
 ثناییی افراد استشناسروانفصلنامه پانزده شماره مقاله شناسی 

 1معصومه بابا محمدی

 ی افراد استثناییشناسروانمقاله شناسی فصلنامه 

 0931فصلنامه شماره اول، دوره اول، بهار 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
ا آموزان دبسهه انب بمقایسههه مانان وههاوو انواو ات رفت ري ارن دان  

 ن ویژه در یادگارن و عادن وهر اردبالهانارسایب

، حهها ههم مهه هه ههدن  

 نادرن اهللعنت

2 
 نرورپ يرزندهان بررسب اثر آموزش مدیریت به مادران بر بهبود واوه

 هان ات رل نارسایب  وجه/ با  يعالب يرزندانو کاه  نشانه

ح اد ، طهاهره به نب 

 علاناده

3 
 -هان اج  اعب مب نب بر رویکرد ونات ببررسهب  ثثار آموزش مهارت 

 دان  آموزان نابانا نسازگار برري ارن 

پههرویههن وههههریهه ههب   

 درآمدن

4 
مدارس  مندن وههه لب در ماان معل انآورن و رضهههایترابطه بان  اب

 عادن و اس ثنایب وهر  هران
 ابراها ب قوام ص را

5 
 ذهنب بدون   اارات بماندگعقبگنارش و بررسب یك مورد ات رل 

 سندرمب در سه تواهر
 علارضا مقدس

6 
 آموزانبا دان  بشیآزما مطالعهآموزش علوم به واوه مجازن: یهههك 

 نارسائب ونادارن مب ربه

، کههامهبهاهن پهووهههنههه     

 تسرون اکبربعل

7 
 ویژه آموزوب ناازهان با دانشجویان بران عالب آموزش مجدد مع ارن

 یادگارن بران جهانب طراحب اصول اساس بر

 زارعب اس اعال دک ر

 بم  ههدعل، زوارکب

 مریم، نژاد رسههه  ب

 اینن

  

                                                           
 مدیر داتلب يصلنامه روانشناسب ايراد اس ثنائب .1
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 0931 تابستان، دوره اول، دومفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 

مقایسه   ثثار آموزش به وهاوا الیون راهبردن   کر اس قرایب و روش   

 لومع وان ذهنب در درس آموزان کمسهن ب بر پاشهريت   صالب دان   

 پای  پنجم اب دایب وهر ه دان ب جرب

، داریههوش امههاههنههب  

 غرمعلب ايروز

2 
بررسب سرمت روانب نوجوانان پرورویاه وهاد دس  اب و ن ازن وهر 

 واراز

، ایرانههدتههت ياهها  

 ژاله کاانب

3 

ان  زندگب در د تا اباکبررسهب و مقایس  رابط  مهارت تودمت ارن  

ونوایب و عادن مقطع راهن ایب وهر  هران  نهاباآسه  باآموزان پسهر  

 88-88سال   صالب 

 پههورحسههههنامههاههن 

مههریههم ، تههاههرآبههادن

 ساف نراقب

4 

ري ههارن هههان اج  ههاعب بر کههاه  ات رفت  ههثثار آموزش مهههارت

آموزان اسه ثنایب پای  پنجم مدرسه  مت لک کوثر زاهدان در سال   دان 

89-1388 

 حسان جناآبادن

5 

 ثثار روش ای ان نق  بر سهههازگارن اج  اعب و پاشهههريت   صهههالب  

اس ان  87-88دان  آموزان حسهاب نارسهان دبس انب در سال   صالب   

  هران

 زهرا درودیان

6 
هان کودک م ور بر مب نب بر بازناثربتشهههب مهداترت زودهنیهام   

 بدبس ان اپ کودکان  کانشیرن–مانان با  يعالب

، مژگان وهههووههه رن 

 اح د عابدن

7 
اندا ذهنب مآموزان عقببر پاشههريت   صههالب دان  بدرماننباز ثثار 

 1388-88آباد در سال   صالب دوره اب دایب وهر ترم
 حسان مهرداد

 0931 پاییز، دوره اول، سومفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
 باان ترقات دان  آموزان  انهوش بر مبنان هوش، سن و رضامندن 

 زناوویب والدین آنان

، مهههههدن قههدر ههب   

 غرمعلب ايروز

2 
آموزوهههب  نگ ار جابررسهههب نیرش والدین و معل ان در مورد ن وه 

 1388-89آموزان  انهوش دوره راهن ایب وهر روت در سال دان 

 تانناحسعباسههعلب 

قهربههان هه ه ب    ، زاده

 لو عل دار
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3 
آموزان با آساب بانایب مقایسهه سطو  مت لف درک تواندن در دان  

 و عادن پایه چهارم اب دایب

کههاکو  اصههه ربعههلهه

هههاجههر ، جههویههبههارن

 وعاعب

 آموزان پسر نابانا و بانامقایسه سبك اسناد در دان  4
، عههاسهههب جههعهه ههرن 

 اس اعال سلا انب

5 
اس اك بر بهبود ع لکرد کودکان ا «   لال ري ار کاربردن» ثثار روش 

 1388ساله مرکن درمانب يروچاان وهر ه دان در سال  19 ا  5

، نآبههادتههرمیههداهلل 

 نورعلب يرتب

6 
ان هيعالب در دانشههجویان دانشههیاه/با  وجه یبنارسههاوههاوو ات رل 

 1388-89آزاد اسرمب اس ان مرکنن در سال 

، کههامههران گههنههجههب  

 م  د عسیرن

7 
آموزان نارسهههاتوان اثربتشهههب آموزش دقت بر  وانایب تواندن دان 

 دت ر پایه سوم اب دایب وهر اص هان

مژگان ، راضاه اهرمب

 ووو رن

 0931 زمستان، دوره اول، چهارمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
ماان برادران و تواهران سالم مقایس  مانان ايسردگب و پرتاویرن در 

 ساله کودکان درتودمانده و ات رل نارسایب  وجه/ با  يعالب 12-6

 ،مرضههاه کامااب نژاد

 مریم ساف نراقب

2 
ب درس ریاض ندار ادیان بر مانان یادگارن و  ثثار آموزش چندرسانه

 آموزان درتودماندهدان 

، داریههوش نههوروزن 

 باانب اح دزادهاح د 

3 

اثربتشههب مشههاوره زناوههویب بر کاه   عارضههات زناوههویب والدین     

به مرکن مشههاوره بهنیسهه ب وهههر   کنندهمراجعهذهنب   وانکمکودکان 

 1388 ماهبهشتیاردزاهدان در 

 حسان جناآبادن

4 

در برابر يشهههار روانب بر اينای  ابراز وجود  نسهههاز نیا ثثار آموزش 

دان  آموزان دت ر معلول جس ب ه حرک ب دورا م وسط  وهر اص هان 

 1388در سال

 ،مریم سلا انب دینانب

 ناکبربعهله  مهههنههاز   

 دهکردن

5 
 آموزان پسههربررسههب و مقایسهه  اسهه عدادهان چندگان  گاردنر در دان 

 89ه81در سال   صالب  نابانا و بانا مقطع راهن ایب وهر  هران

ن پروی، حايظ پادروند

 وری ب درآمدن

6 
 ان با اضههطرابهان مقابلهبررسههب رابط  صهه ات وههتصهها ب و سههبك 

 هان اس ان يارساج  اعب دانشجویان نابانا و عادن دانشیاه

، نرضهههو داعبدال  

 سلطانعلب کاظ ب
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7 
 سهنجب نسهت  يارسب سااه  ات رل ه اهنیب رودن  هان روانویژگب

 ساله 11-6در پسران 

، ح ههههههاد صهههال ب 

رحهه ههان ايسهههههرده  

 بتشای 

 0930، بهار دوم، دوره پنجمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
دان   ریاضب ندار ادیان بر مانان یادگارن و  ثثار آموزوب چندرسانه

 ذهنب پای  چهارم وهر اراک  وانکمآموزان دت ر 

اسههه ههاعهاههل زارعب   

يههرزانههه   ، زوارکههب 

 غریبب

2 

هب ده سازمان ننیربرنامهبررسب کههارکهردهان اجهههرایب اس هههدفل، 

آموزان با و بدون ات رل ریاضههب در مقطع و حايظهههه  کارن در دان 

 اب دایب اس ان  هران

 صههه را، مژده جههانههه

 ابراها ب قوام

3 
و آموز بانب احسهههاس  نهایب بر مبنان  عامل معلم با دان الیون پا 

 ابعاد ادراک وایس یب در ماان نوجوانان با و بدون نقص بانایب

 دیبهها، لالب صههههال ب

 ساف

4 

، ن سعنتهههان گروهب ان اثربتشهههب آموزشبررسهههب مقههایسههههه 

زنهان بهها معلولاههت   ن سعنتتودکهارآمهدن و انیانش پاشهههريهت بر    

 1387وهر اص هان، سال  18-35جس ب ه حرک ب 

صدیقه ، اعظم مرادن

 رضایب دهنون

5 
سال با و بدون نقص  5 -17آموزان گارن م هوم در دان مقایس  وکل

 1387ونوایب در وهرس ان قنوین سال 

، م  درضههها جرلب

 پورحسنلار 

6 

اثربتشب آموزش برنام  يراوناتت پانورا و يالاپو بر بهبود ع لکرد حل 

آموزان با نارسههایب ویژه در و دان  و مهارت يراوههناتت دان  مسهههله

 ریاضب

مریم ، اح هد عهابدن  

 نآبادنجفقادرن 

7 

ب بانب آن از طریق بررسو نان پا  نآزارکودکبررسهب مانان وهاوو   

ب و سرمت روان ببس یدلهان ايسهردگب و اضهطراب والدین، سهبك   

 نوجوانان پسر آنان

 ،نهاهلهويهر مهاکههایالب     

 زمانلوتدیجه 

 0930 تابستان، دوم، دوره ششمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
به تدا و سههرمت روان در والدین کودکان  ببسهه یدلبررسههب رابطه 

 88-87اس ثنایب و عادن وهر ه دان سال   صالب 

مریم ، پورحسههنامان 

 ساف نراقب
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2 

آورن در تواهران و بر اساس  اب بروان سهرمت هان بانب نشهانه پا 

 وانب ذهنب وهههر وههاراز در سههال   آموزان با کمبرادران نوجوان دان 

 1389-81  صالب 

اح د ، س اره وجاعب

 پژوه به

3 
بررسهب و مقایسه سرعت پردازش اطرعات ونادارن در نوجوانان نابانا  

 1389 سال ،  هران وهر سال 14 – 16و بانان 

پههرویههن وههههریهه ههب   

مهههریهههم ، درآمهههدن

 مال ار

4 

ان آموزيعالب در دان / با  وجه یبنارسهها ات رلهان وههاوو نشههانه 

-89اح د در سههال - انهوش دوره  راهن ایب اسهه ان کهیالویه و بویر

1388 

ر دک ، بهشههه ه ناووههها

 کامران گنجب

5 
سال  8 ا  7يرزند پرورن مادران دان  آموزان پسهر   نهاوهاوه مقایسهه  

 یرما وهرس ان در عادن و نايرمانب–دوره اب دایب با ات رل لجبازن 

 ،اسهداهلل صاد  تانب 

 ناکبربعهله  مهههنههاز   

 دهکردن

6 
 11 ا  8اينای  عرقهه اج  اعب در کاه  عرئم کودکان   باثربتشههه

 با  يعالب وهر اروماه -ات رل نارسایب  وجه  مب ربهساله 

، عهلهب اسههه ههاعههالب   

 مسعود قربانعلب پور

7 
 نآموزان پایهاثربتشههب روش چند حسههب يرنالد بر نارسههاتوانب دان 

 دوم اب دائب وهر  برین

، زیههنههب تههانههجههانب 

 هوونگ مهدویان

 0930 پاییز، دوم، دوره هفتمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 

هان با مقااس ودهادراکان و ح ایت اج  اعب هان مقابلهسبك هرابط

بهنیسههه ب روانب در بان والهدین با کودکان اسههه ثنایب و عادن وههههر   

 1388کرمانشاه در سال 

 ،کهاوان کههاکههابرایب 

 ارج ندناا اکبربعل

2 
سال  14-24یابب ايراد سندرم داونهان دوس ب و دوستبررسب مرک

 ریپذ آموزشماندا ذهنب هان عقبو مقایس  آن با سایر گروه

، م  د حداد کاوانب

 نادرن اهللعنتدک ر 

3 

هههان داران يرزنهدان بهها   هدوین برنهامهه  آموزش والهدین بران تهانواده    

ها و نشهههانه کاه  برات رل نهارسهههایب  وجهه/با  يعهالب و  ثثار آن    

 کارکرد تانواده

 ح اد علاناده

4 

هان هدف در درس گارنبانب ابعهاد ترقاهت بر اسهههاس جههت   پا 

هان پرورش اسههه عدادهان آموزان دبارسههه انریاضهههب در ماان دان 

 1388 -89درتشان، ن ون  دول ب و عادن در سال   صالب 

 دیبا ساف
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5 
  وان ذهنب ت اف بر اسههاسآموزان کمبانب ري ار سههازوههب دان پا 

 1389-81مادران در وهر واراز سال  نپرور يرزندسبك 

 عل ههدارقربههان ه  ب 

عههبههاسههههعههلههب   ، لههو

 زاده تانناحس

6 
 نهبو ايسهههردگب در دت ران  ن سعنتمقهایسههه  بان  هاجانب، مانان  

 1388-89سال وهر  هران در سال  18 ا  15 دهیند بنهو  دهید

پههرویههن وههههریهه ههب   

لار قاس ب ، درآمدن

 داورن

7 

اثربتشهههب آموزش حرکات ورزش ایروباك بر مانان  وجه دیدارن و 

با   با ات رل نارسایب  وجه/ بدبس ان اپآموزان پسر ونادارن دان 

 1388-1388يعالب وهر اص هان  

يروهه ه ، اح د عابدن

 کاظ ب

8 
 آموزانهان وهتصا ب و مانان سازگارن مادران دان  مقایسه  ویژگب 

 1387-88ذهنب و عادن وهر  هران سال  اماندعقب

 داههعبههدال ج داههسههه

اجب ح کبرا، ب ریناان

 علاناده

 0930 زمستان، دوم، دوره هشتمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
باردارن در اب رن کودکان به زان دوران وههناسههایب نق  عوامل  ن  

 يعالبات رل کاس ب  وجه و با 

وهههادا ، پژوه بهاح د 

 نايشار راام

2 
 ونجنسب در دت ران  باآس ازسهازن در پاشهیارن    ثثار آموزش ای ن

  وان ذهنبکم بالغ

، زند یبااه علوههههان 

 س ارا وکالب

3 
ب اسهه ثنای وپرورشآموزشبررسههب مبانب نظرن رویکرد جداسههازن در 

 ایران
 مجاد قدمب

4 
 ثثار آموزش راهبردهان وهنات ب و ونات ب هههه يراونات ب بر ع لکرد  

  وان ذهنبآموزان کمو ري ار سازوب دان  مسهلهحل 

علارضهههها م  ههدن  

مهریم سهههاف  ، آریهها

 نراقب

5 

بهها  77آموزان پسهههر پههایهه  دوم راهن ههایبپههذیرش ه سهههافن در دان 

آموزان با پاشهههريت   صهههالب  دان  ههان یادگارن ویژه و نهارسهههایب 

 م  اوت

حسههههن رضههههایههب   

عبههاس ، جه ههالهویهب   

 ابوالقاس ب

  وان ذهنبآموزان کمع ومب والدین و نظری  ذهن دان  ببس یدل 6
 ،رقاه اسدن گندمانب

 عباس نسائاان
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7 
نالد ير بحس چندتوراند زیسه ب و روش  مقایسه  اثربتشهب روش پس  

 در درمان ات رل نارساتوانب

، تههانههجههانب زیههنههب

 هوونگ مهدویان

 0932، بهار دوم، دوره نهمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
اثربتشهههب آموزش حهايظه  کهارن بر کارکردهان اجرایب و ع لکرد    

 آموزان دت ر پای  سوم دبس ان با نارسایب در امر  صالب دان 

، مهته ههار ملههك پور  

 یببابا آقاسارا 

2 

يرنالد و ادراک دیدارن يراس اگ  بحسه  چندهان روشمقایسه   ثثار  

آموزان نارسهههاتوان پسهههر پای  دوم بر اصهههر  ع لکرد تواندن دان 

 اب دایب وهر ه دان

 ،ابوالقههاسهههم یعقوبب

 حسان م ققب

3 
 ههثثار انسهههجههام م ن در سهههطن ترد و کرن بر بهبود درک مطلههب  

 نسبت به موضوو ادیوزکمآموزان داران دان  قبلب دان 

 ،ابوالقهاسهههم وهههکابا  

 ساف اکبربعل

4 
آموزان بهها پههذیرن بان تواهران و برادران دان مقههایسههه  مسههههولاههت 

 ذهنب و عادن  وانبکم

 عل ههدارقربههان ه  ب 

صههدیقه رضههایب  ، لو

 دهنون

5 
اثربتشهب نشهست گروهب بر کا ات زندگب و بهبود روابک تانوادگب   

 ذهنب  واندر کودکان داران کم

 ،حسههان ق رن گاون

عظا ه السههادات ساد 

 برزگر سقنچب

6 
اثربتشب اماد درمانب بر بهبود ايسردگب و ابعاد کا ات زندگب مادران 

 ذهنب  وانکودکان کم

، ملا ه وههههرسههه انب 

 ابوال ضل کرمب

7 
شههريت و انیانا پا ندار ادیان آموزوههب بر یادگارن،  ثثار بازن رایانه

  وان ذهنبکمآموزان دت ر   صالب دان 

 اس اعال، الهه وفی ب

 زارعب زوارکب

8 
آموزان نوجوان مصروو مقایس  سرمت روان و ع لکرد   صالب دان 

 و غارمصروو

 ،مجاهد عاهدن باییب  

زاده مهههنههاز مههرابب   

 هنرمند

8 
ب بانو انیانش پاشهههريهت در پا   ن سعنتسههههم تودکهارآمهدن،   

 کا ات زندگب معلولان جس ب

اعظم ، طاهرن صهه را

 مرادن

 0932 تابستان، سوم، دوره دهمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف
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 آموزان با آساب بانایبآموزش هوش هاجانب و اثربتشب آن بر دان  1
رضههها ، به پژوهاح د 

 نژاد بکرم

2 
آموزان دان  ازاموردنهان اج  اعب مهارت بابی تیاولووههناسههایب و  

 در م اک کار  وان ذهنبکم

 تانحسانعباسههعلب 

عههلههاههرضههههها   ، زاده

 م  دن آریا

3 
 دیده وآموزان آسههابآورن در بان دان مقایسهه  سههبك اسههناد و  اب

 عادن

، مهه هه ههد نههریهه ههانب

مسههههعههود طههالههبههب   

 جویبارن

4 
راه مشاوره گروهب با رویکرد آموزان نابانا از اينای  سهازگارن دان  

 عقرنب ه عاط ب ه ري ارن

، نههاهاههد پوريهرزانههه  

 ح ادن بعل منصور

5 
آورن و کا ات زندگب مادران آموزش کسههب معنا بر  اب  باثربتشهه 

 داران يرزند با ناازهان ویژه

، مهنصهههور سهههودانب  

زاده مهههنههاز مههرابب   

 هنرمند

  وانب ذهنبکمآموزان با و بدون مقایس  ابعاد ه دلب در دان  6
زیهههنهههب عهههابهههدن  

 لعاا بشاش، داریونب

7 
ان آموزهان اضطراب و ايسردگب در نقاوب آدمكِ دان نشانه مقایس 

 و عادن  وان ذهنبکم

 بلااس اع داسنس رن 

عهههلهههب  ، قههه هههب 

 بافسرمخاو

8 
هان روانب حرک ب پسهههران هان گروهب بر روهههد مهارت هثثار بهازن  

  وان ذهنبکمدبس انب پا 

 وهاههمههوهههههاهآرزو 

طههاهره ، اصههه هههانب

 حادرن

 عوامل مر بک با اضطراب مادران داران کودک با ناازهان ویژه 8

، مههریههم عههلههاههتههانههب

عههلههاههرضهههها منظرن  

  وکلب

 0932 پاییز، سوم، دوره یازدهمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
اثربتشهههب آموزش رایهانهه یهار بر حهايظه کارن بر بهبود کارکردهان     

 آموزان با ات رل ریاضااتاجرایب و ع لکرد ریاضاات دان 

سهههکانههه سهههلطههانب  

ح اههد ، کههوهههبنههانب

 علاناده
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2 
و دارون روان م رک در بازدارن  اری انهیرا ببتشهه وانمقایسههه  ثثار 

 پاسخ و  وجه پایدار کودکان داران ات رل نارسایب  وجه/ با  يعالب

، سههههعههاههد اعههظهه ههب

 علارضا مقدس

3 
ر ري ارن ب -هان اج  اعب به وههاوه وههنات باثربتشههب آموزش مهارت

 آموزانن ود در دان هان ري ارن برونهان ات رلکاه  نشانه

علب عباسهه، طابه ییانه

 تان زادهحسان

4 
هههان اج  ههاعب، رضههههایههت از زنههدگب و جههاییههاه مهههار در  مهههارت

 آموزان داران نارسایب ونوایب، بانایب و عادندان 

رقههاههه ، ایهران داودن 

 منارعب کاسکانب

5 
آموزان هاجانب در بان دان  تاه ترقو    کرههان  مقهایسهههه سهههبهك   

  انهوش و عادن

 ،علب عاسههب زادگان 

 ناعميرزانه ماکائالب 

6 

 ثثار وضعات او  ال، وضعات  ثهل، سطن   صارت، ودت آساب و 

ب در حرک -دیدگان جس بوهنات ب آساب جنسهات بر وضهعات روان  

 1388وهر اص هان سال 

قربههان ، اعظم مرادن

 لو عل داره  ب 

7 
ات و قاطع ندارشهه ن یتو ثثار آموزش نظریه ذهن بر ار قاء ه کارن، 

 سال از دیدگاه مادران 7-12کودکان پسر او اس اك 

 ،رقاه اسدن گندمانب

 عباس نسائاان

8 
مقااس نیرش والدین نسهههبت به کودک با  دنظریه  جهد و  بابیه  اع بهار 

 وانناازهان ویژه

سهاد م سهن اص رن   

مصهههطهه ههب  ، نههکهها 

 آبادنبلقان

 0932 زمستان، سوم، دوره دوازدهمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

1 
ت و هان مثبدرایکورس بر نشههانه- ثثار آموزش مادران با رویکرد آدلر

 يعالببا -من ب کودکان با ات رل نارسایب  وجه

ح اد ، م سههن امارن

 علاناده

2 
مقایسههه سههرمت روان مادران داران نوجوان با ناازهان ویژه و مادران   

 داران نوجوان عادن

، غههرمههعههلههب ايههروز 

 حسان  قب زاده

3 
( بر آموزش ACEاينایشب ) -آيرینشب -اق باسب نهاداس اناثربتشب 

 ت اف  وان ذهنبکمآموزان هان ع ومب به دان م اهام مکان

 وههههر، يریبها ای انب 

 پنوك

4 
نارسایب هاجانب در  هان اج  اعب گروهب براثربتشب آموزش مهارت

 بدرتودماندگهان طاف کودکان با ات رل

پههرویههن وههههریهه ههب   

 درآمدن

5 
گرن مذهب در رابطه بان آزاردیدگب هاجانب و بررسهههب نق  ماانجب

 هان هاجانب نوجوانانات رل

زاده  عبههداهللمهههدن 

 ح اد علاناده، رايب
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6 
 شهههتاصهههب امر بران   سهههاتهت و بررسهههب پههایهایب و روایب آزمون   

 آموزان پایه سوم دبس اندان 

، بهههههروز کههریهه ههب  

 م  د رضایبعلب

7 

آموزان دان  ناحريه  اپهان درسهههب دورا   لاهل م  وان ک هاب  

ههان زندگب  مانان  وجهه بهه آموزش مههارت    ازل ها   بذهن  وانکم

 مس قل

، سههههافر يههرامههرزن 

 اح د موثقب

8 
در مدارس عادن بر سازگارن  ونواکمآموزان دان  نسهاز  رايراگاثر 

 اج  اعب آنان
 قدرت اله جهانب

8 
 هبودب بر تانواده بر مب نب آموزوههب و بوههنات روان نهامداتله  ثثار

 ذهنب  وانکم آموزاندان  سازوب ري ارهان

،  انیم  د اری اح د

،  قهه ههرانههب   امههاههر 

،  دادمهر اصههه ربعل

،  رضههههایب کههاظههم

 ، من  کرمب اهللبول

 زاده حسانعلب م  د

19 
 نبدو و با آموزاندان  در بپر حواس و  وجه کن رل مانان مقایسهههه

 یادگارن نهابنا وان

 راکب، پور بشر سهجاد 

 اسهه اعال، دتت عطا

 بساع علب، سهلا انب 

 زادگان

 0939، بهار چهارم، دوره سیزدهمفصلنامه شماره 

 نویسندگان مقاله عنوان ردیف

 و بانا ناابکمپندارن بان نوجوانان پسر  آمد تودکارهان مقایسه مؤل ه 1
پروین ، رضهها اح دن

 درآمدن وری ب

 هان یادگارن در دانشجویان نابانا و بانامقایسه سبك 2
، انیم  د اریاح هد  

 چوپان زیده ایرؤ

3 
 وان مکهان کا ات تواب در والدین کودکان ا اس اك، مقایس  مؤل ه

 و عادن ذهنب

ج  ور، منصور بارامب

 آبادهاو ب نصرت

 ان ا اس اكدر کودک ثثار روش آموزش  قلاد م قابل بر بهبود نشانیان  4
 ه نج، کامبان پووهههنه

 صاام پور
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5 
ان آموزدر دان  کاذب حايظهو  نکار حايظهبررسههب و مقایسههه رابطه 

 يعالببا  -با و بدون ات رل نارسایب  وجه

حهه ههاههده سههههادات   

حهه ههاههد  ، تههادمههب 

 علاناده

 ارزیابب کا ب و ک ب م هوم ترد بر اساس   لال عاملب غارتطب 6

حسهههههاههن مههلههك    

ژانههت ، مهه هه ههدن  

 هاو ب

7 
آموزان  ثثار جاییاه و لب و   صارت بر کا ات زندگب والدین دان 

  وان ذهنبکم

مههجهههاههد امههاهههدن    

وههههر ، تهانکهدانب 

 البرزن

8 
 وان هان زندگب بر وادکامب مادران کودکان کم ثثار آموزش مهارت

 ذهنب

ع ت سهههادات ربا  

 اعظم غ ورن، جنن

8 
ع لکرد  و  وجه یبنارسا نهانشانهآموزش راهبرد تود نظا ب بر  را ثث

  وجه یبنارساآموزان با ات رل ریاضب دان 

ابوالقههاسهههم یعقوبب، 

 لار، حسهههان م ققب

 اسکندرن

 0939 تابستان، چهارم، دوره چهاردهمفصلنامه شماره 

 ارنهان یادگمقایسه بر رن طريب م ن در کودکان با و بدون ات رل 1
سهههارا ، وحاهد نجا ب 

 آقایب ثابت

2 
 وانب مکدبسهه انب با و بدون مقایسههه مشههکرت ري ارن کودکان پا  

 ذهنب

 عل ههدارقربههان ه  ب 

 لو

3 
هان درسهههب دوره چندگانه گاردنر در ک اب هان هوشبررسههب مؤل ه 

  وان ذهنبکمآموزان دان  ناحريه  اپ

سههافر ، ویدا وههری ب

 يرامرزن

4 
ن هاان   ریك حسههب بر بهبود مانان مهارتاثربتشههب روش مداتله

 با ات رل ه اهنیب رودن  وان ذهنبکمآموزان حرک ب در دان 

، پورمهته ههار مهلههك   

 اص ر دادمهرعلب

5 
ان آموزوهههب علوم  جربب پایه پنجم اب دایب بر مانان  ثثار چندرسهههانه

  وان ذهنبکمآموزان دان  ندار ادییادگارن و 

، سههعاد موسههون پور 

 ياط ه امارن

6 

آموز از جو رابطهه بان بهاورههان تودکهارآمهدن معلم و ادراک دان      

آموزان و مقایسهههه آن یادگارن دان  ب اتود نظکرس با راهبردهان 

آموزان دت ر پایه اول م وسطه مدارس  انهووان و عادن وهر در دان 

  هران

 صههه را، وههها هها ويهها

 ابراها ب قوام
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7 
هان زندگب بر کاه  اضطراب و ايسردگب آموزش مهارت اثربتشهب 

 ايراد با نا وانب جس ب

، وحههاههده دهههاقههاههن  

م  هدکهاظم عاطف   

 وحاد

8 
 هان وههتصههات و ص اتبررسهب سهار   ولب و  وزیع يراوانب ات رل  

 وتصا ب در بان اعضان تویشاوند یك يامال  و نق  آن در ري ار
 دک ر علارضا مقدس

 0939 پاییز، چهارم، دوره پانزدهمفصلنامه شماره 

1 
هاجههانب واقعب و گراياکب در  نهههاچهرهبررسهههب   ههاوت  وجههه بههه 

 کودکان ا اس اك و عادن

وحاههد ، بهههاره برزگر

 نجا ب

2 
ههان اج  هاعب بر ک هایههت    اثربتشهههب مهداتلهه نظریهه ذهن و مهههارت   

 اج  اعب کودکان ا اسم

م مری، زیبهها بارانونههد

 ساف نراقب

3 
 ناانیال چبررسب اثربتشب  کرار گ  ار بر پژواک گویب و ري ارهان 

 در ماان کودکان ا اس اك

يههرنههوش يههراهههانههب   

 ژانت هاو ب، سپهر

4 
هان اج  اعب کودکان ها بر مهارتاثربتشب آموزش بازوناسب هاجان

 ا اس اك ع لکرد باف

، صهههال ه قاسهههم پور

 اح د برجعلب

5 
ت مندن زناوویب بر سرم نادگب و رضهایت نق  راهبردهان مقابله با 

 ع ومب مادران کودکان ا اس اك

مهههههههدن قهههدر هههب 

پههروین ، مهاهرکهوههب    

 وری ب درآمدن

6 
اثربتشهههب الیودهب ویدئویب بر ار با  چشههه ب و  عامرت اج  اعب  

 هان طاف ا اس اكکودکان با ات رل

، وهههاب مه ه ههدپور  

جههلههاههل بههابههاپههور     

 تارالدین

7 
ب به ، ري ارهان آسههاناشهههاکلبر ري ارهان  بدرمانبقاموسههاثربتشههب 

 کودکان ا اس اك نپرتاویرانهتود و ري ارهان 

 اار بت، مج بب گشول

 کرمب

8 
کان کود نهانشههانهاثربتشههب روش درمان با ک ك حاوانات بر بهبود 

 ا اس اك

اد سهههع، طابه  ازیکب

 زادهحسن

8 
ار ري ههبررسهههب  ههثثار درمههان ویبروآکوسههه اههك موزیههك بر کههاه   

 انیان ايراد با ات رل ا اسمچال 

، الههههام وههه ههاعب ير 

 يرنیاس کاظ ب

 


