درمان اختالالت خواندن 041 

درمان اختالالت دیکته نویسي 04٢ 
ریاضي  جدید  کتاب  با  )منطبق  ریاضي  اختالالت  درمان 

دبستان(043 
راهنماي معلم براي محافظت از کودک 044 

راهنماي معلم دانش آموز آسیب  دیده شنوایي در کالس عادي 
 045

راهنماي والدین دانش آموزان دبستاني 046 
رفتاردرماني: روش هایي براي تغییر سریع رفتار کودکان 4 تا 

11 ساله 047 
روان شناسي و آموزش کودکان و نوجوانان با نیاز هاي ویژه 048 
روش ها و راهبردهاي تقویت حافظه به همراه تمرین هاي حافظه 

 049
روش ها و راهبردهاي تقویت دقت و توجه ویژه دانش آموزان 

دوره ابتدایي به همراه تمرین هاي دقت و توجه 050 
روش هاي بازپروري مهارت هاي حسي- حرکتي 051 

شمارش اعداد تا ٢0  05٢  
شناسایي، ارزیابي و درمان رفتارهاي آسیب به خود در مدرسه 

 053
شهر الفباي بریل 054 

طبقه بندي 055 
طبقه بندي موجودات زنده و غیر زنده 056 

فرایندهاي روان شناختي در کودکان ناشنوا 057 
فعالیت هایي جهت بهبود اختالالت تعادلي در کودکان 058 

کاردرماني در کودکان کم توان ذهني 059 
کبوتر پر طال 060 

کتابچه راهنماي فرم هاي سن مدرسه نظام سنجش مبتني بر 
061 )ASEBA( تجربه آخنباخ

کدام یك؟ 06٢ 
 ADD/ کلیدهاي آموختن در باره کودکان کم توجه و بیش فعال

063  ADHD
کلیدهاي تخلیه هیجاني در کودکان 064 

کودکان اتیسم و آسپرگر را بهتر بشناسیم )ذهن نیمه( 065 
کودکان بیش فعال و کم توجه )50 فعالیت و بازي( 066 

کودکان پیش دبستاني با آسیب بینایي 067 
کودکان داراي اتیسم: راهنماي آموزش براي والدین و مربیان 

 068
گربه ي ملوس من 069 

لکنت: ارزیابي و درمان در خردساالن 070 
مشکالت زباني و ارتباطي: راهنمایي براي معلمان 071 

مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان 07٢ 
مهارت هاي زندگي )براي کودکان(، گوشه گیري، انزوا و تنهایي، 

انتخاب دوست  073 
مهارت هاي زندگي )براي نوجوانان، جوانان و بزرگساالن( 074 

ناتواني هاي یادگیري )تشخیص و راهبرد هاي آموزشي( 075 
ناتواني هاي یادگیري غیر کالمي در کودکان 076 

براي  کالسي  )رویکرد هاي  فراگیر  آموزش  و  نارسا خواني 
سنجش، آموزش و یادگیري( 077 

نقاشي گام به گام 078 
واژگان پایه فارسي از زبان کودکان ایراني 079 

همبازي؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 5 الي 1٢ 
ساله و ... 080 

بصري-  هوش  تقویت  براي  بازي   45 چندگانه  هوش هاي 
فضایي در کودکان ٢ تا 7 سال  081 

هوش هاي چندگانه 66 بازي براي تقویت هوش هیجاني در 
کودکان ٢ تا 7 سال 08٢ 

یاد بگیریم که آرام باشیم و توجه کنیم کتابي براي بچه هاي 
پرجنب و جوش 083
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پدید آورندگان
احمدي، سارا 053

ادواردز، لیندزي 057
اسپلینگر، مارگارت 004
استابوروکس، وارن 003

اسدپور، ساسان 010، 036
اشترن، جودیت 066
اصغري، مریم 067
امیري، فاطمه 014

امیني، فاطمه 0٢4، 0٢6، 031، 037، 040، 05٢، 078
بایرن، کتي 046

بدیعي، مرضیه 065
بروک، استفان اي 053
برویت من، جسیکا 076

بشارود، سیمین 01٢
بهبهاني، ترانه 063
به پژوه، احمد 038

بهنیا، فاطمه 003، 058
پور سلطاني، مریم  014، 045

پیشیاره، ابراهیم 011
تبریزي، علي رضا 041، 04٢، 043، 047

تبریزي، مصطفي 041، 04٢، 043
تبریزي، نرگس 041،04٢، 043

اختر 009، 013، 0٢6، 0٢7، 0٢8، 0٢9، 030، 031،  ترابي، 
 ،056 ،055 ،05٢ ،040 ،039 ،037 ،035 ،034 ،033 ،03٢

078 ،069 ،06٢ ،060
جلیلي، نرجس0٢1

چندلر،  لینت 010
حائري، هایده 016

حسن زاده، سعید 00٢
حسین خانزاده ، عباسعلي 048

حسین زاده ملکي، زهرا 057
حکیمي فریماني، محمود 081، 08٢

خلیلي، سپیده 064
دادرس، محمد 079

داکوبست، کارول م 010
دروز، آتنا 0٢3

دستجردي کاظمي، فرزانه 005
دستجردي کاظمي، مهدي 001، 005، 079

دیکسون، الن  بي  083
دیویس، جان ام 076

راغب، حجت اهلل 077
رحمتي، ملیحه 014

رستم بیك تفرشي، اتوسا 071
رضایي جمالوئي، حسن 008

رمضاني واسوکالیي، احمد 036، 071
رمضاني، غزال 0٢3

رید، گوین 077
زرشناس، ساره 003، 058

زماني، آزیتا 0٢٢
زیدآبادي، فاطمه 076

ژاتماري، پتر 065
ساداتیان، سیداصغر 073، 074
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سازمان بهداشت جهاني 019
سلیماني، زهرا  001

سونا، لیندا 063
سهیمي، مهیاس 006
سیگلیند، مارتین 058

شاه میوه اصفهاني، آرزو 065
شجاعتي، عباس 004

شفیعي، بیژن 007
شور، مرنا بي  0٢٢

صفاري نیا، مجید 053
صفري، مهري 007
صمدي، علي 068

عرباني دانا، علي 046
عطایي، الهه 007

علیزاده، حمید 083
فرامرزي، ساالر  065، 076

فرمند، مه رو 017، 066
فرهبد، مژگان 011، 059

فیروز  جائیان گلوگاه، زلیخا 054
فیروزان، حمیده 051

قیومي، عفت 014
کاکاوند، علیرضا 006، 075

کاکوجویباري، علي اصغر 011
کراکر، سوزان 057

کرک، ساموئل 006
کرني، کریستوفر 07٢
کشوري، فاطمه 057

کویین، پاتریشیا 066
کي، جانت 044

گنجینه، اسماعیل 016
الو، جکي 005

محمودپور، آزیتا 049، 050
مرادي، حسین 008
مشهدي، علي 057
مفیدي، فرید 070

منصوري زاده، محرم 079
موللی، گیتا 019

میلر، دیوید نیل 053
مینایي، اصغر 00٢، 061

نادیو، کاتلین جي 083
ناش، ماریان 005

نبي زاده، رویا 018، 066
نخعي، سارا  003، 058
نعمت زاده، شهین 079

نعمتي منصور، آیدین 0٢0
نوري برجي، مرجانه 080

نیلوفري، علي 07٢
نیوکامر، فیلیس ال  00٢
ولفگانگ، چارلز اچ 036
هارتاس، دیمیترا  071

هامیل، دونالد دي  00٢
هربرت، مارتا 016

همتي، کیومرث 0٢5
هوبنر، دان 017، 018



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة  درسي 62

گروه

آسيب دیده بينایي
076 ،067 ،054

آسيب دیده شنوایي
076 ،075 ،057 ،050 ،045 ،003

اختالل هاي رشدي فراگير)طيف اتيسم(
 ،031 ،030 ،0٢9 ،0٢8  ،0٢7 ،0٢6 ،0٢4 ،016 ،013 ،009
 ،050 ،049 ،045 ،040 ،039 ،037 ،035 ،034 ،033 ،03٢

078 ،069 ،068 ،065 ،06٢ ،060 ،056 ،055 ،05٢

اختالل های رفتاريـ  هيجاني
 ،0٢6 ،0٢4 ،0٢3 ،018 ،017 ،016 ،013 ،010 ،009 ،004
 ،039 ،037 ،036 ،035 ،034 ،03٢ ،030 ،0٢9 ،0٢8  ،0٢7
 ،06٢ ،061 ،056،060 ،055 ،053 ،05٢ ،050 ،049 ،045 ،040

083 ،078 ،076 ،075 ،070 ،069 ،066 ،064 ،063

تمامي گرو هها
 ،0٢1 ،0٢0 ،019 ،015 ،014 ،008 ،007 ،006 ،00٢ ،001
 ،051 ،048 ،047 ،046 ،044 ،043 ،04٢ ،041 ،038 ،033

08٢ ،081 ،080 ،079 ،077 ،074 ،073 ،07٢

جسميـ  حركتي
076 ،075  ،058 ،011

چند معلوليتي
076 ،065 ،059 ،058 ،054 ،011

دیرآموز
078 ،070 ،040 ،030 ،0٢7 ،010

كم توان ذهني
 ،030 ،0٢9 ،0٢8 ،0٢7 ،0٢6 ،0٢4 ،013 ،010 ،009 ،004
 ،056 ،055 ،05٢ ،040 ،039 ،037 ،035 ،034 ،03٢ ،031

078 ،076 ،070 ،069 ،065 ،06٢ ،060 ،059

مشکالت ویژه یادگيري
 ،0٢7 ،0٢6 ،0٢5 ،0٢4 ،0٢٢ ،013 ،01٢ ،009 ،005 ،004
 ،040 ،039 ،037 ،036 ،035 ،034 ،03٢ ،030 ،0٢9 ،0٢8
 ،069 ،066 ،063 ،06٢ ،060 ،056 ،055 ،05٢ ،050 ،049

083 ،078 ،076  ،075 ،071
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مخا طبین

بينایي سنج 048 

دانش آموز 009، 01٢، 013، 017، 018، 0٢0، 0٢1، 0٢4، 
 ،035 ،034 ،033 ،03٢ ،031 ،030 ،0٢9 ،0٢8 ،0٢7 ،0٢6
 ،055 ،054 ،05٢ ،050 ،049 ،043 ،04٢ ،040 ،039 ،037

083 ،080 ،078 ،069 ،066 ،06٢ ،060 ،056

دانشجویان 009، 013، 0٢4، 0٢8، 03٢، 033، 039، 055، 
065

درمانگران 003،  008، 009، 013، 0٢3، 0٢7، 030، 033، 
076 ،055 ،05٢ ،048 ،035

 ،014  ،010  ،008  ،007  ،006 استثنایي  كاركنان  سایر 
 ،051 ،047 ،043 ،04٢ ،0٢3 ،0٢1 ،0٢0 ،019 ،016 ،015

08٢ ،081 ،080 ،079 ،076 ،07٢ ،068 ،065 ،057 ،054

شنوایي سنج 003، 048

فيزیوتراپ 048

كار درمانگر 003، 0٢3، 0٢7، 030، 035، 048، 05٢

گفتاردرمانگر 003، 0٢7، 048

معلم 001، 00٢، 003، 004، 005، 006، 007، 008، 009، 
 ،0٢1 ،0٢0 ،019 ،016 ،015 ،014 ،013 ،01٢ ،011 ،010
 ،03٢ ،031 ،030 ،0٢9 ،0٢8 ،0٢7 ،0٢6 ،0٢5 ،0٢4 ،0٢٢
 ،04٢ ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033
 ،05٢ ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043
 ،064 ،063 ،06٢ ،061 ،060 ،059 ،057 ،055 ،054 ،053
 ،074 ،073 ،07٢ ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065

083 ،08٢ ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075

نيروي توان بخشي 00٢، 006، 007، 010، 011، 014، 015، 
 ،04٢ ،041 ،038 ،036 ،03٢ ،0٢6 ،0٢3 ،0٢1 ،0٢0 ،019 ،016
 ،057 ،056 ،054 ،05٢ ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،044 ،043
 ،073 ،07٢ ،071 ،070 ،067 ،065 ،063 ،061 ،060 ،059 ،058

081 ،080 ،079 ،076 ،074

والدین003، 004، 005، 008، 009، 01٢، 013، 015، 017، 
 ،0٢9 ،0٢8 ،0٢7 ،0٢6 ،0٢4 ،0٢3 ،0٢٢ ،0٢0 ،019 ،018
 ،040 ،039 ،038 ،037 ،035 ،034 ،033 ،03٢ ،031 ،030
 ،055 ،054 ،051 ،048 ،047 ،046 ،044 ،043 ،04٢ ،041
 ،07٢ ،070 ،069 ،068 ،067 ،065 ،064 ،063 ،06٢ ،060

083 ،08٢ ،078 ،075 ،074 ،073
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موضوع
آموزشي

 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،00٢ ،001
 ،0٢٢ ،0٢1 ،0٢0 ،019 ،016 ،015 ،014 ،013 ،01٢ ،011
 ،033 ،03٢ ،031 ،030 ،0٢9 ،0٢8 ،0٢7 ،0٢6 ،0٢5 ،0٢4
 ،043 ،04٢ ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
 ،053 ،05٢ ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044
 ،064 ،063 ،06٢ ،061 ،060 ،059 ،057 ،056 ،055 ،054
 ،076 ،075 ،074 ،073 ،07٢ ،071 ،069 ،068 ،066 ،065

083 ،08٢ ،081 ،080 ،079 ،078 ،077

بهداشت
08٢ ،081 ،07٢ ،065 ،063 ،047 ،015 ،010 ،007

پرورشي
08٢ ،081 ،07٢ ،047

تربيت بدني
08٢ ،081 ،047 ،015

توان بخشي
 ،015 ،013 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،003 ،00٢
 ،034 ،033 ،030 ،0٢9 ،0٢6 ،0٢5 ،0٢4 ،0٢3 ،0٢1 ،019
 ،050 ،048 ،047 ،044 ،043 ،041 ،039 ،038 ،037 ،035
 ،067 ،063 ،06٢ ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،05٢ ،051

08٢ ،081 ،078 ،076 ،074 ،073 ،070 ،068

مشاوره و مددكاري
 ،0٢3 ،018 ،017 ،016 ،015 ،008 ،007 ،003 ،00٢ ،001
 ،051 ،048 ،047 ،046 ،044 ،043 ،041 ،038 ،036 ،0٢5

083 ،08٢ ،081 ،076 ،074 ،07٢ ،070 ،061 ،059 ،053
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کلمات کلیديموضوع درسي
آخنباخ 061

آزمون ها 001، 00٢، 061
آسیب شناسي رواني 063، 064، 07٢

آسیب هاي بینایي 067
آسیب هاي شنوایي003

آموزش پیش دبستاني 046، 067
آموزش تمرکز 050

آموزش خانواده004، 038، 063
آموزش ریاضیات 005، 0٢7، 0٢8 ، 0٢9، 

055 ،043، 03٢
آموزش علوم 055

آموزش کاربردي 049، 054
آموزش گروه هاي خاص010

آموزش معلم ابتدایي0٢5
آموزش معلمان و مربیان 044
آموزش معلمان و والدین 016

آموزش معلوالن 011، 0٢0
آموزش  مهارت هاي زندگي 0٢٢

آموزش نقاشي 078
آموزش نگارش 040

آموزش و پرورش کودکان استثنایي 009، 
 ،035 ،034 ،033 ،030 ،0٢6 ،0٢4 ،013
069 ،06٢ ،060 ،056 ،05٢ ،039 ،037

آموزش و پرورش 047
 ،045  ،019 معلمان  و  والدین  آموزش 

070 ،068 ،065 ،054

آیین نامه ها 011، 044
اتیسم 009، 013، 0٢4، 0٢6، 0٢7، 0٢9، 
 ،039 ،037 ،035 ،034 ،033 ،031 ،030

069 ،06٢ ،060 ،056 ،05٢ ،040
اختالف با دیگران 0٢٢

اختالل درخودماندگي016
اختالل های ارتباطي 071

اختال ل هاي اضطرابي 017
اختالل هاي حرکتي 059

 ،047  ،0٢3   ،004 رفتاري  اختالل هاي 
074 ،064 ،063

اختالل هاي رفتاري هیجاني 066
اختالل هاي عاطفي 07٢

  ،0٢8  ،0٢7  ،0٢5 یادگیري  اختالل هاي 
078 ،077 ،076 ،075 ،055 ،048

ادبیات کودکان 079
ارزیابي هوش081، 08٢

اشارات 076
اضطراب 01٢

امال و نگارش079
اندام هاي گفتار 003

انضباط 036
بازي درماني 0٢1، 050، 066، 083

بازي هاي آموزشي 0٢3، 080
برنامه درسي014

بیش فعالي 007، 083

پرسش نامة تشخیصي 0٢5
پرورش تمرکز 080

پژوهش هاي روان شناختي 07٢
ترک عادت 018

تصاویر 0٢1
تعامل اجتماعي 073

تکنیك هاي سودمند 049، 051، 054
تمرین ها 005

توانایي هاي شناختي 08٢
توان بخشي019، 0٢8، 0٢9، 03٢،  038، 
 ،068 ،065 ،059 ،058 ،055 ،051 ،040

078 ،077 ،075 ،070
توجه 0٢1

حل مسئله 0٢٢
حل مشکالت 075

خانواده 068
خود آسیب زني 053

 درمان اختالل یادگیري 075، 077
درمان اختالل های ارتباطي 073

درمان بي خوابي 017
درمان لکنت 070

درمان هاي شناختي 057
دقت در کودکان 080

راهبردهاي آموزشي 004
راهبردهاي روان شناسي 064

راه کارها 01٢
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راهنماي آموزشي 036
راهنماي والدین  046

رژیم غذایي 015
رشد زبان 00٢

رفتار درمانگري  008
روابط بین فردي 073، 074

روان شناسي 00٢، 011، 0٢٢
روان شناسي اجتماعي 074

روان شناسي بالیني 008
روان شناسي کودک 006، 019، 073، 083

روان شناسي کودکان0٢3 ،081، 08٢
روان شناسي کودکان استثنایي 059

روان شناسي کودکان و نوجوانان 047،  048 
روان شناسي مدرسه 053
روش هاي تدریس 014

زبان پریشي کودکان 071
سرگرمي ها 0٢1

سرگرمي هاي آموزشي 005، 017
علوم رایانه اي 0٢0

قوانین 044

کالس داري 036
کودک آزاري 044

کودکان 018، 0٢٢، 047
کودکان آسپرگر 065

کودکان آسیب دیده 045
کودکان اتیسم 065

کودکان پرتحرک 004 ،  007، 063 ، 066، 
083

کودکان تیزهوش006 ، 048
کودکان عقب مانده 006، 015

کودکان مشکل دار 008
کودکان معلول 038، 057، 058

کودکان نابینا 067
مشاور تغذیه  015

مشاوره 038
مشکالت عاطفي کودکان 0٢5

معلمان ریاضي 01٢
مهارت به خاطرسپاري 049

مهارت خوانداري 001
مهارت خواندن 031

مهارت نوشتاري 001
مهارت هاي آموزشي 014
مهارت هاي ارتباطي 076

مهارت توجه 050
مهارت هاي دیداري 0٢1، 081

نابینایي 054
ناتواني 0٢8 ،041، 04٢، 043

ناتواني زباني 070
ناتواني هاي جسمي 051، 058

ناتواني هاي یادگیري 07٢
نارسایي شنوایي 057

نارسایي هاي حرکتي 011
ناشنوایي 045

نظام آموزشي 046
نظام سنجش 061

نظام هاي عامل 0٢0
نقص توجه 077
واج شناختي 001

واژگان زبان پایه 079
یادگیري 03٢، 041، 04٢، 043
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نام ناشر
آرامين صلح

0٢0
آواي نور

067 ،057 ،053 ،048 ،038
ارسباران

018
انجمن اوليا و مربيان

046
پارسيران
08٢ ،081

و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه 
پرورش

061 ،059 ،036 ،003 ،00٢ ،001
پژوهشهاي فرهنگي

054
دانژه
016

دانشگاه پيام نور
011

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني اصفهان

007
دلگشا

058

دوران
068

رشد
083

روان
066 ،017

سازمان آموزش و پرورش استثنایي
045 ،015 ،014

سرافراز
075 ،070 ،006

صابرین
064 ،063
فراروان

047 ،043 ،04٢ ،041
كالج برتر

080
كتاب ارجمند

07٢ ،0٢٢
ما و شما
074 ،073
مدرسه

 ،071 ،050 ،049 ،044 ،01٢ ،010 ،005
079 ،077

فرجام  هنري  فرهنگي  مؤسسه 
جام جم

019
نقش نگين

0٢5
نوشته

076 ،065
نوید شيراز

004
واصف الهيجي

0٢1
وانيا

0٢3 ،008
هبوط الله

 ،0٢9 ،0٢8 ،0٢7 ،0٢6 ،0٢4 ،013 ،009
 ،037 ،035 ،034 ،033 ،03٢ ،031 ،030
 ،06٢ ،060 ،056 ،055 ،05٢ ،040 ،039

078 ،069
هنر اول

051
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آرامين صلح

Windows 7  0٢0: بهینه سازي دسترسي در

آواي نور
038: خانواده و کودکان با نیازهاي ویژه، 048: روان شناسي و 
آموزش کودکان و نوجوانان با نیاز هاي ویژه، 053 : شناسایي، 
 :057 مدرسه،  در  خود  به  آسیب  رفتارهاي  درمان  و  ارزیابي 
کودکان   :067 ناشنوا،  کودکان  در  روان شناختي  فرایندهاي 

پیش دبستاني با آسیب بینایي

ارسباران
018: با عادت هاي بد کودکان چه کنیم؟ راهنماي کودک براي 

چیره  شدن بر ناخن  جویدن و عادت هاي دیگر

انجمن اوليا و مربيان
046: راهنماي والدین دانش آموزان دبستاني

پارسيران
081: هوش هاي چندگانه 45 بازي براي تقویت هوش بصري- 
فضایي در کودکان ٢ تا 7 سال، 08٢: هوش هاي چندگانه 66 

بازي براي تقویت هوش هیجاني در کودکان ٢ تا 7 سال

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
001: آزمون آگاهي واج شناسي و ویژگیهاي روان سنجي، 00٢: 
آزمون رشد زبان )TOLD(، 003: آموزش شنیداري کالمي، 
و  روش ها  کالس  مدیریت  و  انضباطي  مشکالت  حل   :036

براي معلمان، 059: کاردرماني در کودکان کم توان  الگوهایي 
ذهني، 061: کتابچه راهنماي فرم هاي سن مدرسه نظام سنجش 

)ASEBA( مبتني بر تجربه آخنباخ

پژوهشهاي فرهنگي
054: شهر الفباي بریل

دانژه
016: انقالب اتیسم: راهبردهاي کل بدن براي نیل به زندگي بهتر

دانشگاه پيام نور
011: اصول توان بخشي 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
اصفهان 

)ADHD( 007: اختالل نقص توجه همراه با پرفعالیتي

دلگشا
058: فعالیت هایي جهت بهبود اختالالت تعادلي در کودکان

دوران
068: کودکان داراي اتیسم: راهنماي آموزش براي والدین و مربیان

رشد
براي  کتابي  کنیم  توجه  و  باشیم  آرام  که  بگیریم  یاد   :083

بچه هاي پرجنب و جوش
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روان
کودکان  کنیم؟، 066:  چه  کودکان  شبانه  ترس هاي  با   :017

بیش فعال و کم توجه )50 فعالیت و بازي(

سازمان آموزش و پرورش استثنایي
)با  استثنایي  پرورش  و  آموزش  در  تدریس  برتر  الگوهاي   :014
استثنایي،  دانش آموزان  ویژه  غذایي  الگوي  ویژه(، 015:  نیازهاي 
045: راهنماي معلم دانش آموز آسیب  دیده شنوایي در کالس عادي

سرافراز
006: آموزش و پرورش کودکان استثنایي، 070: لکنت: ارزیابي 
و درمان در خردساالن، 075: ناتواني هاي یادگیري )تشخیص و 

راهبرد هاي آموزشي(

صابرین
063: کلیدهاي آموختن در باره کودکان کم توجه و بیش فعال 
ADD/ ADHD، 064: کلیدهاي تخلیه هیجاني در کودکان

فراروان
اختالالت  درمان   :04٢ خواندن،  اختالالت  درمان   :041
دیکته نویسي، 043: درمان اختالالت ریاضي )منطبق با کتاب 
جدید ریاضي دبستان(، 047: رفتاردرماني: روش هایي براي تغییر 

سریع رفتار کودکان 4 تا 11 ساله
كالج برتر

080: همبازي؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 5 الي 
1٢ ساله و کودکان با تشخیص اختالل های یادگیري

كتاب ارجمند
0٢٢: پرورش کودک متفکر )پیش نوجواني(: )من مي توانم حل 

مشکل کنم(، 07٢: مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان

ما و شما
انزوا  گوشه گیري،  کودکان(،  )براي  زندگي  مهارت هاي   :073
)براي  زندگي  مهارت هاي  دوست...، 074:  انتخاب  تنهایي،  و 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن(

مدرسه
005: آموزش مفاهیم پایه ریاضي به کودکان پیش دبستاني- تکالیفي 
براي مهد و مدرسه، 010: ارزیابي کارکردي: راهبرد هاي پیشگیري و 
ترمیم رفتار مشکل ساز در محیط هاي آموزشي، 01٢: اضطراب ریاضي 
و راه هاي غلبه بر آن، آنچه معلمان باید بدانند، 044: راهنماي معلم 
براي محافظت از کودک، 049: روش ها و راهبردهاي تقویت حافظه 

به همراه تمرین هاي حافظه، 050: روش ها و راهبردهاي تقویت دقت 
و توجه ویژه دانش آموزان دوره ابتدایي به همراه تمرین هاي دقت و 
ت، 071: مشکالت زباني و ارتباطي: راهنمایي براي معلمان، 077: 
براي سنجش،  نارسا خواني و آموزش فراگیر )رویکرد هاي کالسي 
آموزش و یادگیري(، 079: واژگان پایه فارسي از زبان کودکان ایراني

مؤسسه فرهنگي هنري فرجام جام جم
019: برقراري ارتباط: جزوه راهنماي کارشناسان کودکان دچار 

اختالل های ارتباطي

نقش نگين
ریاضي،  )درمان  یادگیري  اختالالت  0٢5: تشخیص و درمان 

دیکته، خواندن(

نوشته
065: کودکان اتیسم و آسپرگر را بهتر بشناسیم )ذهن نیمه(، 

076: ناتواني هاي یادگیري غیر کالمي در کودکان

نوید شيراز
004: آموزش کودکان با اختالل نقص توجه- بیش فعالي همراه 

با راهبردهایي جهت اداره کردن کودکان بیش فعال 

واصف الهيجي
0٢1: پرورش دقت: کمك به کودکاني که مهارت  خوب دیدن 

را هنوز کسب نکرده اند

وانيا
008: اختالل هاي رفتاري و هیجاني کودکي؛ ماهیت، ارزیابي و درمان، 

0٢3: ترکیب بازي درماني با رفتار درماني شناختي 

هبوط الله
009: ارتباط وسایل با اعضاي بدن، 013: اعداد به حروف، 0٢4: 
تشابهات، 0٢6: تصاویر زنجیره اي، 0٢7: تفریق اعداد، 0٢8: تناظر، 
0٢9: تناظر یك به یك، 030: تناظر یك به یك با نماد، 031: توالي 
تصاویر، 03٢: جمع اعداد تا 10، 033: چند تا شمردم؟، 034: چه 
اندازه؟، 035: چه رنگي؟، 037: حیوانات، 039: خرگوش بازیگوشم، 
040: درباره من، 05٢: شمارش اعداد تا ٢0، 055: طبقه بندي، 056: 
طبقه بندي موجودات زنده و غیر زنده، 060: کبوتر پر طال، 06٢: 

کدام یك؟، 069: گربه ي ملوس من، 078: نقاشي گام به گام

هنر اول
051: روش هاي بازپروري مهارت هاي حسي- حرکتي
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نام و نشاني ناشران
آرامين صلح

نارمك، خ. گلدار، ک. فرید، پ. ٢، واحد 7 کدپستي  تهران: 
1646759545 تلفن:  779٢0136 ، 091٢3148018

آواي نور
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظری غربی، 
پ. 99، واحد 4، کدپستی: 1314675577 تلفن: 66967355 ، 

66967356

ارسباران
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63 

کدپستی: 1415683543 تلفن: 88973358، 88973359

انجمن اوليا و مربيان 
ساختمان   ، سمیه  قرني،نبش  سپهبد  خ  فردوسي،  م  تهران: 
تلفن: 8٢٢81111،  مندان، ص.پ. 15189- 14155  عالقه 

8٢٢84135

پارسيران
مشهد : گنبد سبز، ک. فروغ، جنب مدرسه فرزانگان، ک. شهید 
رثایي، سمت چپ، بن بست اول، پ. 178، واحد 7 کد پستي: 
9135974373تلفن:   85348٢1تلفن همراه:  09151141078 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
،پژوهشگاه   6 پ.   ، خسرو  ،ک.  شمالی  ایرانشهر  خ.  تهران: 

مطالعات آموزش و پرورش تلفن :  7- 883٢7346

پژوهشهاي فرهنگي
 ساري: م. امام، خ. دانشگاه، ک. شهید آویان ساختمان پردیس، 
همراه:  تلفن  فرهنگي  پژوهشهاي  انتشارات  مرکز  اول،  ط. 

09111٢3051

دانژه
سابق( ک.  )امیراتابك  سلیمان خاطر  خ.  مطهری،  خ.  تهران: 
تلفن:   بانه، پ ٢/4، کدپستی: 1578635811  تقاطع  اسالمی، 

88846148 ، 8884٢543 تلفن همراه: 091٢3805033

دانشگاه پيام نور
تهران: بزرگراه ارتش، ابتداي خ. نخل، سازمان مرکزي دانشگاه 
تلفن:   آموزشي  محتواي  کتاب  تولید  و  تدوین  دفتر  نور،  پیام 

٢33٢٢٢77 ، ٢٢455114

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
اصفهان

اصفهان: خ. هزارجریب، حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي، 
ساختمان شماره چهار، ط. سوم صندوق پستي:  319-81745 

کد پستي:  8174673461 تلفن:  79٢3066-7 ، 6683405 

دلگشا
تهران: شهرک آپادانا، فاز ٢، بلوک ٢3، ورودي دوم، ط. اول 



71آموزش و پرورش كودكان استثنايي 3

شرقي تلفن:   664961٢3تلفن همراه: 091٢113963٢

دوران
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. روانمهر، پ. 84، ط. اول کد 
پستي: 1314854511 تلفن:  669616٢٢، 66961641  تلفن 

همراه: 091٢1٢07350

رشد
تهران: خ. انقالب، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 41 کد پستي: 
تلفن همراه:    66404406 ، 1315495714تلفن: 66498386 

 091٢133141٢

روان
از بیمارستان مهر،  تهران: م. ولیعصر، خ. زرتشت غربی، بعد 
مقابل گلفروشی گلزار مهر، جنب خ. پنجم، پ. 63 کد پستي:  
تلفن   88973358-9  ،  8896٢707 تلفن:   1415683543

همراه: 091٢3373048

سازمان آموزش و پرورش استثنایي
تهران: خ. انقالب اسالمي، خ. برادران مظفر، پ. 34 سازمان 

آموزش و پرورش استثنایي تلفن: 6641٢046 ، 66953٢75

سرافراز
پستي:  کد    3٢ پ.  شرقي،  موذن  بلوار  رجایي شهر،  کرج: 

3148998173تلفن: 44٢1595 ، 4443696 ، 4443698

صابرین
پستي:   کد  مرجان، پ. 1  پنجم، ک.  خ.  فاطمي،  خ.  تهران: 
1415674111تلفن: 88968890 ، 5-88977٢03 تلفن همراه:  

091٢1159469

فراروان
تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتراز چهارراه نصرت، پ. 111، 
 ،  66437753 1418853756تلفن:   پستي:  کد  خ.   4 واحد 

669٢1378

كالج برتر
تهران: خ. انقالب، خ. 1٢ فروردین، ک. نوروز، پ. 7، واحد 3کد 
پستي: 1314674431تلفن: 3-6697٢9٢٢ ، 66464٢15 تلفن 

همراه:  091٢5111995

كتاب ارجمند
تهران: بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. ٢9٢، 

کدپستی : 1417994443 تلفن: 8897700٢  ، 8898٢040

ما و شما
تهران: خ. گیشا، خ. فاضل شمالی، کوچه فرزین، پ. 3  ط. 
زیر همکف کد پستي:  1447645361 تلفن:  88٢70791تلفن 

همراه: 091٢5106156

مدرسه
ک.  زند،  کریمخان  پل  به  نرسیده  قرنی،  سپهبد  خ.  تهران: 
شهید محمود حقیقت طلب، پ. 8  کد پستي: 1598857911 
تلفن: 889٢4750، 889٢475٢ ، 9-888003٢4 تلفن همراه:  

091٢٢305845

مؤسسه فرهنگي هنري فرجام جام جم
تهران: خ. شهید کالهدوز )دولت(، ک. شهید حسام عراقي،ک. 
یزدي، ک. شیشه بر، پ. 4٢، ط. سوم جنوبي، واحد6، کد پستي: 
تلفن   0٢53-  7744988  ،7733413 تلفن:   ،1941735591

همراه: 091٢3055137

نقش نگين
اصفهان: خ. حکیم، جنب هتل حکیم، ساختمان دقیق کد پستي: 
 ٢٢04933 ،  ٢٢36٢60 ، تلفن:  ٢٢36٢61   8147835371

تلفن همراه: 0913111494٢

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید، کدپستی: 8143984117 

تلفن:  ٢٢٢6445، ٢٢08610 تلفن همراه: 0913316٢070

نوید شيراز
شیراز: خ. بیست و دو بهمن کد پستي: 1593913716 تلفن: 

٢٢٢666٢ ، ٢٢٢6661-071 و 0٢1-88905945

واصف الهيجي
قم: خ. امام، چهارراه غفاري، مقابل ک. شصت ویك، پ. 8٢3 

کد پستي:  3718684896 تلفن: 36606190، 36606180
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وانيا
تلفن:  تهران: خ. جامی، خ. میردامادي، ک. قلي خاني، پ. 8 

667558٢4- 6675643٢، تلفن همراه: 091٢1866558

هبوط الله
مشهد: خ. هفده شهریور جنوبي 3، پ. 33 کد پستي: 9166657363 

تلفن: 8516347 ، 85٢688٢ تلفن همراه:  091511٢7٢4٢

هنر اول
آذربایجان شرقي: تبریز: کوي گلکار، 8 متری سینا، پ. 139 کد 
پستي: 5156946639 تلفن: 3٢84738 ، 3٢83844 ،  تلفن 

همراه: 09143014157، 09146141458


