مقاله شناسی فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی
معصومه بابا محمدی -1امیر

اردی2

مقاله شناسی فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی
فصلنامه شماره اول ،دوره اول ،بهار 0931
ردیف
1
2
3
4
5
6

نویسندگان

عنوان مقاله

مقایسه ميزان شييو انيوا االيت رف ررتيارن داني آميواان دسسيتانب سيا حيييييامد م يييييدن،
نارسایبهان ویژه در یادگيرن و عادن شهر اردسيل

عزفاهلل نادرن

سررسب اثر آمواش مدیریت سه مادران سر سهبود شيوههيان ررانيدررورن و طاهره سه نيب ،ح ييد
کاه

نشانههان االت ل نارسایب موجه /سي

رعالب رراندان

عليزاده

سررسب مأثير آمواش مهارفهان اجت اعب مبتنيب سير رویديرد شيناالتب -ررویييييييز شييييييری ب
ررتارن سرسااگارن دان

آمواان ناسينا

راسطه سين مابآورن و رضایتمندن شغلب در ميان معل ان مدارس عادن
و استثنایب شهر مهران
گزارش و سررسب یك مورد االت ل عقبماندگب ذهنيب سيدون مغيييراف
سندرمب در سه الواهر

درآمدن
صغرا اسراهي ب قوام
عليرضا مقدس

آمواش علوم سه شيوه مجاان :یيييك مطالعه آامایشب سيا داني آميواان کييييييامبيز روشيييييينه،
علباکبر السرون

مبت سه نارسائب شنيدارن

دکتراس اعيل اارعيب
7

مع ارن مجددآمواش عالب سران دانشيجویان سانيااهيان آمواشيب ویيژه

اوارکب ،م د عليب

سراساس اصول طراحب جهانب سران یادگيرن

رسييت ب نييژاد ،مييرید
ایزن

 1مدیر دااللب رصلنامه روانشناسب ارراد استثنایب m-babamohamadi@yahoo.com
 2دانشجون کارشناسب ارشد مهندسب ع ران گرای
amirordy@yahoo.com

ژئومدنيك دانشگاه آااد اس مب واحد مهران مرکز

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان 4931

فصلنامه شماره دوم ،دوره اول ،تابستان 0931
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله
مقایسۀ مأثير آمواش سه شيوۀ الگون راهبردن م در استقرایب و روش سينتب

1

سر ريشررت م صيلب دان آمواان کدموان ذهنب در درس عليومتجرسب رایيۀ
رنجد استدایب شهر ه دان

2

3

غ معلب ارروا

سررسب س مت روانب نوجوانيان ررورشيگاه شيهيد دسيتغيب و ن ياان شيهر ایراندالت رييا  ،ژاليه
شيراا

کيانب

سررسب و مقایسيۀ راسطيۀ مهيارف الودمرتيارن ساکي ييت انيدگب در داني

امييييين حسيييينرييييور

آمواان رسر ساآسيبهان شنوایب و عادن مقطع راهن يایب شيهر مهيران سيال اليرآسادن ،مرید سيف
م صيلب 88-88

نراقب

مييأثير آمييواش مهييارفهييان اجت يياعب سيير کيياه
4

داریييييييوش امينييييييب،

االييت رف ررتييارن

دان آمواان استثنایب رایۀ رنجد مدرسۀ مرتلط کيوثر ااهيدان در سيال  -89حسين جناآسادن
1388

5
6
7

سر سيااگارن اجت ياعب و ريشيررت م صييلب داني

مأثير روش ای ان نق

آمواان حساب نارسان دسستانب در سال م صيلب  87-88استان مهران
اثرسرشب مداال ف اودهنگام مبتنب سر ساانهان کيود
سي

اهرا درودیان

م يور سير مييزان مژگان شوشترن ،اح د

رعالب–مدانشگریدودکانپي دسستانب

مأثير سااندرمانب سر ريشررت م صيلب دان آمواان عقبمانيدۀ ذهنيب دوره
استدایب شهر الرمآساد در سال م صيلب 1388-88

عاسدن
حسين مهرداد

فصلنامه شماره سوم ،دوره اول ،پاییز 0931
ردیف
1

2

3

عنوان مقاله
مبيين ال قيت دان

نویسندگان

آمواان ميزهيوش سير مبنيان هيوش ،سين و رضيامندن مهييييييدن قييييييدرمب،
غ معلب ارروا

اناشویب والدین آنان
سررسب نگرش والدین و معل ان در مورد ن وه جاگ ارن آمواشيب داني -
آمواان ميزهوش دوره راهن ایب شهر رشت در سال 1388-89

عباسيييييييييييييييييييعلب
حس يينالييانزاده ،قرسييان
ه تب عل دارلو

مقایسه سطوح مرتلف در

الواندن در داني آميواان سيا آسييب سينيایب و عليي يباصييييغر کيييياکو

عادن رایه چهارم استدایب

جویبيييييارن ،هييييياجر

مقاله شناسی

شعاعب
4
5
6
7

عيسييييييب جع ييييييرن،

مقایسه سبك اسناد در دان آمواان رسر ناسينا و سينا

اس اعيل سلي انب

مأثير روش «م ليل ررتار کارسردن» سر سهبود ع لدرد کودکان اميستيك  5ما یيييداهلل اليييرمآسيييادن،
نورعلب ررالب

 19ساله مرکز درمانب ررشچيان شهر ه دان در سال 1388

شيييو االييت ل نارسييایيتوجه/سي رعييالب در دانشييجویان دانشييگاههييان آااد کامران گنجب ،م يد
عسگرن

اس مب استان مرکزن در سال 1388-89

اثرسرشب آمواش دقت سر موانایب الواندن داني آميواان نارسياالوان دالتير راضيه اهرميب ،مژگيان
شوشترن

رایه سوم استدایب شهر اص هان
فصلنامه شماره چهارم ،دوره اول ،زمستان 0931

ردیف
1
2

عنوان مقاله

مقایسۀ ميزان ارسردگب و ررالاشگرن در ميان سرادران و الواهران سالد  -12مرضيييه کامييياب نييژاد،
 6ساله کودکان درالودمانده و االت ل نارسایب موجه /سي

رعالب

مرید سيف نراقب

ميأثير آميواش چندرسيانهان سيير مييزان یيادگيرن و یياددارن درس ریاضييب داریييييوش نييييوروان،
دان آمواان درالودمانده
اثرسرشب مشاوره اناشویب سر کاه

3

نویسندگان

اح د اح دااده سيانب
معارضياف اناشيویب واليدین کودکيان

کدموان ذهنب مراجعيهکننيده سيه مرکيز مشياوره سهزیسيتب شيهر ااهيدان در حسين جناآسادن
اردیبهشتماه 1388
مأثير آمواش ای نساان در سراسر رشار روانب سر ارزای

4

اسيراا وجيود داني

آمييواان دالتيير معلييول جسي ب ي حرکتييب دورۀ متوسييطۀ شييهر اص ي هان در مهنييياا عليييباکبيييرن
سال1388

5
6
7

مرید سيلي انب دینيانب،
دهدردن

سررسب و مقایسۀ استعدادهان چندگانۀ گاردنر در دان آمواان رسير ناسينيا و حارظ رادرونيد ،ررویيز
سينا مقطع راهن ایب شهر مهران در سال م صيلب 81ي89

شری ب درآمدن

سررسب راسطۀ ص اف شرصيتب و سبكهان مقاسلهان سا اضيطراب اجت ياعب عبدال يدرضييييييون،
دانشجویان ناسينا و عادن دانشگاههان استان رارس

سلطانعلب کاظ ب

ویژگبهان روان سنجب نسرۀ رارسب سيياهۀ االيت ل ه ياهنگب رشيدن در ح ييد صال ب ،رح ان
ارسرده سرشای

رسران  11-6ساله
فصلنامه شماره پنجم ،دوره دوم ،بهار 0930

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان 4931

ردیف
1

عنوان مقاله
مأثير آمواشب چندرسانهان سير مييزان یيادگيرن و یياددارن ریاضيب داني

اسييييي اعيل اارعيييييب

آمواان دالتر کدموان ذهنب رایۀ چهارم شهر ارا

اوارکب ،رراانه غریبب

سررسب کييارکيردهان اجيييرایب استيييدرل ،سرنامهریيزن ي سيااماندهيب و
2

حارظيۀ کارن در دان آمواان سا و سدون االت ل ریاضيب در مقطيع استيدایب
استان مهران

3

ادرا

شایستگب در ميان نوجوانان سا و سدون نقص سينایب

و انگيزش ريشررت سر عزفن س انان سا معلوليت جس ب ي حرکتيب 18-35
شهر اص هان ،سال 1387

5
6

اسراهي ب قوام

سيف
اعظيد مييرادن ،صييدیقه
رضایب دهنون

مقایسۀ شدلگيرن م هوم در داني آميواان  5 -17سيال سيا و سيدون نقيص م درضا ج لب ،ليي
شنوایب در شهرستان قزوین سال 1387

حسنرور

اثرسرشب آمواش سرنامۀ رراشناالت ريانورا و ريليپيو سير سهبيود ع لديرد حيل اح ييد عاسييدن ،مييرید
مسئله و دان

و مهارف رراشناالت دان آمواان سا نارسایب ویژه در ریاضب

سررسب مييزان شييو کيود آاارن و نييز ريي سينيب آن اا طریيب سررسيب
7

ميييژده جانيييه ،صيييغرا

الگون ري سينب احساس منهایب سر مبنان معامل معلد سيا داني آميوا و اسعياد ليليييب صيييال ب ،دیبيييا
سررسب مقایسهان اثرسرشب آمواشهان گروهب عزفن س ،الودکارآمدن

4

نویسندگان

ارسييردگب و اضييطراب والييدین ،سييبكهييان دلسسييتگب و س ي مت روانييب
نوجوانان رسر آنان

قادرن نجفآسادن
نيليييييورر ميديييييایيلب،
الدیجه امانلو

فصلنامه شماره ششم ،دوره دوم ،تابستان 0930
ردیف
1

عنوان مقاله

سررسب راسطه دلسستگب سه الدا و س مت روان در والدین کودکان استثنایب امين حسين ريور ،ميرید
و عادن شهر ه دان سال م صيلب 88-87
ري سينب نشانههان س متروانب سر اساس مابآورن در اليواهران و سيرادران

2

نوجوان دان آمواان سا کدموانب ذهنب شيهر شييراا در سيال م صييلب -81
1389

3
4

نویسندگان
سيف نراقب
ستاره شيجاعب ،اح يد
سهپژوه

سررسب و مقایسه سرعت ريردااش اط عياف شينيدارن در نوجوانيان ناسينيا و ررویيييييييز شيييييييری ب
سينان  14 – 16سالشهرمهران،سال 1389

درآمدن ،مرید مال ير

شيو نشانههان االت لنارسایيتوجه /سيي رعيالب در داني آميواان ميزهيوش سهشيييته نيوشيييا ،دکتييير
دوره راهن ایب استان کهگيلویه و سویر -اح د در سال1388-89

کامران گنجب

مقاله شناسی

5

6
7

مقایسه شيوههان رراند ررورن مادران دان

آمواان رسير  7ميا  8سيال دوره

استدایب سا االت ل لجباان –ناررمانيوعادیدرشهرستانای م
ع قه اجت اعب در کاه

اثرسرشب ارزای

مبت سه االت ل نارسایب موجه  -سي

اسييداهلل صييادن الييانب،
مهنييياا عليييباکبيييرن
دهدردن

ع ئيد کودکيان  8ميا  11سياله علب اس اعيلب ،مسيعود

رعالب شهر اروميه

قرسانعلب رور

اثرسرشب روش چند حسب ررنالد سر نارسياالوانب داني آميواان رایيهن دوم اینيييييب الانجيييييانب،
هوشنگ مهدویان

استدائب شهر مبریز
فصلنامه شماره هفتم ،دوره دوم ،پاییز 0930

ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله
راسطه سبكهان مقاسلهان و ح ایيت اجت ياعب ادرا شيده سيا مقيياسهيان

1

سهزیستب روانب در سين والدین سا کودکان اسيتثنایب و عيادن شيهر کرمانشياه
در سال 1388

2
3

سررسب م

کيييييوان کاکيييياسرایب،
علباکبر ارج ندنيا

هان دوستب و دوستیياسب اريراد سيندرم داون 14-24سيال و م د حيداد کاشيانب،

مقایسۀ آن سا سایر گروههان عقبماندۀ ذهنب آمواشپذیر
مدوین سرنامۀ آمواش والدین سران اليانوادههيان داران ررانيدان سيا االيت ل
نارسایب موجه/سي

رعالب و مأثير آن سرکاه

نشانهها و کارکرد الانواده

دکتر عزفاهلل نادرن
ح يد عليزاده

ري سينب اسعاد ال قيت سر اساس جهتگيرنهان هدف در درس ریاضب در
4

ميان دان آمواان دسيرستانهان ررورش استعدادهان درالشان ،ن ونۀ دولتب دیبا سيف
و عادن در سال م صيلب 1388 -89

5

6

ري سينب ررتار سااشب دان آمواان کدموان ذهنب ال يف سر اسياس سيبك قرسان ه تب عل يدارلو،
رراندررورن مادران در شهر شيراا سال 1389-81
مقایسۀ سين

هيجانب ،ميزان عزفن س و ارسيردگب در دالتيران سزهدیيده و

سزهندیده  15ما  18سال شهر مهران در سال 1388-89
اثرسرشييب آمييواش حرکيياف وراش ایروسيييك سيير ميييزان موجييه دیييدارن و

7

شنيدارن دان آمواان رسر ريي دسسيتانب سيا االيت ل نارسيایب موجيه /سيي
رعالب شهر اص هان 1388-1388

8

عباسعلب حسينالانزاده
ررویيييييييز شيييييييری ب
درآمدن ،ليي قاسي ب
داورن
اح ييد عاسييدن ،ررشييته
کاظ ب

مقایسيۀ ویژگييبهييان شرصيييتب و مييزان سييااگارن مييادران داني آمييواان سييييييييييييدعبدال جيد
عقبماندۀ ذهنب و عادن شهر مهران سال 1387-88

س رینيان ،کبيرا حياجب

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان 4931

عليزاده
فصلنامه شماره هشتم ،دوره دوم ،زمستان 0930
ردیف
1
2
3
4

5

6
7

عنوان مقاله
شناسایب نق

نویسندگان

عوامل من اان دوران ساردارن در است ن کودکان سه االت ل اح ييد سييه رييژوه ،شيييدا

کاستب موجه و سي رعالب

اميرارشارن

مأثير آمواش ای ن ساان در ريشيگيرن ااآسييب جنسيب در دالتيران نوسيال

شيييهين عليي يایب انيييد،

کدموان ذهنب

س يرا وکيلب

سررسب مبانب نظرن رویدرد جداساان در آمواشوررورش استثنایب ایران

مجيد قدمب

مأثير آمواش راهبردهان شناالتب و شناالتب ي رراشيناالتب سير ع لديرد حيل عليرضا م دن آریيا،
مرید سيف نراقب

مسئله و ررتار سااشب دان آمواان کدموان ذهنب
رذیرش ه سارن در دان آمواان رسر رایۀ دوم راهن ایب 77سا نارسایبهيان
یادگيرن ویژه و دان آمواان سا ريشررت م صيلب مت اوف
دلسستگب ع ومب والدین و نظریۀ ذهن دان آمواان کدموان ذهنب

حسييييييين رضيييييييایب
ج يييييالویب ،عبييييياس
اسوالقاس ب
رقييه اسيدن گنييدمانب،
عباس نسائيان

مقایسيۀ اثرسرشيب روش رييسالورانيد ایسييتب و روش چندحسيب ررنالييد در اینيييييب الانجيييييانب،
هوشنگ مهدویان

درمان االت ل نارساالوانب
فصلنامه شماره نهم ،دوره دوم ،بهار 0932

ردیف
1

عنوان مقاله

اثرسرشب آمواش حارظۀ کارن سر کارکردهان اجرایب و ع لدرد م صييلب مرتار ملك رور ،سيارا
دان آمواان دالتر رایۀ سوم دسستان سا نارسایب در ام
مقایسۀ ميأثير روشهيان چندحسيب ررناليد و ادرا

2

4

آقاساسایب
دیيدارن رراسيتيگ سير

اص ح ع لدرد الواندن دان آمواان نارساالوان رسر رایۀ دوم استدایب شيهر
ه دان

3

نویسندگان

مأثير انسجام متن در سطح الرد و ک ن سر سهبود در
داران دان

قبلب کدوایاد نسبت سه موضو

اسوالقاسييييد یعقييييوسب،
حسين م ققب

مطلب دان آميواان اسوالقاسيييييد شيييييديبا،
علباکبر سيف

مقایسييۀ مسييئوليترييذیرن سييين الييواهران و سييرادران دانيي آمييواان سييا قرسان ه تب عل يدارلو،
کدموانبذهنب و عادن

صدیقه رضایب دهنون

مقاله شناسی

5

6
7

8

8

اثرسرشب نشست گروهب سر کي يت انيدگب و سهبيود رواسيط اليانوادگب در
کودکان داران کدموانذهنب

حسييين ق ييرن گيييون،
عظي ييه السيياداف سيييد
سراگر سقزچب

اثرسرشب اميد درمانب سير سهبيود ارسيردگب و اسعياد کي ييت انيدگب ميادران ملي ييييه شهرسييييتانب،
اسوال ضل کرمب

کودکان کدموانذهنب

مييأثير سيياان رایانييهان آمواشييب سيير یييادگيرن ،ی ياددارن و انگيييزۀ ريشييررت الهه وریتيب ،اسي اعيل
م صيلب دان آمواان دالتر کدموان ذهنب
مقایسۀ س مت روان و ع لدرد م صيلب داني آميواان نوجيوان مصيرو و
غيرمصرو

اارعب اوارکب
مجيييد عيييدن سييایگب،
مهنييييياا مهراسيييييبااده
هنرمند

سهد الودکارآمدن ،عزفن س و انگييزش ريشيررت در ريي سينيب کي ييت صييغرا طيياهرن ،اعظييد
مرادن

اندگب معلولين جس ب
فصلنامه شماره دهم ،دوره سوم ،تابستان 0932

ردیف
1

2

3
4
5
6
7

عنوان مقاله
آمواش هوش هيجانب و اثرسرشب آن سر دان آمواان سا آسيب سينایب
شناسایب و اولویتياسب مهارف هان اجت اعب موردنياا دان آمواان کيدميوان
ذهنب در م يط کار
مقایسۀ سبك اسناد و مابآورن در سين دان آمواان آسيبدیده و عادن
ارزای

نویسندگان
اح ييد سييه رييژوه ،رضييا
کرمينژاد
عباسييعلب حسييينالييان
ااده ،عليرضا م يدن
آریا
م د نری انب ،مسيعود
طالبب جویبارن

سيااگارن داني آميواان ناسينيا اا راه مشياوره گروهيب سيا رویديرد رراانيييه ناهييييد ريييور،

عق نب ي عاط ب ي ررتارن

منصورعلب ح يدن

اثرسرشب آمواش کسب معنا سر مابآورن و کي يت انيدگب ميادران داران منصور سيودانب ،مهنياا
رراند سا نيااهان ویژه
مقایسۀ اسعاد ه دلب در دان آمواان سا و سدون کدموانب ذهنب

مهراسبااده هنرمند
اینب عاسدن داریيونب،
لعيا سشاش

مقایسۀ نشانههيان اضيطراب و ارسيردگب در نقاشيب آدميكش داني آميواان نسيييترن سيداسيي اعيلب
کدموان ذهنب و عادن

ق يييييييييب ،عليييييييييب

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان 4931

شيخارس مب
8

8

مييأثير سيياانهييان گروهييب سيير رشييد مهييارفهييان روانييب حرکتييب رسييران
ري دسستانب کدموان ذهنب

آراو شييييييياهميييييي يوه
اصييييي هانب ،طييييياهره
حيدرن

عوامل مرمبط سا اضطراب مادران داران کود

مرید عليرانب ،عليرضيا

سا نيااهان ویژه

منظرن موکلب

فصلنامه شماره یازدهم ،دوره سوم ،پاییز 0932
ردیف
1

2
3
4
5

نویسندگان

عنوان مقاله
اثرسرشب آمواش رایانه یار سر حارظه کارن سر سهبود کارکردهان اجرایيب و
ع لدرد ریاضياف دان آمواان سا االت ل ریاضياف
مقایسه مأثير موانسرشيرایانهيار و دارون روان م ير

در سياادارن راسيخ و سعيد اعظ يب ،عليرضيا

موجه رایدار کودکان داران االت ل نارسایب موجه /سي

مقدس

رعالب

اثرسرشب آمواش مهارف هان اجت اعب سه شيوه شناالتب -ررتارن سر کاه

طيبييه یگانييه ،عباسييعلب

نشانههان االت لهان ررتارن سرونن ود در دان آمواان

حسينالان ااده

مهارفهان اجت اعب ،رضایت اا اندگب و جایگياه مهيار در داني آميواان ایييييران داودن ،رقيييييه
مزارعب کاسدانب

داران نارسایب شنوایب ،سينایب و عادن

مقایسه سبكهان م در و ال قيت هيجانب در سين دان آمواان ميزهيوش و علييب عيسييب اادگييان،
رراانه ميدائيلب منيع

عادن
جنسيت سر وضعيت روانشناالتب آسيبدیيدگان جسي ب-حرکتيب در شيهر
اص هان سال 1388

7

8

کوهبنيييييانب ،ح ييييييد
عليزاده

مأثير وضعيت اشتغال ،وضيعيت مأهيل ،سيطح م صيي ف ،شيدف آسييب و
6

سييييييدينه سييييييلطانب

اعظييد مييرادن ،قرسييان
ه تب عل دارلو

مأثير آميواش نظریيه ذهين سير ارمقياا ه ديارن ،الویشيتندارن و قاطعييت رقييه اسيدن گنييدمانب،
کودکان رسر اوميستيك  7-12سال اا دیدگاه مادران
اعتباریاسب و مجدیدنظر مقياس نگرش والدین نسبت سيه کيود

عباس نسائيان
سيا نيااهيان

ویژهشان

سيييد م سيين اصييغرن
نديييييياح ،مصييييييط ب
سلقانآسادن

فصلنامه شماره دوازدهم ،دوره سوم ،زمستان 0932

مقاله شناسی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نویسندگان

عنوان مقاله

مأثير آمواش مادران سا رویدرد آدلر-درایدورس سر نشانههان مثبت و من ب م سيين اميييرن ،ح يييد
عليزاده

کودکان سا االت ل نارسایب موجه-سي رعالب

مقایسه س مت روان مادران داران نوجوان سا نيااهان ویيژه و ميادران داران غ معلب ارروا ،حسيين
مقب ااده

نوجوان عادن

اثرسرشب داستانهيان اقتباسيب -آررینشيب -ارزایشيب  )ACEسير آميواش رریبيييا ای يييانب ،شيييه
م اهيد مدانهان ع ومب سه دان آمواان کدموان ذهنب ال يف
اثرسرشب آميواش مهيارف هيان اجت ياعب گروهيب سرنارسيایب هيجيانب در
کودکان سا االت لهان طيف درالودماندگب
سررسب نقي

رزشك
ررویز شری ب درآمدن

مييانجب گيرن ميذهب در راسطيه سيين آااردیيدگب هيجيانب و مهييييدن عبييييداهلل ااده
رارب ،ح يد عليزاده

االت لهان هيجانب نوجوانان

ساالت و سررسب رایایب و روایب آامونمشريصب امي سيران داني آميواان سهييييييروا کری ييييييب،
علبم د رضایب

رایه سوم دسستان
م ليل م توان کتاب هان درسب دورۀ ري

حررهان دان آمواان کدميوان سارر ررامران ،اح يد

ذهنب اال اظ ميزان موجه سه آمواش مهارفهان اندگب مستقل
اثر رراگيرسياان داني آميواان کيدشينوا در ميدارس عيادن سير سيااگارن
اجت اعب آنان

موثقب
قدرف اله جهانب

مأثيرمدااللههان روانشناالتب وآمواشب مبتنيبرالانوادهبرسهبودررتارهایس

اح دیارم دیان ،امير

ااشيدان آمواان کدموان ذهنب

ق رانيييب ،علييب اصيييغر
دادمهر  ،کاظ رضيایب،

8

ول يباهلل کرمييب ميين ،
م دحسين عليزاده

19

مقایسه ميزان کنترل موجه وحواسررمب دردان آمواان ساوسدون

سييجاد سشييررور ،اکبيير

ناموانبهان یادگيرن

عطاداليييت ،اسي ي اعيل
سييلي انب ،علييب عيس يب
اادگان

فصلنامه شماره سیزدهم ،دوره چهارم ،بهار 0939
ردیف
1

عنوان مقاله
مقایسه مؤل ههان الودکارآمدرندارن سين نوجوانان رسر کدسينا و سينا

نویسندگان
رضييا اح ييدن ،ررویييز
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شری ب درآمدن
اح يييد یارم يييدیان،

2

مقایسه سبكهان یادگيرن در دانشجویان ناسينا و سينا

3

مقایسۀ مؤل ههان کي يت الواب در والدین کودکان اميستيك ،کدموان

منصييور سيرامييب ،مييور

ذهنب و عادن

هاش ب نصرفآساد

4

مأثير روش آمواش مقليد متقاسل سر سهبود نشانگان در کودکان اميستيك

کييامبيز روشيينه ،نج ييه

5

سررسب و مقایسه راسطه حارظه کارن و حارظه کاذب در دان آمواان سا و

ح يده ساداف الادمب،

سدون االت ل نارسایب موجه -سي رعالب

ح يد عليزاده

6

ارایاسب کي ب و ک ب م هوم الرد سر اساس م ليل عاملب غيرالطب

حسين ملك م يدن،

7

مأثير جایگاه شغلب و م صي ف سر کي يت اندگب والدین دان آمواان

مجييييييييد امييييييييدن

کدموان ذهنب

الاندهييييدانب ،شييييه

رؤیا چوران ایده

صيام رور

ژانت هاش ب

البران
8
8

مأثير آمواش مهارفهان اندگب سر شادکامب مادران کودکان کدموان

ع يييت سييياداف رسيييا

ذهنب

جزن ،اعظد غ ورن

مأثير آمواش راهبرد الود منظي ب سر نشانههان نارسایب موجه و ع لدرد

اسوالقاسييييد یعقييييوسب،

ریاضب دان آمواان سا االت ل نارسایب موجه

حسييين م ققييب ،لييي
اسدندرن

فصلنامه شماره چهاردهم ،دوره چهارم ،تابستان 0939
نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

1

مقایسه سرمرن طررب مغز در کودکان سا و سدون االت لهان یادگيرن

2

مقایسه مشد ف ررتارن کودکان ري دسستانب سا و سدون کدموانب ذهنب

قرسان ه تب عل دارلو

3

سررسب مؤل ههان هوش چندگانه گاردنر در کتابهان درسب دوره

ویييدا شييری ب ،سييارر

ريش ررهان دان آمواان کدموان ذهنب

ررامران

اثرسرشب روش مدااللهان م ریك حسب سر سهبود ميزان مهارفهان

مرتيييار ملييييكرييييور،

حرکتب در دان آمواان کدموان ذهنب سا االت ل ه اهنگب رشدن

علباصغر دادمهر

مأثير چندرسانهان آمواشب علوم مجرسب رایه رنجد استدایب سر ميزان یادگيرن

سييعيد موسييون رييور،

وحييييد نجيييامب ،سيييارا
آقایب ثاست

4
5

مقاله شناسی

و یاددارن دان آمواان کدموان ذهنب
6

راط ه اميرن

راسطه سين ساورهان الودکارآمدن معلد و ادرا

دان آموا اا جو ک س سا

راهبردهان الودمنظي ب یادگيرن دان آمواان و مقایسه آن در
دان آمواان دالتر رایه اول متوسطه مدارس ميزهوشان و عادن شهر مهران
7

اثرسرشب آمواش مهارفهان اندگب سر کاه

اضطراب و ارسردگب ارراد

سا ناموانب جس ب

شييييي ا ورييييا ،صييييغرا
اسراهي ب قوام
وحيييييييده دهيييييياقين،
م يييدکاظد عييياطف
وحيد

8

سررسب سير م ولب و موایع رراوانب االت لهان شرصيت و ص اف
شرصيتب در سين اعضان الویشاوند یك راميل و نق

آن در ررتار

دکتر عليرضا مقدس

فصلنامه شماره پانزدهم ،دوره چهارم ،پاییز 0939
ردیف

عنوان مقاله

1

سررسب م اوف موجه سه چهرههان هيجانب واقعب و گراريدب در کودکان

سهيياره سراگيير ،وحيييد

اميستيك و عادن

نجامب

اثرسرشب مداالله نظریه ذهن و مهارفهان اجت اعب سر ک ایت اجت اعب

ایبيييا سيرانونيييد ،ميييرید

کودکان اميسد

سيف نراقب

2
3
4
5

سررسب اثرسرشب مدرار گ تار سر رژوا

نویسندگان

گویب و ررتارهان چال انگيز در

ررنوش رراهيانب سيپهر،

ميان کودکان اميستيك

ژانت هاش ب

اثرسرشب آمواش سااشناسب هيجانها سر مهارفهان اجت اعب کودکان

صيييال ه قاسيييد ريييور،

اميستيك ع لدرد سار

اح د سرجعلب

نق

راهبردهان مقاسله سا منيدگب و رضایتمندن اناشویب سر س مت

ع ومب مادران کودکان اميستيك

مهيييييييدن قيييييييدرمب
ميرکيييييوهب ،ررویيييييز
شری ب درآمدن

6
7
8
8

اثرسرشب الگودهب ویدئویب سر ارمبا چش ب و معام ف اجت اعب کودکان

وهاب م درور ،جليل

سا االت لهان طيف اميستيك

ساسارور اليرالدین

اثرسرشب موسيقبدرمانب سر ررتارهان کليشهان ،ررتارهان آسيب سه الود و

مجتبب گشيول ،سرتييار

ررتارهان ررالاشگرانهن کودکان اميستيك

کرمب

اثرسرشب روش درمان سا ک ك حيواناف سر سهبود نشانههان کودکان

طيبييه ميياایدب ،سييعيد

اميستيك

حسنااده

سررسب مأثير درمان ویبروآکوستيك موایك سر کاه

ررتار چال انگيز

الهييييام شيي ي يعب ريييير،

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان 4931

ررنگيس کاظ ب

ارراد سا االت ل اميسد
فصلنامه شماره شانزدهم ،دوره چهارم ،زمستان 0939

نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

1

ماثير روش آمواش مقليد متقاسل سرسهبود نشانگان کودکان سا االت ل
درالودماندگب

2

انگيزه ريشررت دردان آمواان داران االت ل نارسایب موجه /سي

رعالب سا

وسدون مصرف ریتالين وگروه عادن
3

سررسب مقایسهان مأثير داستانهان اجت اعب سا م توان انسانب و م توایبب
جان سرمشارکت وه دارن کودکان مبت سه سندرم آسپرگر
رعالب دانشجویان نادو ينسره رارسب

4

ررسشنامه ک بودموجه  /سي

5

طراحب سرنامۀ مدااللهان مبتنب سر آمواش ساادارن راسخ و سررسب اثرسرشب
آن سر نشانههان االت ل نارسایب موجه-سي -رعالب

6

اثر سرشب آمواش مثبتنگرن سر ارزای

شادکامب و سرترویب مادران

داران رراند ناسينا

7

مقایسه قضاوف اال قب در دان آمواان سا و سدون کدموانبذهنب

8

اثر آمواش حالتهان ذهنب سر نظریهذهن دان آمواان کدموانذهنب

کامبيزروشنه ،نج ه
صيام رور ،مهياعاسدن
کورایب
ندا اکرمب ،ررنگيس
کاظ ب ،ح يدعليزاده
صدیقه سبجانب ،ژانت
هاش بآذر ،ررنگيس
کاظ ب
ررشته ساعزف،
اح داح دن قوالوجه
الهام حدي ب راد،
غ معلب ارروا ،اح د
سه رژوه ،ساقرغبارن
سناب ،علب
اکبرارج ندنيا
اهراغ مب
حيدرآسادن ،شدوه
نواسب نژاد ،علب درور،
عبداهلل ش يع آسادن
م دمهدن مي ورن
آس يچب،شه البران
قرسان ه تب عل دارلو،
رریباالوشبرت
مهدی عبداله زاده
رافی ،نرگس ادیب
سرشکی ،مریم حسن
زاده اول ،معصومه

مقاله شناسی
پورمحمدرضای
تجریشی ،عباسعلی
زدانی

مقایسه هوش هيجانب و سبكهان دلبستگب دان آمواان ميزهوش و عادن

8

دوره متوسطه ااهدان

حسين جناآسادن،
مهدیه سرحدن

فصلنامه شماره هفدهم ،دوره پنجم ،بهار0934
ردیف

عنوان مقاله

1

اثرسرشب آمواش الگون ارمباطب اوجين سر ع لدرد الانوادههان داران
رراند سا االت ل نارسایب موجه -سي رعالب

ارغوان شریعت ،مرتار
ملك رور ،امير ق رانب

2

مجرسههان اندگب و عوامل مورد است اده مادران داران رراند کدموان ذهنب

شهروا نع تب ،ساقر
غبارن سناب

نویسندگان

سران سرشيدن دیگران
یارتههان نوین در مصویرسردارن مغزن االت ل نارسایب موجه سي
درکودکان و نوجوانان

3

رعالب

نق ميانجب ارمبا سين والد-کود  ،منبع کنترل و ع لدرد م صيلب در
راسطه سين االت ل نارسایب موجه  -سي رعالب و ارسردگب کودکان
4

اثرسرشب آمواش هنرهان مجس ب سا است اده ااسستۀآمواشب"آمواش هنر،
حامب کود نوآور"سر ارزای ال قيت کودکان دسستانب
5

6

اثرسرشب آمواش در
ناموانب یادگيرن ریاضب

7

مأثير آمواش سرنامۀ کاه استرس مبتنب سر ذهنآگاهب سر ميزان رشار روانب
مادران کودکانِ کدموانذهنب

8

رواسط رضایب سر ع لدرد ریاضب دان آمواان رسر سا

نق ساورهان رراشناالتب و هوش هيجانب ناسينایان در ري سينب سااگارن
اجت اعب و مقایسهن آن سا ارراد عادن

عليرضا مقدس
نورعلب ررالب
منصورحررهدوست،
اس اعيل اليرجو،
مجتبب سلد آسادن،
اهرا ريض الهب،
اهره درویشب،
شهریارشهيدن،
م ودحيدرن،
شه راکدامن
مسلد اصلب آااد،
اح دعاسدن ،اح د
یارم دیان
نسترن سيداس اعيلب
ق ب ،ررنگيس
کاظ ب ،شه رزشك
اکبرعطادالت ،علب
شيخ ارس مب ،سيده
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طيبه حسينبکياسرن،
نج ه جوکار ک ال
آسادن
8

اثرسرشب آمواش معنویت سررشارر وانب وس مت ع ومب مادران کودکان
کدموانذهنب

راط ه اکبرن ،رریبا
یزدالواستب ،ررحناا
شاکهنيا

فصلنامه شماره هجدهم ،دوره پنجم ،تابستان 0934
ردیف
1

2

3

4

عنوان مقاله
سررسب نق عوامل رردن و الانوادگب در االت ل نارسایب موجه سي رعالب:
ررام ليلب سر رژوه هان انجام شده در ایران

نویسندگان
علب درور،آسيه
اسراهي ب ،مهرانه
سلطانب

مأثير ساانهان آمواشب رایانهان سرانگيزش م صيلب م اهيد ریاضب
دان آمواان رسر سا ناموانب یادگيرن ریاضب

رحيد مرادن ،حسن
ملدب

مقایسه مصوراف یادگيرن و عادفهان مطالعه در سين دانشجویان سا
استعدادهان درالشان و عادن

قرسان ه تب عل دارلو،
عباسعلب حسين
الانزاده ،م بوسه طاهر،
م دصادن ارج ندن

نق دیندارن و مابآورن در ري سينب استرس اناشویب مادران داران رراند
رسر سا االت ل نارسایب موجه سي رعالب

س انه سهزادرور،
اهراساداف مطهرن،
ررامراسهراسب

راسطه دیندارن و ح ایت اجت اعب سا شيوههان مقاسله سا منيدگب در مادران

عيسب جع رن ،علب
اس اعيلب ،اکبر
عطادالت

5

داران کودکان سا نيااهان ویژه

6

اثرسرشب آمواش مهارفهان ارمباطب سين ردن و حلمسئله اجت اعب سر سهبود
ررتار سااگارانه و ع درد م صيلب دان آمواان دالتر ساکدموانبذهنب

لي رریس آسادن،
معصومه السرون،
ررویزصباحب

7

اثر سااالورد مطبيقب -اجت اعب سر ع لدرد مدليف موليد نيرو در دالتران سا
کدموانب ذهنب

رساسه رست ب،
مونارضایب ،راط ه
سوسن جبارن

مقاله شناسی

مأثير آمواش ای ان نق

سر مهارفهان اجت اعب دان آمواان کدموانذهنب

ال يف

رقيه اسدن گندمانب،
عباس نسائيان ،شه
رزشك ،ژانت هاش ب

8

آذر ،غ مرضا صرامب،
مرضيه سينا
8

نق الودکارآمدن ،م ول اسانب و مهارفهان اجت اعب در مشد ف ررتارن
دان آمواان کدموانذهنب سا رهيارت رگرسيون راان

شهرام رنج دوست،
شهرام یزدانب

فصلنامه شماره نوزدهم ،دوره پنجم ،پاییز 0934
ردیف

1

2

نویسندگان

عنوان مقاله
اثرسرشب سااموانب شناالتب رایانهیار سر ساادارن راسخ کودکان داران االت ل
نارسایبموجه-سي رعالب نو اغلب سبموجه)

مقایسه مأثير آمواش گ تار شرصب سر کارکرد اجرایب دان
نارسایب موجه و عادن

آمواان سا

س يه رسا ميلب ،اح د
سرجعلب ،ح يد
عليزاده ،مصط ب
نوکنب ،نورعلب ررالب
ملي ه ساداف کاظ ب،
شعله اميرن ،مرتار
ملك رور ،حسين
مولون

اثرسرشب درمان شناالتب -ررتارن والد م ور در نشانههان االت ل نارسایب
موجه-سي رعالب کودکان رسر
3

اميرعباس بوستانی
كاشانی ،عبداهلل
شفيعآبادی،
محمدرضا خبازی
راوندی

فصلنامة افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان 4931

معریف و م هومساان نيااهان ویژه ،شناسایب و اولویتسندن رژوهشب
گروههان سا نيااهان ویژه

دکتر علب ررهودیان،
دکتر مسيب
یارم دن واصل،
دکتر ماندانا صادقب،

4

م د اس عيل ساورن،
لي سلي انبنيا ،ح يد
رضا مقامب
و
مأثير مغيير سبك اسناد سر کاه

ميزان ارسردگب نوجوانان دالتر ناسينا

اکرم هدن رور ،ررویز
شری ب درآمدن،

5

ررنگيس کاظ ب
ري سينب ع لدرد م صيلب دان آمواان سا االت ل نارسایبموجه  -سي رعالب
سر اساس استرس و شيوه سرالورد والدین
6

م درضا ذوقب
رایدار ،اسوالقاسد
یعقوسب ،ص در نبب
ااده

اثرسرشب آمواش کارکردهان اجرایب سر مهارفهان اجت اعب دان آمواان سا
نارساالوانب
7

اهره آهنگر قرسانب،
عباسعلب حسين
الانزاده ،مهناا السرو
جاوید ،عباس صادقب

8

مغييرنارذیرن عاملب الگون اندااهگيرن نسرۀ کوماه مقياس مرس اا ارایاسب
من ب در نوجوانان ميزهوش و عادن

8

اثرسرشب آمواش مهارفهان الودآموان سر مشد ف دستالط دان آمواان
رسر داران ناموانب یادگيرن ویژه سا نو نارسانویسب

اسوال ضل ريروامن ،
اميد شدرن
راط ه کشاوران ستاره
شجاعب

