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■ مقدمه
طبق آمار سازمان ملل، بیش از نیم میلیارد  نفر به دلیل ابتال به مشكالت جسمي، حسي، ذهني و رفتاري، داراي نیازهاي 
براي  است  بنابراین، ضروري  را تشكیل مي دهند.  از كشورها  بسیاري  افراد یک دهم جمعیت  این  به شمار مي آیند.  ویژه 
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 یكي از سازمان هاي متولي، امكانات و شرایط را براي آموزش و پرورش 
این دسته از عزیزان فراهم مي كند. تهیه اطالعات و مطالب علمي جدید درباره مسایل كودكان و دانش آموزان با نیازهاي 
ویژه و در اختیار گذاشتن این مطالب براي معلمان عزیز، والدین محترم و كارشناسان و متخصصان این حوزه، مي توانند گامي 
براي ارتقاي دانش جامعه هدف در زمینه هاي مختلف توان بخشی، آموزشي و رفتاري باشد. فهرستگان رشد با بررسي منابع 
موجود در این زمینه و به گزیني در این راستا، امكان اطالع رساني مناسب این منابع آموزشي و تربیتي را براي مخاطبان این 

حوزه )معلمان، نیروي توان بخشی و مشاوران( فراهم مي كند.         

■ چرا فهرستگان؟   
از سال 79 تاكنون، یكي از اهداف دفتر انتشارت و تكنولوژي آموزشي، امكان انتشار كتاب نامه رشد به تعداد آموزشگاه هاي 
كشور و ارسال یک نسخه رایگان براي تک تک آن ها بود كه تا سال گذشته به طور كامل محقق نشده بود. اكنون بحمدهلل 
این خواسته، با انتشار منتخبي از منابع آموزشي و تربیتي مناسب، میسر شده و این فهرستگان در اختیار همه مدارس كشور 
قرار گرفته است. انتظار مي رود كه با این فهرست كتاب هاي مناسب، یافتن منابع آموزشي مورد نیاز خصوصا براي معلمان 

آسان تر از پیش باشد و پیامدهاي مثبت آن ان شااهلل در آینده نزدیک آشكار شود.
ناگفته نباید گذاشت كه مدارس استثنایي به دلیل سازمان خاص خود بیشتر از مدارس دیگر تحت پوشش كتاب نامه ها قرار 

داشتند.
اتفاق خوب دیگري كه در فهرستگان افتاده، این است كه منابع آموزشي مكتوب و غیر مكتوب در یک جا و در كنار هم به 
مدارس معرفي مي شوند. با این اتفاق، همكاران فرهنگي ما، فقط با استفاده از مأخذ واحد، مي توانند به رفع نیازهاي مختلف 

خود در حوزه منابع آموزشي و تربیتي مبادرت ورزند.

■ آیا کتاب درسي کافي نيست؟
برخي استفاده از منابع آموزشي تكمیلي را با وجود كتاب هاي درسي مفید نمي دانند. این تصور نادرست است. این كار یک 
دلیل ساده دارد؛ چون كتاب هاي درسي معموال براي سطح متوسط دانش آموزان نوشته مي شود و در یک كالس درس همواره 
دانش آموزاني هستند كه باالتر از سطح متوسط یا به دالیلي پایین تر از آن قرار دارند. طبیعي است كه گروه دوم نیاز به تمرین 
و تكرار بیشتري دارند؛ در حالي كه فرونشاندن تشنگي و عالقه گروه اول با معرفي منابعي باالتر از سطح كالس میسر است 
و این وظیفه یک معلم كاردان است كه شاگردانش را شناسایي و به هریک منابع مناسب او را معرفي كند. منابع آموزشي و 
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كمک درسي، كم و بیش، در همه كشورهاي دنیا مورد استفاده 
منابع  از  استفاده  این است كه  نكته مهم دیگر  قرار مي گیرند! 
انیمیشن،  فیلم،  مانند  قالب هایي  و خصوصًا  متنوع  و  گوناگون 
نرم  افزار و مجله به جاي متن صرف، مي تواند كیفیت یادگیري 

را افزایش دهد. 
كتاب  جاي  به  درسي  كمک  كتاب هاي  كردن  جایگزین  البته 
ناپسندتر »اجباري«  آن  از  و  نادرست است  درسي قطعًا كاري 
كردن استفاده از منابع آموزشي و تربیتي و تحمیل هزینه هاي 
اضافي به خانواده هاست. هیچ گاه و در هیچ شرایطي نباید اصل 

اختیاري بودن استفاده از منابع آموزشي نادیده گرفته شود.

■ مرجعي مطمئن براي معلم 
زیاد  مشغله هاي  و  سویي  از  منابع  فراواني  و  نوع  به  توجه  با 
و  آموزشي  منابع  آن  در  كه  فهرستگان،   این  وجود  مربیان، 
تربیتي جدید بررسي و مناسب ترین آن ها معرفي شده، حقیقتا 
و  تجربه  با  معلمان  از  تن   200 از  بیش  است،  بزرگ  غنیمتي 
منابع  این  آموزشي  برنامه هاي  با  آشنا  برنامه ریزان  و  مولفان 
از  را  آن ها  جهات،  جمیع  به  توجه  با  و  گذرانده اند  نظر  از  را 
یا همكاران خود  دانش آموزان  براي  منبع،  از5000  بیش  میان 
مناسب تشخیص داده اند. طبیعي است كه یک معلم هرقدر هم 
عالقه مند باشد، منابع بسیار كمتري را مي تواند بررسي و با هم 
مقایسه كند. البته انتخاب نهایي از بین همین منابع معرفي شده 

نیز بر عهده معلم و شوراي معلمان است.

■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفي هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشي آورده شده است. براي تهیه منابع مي توان با مراجعه به 

انتهاي فهرستگان، با ناشر یا تولیدكنندگان آن ها تماس گرفت.
»پخش مدرسه« نیز عهده دار تهیه كتاب هاي درخواستي مدیران و معلمان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش 

مدرسه مي توانید با شماره: 88843950 )021( تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید.

■ درباره این فهرستگان
در فهرستگاني كه پیش رو دارید تعداد 80 عنوان كتاب آموزشي و تربیتي  و 2 عنوان منابع آموزشي غیر مكتوب معرفي 

شده  است.
كتاب هاي معرفي شده براي نخستین بار از سال 1391 منتشر شده اند و از میان 100 كتاب رسیده، مناسب شناخته شده اند.

آشنایی با منابع بيشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی 
در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و معرفی 

می شود.

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این نشان ها 
مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان کتاب:
http://samanketab.ros  hdmag.ir

سامانه کنترل کيفيت منابع مكتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانه کنترل کيفيت منابع غير مكتوب:
http://standard.roshd.ir
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■ شيوه تنظيم اطالعات 
منابع معرفي شده در این فهرستگان، براساس عنوان و به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفي منابع، چكیده اي 
از محتوا یا اطالعاتي درباره آن ها داده شده است. در پایان هر فهرستگان نیز نمایه هایي تنظیم شده است كه یافتن منبع 
مورد نیاز را براي خوانندگان آسان مي كنند. شماره هایي كه در این بخش آورده شده است، ناظر به شماره ردیف منابع در 

فهرستگان است.

■ همكاران ما در این فهرستگان 
كارشناسان و ارزیابان زیادي در ارزیابي منابع آموزشي با ما همكاري مي كنند. در این بخش نام همكاراني كه در ارزیابي منابع 

این فهرستگان ما را یاري داده اند به ترتیب حروف الفبا آورده شده است:
1- عباس اربابي 2- علي اسالمبولچي مقدم 3- فاطمه انصاري بارده 4- مهري آگاهي 5- مریم باشعور لشگري 6- هایده 
بهبودي 7- طاهره بینایي خواجه گیني 8- رضا توكل  9- مینا حسني 10- اعظم السادات حسیني پور 11- سهیال خاكزاد  
12- مهدي خضایي 13- فاطمه رشنو 14- صدیقه رضایي 15- مرضیه شیري امین  لو 16- محبوبه ضرغام  پور 17-  منیره 
عزیزي 18- هاجر عمل صالح  19- آقاي فیاضي 20-  لیال فیاضي بارجیني 21- آزیتا محمودپور 20- مهدیه مهدویان 

21- امینه نگهبان 22- مجید هداوند 

■ راهنماي استفاده از این فهرستگان 
در این راهنما اطالعات مربوط به یک كتاب به صورت نمونه نشان داده  شده است. این اطالعات ضمن معرفي كتاب به ما 
مي گوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غیر مكتوب به جاي ناشر)تولید 

كننده( و به جاي سال نشر )سال ساخت( و به جاي چكیده)معرفي( آورده شده است. 

تغییرات منظمی كه در طول زمان در فرایند دانستن، فهمیدن، یادآوری و اندیشیدن رخ می دهند، رشد شناختی نامیده می شوند. در كتاب حاضر، 
مخاطب با مفاهیم و نظریه های رشد شناختي، مراحل رشد شناختی پیاژه، با نظریۀ ویگوتسكی در این باره و مراحل رشد زبان از نظر او آشنا می 
شود، كاربردهای آموزشی نظریۀ ویگوتسكی را می فهمد و سپس با نظریه های رشد شناختی برونر و دیدگاه ها و مدل های پردازش اطالعات 
از نظر اورا مطالعه مي كند. برخي عنوان هاي فصل هاي كتاب عبارت اند از فرایند های اساسی در رشد شناختی، رشد شناختی كودكان دوزبانه، 

اختالالت رشد شناختی، رشد شناختی در دوران كودكی، و اثر حد واسط رشد شناختی در گسترش نگرانی كودكان.

چكيده

محمدی، عزیز ...
]و دیگران[

مؤلف

 اردبیل: نایاب، ۱۳۹۵

 محل نشر: ناشر، سال نشر

مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات 
رشد شناختی در كودكان

 نام کتاب

154 ص.

مجموع صفحات 

وزیری

قطع کتاب

74

شمارة مدخل

معلم، نیروی 
توان بخشی

مخاطب

روان شناسی كودك، 
نظریه رشد

کلمات کليدي

همه گروه ها

گروه

نام مجموعه

--
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۱. كیانی درو، زهرا. آموزش بازی های خالقانه )مناسب جهت رشد ذهنی کودک(. تهران: راه اندیشه. 1394. 24ص. 
خشتی. 

مخاطب: كودكان استثنایی، نیروی توان بخشی 
گروه: كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی
کلمات کليدي: بازی ها و سرگرمی های كودكان، نقاشی 

چكيده: زندگی ماشینی امروز امكان بازی های سالم را از كودكان بسیاری گرفته است و خردساالن نسل امروز بیش از هر 
نسلی در دنیای مجازی و در تنهایی به سر می برند. این كتاب مجموعه  بازی ها و سرگرمی هایی جذاب را در بر دارد كه به رشد 

مهارت های تفكر خالق، مهارت های حركتی- شناختی و آفرینندگی كودكان كمک می كند.

 ۲. كالناهان، لین مک/ كرانتز، پاتریشیا. آموزش مكالمه به کودکان اتيستيك. عسل مروارید، زهره كرمی. تهران: دانژه. 
1394. 208ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، سایر كارشناسان 
گروه: طیف اتیسم 

موضوع: آموزشی، توان بخشی
 کلمات کليدي: راهنمای آموزشی 

چكيده: اتیسم اختاللی است كه در صورت مداخلۀ درست و به موقع می تواند فرد را در بزرگ سالی به جنبه هایی از زندگی عادی نزدیک 
كند. این كتاب بر روش های كمک به كودكان دچار اتیسم كه در مكالمۀ روزانه با والدین، معلمان و هم ساالن مشكل دارند تمركز می كند.
در فصل اول، بعضی از دالیل شركت نكردن كودكان اتیستیک در مكالمه ذكر شده اند. فصل هاي بعدي  به نحوۀ استفاده از متون برای 
كودكانی كه كلمه و عبارت را می گویند و چگونگی استفاده ار این روش ها را در جوانانی كه سطوح زبانی متفاوتی دارند توضیح می دهد.

۳. رضایی، سعید. اختالل اتيسم: تبيين، ارزیابی، تشخيص و درمان. تهران: آوای نور. 1393. 364ص. وزیری. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 

گروه: طیف اتیسم 
موضوع: آموزشی، توان بخشی

کلمات کليدي: روان درمانی، جنبه های روان شناسی، اختالل های توجهی 

چكيده: اختالل های طیف اتیسم نقص عصب تحولی هستند كه موجب محدودیت شناختی و رفتاری می شوند و افراد مبتال درك 
درستی از واقعیت های جاری ندارند. مؤلف در كتاب حاضر كوشیده است اختالل اتیسم را به طور كامل و با تمام جزئیات آن به مخاطب 
بشناساند. انواع اختالل های طیف اتیسم، ارزیابی و تشخیص اختالل های اتیسم، علت شناسی اتیسم و نیز و راه های درمان بحث كرده 

است. در فصل آخر نیز رفتار كودك اتیستی به طور كاركردی ارزیابی شده است.

4. بیان فر، فاطمه. اختالل سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی کودکان و نوجوانان. تهران: دانژه. 1394. 
480ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: اختالالت رفتاری، رفتار اجتماعی، جنبه های روان شناسی 

اجتماعی است. كتاب  پرخاشگرانه و ضد  رفتارهای  اختالل سلوك و  نوجوانی  اختالل های دوران  از مهم ترین  یكی  چكيده: 
حاضر ویژگی های چنین اختاللی را توصیف می كند و سپس اختالل های روانی همراه با آن را شرح می دهد. ارزیابی و سنجش 
بالینی، طراحی برنامۀ های مداخله ای، درمان شناختی رفتاری، آموزش مهارت های حل مسئله، آموزش مدیریت رفتاری به والدین 
و معلمان، درمان چندوجهی و سرانجام دارودرمانی از جمله مباحث این كتاب هستند كه در 10 فصل به آن ها پرداخته شده است.
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5. مور، جولیا. اختالل طيف اتيسم: آموزش و یادگيری از طریق بازی. احمد عابدی ... ]و دیگران[. اصفهان: نوشته. 
1395. 264ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: طیف اتیسم 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: بازي هاي آموزشي، كاردرماني،  فعالیت هاي فوق برنامه

چكيده: این كتاب به خواننده، درس های زندگی با كودك دچار اختالل اتیسم را می آموزد. نویسنده مادر فرزندی با این اختالل است و 
تكنیک هایي كاربردی را برای آموزش كودكش به رشتۀ تحریر درآورده است. او كوشیده است بازی و سرگرمی را وارد زندگی كودك كند تا نه 
كودك از آموزش خسته شود و نه مربی. كتاب در 16فصل تنظیم شده است كه برخي از آن ها عبارت اند از: مهارت های اولیه برای بازی كردن؛ 
بازی های ساختاری؛ كامپیوتر ابزاری مفید و سودمند؛ بازی های رومیزی و جورچین ها؛ موسیقی؛ پتانسیل تلویزیون؛ خالق بودن؛ بازی های تخیلی.

۶. سیلور استاین، الوین ... ]و دیگران[. سالمت من: اختالل کاهش توجه. محمدرضا كیان نژاد تهران: تیمورزاده/ طبیب. 
1394. 48ص. خشتی. 

مخاطب: والدین، كودكان استثنایی، معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: بهداشت، روان شناسی كودك 

چكيده: سالمتی بزر گ ترین نعمت است و برای همۀ ما اهمیت فراوانی دارد. در این كتاب اطالعات كاربردی و مفید دربارۀ 
اختالل نقص یا كاهش توجه در كودكان با زبان علمی ارائه شده است. همچنین، مهم ترین عالمت های این اختالل، علت ابتال 

به آن و روش های درمانی نیز شرح داده شده است.

اختالل نافرمانی مقابله ای واختالل سلوک در کودکی: اختالل های رفتاری در  متیوس، والتر/ الچمن، جان.   .7
کودکان از تشخيص تا درمان. پرویز شریفی درآمدی ... ]و دیگران[. تهران: آوای نور. 1393. 228ص. وزیری. 

مخاطب: كارشناس 
گروه: طیف اتیسم، اختالل های رفتاری هیجانی، مشكالت ویژه یادگیري 

موضوع: آموزشی، توان بخشی
کلمات کليدي: آسیب شناسی روانی، روان شناسی كودك، نابهنجاری

چكيده: "رفتار مقابله ای" یا "عدم اطاعت" واكنشی است كه كودك در برابر فرد مراقب به صورت مقاومت از خود نشان می دهد. 
این كتاب مروری كوتاه اما جامع بر دانش تجربی و اطالعات بالینی مربوط به اختالل ODD و اختاللDC در كودكان 3 تا 
14 سال دارد. نگارنده پس از شرح مقدماتی اصطالحات و تعاریف، ویژگی های فردی و محیطی دخیل در این اختالل و شیوۀ 

ارزیابی یا مداخله های روان شناختی در این حوزه را شرح می دهد. 

8. فاضلی، اعظم. اصول کاربردی مدیریت رفتار والدین کودکان بيش فعال. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 
1395. 48ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی، پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: اختالل های توجهی، روان شناسی، بیش فعال

 
چكيده: بیش فعالی شایع ترین اختالل رفتاری دوران كودكی است كه می تواند درازمدت باشد. همچنین، از آن جا كه رفتار كودك 
بیش فعال همیشه یكنواخت نیست، الزم است والدین و مربیان راه های رفتار با چنین كودكانی را بدانند. كتاب حاضر با توضیحی 

دربارۀ بیش فعالی، راه های درمان و ارائۀ نمونه هایی از چنین رفتارهایی در كودكان، می كوشد به والدین آگاهی دهد.
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تهران:  عملی رشد شخصيت(.  )راهكارهای  نفس  و عزت  اعتماد  زهرا.  شاهسواری،  مهدی/  لداری،   علیزاده   .۹  
راشدین. 1393. 174ص. وزیری. 

مخاطب: كودكان استثنایی، معلم، مشاور 
گروه: طیف اتیسم، اختالل های رفتاری هیجانی 
موضوع: آموزشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 

کلمات کليدي: روان شناسی شخصیت، عزت نفس، فضایل اخالقی 

چكيده: عزت نفس به معنی آن ارزشی است كه شخص برای خود قائل است. پژوهش پیش رو راهكارهایی عملی برای تقویت 
اعتماد به نفس و خودآگاهی نسبت به داشته ها و استعدادهای درونی است. در فصل های كتاب تكنیک های تقویت عزت نفس، 

ابعاد خودباوری و اصول كسب اعتماد به نفس با بیانی علمی شرح داده شده است. 

۱۰. نقوی میالنی، رقیه/ علمی، ذاكر. انيشتين فردا، مروری بر مبحث اختالالت یادگيری )خواندن - نوشتن – 
ریاضی(. تبریز: آلتین. 1394. 74ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: خواندن، نوشتن، تمرین ها 

چكيده: فردی كه در آزمون های معیار خواندن و نوشتن نتیجه ای بسیار كمتر از معیار به دست آورد، احتمال دارد به اختالل 
است،  كوشیده  حاضر  كتاب  نویسندۀ  دارد.  نیاز  آموزش های خاص  و  توجه  به  استثناییی  كودكان  چنین  باشد.  مبتال  یادگیری 
در كتابی كم حجم، نیاز های اولیۀ معلمان چنین كودكانی را برطرف كند. در فصل اول این كتاب، اختالل یادگیری تعریف و 
ویژگی های مبتالیان به آن بیان می شود. سپس تفاوت های آنان با كودكان دیرآموز ذكر می شود. نویسنده تمرین هایی ساده به 
معلمان می دهد تا بتوانند اختالل یادگیری را در كودكان استثنایی بشناسند. در فصل دوم انواع اختالالت یادگیری معرفی شده اند. 

۱۱. دیباواجاری، مریم. بازی درمانی و مشاوره کودک. تهران: آوای نور. 1394. 168ص. وزیری. 
مخاطب: نیروی توان بخشی 

گروه: جسمی حركتی 
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: درمان، مشاوره، روان شناسی كودك 

چكيده: بازی درمانی به دلیل جذابیت بازی برای كودكان باعث می شود تا آن ها سریع تر درمان را بپذیرند و درمانگر در پایان كار 
به نتایج درمانی موفق تری دست یابد. در بخشی از كتاب، بازی هایی بررسی شده اند. كه صرفًا جنبۀ تفریح ندارند و برای تشخیص، 
درمان یا آغازی برای گفت گو مورد استفاده قرار می گیرند. این اثر، برای بازی درمانگران، مشاوران كودك و تدریس درس هاي 

بازی درمانی، حركت درمانی و مشاورۀ كودك مناسب است.

۱۲. رضا پور، تارا/ اختیاری، حامد. باشگاه مغز: باشگاه مغز)۲( توجه وتمرکز، کتاب آموزش و تمرین در ۲4 جلسه. 
تهران: مهرسا. 1395. 264ص. رقعی. 

مخاطب: كودكان استثنایی، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی

کلمات کليدي: تقویت توجه، تمرین، حافظه 

چكيده: كتاب پیش رو به »توانایی توجه«، به عنوان یک عملكرد كلیدی مغز، می پردازد. توجه نیاز به فعال سازی نیاز دارد. 
تمرین های این كتاب در همین راستا از ساده به مشكل و در شش سطح دشواری ارائه  شده اند. عنوان هاي تمرین ها عبارتند از:  
توجه بادقت و  بی دقت؛ توجه پایدار؛ توجه تقسیم شده؛ فراشناخت؛ زنگ تفریح؛ اتاق توجه؛ زنگ تلفن؛ ورزش مورد عالقۀ توجه؛ 

بشقاب غذای مغز ... در انتهای كتاب پاسخ نامه تمرین ها آمده است.
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۱۳. همتی علمدارلو، قربان/ شجاعی، ستاره. برنامه درسی برای دانش آموزان با نيازهای ویژه. تهران: آوای نور. 1394. 488ص. وزیری. 
مخاطب: معلم 

گروه: آسیب دیده شنوایی، دیرآموز، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: برنامه ریزی درسی، مدارس استثنایی 

چكيده: هدف از تأسیس »سازمان آموزش و پرورش ویژه« آموزش و پرورش گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه، با تاكید بر آموزش 
حرفه ای است. در این كتاب نظریه ها و یافته های مرتبط با برنامۀ درسی این دانش در 13 فصل ارائه شده است.  تاریخچۀ برنامۀ درسی و 
طراحی آن نظریه ها و رویكردهای برنامۀ درسی برنامۀدرسی كاركردی. متناسب سازی برنامۀ درسی و برنامۀ درسی انفرادی و آموزش شغلی 

در این برنامه از جمله مباحث كتاب هستند. در فصل آخر نیز برنامۀ درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه در ایران ارائه شده است.

۱4. فرامرزی، ساالر/ ابراهیمی، نسرین. بریل آموزی پایه )پيش از دبستان و آمادگی(. اصفهان: یار مانا. 1394. 120ص. رقعی. 
مخاطب: معلم، سایر كارشناسان 

گروه: آسیب دیده بینایی 
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: آموزش كودكان نابینا، بریل آموزی، حس المسه 

چكيده: این كتاب در هشت فصل، نخست كوشیده است مربیان و والدین كودكان نابینا را با تاریخچه و مبانی نظری آموزش و 
توان بخشی این گونه كودكان آشنا كند. سپس به صورت درس به درس و كاماًل كاربردی، بریل آموزی مهارت های تحصیلی، از جمله 
خواندن و نوشتن و ریاضیات را شرح داده است. فصل پنجم به تحریک و تقویت حس المسه، فصل ششم به آموزش مفاهیم ریاضی، 

دارد، فصل هفتم به ایجاد مهارت در خواندن خط بریل و فصل هشتم به تقویت مهارت نوشتن به خط بریل اختصاص دارد.

۱5. ناتبام، آلن. به من این گونه بياموزید: ۱۰ نكته مهم که کودک درخودمانده می خواهد شما بدانيد. مرجان 
حسنی راد ... ]و دیگران[. تهران: شركت نشر فراروان. 1394. 136ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: طیف اتیسم 

موضوع: توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: اختالالت رفتاری، راهنمای آموزشی، روابط بین فردی 

چكيده: در خود ماندگی یا اتیسم مانع پیشرفت و دستیابی به موفقیت هایی هم  تراز با كودكان عادی نیست و اگر شیوه های 
آموزشی با ویژگی های خاص كودكان در خود مانده هماهنگ باشند، آن ها می توانند در اجتماع به جایگاه شایستۀ خود برسند. 
كتاب حاضر از زبان مادر كودكی مبتال به اتیسم نوشته شده و نتایج یافته های تجربی و كاربردی اوست. كتاب در ده فصل تنظیم 

شده و هر فصل به بیان جزئیات یک نكتۀ مهم كه كودك در خود مانده می خواهد دیگران بدانند پرداخته است.

۱۶. یارمحمدیان، احمد. بهداشت روانی کودکان و نوجوانان استثنایی و خانواده های آنان. اصفهان: آموخته. 1391. 
260ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، طیف اتیسم، مشكالت ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، 

كم توان ذهنی 
موضوع: پرورشی مشاوره و مددكاری، بهداشت 

کلمات کليدي: روان شناسی، بهداشت روانی، مدارس استثنایی 

چكيده: والدین و مربیان می توانند با فراهم كردن محیطی شاد و سازنده برای فرزندانشان، به سالمت بهداشت و روان آن ها 
كمک كنند. كتاب حاضر، به عنوان منبع دو واحد درس بهداشت روانی كودكان استثنایی، به مربیان، كاردرمانگران و والدین 
كمک می كند به نحو مؤثرتری به بهداشت روان و تربیت این كودكان بپردازند. كتاب در دوازده فصل به اهمیت توجه به بهداشت 
روانی و اهداف بهداشت روانی در خانواده های كودكان استثنایی، ضرورت مشاورۀ ژنتیک و آزمایش های پزشكی برای جلوگیری 

از معلولیت پرداخته است. در پایان هر فصل راهبردهایی برای تأمین بهداشت روانی این كودكان ارائه شده است.

منابع آموزشی و 
تربيتی
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۱7. یكتاه خواه، سرور ... ]و دیگران[. بيش فعالی از تعریف تا درمان. تهران: راشدین. 1393. 170ص وزیری. 
مخاطب: معلم، نیروي توان بخشی 

گروه: طیف اتیسم 
موضوع: آموزشی، توان بخشی 

کلمات کليدي: كم توجهي، اختالل ها، روان شناسي كودكان، كودكان پرتحرك

و  توجه  تداوم  در  كاهش  از  الگویي  با  را  خود  كه  است  اعصاب  سیستم  تكامل  در  نقص  نوعي  بیش فعالي  اختالل  چكيده: 
تكانشگري بیش از حد سن و سطح تكامل كودك یا نوجوان نشان مي دهد. كتاب پیش رو پژوهشي كاربردي و عملي در راستاي 
شناسایي و تشخیص اختالل نقص توجه در كودكان است. در فصل هاي كتاب راهكارهاي موثر و درمان هاي رواني - اجتماعي 

این اختالل تشریح شده است.

۱8. آرین فر، نیره ... ]و دیگران[. تاب آوری در کودکان: ویژه  مادران، چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر 
آسيب های هيجانی و رفتاری پرورش دهيم؟. اصفهان: نوشته. 1395. 48ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، والدین
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: جنبه های روان شناسی، انعطاف پذیری، آموزش والدین 

چكيده: تاب آوردن و توانایی مقابله با شرایط دشوار و دادن پاسخ انعطاف پذیر از جمله ویژگی هایی است كه افراد باید آن را بیاموزند. كتاب 
حاضر به بیان موضوع »تاب آوری« در كودكان و نوجوانان می پردازد. به اولیا مالك هایی را برای تشخیص میزان تاب آوری فرزندان ارائه 
می دهد و راهكارهایی برای پرروش چنین فرزندانی پیشنهاد می كند؛  نویسنده برای افزایش تاب آوری توصیه می كند اولیا حس مسئولیت 

پذیری، هم دردی، قدرت تصمیم گیری و حل مسئله را در كودكان تقویت كنند.

۱۹. آرین فر، نیره ... ]و دیگران[. تاب آوری در کودکان: ویژه  متخصصان، چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در 
برابر آسيب های هيجانی و رفتاری پرورش دهيم؟. اصفهان: نوشته. 1395. 152ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: انعطاف پذیری روانی، روان درمانی، مشاوره 

چكيده: تاب آوری سازگاری موفقیت آمیز با شرایط ناگوار یا توانایی بازگشت به حالت روحی اولیه است. در این اثر، پس از بیان مفهوم 
تاب آوری، مداخالت و راهكارهای عملی در این زمینه، و مراحل رسیدن به تاب آوری بیان می شوند. ادامه این موضوع در كودكان و دربارۀ 

مشكالت رفتاری آنان، و نیز مدل تاب آوری نقص توجه-بیش فعالی و راه های مداخله و پیشگیری از آن عرضه می شوند.

۲۰. آرین فر، نیره ... ]و دیگران[. تاب آوری در کودکان: ویژه  مشاوران و مربيان، چگونه کودکانی منعطف و مقاوم 
در برابر آسيب های هيجانی و رفتاری پرورش دهيم؟. اصفهان: نوشته. 1395. 80ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، مشاور 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: جنبه های روان شناسی، اختالالت رفتاری، آسیب شناسی 

چكيده: تاب آوردن و توانایی مقابله با شرایط دشوار و دادن پاسخ انعطاف پذیر از جمله ویژگی هایی است كه افراد باید آن را بیاموزند. 
كتاب حاضر به بیان موضوع »تاب آوری« و نقش عوامل فردی و محیطی- حمایتی و خطرساز مؤثر بر تاب آوری در كودكان و نوجوانان، 
شرایط تاب آوری در مدرسه، تاب آوری هیجانی و اجتماعی در مدرسه، گام های افزایش قدرت تاب آوری، و ویژگی های محیط تاب آور و 

روش های پرورش فرزندان تاب آور و در فصل آخر نیز مقیاسی برای سنجش میزان تاب آوری جوانان به دست می دهد.
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۲۱. آیشتات،كارل/ الوی،باری. تربيت بدنی برای کودکان کم توان ذهنی. رضا متقیانی تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان. 1393. 504ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: دیرآموز، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی
کلمات کليدي: تربیت بدنی، كم توان ذهنی، بیماری های كودكان 

هفت  در  حاضر  اثر  است.  مانده  غریب  تقریبًا  ما  كشور  در  ذهنی  كم توان  كودكان  برای  بدنی  تربیت  موضوع  چكيده: 
این كودكان، عادی  بدنی خاص،  فعالیت های  توانی ذهنی،  اختالالت و مشكالت كم  بررسی  به  به طور تفصیلی  فصل و 
و  دبستانی  پیش  كودكان  و  نوپایان،  و  شیرخوارگان  برای  بدنی  تربیت  موضوع    و  بدنی،  تربیت  برنامه های  واجرای  سازی 

است. پرداخته  دبستانی، 
 

۲۲. میرحسینی، راضیه السادات/ كارآمد، سجاد. تقویت حافظه وتمرکز کودکان. تهران: آوای نور. 1395. 152ص. رحلی. 
مخاطب: كودكان استثنایی، معلم، نیروی توان بخشی 

گروه: آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 

کلمات کليدي: حافظه، تمركز حواس، تمرین ها 

چكيده: »بازی درمانی« یكی از راه های تقویت حافظه در كودكان، باالبردن تمركز و آموزش راهبردهای شناختی و رفع پاره ای 
از مشكالت ناتوانایی های یادگیری است. در كتاب حاضر راهكارهای تقویت حافظه، و تمركز و هوش، به شكل كاربردی و در 
قالب تمرین هایی به صورت بازی های مدادكاغذی و فعالیت های حسی-حركتی در اختیار درمانگران، مربیان و والدین قرار گرفته 

است تا به صورت انفرادی یا گروهی با دانش آموزان كار شود.

۲۳. سیمرود-كلیكمن، مارگارت. كفایت اجتماعی: تيزهوش و عقب مانده ذهنی. سعید رضایی تهران: آوای نور. 1393. 
216ص. رقعی. 

مخاطب:  معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: تیزهوشان، كم توان، روان شناسي

چكيده: درمانگران بالینی، متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی كه برای حل مشكالت اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ 
با آوردن نمونه های موردی،  می گردند، مخاطبان مجموعه كتاب  های »كفایت اجتماعی« خواهند بود. نویسنده كوشیده است 
كوشش ها و موفقیت های كودكان تیزهوش و عقب ماندۀ ذهنی را به تفصیل بیان كند و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب 

از توانایی های اجتماعی چنین كودكانی ارائه دهد.

۲4. منس، بئاتریس ... ]و دیگران[.  چگونه حافظه شنيداری کودکان را تقویت کنيم؟. زهرا عباسیان نیک. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 144ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی، توان بخشی 
کلمات کليدي: حافظه، تمرین، بازی های فكری 

چكيده: در بحث های مربوط به آموزش، موضوع "حافظه" اهمیت ویژه ای دارد. كتاب حاضر می كوشد در سه فصل با تكیه بر 
راهبردهای آموزشی در بازی های جمعی به تقویت حافظه بپردازد. در فصل اول، به اهمیت شنوایی و ارتباط آن با حافظۀ كوتاه 
مدت، در فصل دوم، در عین ارائۀ بازی های سادۀ فردی و گروهی، چالش هایی برای تقویت تمركز، در فصل سوم نیز كارت های 
مورد نیاز تكالیف مؤثر بر بهبود حافظۀ شنوایی و بینایی ارائه شده اند. در مجموع نویسنده 33 تكلیف آموزشی برای تقویت حافظه 

ارائه كرده است.
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۲5. هابنر، داون. چه می کنيد وقتی خيلی نگران می شوید؟. فرناز حائری تهران: گیسا. 1393. 84ص. خشتی. 
مخاطب: والدین، كودكان استثنایی، مشاور 

گروه: اختالل های رفتاری هیجانی
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: روان شناسی كودك، اختالل های اضطرابی، ادبیات كودكان 

چكيده: اگر نگرانی های روزانه آنقدر بزرگ عمیق شوند كه تقریبًا به عامل ناراحت كننده هر روز تبدیل شوند، می توانند خطرناك 
باشند. این كتاب حاوی مجموعه ای از تكنیک های رفتارشناختی است كه والدین و فرزندان را برای برطرف كردن اضطراب 

یاری می رساند. 

۲۶. لینک، جان. داستان های اجتماعی برای آموزش مهارت های اجتماعی، ارتباطی و خودمراقبتی به کودکان 
طيف اتيسم و اختالالت وابسته. سعید صادقی. تهران: آوای نور. 1395. 112ص. وزیری. 

مخاطب: كودكان استثنایی، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: طیف اتیسم 

موضوع: آموزشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: داستان های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، اختالل های رفتاری 

چكيده: كودكان طیف اتیسم در رشد اجتماعی و كسب مهارت های اجتماعی با مشكل مواجه اند. روش »استفاده از داستان های 
اجتماعی« برای آموزش مهارت ها به كودكان، در مبتالیان به این نقص بسیار كاربرد دارد. در این كتاب سعی شده است با استفاده 
از  ارتباطی، اجتماعی و خودمراقبتی به كودكان آموخته شود. داستان اجتماعی توصیفی  از داستان های اجتماعی، مهارت  های 
موقعیت اجتماعی معمول است كه یا خود كودك مبتال نوشته و یا مربی آموزه های اخالقی در قالب این داستان ها برای كودكان 

قابل فهم و تعمیم داده می شوند.

برای  با روش های ساده  آموزشی: همراه  دانش آموزان دیرآموز و مشكالت  فهیمه.  آرین،  فرامرز/  افشار،   .۲7
آموزش خواندن، نوشتن، مفاهيم پایه ریاضيات و مباحث کلی. تهران: آوای نور. 1394. 88ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
گروه: دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: آمادگی برای خواندن، آموزش ریاضی، اختالل های توجهی 

چكيده: گاهی بعضی نوآموزان، در بدو ورود به مدرسه، دیرآموز تشخیص داده می شوند. چنین كودكانی اگر در مدارس عادی و همراه با 
دیگر دانش آموزان درس بخوانند، به خاطر توجه ویژه ای كه نیاز دارند، دچار مشكالت خاص می شوند. كتاب حاضر دانش آموزان دیرآموز 
را معرفی می كند و چالش های آموزش به آن ها را برمی شمارد. سپس می كوشد راهكارهایی آموزشی برای چنین دانش آموزانی ارائه دهد. 

اتيسم،  طيف  اختالالت  در  حسی  عملكرد  اختالالت  درک  مک كندری.  لیز  اندرسون،  گادوین/  پولی  ایمونز،   .۲8
بيش فعالی و نقص توجه، ناتوانی های یادگيری و اختالل دوقطبی. شهال رفیعی، ندا ملک صادقی. تهران: شركت 

نشر فراروان. 1395. 168ص. وزیری. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 

گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، طیف اتیسم، مشكالت ویژه یادگیری 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی 

کلمات کليدي: اختالالت رفتاری، اختالل های توجهی 

چكيده: توانایی كودك در احساس، درك و سازمان دهی اطالعات حسی از محیط و بدن را "یكپارچگی حسی" گویند. این كتاب 
می كوشد در زمینۀ رفتار ها و عالئم مرتبط با اختالل عملكرد یكپارچگی حسی و مسائل حسی، اطالعاتی به مخاطب بدهد و به طور خاص 
بر اختالل اتیسم، بیش فعالی ونقص توجه، ناتوانی های یادگیری، و اختالل دوقطبی متمركز است. در این كتاب، برخی روش های مدیریت 

اختالل عملكرد حسی، اهمیت شناسایی زود هنگام، و روش ها و مداخالت درمانی قابل اجرا در خانه و مدرسه به بحث گذاشته شده اند.
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۲۹. فاگل، پیتر ... ]و دیگران[. درمان شناختی- رفتاری کودکان، نوجوانان و خانواده ها. پرویز شریفی درآمدی ... ]و 
دیگران[. تهران: آوای نور. 1395. 392ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری

کلمات کليدي: روان شناسی، رویكرد درمانی، رفتار 

چكيده: درمان شناختی- رفتاری رویكردی درمانی است كه بر اضطراب و افسردگی تأثیر بسیاری دارد و طبق ادعای نویسندۀ 
این كتاب، رویكرد مؤثری در درمان مشكالت روان شناسی محسوب می شود. كتاب حاضر كارورزان این رویكرد را كه تجربه های 
بافت  و  كودكان  از  دانش  از:  عبارت اند  كتاب  فصل هاي  عنوان هاي  از  برخي  و  است.  داده  قرار  هدف  دارند،  كار  در  زیادی 
زندگی شان؛ والدین و تحول كودك؛ مشكالت دوران كودكی؛ اتحاد درمانی؛ فعالیت مشاركتی؛ ساختاردهی فرایند درمانی؛ تسهیل 
درك روان شناسانه؛ تسهیل تغییر. نویسنده در همۀ بخش ها نمونه هایی واقعی را مثال می زند و راهنمایی هایی عملی ارائه می دهد.

 
۳۰. سی كندل، فیلیپ. درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان. ابو الفضل فالحی ... ]و دیگران[. تهران: كتاب 

ابرار. 1394. 240ص. وزیری. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: اختالل های رفتاری، روش های روان درمانگری، بهداشت روانی 

چكيده: برنامه های اثربخش مدیریت رفتار باید بر نیاز كودكان و برنامه ریزی و حل مسئله تأكید داشته باشند. در اثری كه پیش 
رو دارید، آخرین تحقیقات و نیز جدیدترین روندهای درمان شناختی- رفتاری برای مبتالیان به اختالل كمبود توجه- بیش فعالی، 

اختالل های هیجانی و پرخاشگری معرفی و بررسی شده است.

۳۱. هاشمی، مرضیه. درمان شناختی رفتاری:  اختالالت خوردن در کودکان و نوجوانان.  تهران: آوای نور. 1395. 128ص. رقعی. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 

گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، مشكالت ویژه یادگیری 
موضوع: توان بخشی، بهداشت 

کلمات کليدي: خوردنی ها و آشامیدنی ها، اختالل های رفتاری، روان درمانی، پیشگیری 

چكيده: اختالالت خوردن یكی از آشناترین و مزمن ترین مشكالت روان شناختی است كه در فرد عوارضی جدی پدید می آورد. كتاب 
حاضر در هفت فصل، درمان شناختی- رفتاری این اختالل را عرضه می كند. ابتدا نویسنده با بیان توضیحی دربارۀ اختالالت خوردن و 
نارضایتی از وضع بدنی، عوامل خطرزا و تأثیر فشار اجتماعی و خانواده را بر موضوع و مشخصه های رشدی مرتبط با بی اشتهایی عصبی 

و پر اشتهایی عصبی را توصیف كرده است. در ادامه نیز به نحوۀ تشخیص درمان این بیماري ها پرداخته است.

و هنجاریابی(.  ابتدایی )ساخت  اول  پایه  نوشتن:  پيشرفت تحصيلی  آزمون  راهنمای  راغب، حجت اله.   .۳۲
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1394. 108ص. وزیری. 

مخاطب: معلم
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: مواد درسي، امالي فارسي، راهنماي آموزشي

چكيده:  كتاب حاضر شامل نتایج پژوهشی است در موضوع "آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایۀ اول ابتدایی" با استفاده از 
جدول مشخصات آزمون یا جدول دو بعدی و گویه های شش خرده آزمون از كتاب فارسی. در این بررسی مباحثی مانند مراحل 
معیارسازی، روش انتخاب نمونه و نمرات هنجاری مطالعه شده و دفترچۀ ثبت پاسخ ها و نمره گذاری گویه های آزمون پیشرفت 

تحصیلی نوشتن نیز ضمیمه كتاب است. 
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۳۳. ضرغامی، فیروزه/ شهریور، زهرا. راهنمای آموزش بيماری برای نوجوانان اختالل خلقی دوقطبی. تهران: گیسا. 
1394. 84ص. رقعی. 

مخاطب: والدین، معلم، مشاور 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: روان شناسی شخصیت، سالمتی، اختالل های رفتاری 

دربارۀ  و  تدوین شده  دوقطبی  اختالل  به  مبتال  نوجوانان  تعلیم  منظور  به  و  علمی  پژوهش های  براساس  كتاب  این  چكيده: 
نشانه های این اختالل و علل شیوع و درمان به موقع آن توضیح داده شده است. همچنین راهكارهایی نیز برای بهبود كیفیت 

زندگی نوجوانان مبتال ارائه شده است.

۳4. هنر پروران، نازنین ... ]و دیگران[. راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. مشهد: امید 
مهر. 1393. 328ص. وزیری. 

مخاطب: معلمان/ سایر كارشناسان 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: رویكرد درمانی، انعطاف پذیری روانی 

چكيده: »درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد« رویكردی درمانی است كه از فرایندهای پذیرش، تمركز ذهنی، تعهد و فرایندهای 
رفتاری به منظور ایجاد انعطاف پذیری روانی استفاده می كند. فصل های دوم تا یازدهم كتاب مبانی فلسفی و نظری، رابطۀ درمانی، 
فنون و راهبردها و برخی جنبه های فنی و تخصصی اجرای این رویكرد را شرح می دهند. دو فصل سیزدهم و چهاردهم نیز برای 

درمانگران تازه كار رهنمودهایی دارد.

۳5. ویلمشورتس، لیندا/ بورو، آلن. راهنمای کامل تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان خاص در سيزده طبقه ی 
ناتوانی. یوسف اردبیلی. تهران: بعثت. 1393. 266ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، والدین 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری، بهداشت 
کلمات کليدي: تعلیم و تربیت، كم توان ذهنی، اختالالت رفتاری 

چكيده: گروهی از كودكان دچار ناتوانی های خاصی هستند و به توجه ویژه نیازمندند. كتاب حاضر در پنج بخش به كمک 
معلمان و والدین چنین كودكانی می آید. انواع ناتوانی هایی كه كودك را مشمول دریافت خدمات خاص می سازند، سنجش و 
اندازه گیری ناتوانایي ها، انواع مداخلۀ موفق و كنش های اجرایی و قوانین و مقررات تعلیم و تربیت خاص و خدمات مربوط به این 

گونه كودكان از جمله مباحث این كتاب هستند.

۳۶. رید، رابرت/ جانسون، ژوزف. راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه، پيش فعالی. شاهرخ امیری. تبریز: 
فروزش. 1395. 416ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری

کلمات کليدي: اختالل های توجهی، آموزش و پرورش، بیش فعال 

چكيده: كودكان دچار اختالل نقص توجه-بیش فعالی حدود 5 تا 7 درصد از جمعیت دانش آموزان را تشكیل می دهند و كتاب 
حاضر می كوشد اطالعاتی برای افراد درگیر با چنین كودكانی فراهم كند. كتاب به موضوع هایي نظیر روندهای ارزیابی اختالل 
نقص توجه -بیش فعالی، چگونگی سرویس دهی به كودكان در مدارس، والدین و مشكالت آن ها در برخورد با كودك بیش فعال 

تجویز دارو براي كودكان بیش فعال مي پردازد.
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مهدی  تمرین.  کتاب  شناختی  رفتار  درمانی  سودمند:  و  كاربردی  دامیز،  كتاب های  راب.  ویلسون،  رنا/  برانچ،   .۳7
قراچه داغی. تهران: آوند دانش. 1394. 206ص. رحلی. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 

گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: تمرین ها، راهنمای آموزشی، روان درمانی 

چكيده: "رفتارشناسی" درمانی نوعی روان درمانی است كه اثربخشی آن در درمان افسردگی و اضطراب ثابت شده است. نویسندۀ كتاب 
حاضر می كوشد، ابزاری در اختیار مخاطب قراردهد تا به كمک آن بتواند بر ناراحتی های روانی غلبه كند. این كتاب شامل مجموعه  ای 
تمرین است  كه در جلسات رفتاردرمانی شناختی به بیماران داده می شوند. در بخش اول كتاب اصول اولیه طرح و در بخش دوم موضوع 
از میان بردن مشكالت و تعیین هدف در زندگی مطرح شده است. استفادۀ عملی از رفتار در بخش سوم آمده است و بخش چهارم 
باعنوان»پیش به سوی آینده« به مخاطب كمک می كند باورهای پایاتری پیداكند و در صورت بازگشت بیماری، از آموخته ها كمک گیرد.

 
۳8. تبریزی، علیرضا. رفتار درمانی: روش هایی برای تغيير سریع رفتار کودکان4-۱۱ساله.. تهران: شركت نشر 

فراروان. 1393. 152ص. رقعی. 
مخاطب: معلم، مشاور، والدین 

گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، مشكالت ویژه یادگیری، دیرآموز 
موضوع: آموزشی

کلمات کليدي: آموزش و پرورش، كودكان استثنایي
 چكيده: در زندگي ماشیني امروز همگام با تغییر روش هاي زندگي، والدین نیز مي خواهند از روش هاي نو براي تربیت فرزندان 
خود استفاده كنند. كتاب حاضر دربردارنده راهكارهاي عملي براي پرورش صحیح كودكان است. اصل كلي تربیتي در این اثر 
كاربرد تنبیه و تشویق بوده كه براي كودكاني كه در این مقطع سني اند راهبردي مناسب است. در مباحث كتاب عادات نادرست 

و درست كودكان بررسي شده و توصیه هاي عملي و نظري بر اساس رویكرد رفتار درماني به والدین ارائه شده است.

۳۹. شریفی درآمدی، پرویز. روان شناسی و آموزش افراد استثنایی: رویكرد شخص محور در تشخيص، مداخله 
و درمان افراد با نيازهای خاص.  تهران: آوای نور. 1393. 496ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی

کلمات کليدي: جنبه های روان شناسی، روش های روان درمانگری، روان شناسی
چكيده: تشخیص، آموزش و توان بخشی افراد استثنایی به آموزش ها و مهارت هایی نیاز دارد. نویسندۀ كتاب حاضر كوشیده است 
اطالعات اساسی مورد نیاز را برای كمک به اهل فن در مسائل توان بخشی استثنایی در این كتاب گردآورد. رویكرد این كتاب 
درمان به شیوۀ شخص محور است كه مهم ترین حیطه های مورد توجه آن عبارت اند از: مدیریت خود، مهارت های اجتماعی، 
یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، اختالل های رفتاری هیجانی،  ناتوانی  ارتباطی،  امنیت. »انواع اختالل های  شركت در جامعه و 
آسیب های شنوایی، بینایی و جسمی، اختالل های طیف اتیسم و ناتوانی های شدید چندگانه« از دیگر موضوعات این كتاب هستند.

 
4۰. همتی علمدارلو، قربان/ شجاعی، ستاره. روش های تدریس برای دانش آموزان بانيازهای ویژه. . تهران: آوای 

نور. 1393. 336ص. وزیری. 
مخاطب: معلم، سایر كارشناسان 

ویژه  اتیسم، مشكالت  حركتی، طیف  هیجانی، جسمی  رفتاری  اختالل های  شنوایی،  دیده  آسیب  بینایی،  دیده  آسیب  گروه: 
یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: سازنده گرایی، آموزش گرایی، معلم محور، كودكان استثنایی محور 

چكيده: نویسندۀ این كتاب به معرفی و نقد نظریه های سازنده گرایی و آموزش گرایی، و روش های تدریس معلم محور و كودكان 
استثنایی محور پرداخته  است و نیز انواع روش های تدریس به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه را شرح می دهد. این دانش آموزان عبارت اند 
از دانش آموزان دارای نارسایی یادگیری ویژه، اختالل نارسایی توجه-بیش فعالی، اختالل های هیجانی-رفتاری، اختالل های ارتباطی، آسیب 

شنوایی، آسیب بینایی، اختالل های طیف اتیسم، ناتوانی های چندگانه و آسیب های جسمی، و نیز دانش آموزان تیز هوش و با استعداد. 
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نوشته.  اصفهان:  ابراهیمی.  علی اكبر  اتيسم.  آموزشی و درمانی کودکان دارای  رویكردهای  افروسینی.  كالیوا،   .4۱
1395. 200ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: طیف اتیسم 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، پرورشی مشاوره و مددكاری، بهداشت 
کلمات کليدي: اختالالت رفتاری، رویكرد درمانی 

چكيده: اختالل طیف اتیسم یكی از انواع اختالالت عصبی- رشدی است كه در عملكرد شخصی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی 
مشكالتی را ایجاد می كند. شناسایی زودهنگام و مداخلۀ به هنگام از مؤثرترین راه ها برای آموزش، توان بخشی و بازتوانی این 
كودكان است.كتاب حاضر مجموعه ای است از رویكردهای آموزشی و درمانی كودكان دچار اتیسم تا بتواند مؤثرترین رویكردهای 

مداخله در این حوزه را با نقادی علمی و فراهم آوردن شواهد مربوط، به طور مشروح ارائه كند.

4۲. آتش نما، سمیرا. زنگ ورزش، مناسب برای  افراد با نيازهای خاص )ویژه معلمان و مربيان ورزش(. زنجان: 
سطر و قلم. 1395. 154ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، جسمی حركتی، كم توان ذهنی 

موضوع: تربیت بدنی
کلمات کليدي: تربیت بدنی، راهنمای معلم، مدارس استثنایی 

چكيده: دانش آموزان دارای نیازهای ویژه نیز باید در میدان های ورزشی حضور یابند. كتاب حاضر در زمینۀ ورزش دانش آموزان 
با نیازهای خاص نگاشته شده است. در ابتدای كتاب مفاهیم مربوط تعریف شده اند. سپس موضوع تربیت بدنی این دانش آموزان 
شامل طبقه بندی و معرفی، صفات و وظایف معلمان آنان، نقش بازی های بومی و محلی بر مهارت بخشی به آنان، و فعالیت های 
قابل اجرا در ساعت ورزش برای تقویت مهارت های حسی- حركتی و دانش آموزان كم توان ذهنی و نیز اتیسم، آسیب دیدۀ بینایی، 

شنوایی و جسمی- حركتی شرح داده شده اند.

4۳. دانیل، بریجید/ ویسل، سالی. سنجش و تقویت تاب آوری کودکان آسيب پذیر: سال های آغازین کودکی. 
بهرام جوكار ... ]و دیگران[. تهران: دانژه. 1394. 152ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: پرورشی مشاوره و مددكاری 

کلمات کليدي: انعطاف پذیری روانی، آسیب شناسی اجتماعی، روابط اجتماعی، كم توان ذهنی 

چكيده: "تاب آوری" نوعی سازگاری مثبت در واكنش به شرایط ناگوار است. كتاب حاضر دربارۀ حوزه های تاب آوری و عوامل 
مرتبط با آن در سال های آغازین كودكی توضیح می دهد. فصل هاي كتاب به احساس امنیت و كیفیت دلبستگی، روابط كودك 
با هم ساالن، والدین و مراقبان، شایستگی های اجتماعی و هیجانی، روش های عملی تقویت تاب آوری و راهبردهای مداخله ای با 

ذكر موردپژوهی دو كودك سه و چهار ساله اختصاص یافته اند.

44. رضایی، سعید. شناخت اجتماعی و اختالل اتيسم.  تهران: آوای نور. 1393. 208ص. وزیری. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 

گروه: طیف اتیسم 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری، بهداشت 

کلمات کليدي: اختالل های توجهی، تقویت توجه، جنبه های روان شناسی 
چكيده: دانش و آگاهی انسان دربارۀ دنیای اجتماعی و شناخت احساسات و اعمال دیگران و ایجاد روابط سازگارانه با آن ها "شناخت 
اجتماعی" نامیده می شود. كودكان دارای رشد عادی توانایی برقراری مهارت های شناختی. اجتماعی را كسب می كنند، اما كودكان دچار 
اتیسم قادر به این مهم نیستند. كتاب حاضر می كوشد در 17 فصل اطالعاتی دراین باره به مخاطبان بدهد. "یادگیری اجتماعی شناخت 
اجتماعی و رشد این شناخت"، اولین فصل های كتاب هستند. در فصل های بعد موضوع »كفایت اجتماعی و كوری ذهن«،نظریه هاي 
»وانمودسازی، تقلید و هم نوایی، توجه مشترك، انسجام مركزی، نرون های آینه ای، كاركردهای اجرای و یكپارچه سازی حسی« و انواع 

هیجان ها از جمله مباحث كتاب هستند.
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45. نوروزی، رضا علی ... ]و دیگران[. هوش هیجانی: شهربازی هوش هيجانی: کودک اجتماعی. اصفهان: یار مانا. 
1394. 80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی
گروه: طیف اتیسم 
موضوع: آموزشی

 کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، روابط اجتماعی 

چكيده: بر خالف تصور سنتی از هوش، به عنوان امری ذاتی و ثابت، هوش هیجانی در طول زندگی قابل بهبود و ارتقا است؛ 
البته به شرط آنكه زمینۀ آن فراهم باشد. در این كتاب مجموعه ای از بازی ها طراحی و ارائه شده است كه می توان از آن ها در 
پرورش ابعاد مختلف هوش كه به رشد مهارت های اجتماعی كودك كمک می كند، بهره گرفت. در هر بخش عالوه بر معرفی 

بازی و ماهیت و كاركرد آن، شیوه اجرا و ابزارهای الزم نیز درج شده است.

4۶. نوروزی، رضا علی ... ]و دیگران[. هوش هیجانی: شهربازی هوش هيجانی: کودک خوش بين. اصفهان: یار مانا. 
1394. 80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، خودآگاهی

 
چكيده: "خوش بینی" به معنای توانایی زیركانه نگاه كردن به زندگی و تقویت نگرش های مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی 
و احساسات منفی است. كتاب پیش رو حاوی بازی هایی است كه به تقویت و رشد این مهارت در كودكان كمک می كند. برای 

هر بازی، عالوه بر شرح ماهیت و ابزارهای الزم، اهداف اصلی و فرعی و فعالیت های تكمیلی نیز در نظر گرفته شده است.

47. محسنی، آسیه ... ]و دیگران[. هوش هیجانی: شهربازی هوش هيجانی: کودک سازگار.  اصفهان: یار مانا. 1394. 
80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی
 کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، روابط بین فردی 

چكيده: ضریب هوشی باال از طریق وراثت به انسان منتقل می شود و در صورتی كه شرایط آن مهیا شود تا پانزده سالگی قابل توسعه 
است؛ در حالی كه هوش هیجانی اكتسابی بوده و تا آخر عمر قابل پرورش است. در این اثر مجموعه فعالیت هایی معرفی شده است كه 

می تواند به رشد مهارت سازگاری در برابر یک تكانه یا محرك بیرونی یا كاهش آن، بدون رویارویی فعال با فشار كمک كند.

48. عابدی درچه، منیره ... ]و دیگران[. هوش هیجانی: شهربازی هوش هيجانی: کودک مستقل. اصفهان: یار مانا. 
1394. 80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی
کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، روان شناسی كودك 

چكيده: هوش به عنوان یكی از عوامل مهم در یادگیری و سازش انسان با محیط، همواره مركز توجه روان شناسان و فعاالن 
عرصۀ تعلیم و تربیت بوده است. در این كتاب بازی های گروهی و آموزشی كه به تقویت استقالل در كودكان می انجامد معرفی 

شده است. كودكان طی بازی ها، توانایی هدایت افكار و اعمال خود در تعامالت اجتماعی را فرامی گیرند. 

محصوالت
مکتوب
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4۹. صانعی، مریم ... ]و دیگران[. هوش هیجانی: شهربازی هوش هيجانی: کودک منعطف. اصفهان: یار مانا. 1394. 
80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: توان بخشی
کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، تعامل اجتماعی 

چكيده: هوش هیجانی قسمتی از هوش است كه اهمیت زیادی در روابط اجتماعی دارد و این موضوع بیشتر در تربیت كودك 
اهمیت پیدا می كند. فعالیت ها و بازی هایی كه در این كتاب معرفی شده است، مهارت سازگار كردن افكار و رفتار با تغییرات محیط 
و موقعیت ها را به كودكان آموزش می دهد. ذیل عنوان هر بازی، نحوه اجرای آن و وسایل ضروری برای انجام آن درج شده است.

 

5۰. محسنی، آسیه ... ]و دیگران[. هوش هیجانی: شهربازی هوش هيجانی: کودک واقع گرا. اصفهان: یار مانا. 1394. 
80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، روان شناسی كودك 

چكيده: بازی یكی از بهترین بسترها برای یادگیری مهارت های زندگی است و با این روش می توان به نتایج شگرفی در پرورش 
هوش هیجانی كودكان دست یافت. در این كتاب بازی هایی معرفی شده است كه به ایجاد و رشد توانایی واقع گرایی در كودكان 
كمک می كند. این مهارت به معنای سنجش و هماهنگی است بین آنچه كه به  طور هیجانی تجربه شده است و آنچه به چیزی 

كه به طور واقعی وجود دارد.

مانا. 1394.  یار  اصفهان:  شهربازی هوش هيجانی:کودک خالق.  دیگران[. هوش هیجانی:  ]و   ... مریم  صانعی،   .5۱
80ص. رقعی. 

مخاطب:  والدین، معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كار گروهی، مواد و روش های آموزشی، آفرینندگی 

چكيده: با پرورش هوش هیجانی در دوران كودكی، می توان در آینده انسان هایی با قابلیت  های فردی و اجتماعی باال به جامعه 
تحویل داد كه در زندگی خود از موفقیت های چشمگیری برخوردار باشند. در كتاب پیش رو بازی هایی معرفی شده است كه به 

ایجاد و رشد مهارت خالقیت در كودكان كمک می كند. 

5۲. لندرث، گری لی/ براتون، سو. فرزندپروری: تربيت و درمان مشكالت رفتاری کودکان از طریق بازی با استفاده از 
روش های بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-فرزند. الهه آقایی ... ]و دیگران[. تهران: دانژه. 1394. 128ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، والدین 
گروه: آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، دیرآموز، مشكالت ویژه یادگیری، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: بازی های آموزشی، كاردرمانی، اختالل های رفتاری، آموزش والدین 

چكيده: "بازی درمانی والدینی" روشی است كه والدین به درمانگرانی برای كودكان خود تبدیل شوند. كتاب حاضر كه والدین و بازی درمانگران 
را هدف قرارداده، در فصل اول مبانی نظری و سابقۀ بازی درمانی، بازی درمانی كودك محور و و والدینی را توضیح می دهد. دو فصل بعد، مدل 

10 جلسه ای درمان مبتنی بر رابطۀ والد-فرزند، و برنامۀ 10 روزۀ چگونگی اجرای برنامۀ عملی بازی با كودك اختصاص دارند.
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5۳.  جنستن، جیل آ/ رمن، ملی. فعاليت های ادراکی- حرکتی برای کودکان: یك مالک راهنمای پایه ای برای ایجاد 
مهارت های جسمانی و شناختی. كیانوش شریفی آذر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. 1394. 320ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، مشكالت ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی 
کلمات کليدي: یادگیری، فعالیت های فوق برنامه، راهنمای تدریس 

چكيده: كتاب حاضر براي آشنایی با تمرینات مربوط به رشد و اصالح آن ها به عنوان روش های عملی و كاربردی برای برطرف 
كردن ضعف ها و مشكالت حركتی كودكان و نوجوانان، 212 تمرین ادراكی-حركتی متنوع با ذكر اهداف مربوطه ارائه كرده است 
كه به رفع بسیاری از مشكالت حركتی و آموزشی كمک می كنند. همچنین كتاب حاوي 200 فعالیت ایستگاهی بسیار ساده و 

قابل اجرا، برای استفاده در آزمایشگاه یادگیری ادراكی-حركتی است. 

54. اسپاروهاك، آنی/ هیلد، یسانی. فناوری اطالعات و ارتباطات و نيازهای آموزشی ویژه. اسماعیل  زارعی زواركی، 
الهه والیتی. تهران: آوای نور. 1394. 192ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 

کلمات کليدي: فناوری اطالعات و ارتباطات، مطالعۀ موردی 

چكيده: »گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه، "شامل دانش آموزان تیزهوش، كم توان ذهنی، مشكالت شنوایی، مشكالت 
صعب العالج  بیماری های  دارای  افراد  و  حركتی،  اختالالت  رفتاری،  اختالالت  یادگیری،  اختالالت  تكلم،  مشكالت  بینایی، 
می شوند. در سه فصل اول كتاب، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در كالس درس، انواع سخت افزارهای مورد نیاز در آموزش 
ویژه، و مزایا و نحوۀ كار با تختۀ هوشمند شرح داده شده است. در سه فصل بعد نیز گروه های گوناگون دانش آموزان دارای 

نیازهای ویژۀ آموزشی و و منابع فناوری های كمكی مربوط به هر یک از گروه ها معرفی شده اند.

55. كول، دیمتریالورین انیس. فناوری وارتباطات آموزشی: مسائل ونوآوری ها، فناوری برای دانش آموزان دارای 
اختالالت طيف اتيسم. اسماعیل زارعی زواركی ... ]و دیگران[. تهران: آوای نور. 1395. 216ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، سایر كارشناسان 
گروه: طیف اتیسم 
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: اختالل های رفتاری، راهنمای آموزشی، تكنولوژی آموزشی

چكيده: اختالل اتیسم نوعی اختالل پیچیده در رشد است كه مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد را محدود می سازد. یكی از 
مهم ترین فناوری های كمكی در آموزش كودكان و دانش آموزان دچار این اختالل فناوری های اطالعات و ارتباطات است كه در 
برقراری ارتباط و تعامل بیشتر به آن ها كمک می كند. كتاب حاضر مسائل و نوآوری های فناوری برای دانش آموزان طیف اتیسم 
را معرفی و تبیین كرده و به ویژگی های دانش آموزان مبتال به اختالالت طیف اتیسم راهبردهای آموزشی و حمایتی، مسائل و 

چالش های خانوادگی، حمایت و پشتیبانی بصری مبتنی بر فناوری پرداخته است.

کار و تمرین توان بخشی مغزی. مهدی شریف الحسینی. تهران: مهرسا/ مهر و ماه نو.  5۶. پاول، تره ور. باشگاه مغز: 
1395. 240ص. رحلی. 

مخاطب: معلم نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه:  آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، طیف اتیسم، مشكالت ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری
کلمات کليدي: توانبخشی، بیماری ها 

چكيده: سلول های مغز، برخالف بیشتر سلول های بدن، پس از تخریب نمی توانند دوباره تولید شوند. اما مغز می تواند با بازیابی 
خود، عملكرد از دست رفته اش را دوباره پیدا كند. برنامه های بازتوانی با شكل دادن راه های جایگزین، اثرات زیانبار آسیب مغزی 
را به حداقل می رسانند. كتاب حاضر شامل مجموعه ای از تمرین های ارتقادهندۀ مغز است كه به اعتبار قابل قبول دست یافته اند. 
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57. انوری، مریم. کاربردعوامل موسيقيایی در تربيت شنوایی کودک کم شنوا. بجنورد: درج سخن. 1394. 124ص. 
وزیری. 

مخاطب: كودكان استثنایی، معلم 
گروه: آسیب دیده شنوایی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی 
کلمات کليدي: موسیقی 

چكيده: كودك كم شنوا در مسیر رشد از نظر ذهنی و جسمی تواناتر می شود. در پی این توانایی او می تواند با جهان اطراف 
ارتباط بیشتری برقرار كند. كتاب حاضر به والدین و مراقبان چنین كودكی كمک می كند عناصر موسیقایی موجود در زندگی 
روزمره را شناسایی كند تا بتواند كودك كم شنوا را یاری دهد از ویژگی های موسیقایی اشیای آشنای اطراف مثل زنگ تلفن، 

تق تق پاشنۀ كفش، صدای باد و به هم خوردن پنجره باخبر شود.

58. داوسون، پگ/كوئیر، ریچارد. کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان راهنمای سنجش و مداخله. علی 
اكبر ابراهیمی ... ]و دیگران[. اصفهان نوشته. 1393. 314ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
گروه: جسمی حركتی، مشكالت ویژه یادگیری، اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی
کلمات کليدي: روان شناسی كودك، اختالل ها، بیش فعالی 

چكيده: كاركردهای اجرایی یک مفهوم عصب- روان شناختی است كه به فرایند های سطح باال برای برنامه ریزی و فعالیت 
هدفمند اشاره دارد. در این كتاب مداخله ها و راهكارهایی ارائه شده كه به كودكان كمک می كند به عملكرد و پیشرفت حداكثری 
برسند. همچنین روش های دستیابی به موفقیت در تحصیل و اجتماع برای كودكان مبتال به اختالل نارسایی توجه، بیش فعالی 

و اختالل های فراگیر رشد ارائه شده است.  

خاطرات سی سال  و  تجارب  گزیده  آموزان:  دانش  رفتاری  کاهش مشكالت  طاهره.  مروستی،  خاكپور   .5۹
خدمت. تهران: جاجرمی. 1393. 88ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی
کلمات کليدي: مراحل رشد و تحول، روان شناسی كودك 

چكيده: اختالل های رفتاری بر طیف گسترده ای از مشكالت گوناگون همچون اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، ضعف تمركز 
و همانند آن داللت می كند. این كتاب دربردارندۀ مجموعه اطالعاتی است كه بر اساس تجربه های شخصی و ارتباط مستقیم با 

كودكان دارای اختالل بدست آمده و راهكارهای عملی برای بهترین برخورد با موقعیت های مرتبط را ارائه می كند.

۶۰. فرامرزی، محمد/ سجادی، نرگس سادات. کتاب کار ریاضی دوم دبستان نيازهای ویژه)ذهنی(. گرگان: ریحانی 
گرگان. 1394. 134ص. رحلی. 

مخاطب: كودكان استثنایی 
گروه: كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: كم توان ذهنی، آموزش ریاضی 

چكيده: دانش آموزان كم توان و دارای نیازهای ویژه، به منظور یادگیری بهتر درس ها، به كتاب هایی متفاوت از كتاب های 
دانش آموزان عادی نیاز دارند. كتاب حاضر در واقع كتاب كار ریاضی پایۀ دوم دبستان برای دانش آموزان دچار اختالل ذهنی 
است. تمرین های آن در راستای ترغیب كودك به فكر كردن و توانمند شدن او در حل مسئله طراحی شده اند و تصویرهای آن 

به خصوص كودكان استثنایی كم توان ذهنی را جذب و جلب كند.
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۶۱. بذرافشان، صابره ... ]و دیگران[. کتاب های مناسب سازی شده ابزاری برای بهبود امال در کودکان آسيب دیده 
شنوایی. . تهران: ناریا. 1393. 108ص. وزیری. 

مخاطب: معلم 
گروه: آسیب دیده شنوایی 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: اختالل های توجهی، نوشتن، امالی فارسی 

چكيده: درس امال برای كودكان آسیب دیدۀ شنوایی از جمله درس های پراهمیتی است كه آن ها غالباً، حتی در پایه های باالی تحصیلی، 
در آن با مشكل روبه رو هستند. ارائۀ متون خواندنی برای این دسته از كودكان، تنها راه بهبود گنجینۀ واژگان و بهتر شدن مهارت آن ها 
عنوان شده است. كتاب حاضر كه در سه فصل تنظیم شده است، ویژگی های چنین كودكانی را برمی شمارد.، آسیب های شنوایی را 

طبقه بندی می كند.، انواع افت شنوایی را توضیح می دهد و در پایان نیز راهكارهایی ارائه مي دهد.

۶۲. سیمرود-كلیكمن، مارگارت. کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان. سعید رضایی. تهران: آوای نور. 1393. 168ص. رقعی. 
مخاطب: والدین، معلم، نیروی توان بخشی 

گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 
ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری، بهداشت 
کلمات کليدي: مهارت های اجتماعي، روابط بین فردي، روان شناسي تحولی

چكيده: درمانگران بالینی، متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی كه برای حل مشكالت اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ 
می گردند، مخاطبان این كتاب خواهند بود. نویسنده كوشیده است با آوردن نمونه های موردی، كوشش ها و موفقیت های كودكان 
دچار انواع اختالل را به تفصیل توضیح دهد و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب از توانایی های اجتماعی سنین گوناگون 
ارائه دهد. كتاب با بحث نظریه های توانایی اجتماعی شروع می شود و با موضوع روند تحولی كودكان در مراحل رشد ادامه می یابد. 

نویسنده معتقد است، محیط در كنار وراثت، در رشد و اكتساب مهارت های اجتماعی نقش مهمی دارد. 

آرین / حمداهلل عبدالملكی. تهران  فهیمه  کمك به کودکان برای بهبود مهارت های ارتباطی.  ام پالمر، دبورا.   .۶۳
آواي نور. 1393. 192ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، مشاور 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی،كم توان ذهنی، جسمی حركتی، مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي:  گفتار درماني، روان شناسي، بازي درماني 

چكيده: برقراري ارتباط فرایند بسیار پیچیده اي است و هر یک از ما مي توانیم مهارت ها و توانایي هاي الزم براي ایجاد تعامالت 
اجتماعي موفق را بیاموزیم. این كتاب براي كمک به ایجاد ارتباط كودكان و در نتیجه، تقویت بهزیستي احساسي و اجتماعي و 

نیز تاب آوري آنان، مجموعه اي از ایده ها را براي بازي ها و فعالیت هاي آنان پیشنهاد مي دهد.

۶4. هارویتز، لین جی/ روست، سیسیل. کمك به کودکان بيش فعال: ویژه والدین و درمان گران. شهال رفیعی ... ]و 
دیگران[. تهران: شركت نشر فراروان. 1395. 168ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، والدین 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی 

کلمات کليدي: بیش فعال، كاردرمانی، تقویت توجه 
چكيده: الزم است والدین كودكان بیش فعال اطالعاتی دربارۀ این اختالل و چگونگی مواجهه با فرد مبتال داشته باشند. نویسندۀ 
این كتاب كوشیده است نه یک مجموعه دستورالعمل، بلكه مجموعه ای از نكته هاي علمی مفید برای كمک به روند پردازش تحریک 
كودك بیش فعال ارائه دهد. والدین و درمانگران در این كتاب با عمدی یا ارادی بودن رفتار چنین كودكی، حس یكپارچگی و مراحل 
و ارزیابی آن، انواع بیش فعالی و مشكالت مربوط به خواب یا تغذیه در بیش فعالی عملكرد مغز در اعمال كودك بیش فعال و نحوۀ 

رویارویی. درمان یكپارچگی حسی آشنا مي شود. 
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۶5. الكشین، استفانی ... ]و دیگران[. کمك به کودکان دارای اختالالت طيف در خودماندگی. باقر غباری بناب ... ]و 
دیگران[. تهران: دانژه. 1394. 344ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان، والدین 
گروه: طیف اتیسم 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: كاردرمانی، مهارت های ارتباطی، راهنمایی حرفه ای 

ارتباطی، زبان بیانی، مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نقصان  كودكان دچار اختالل در خود ماندگی در حوزه های  چكيده: 
آشكاری از خود نشان می دهند. والدین و خواهران و برادران چنین كودكانی نیز استرس زیادی را تحمل می كنند. كتاب حاضر 
در مقدمه ویژگی های چنین كودكانی را بررسی می كند. سپس در ادامه به چالش های زندگی با این كودكان. آموزش مهارت های 
شرایط  در  مؤثر  مقابله ای  روش های  فردی،  استقالل  به  رسیدن  راستای  در  درخودماندگی  دچار  كودك  هدایت  برای  جدید 

اضطراری و ابزارهایی برای سنجش اثربخشی درمان های مناسب این كودكان مي پردازد.

نور.  آوای  تهران:  رضایی.  سعید  یادگيری.  ناتوانی های  با  کودکان  اجتماعی:  كفایت  مارگارت.  سیمرود-كلیكمن،   .۶۶
1393. 120ص. رقعی. 

مخاطب:  كودكان استثنایی، معلم، والدین 
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: آموزش والدین، آسیب شناسی، اختالل های شخصیتی 

چكيده: درمانگران بالینی، متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی كه برای حل مشكالت اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ 
می گردند، مخاطبان كتاب های این مجموعه خواهند بود. در كتاب حاضر، نویسنده كوشیده است با آوردن نمونه های موردی، 
كوشش ها و موفقیت های كودكان دچار اختالل یادگیری را به تفصیل توضیح دهد و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب 

اازتوانایی های اجتماعی سنین گوناگون ارائه دهد. 

۶7. مؤسسه اوتیكن. کودکان کم شنوا: راهنمای والدین و معلمان. گیتا موللی. تهران: دانژه. 1395. 192ص. رقعی. 
مخاطب: كودكان استثنایی، معلم، نیروی توان بخشی، والدین 

گروه: آسیب دیده شنوایی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی 

کلمات کليدي: شنیدن، راهنمای معلم، آموزش والدین 

چكيده: درك گفتار برای كودك دچار كم شنوایی مشكل است. برای رفع آن می توان از سمعک كمک گرفت تا كودك برای 
رشد شنوایی، زبان و مهارت های یادگیری به گفتار دسترسی یابد. كتاب حاضر راهنمای كاملی است دربارۀ دستگاه »اف ام« یا 
همان سمعک. در فصل اول دستگاه معرفی می شود و در فصل بعد راهنمای استفاده از آن می آید. در فصل های بعدي راهنماهایي 

براي معلمان، والدین خود كودك گنجانده شده است.

۶8. سیمرود-كلیكمن، مارگارت. كفایت اجتماعی: کودکان مبتال   به بيماری های حاد و مزمن. سعید رضایی. تهران: آوای 
نور. 1394. 152ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی
موضوع: توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری، بهداشت

کلمات کليدي: بیماری های كودكان، مهارت های اجتماعی، روابط بین فردی 
چكيده: افراد درگیر درمان و توان بخشی كودكان دچار بیماری های حاد و مزمن مخاطبان این كتاب محسوب مي شوند. نویسنده 
كوشیده است كفایت اجتماعی كودكان دچار بیماری های حاد و مزمن را بررسی كند. در فصل اول كتاب بحث كفایت اجتماعی 
و بیماری های مزمن )دیابت، آسم،فیبروز كیسه ای و حمله های تشنجی( در كودكان، در فصل دوم بیماری های اكتسابی )سرطان 
و ضربه های مغزی( و در فصل سوم بیماری های ژنتیكی )سندروم ویلیامز، نروفیبروماتوز، توبروس اسكاروزیس، سندروم ترنر، 

سندروم X شكننده و فنیل كتونوریا( بررسی شده اند.
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۶۹. لینگ، دانیل. گفتار در کودکان کم شنوا نظریه و عمل. سایه طاهباز. تهران: گیسا. 1395. 476ص. وزیری. 
مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 

گروه: آسیب دیده شنوایی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی 

کلمات کليدي: روش های آموزش، كاردرمانی 

چكيده: "كم شنوایی" دسترسی مغز به محرك های شنیداری را دشوار می كند و فرد را در كسب مهارت های گفتاری با مشكل 
روبه رو می كند. در كتاب حاضر رویكردی معرفی می شود كه بر مدل اكتساب گفتار متمركزشده و دیدگاه های سنتی در زمینۀ 
آموزش گفتار را با دانش روز یكپارچه كرده است. در این كتاب، بر استفاده از شنوایی، فناوری های نوظهور و چگونگی كاربرد 

آن ها برای كودكان كم شنوا تأكید شده است. 

7۰. فرهبد،مژگان/ پیشیاره،ابراهیم. مبانی یكپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان با نيازهای ویژه. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1394. 132ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی 

کلمات کليدي: اختالالت رفتاری، كنش پریشی، كاردرمانی 

چكيده: »یكپارچگی حسی« روندی است كه طی آن مغز تجربه های حسی متفاوت، از جمله بینایی، شنوایی، بویایی، المسه، 
حركت، آگاهی بدنی و جا به جایی نقطۀ ثقل بدن را تفسیر و سازمان دهی می كند. دورۀ سه تا هفت سالگی مهم ترین مرحله برای 
شكل گیری یكپارچگی حسی است هر گونه اختالل در جریان رشد و تكامل یكپارچگی حسی سبب برخی اختالالت رفتاری 
می شود كه روش های درمان فردی و جمعی و درمان این بیماری ها از طریق كار- درمانی و بازی در این كتاب معرفي شده اند.

7۱. تبرایی، اعظم)اقتباسی(. مجموعه قصه های شيرین جنگل. بهنام قشقایی. تهران: رایحه قلم. 1393. 144ص. خشتی. 
مخاطب: كودكان استثنایی 

گروه: داستان 
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: ادبیات كودكان، تعامل اجتماعی 

چكيده: كتاب پیش رو دربردارندۀ 12 داستان كوتاه و پندآموز برای كودكان است. طی رویدادهای هر داستان  كه در میان 
حیوانات جنگل رخ می دهد، نونهاالن با اتفاق های عبرت آموز آشنا می شوند و در پایان هر قصه نكته های اخالقی چون كمک به 

هم نوع، مهربانی و گذشت را فرا می گیرند.

7۲. محمود پور، آزیتا. مجموعه کامل آموزش مهارت های پيش از دبستان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 
1394. 180ص. رحلی. 

مخاطب: كودكان استثنایی 
گروه: مشكالت ویژه یادگیری 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، آموزش پیش دبستانی، مهارت های آموزشی، تمرین ها 

چكيده: كودكان در سنین قبل از دبستان باید مهارت هایی را آموزش ببینند كه پیش نیاز مهارت های تحصیلی آنان را محسوب 
اساسی،  مفاهیم  جهت ها،  یادگیری  شكل ها،  آموزش  رنگ ها،  فراگیری  مهارت های  برشمردن  ضمن  حاضر،  كتاب  مي شوند. 
ارائۀ  با  بدن،  اعضای  شناخت  و  هفته  روزهای  فصل ها،  زمان ها،  نقلیه،  وسایل  شناخت  مشاغل،  شناخت  مكان ها،  تشخیص 
تمرین های بسیار می كوشد، مهارت های الزم را به كودكان آموزش دهد و در عین بازی و سرگرمی، آموزش مفید نیز انجام دهد. 
بعضی از تمرین ها عبارت اند از: پیداكردن تفاوت ها و شباهت ها، وصل كردن نقطه چین ها، وصل كردن عدد به شكل مربوط، 

كامل كردن شكل و مرتب كردن اعداد.
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7۳. ارسكین، كاترین. مرغ مقلد. كیوان عبیدی آشتیانی. تهران: افق. 1395. 208ص. رقعی. 
مخاطب: كودكان استثنایی 

گروه: داستان 
موضوع: آموزشی 

کلمات کليدي: ادبیات بین الملل، ادبیات نوجوانان، بیماری ها 

چكيده: كتاب حاضر داستان دختری است به نام »كیتلین« كه به بیماری آسپر گر)اتیسم خفیف( مبتالست.در طول داستان 
وقایع روزمرۀ مدرسه از نگاه این كودكان استثنایی خاص مرور می شود و هدف عمدۀ آن آشنا كردن مخاطبان با شرایط روحی و 

جسمی این قبیل افراد است.

نایاب. 1395.  ... ]و دیگران[. مفاهيم، فرآیندها و تأثيرات رشد شناختی در کودکان. اردبیل:  74. محمدی، عزیز 
154ص. وزیری. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، پرورشی مشاوره و مددكاری 

کلمات کليدي: روان شناسی كودك، نظریه رشد 

شناختی  رشد  دهند،  می  رخ  اندیشیدن  و  یادآوری  فهمیدن،  دانستن،  فرایند  در  زمان  در طول  كه  منظمی  تغییرات  چكيده: 
 نامیده می شوند. در كتاب حاضر، مخاطب با مفاهیم و نظریه های رشد شناختي، مراحل رشد شناختی پیاژه، با نظریۀ ویگوتسكی
در این باره و مراحل رشد زبان از نظر او آشنا می شود، كاربردهای آموزشی نظریۀ ویگوتسكی را می فهمد و سپس با نظریه های 
برخي عنوان هاي فصل هاي كتاب  اورا مطالعه مي كند.  نظر  از  پردازش اطالعات  برونر و دیدگاه ها و مدل های  رشد شناختی 
عبارت اند از فرایند های اساسی در رشد شناختی، رشد شناختی كودكان دوزبانه، اختالالت رشد شناختی، رشد شناختی در دوران 

كودكی، و اثر حد واسط رشد شناختی در گسترش نگرانی كودكان.

آیدا  دارم.  داون  سندروم  دوست  یك  من  سبز:  اجتماعی  تعلیمات  آموزش  مصّور  سری  جنیفر.  موور مالینوس،   .75
كاظمی مقدسی. الهیجان: كتاب های سبز شمال. 1395. 32ص. خشتی. 

مخاطب: كودكان استثنایی 
گروه: كم توان ذهنی 

موضوع: آموزشی 
کلمات کليدي: كم توان ذهنی، داستان، روابط اجتماعی 

چكيده: كودكان مبتال به سندروم داون صورتی پهن، چشم هایی كشیده و دهانی كوچک و زبانی بزرگ دارند. این افراد در 
انجام حركت های ضعیف ناتوان ترند و رشد جسمی كمتری دارند. از نظر یادگیری نیز در طیف ضعیف تا متوسط قرار می گیرند. 
البته اغلب آنان دبیرستان را تمام می كنند و در صورت داشتن شغل مناسب می توانند به طور مستقل زندگی كنند. كتاب حاضر 

به زبان بچگانه داستان دو دوست را به تصویر می كشد كه یكی از آن دو به سندروم داون مبتالست.

دیگران[.  ]و   ... یوسف زاده  ایمان  مهارت های مشاوره و روان درمانی وجودی.  مارتین.  آدامز،  امی/  وان دورِذن،   .7۶
تهران: دانژه. 1393. 286ص. رقعی. 
مخاطب: معلم، مشاور، كارشناس 

گروه: اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، مشكالت ویژه یادگیری 
موضوع: آموزشی، توان بخشی

کلمات کليدي: مكتب هاي روان شناختي، روان درماني، روان شناسي بالیني 

چكيده: درمان وجودي نوعي درمان بر مبناي فلسفه است و در جستجوي توانمندي مراجع براي تفكر دربارۀ خویش است. بعد 
از شرح كلي و مقدماتي در باب درمان وجودي و دیدگاه فلسفي درمان گران این حوزه، مهارت هاي كلیدي براي ارائه كنندگان 
درمان در این حیطه و شیوه هاي خاصي كه در روند مشاوره باید به آن ها مجهز بود، معرفي و تشریح شده است. در ادامه، مطالب 

تئوري با تجارب عملي و گزارش هاي بالیني تطبیق داده شده و پیوند خورده اند.
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77. كرنی، كریستوفر. مورد پژوهی در اختالالت رفتاری کودکان. علی نیلوفری. تهران: كتاب ارجمند. 1393. 344ص. رقعی. 
مخاطب: معلم، نیروي توان بخشی 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی
کلمات کليدي: آسیب شناسي رواني،پژوهش هاي روان شناختي، اختالل هاي عاطفي، ناتواني هاي یادگیري

چكيده: بخشي از اختالالت رفتاري كودكان ریشه در خانواده هاي آنان دارد، به طوري كه آشفتگي هر روزه این كودكان نمایش 
وضعیت خانوادگي آن هاست. نگارنده ضمن تشریح الگوي رشد كودك، نحوه بروز هر اختالل و ماهیت آن اختالل را بیان مي كند. 
وي همچنین با بیان ویژگي ها و نشانه هاي هر اختالل، امكان ارزیابي و تشخیص هر آسیب را فراهم مي آورد. در انتهاي كتاب 

نیز سؤاالتي با هدف تجزیه و تحلیل بهتر مطالب آورده شده است.

درمان  خالقيت،  شكوفایی  کودک،  شخصيت  رشد  بر  نقاشی  تأثير  کودکان:  نقاشی  شیرین.  پدرزه،   .78
اختالل های روانی. . تهران: دانژه. 1394. 208ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی 
گروه: آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، اختالل های رفتاری هیجانی، جسمی حركتی، دیرآموز، طیف اتیسم، مشكالت 

ویژه یادگیری، چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 

کلمات کليدي: نقاشی، خالقیت، رشد شخصیت 

بر رشد كودك می پردازد.  نقاشی  تأثیر  به  در چهار فصل  را شكوفا می كند. كتاب حاضر  استعدادهای فردی  نقاشی  چكيده: 
عنوان هاي فصل هاي كتاب عبارت اند از: »شناخت نقاشی كودك«، »نقاشی، شخصیت و رشد كودك«، »نقاشی و شكوفایی 

خالقیت«، »نقاشی درمانی«.

 )ADHD( پيش فعالی  توجه،  نقص  اختالل  درباره  وپاسخ  پرسش   ۱۰۰ فیرن.  لیونتال،  راس/  دی ناس،   .7۹
کودکان و نوجوانان. سجاد بشرپور ... ]و دیگران[. تهران: آوای نور. 1395. 224ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
گروه: اختالل های رفتاری هیجانی 

موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری 
کلمات کليدي: بیش فعال، پرسش ها و پاسخ ها، اختالل های توجهی 

چكيده: اختالل نقص توجه و بیش فعالی، در صورت درمان نشدن، بر كاركرد تحصیلی، زندگی اجتماعی و بازدهی حرفه ای كودك تأثیر 
می گذارد. این كتاب به سؤال هایی كه بیماران مبتال و اولیای آن ها در این باره داشته و دارند پاسخ می دهد. در بخش اول كتاب این اختالل 
توصیف می شود و نواحی تحت تأثیر مغز در این اختالل معرفی می شوند. در بخش دوم، عالئم ابتال و راه های تشخیص می آید. در بخش چهارم 
داروهای درمانی این اختالل معرفی و تشریح می شوند. در بخش چهارم تسهیالتی كه مدرسه باید برای چنین كودكانی فراهم كند و مشكالتی 

كه این مبتالیان با آن ها مواجه هستند شرح داده  می شوند. در بخش آخر نیز مسائل روانی اجتماعی این كودكان به بحث گذاشته می شوند.

8۰. استرن،جودیس/ كوئین، پاتریشیا. چه باید بكنم؟: 5۰ فعاليت و سرگرمی برای کودکان پيش فعال. شاهرخ امیری. 
تهران: پیدایش. 1394. 92ص. رحلی. 

مخاطب: كودكان استثنایی، معلم، نیروی توان بخشی، سایر كارشناسان 
یادگیری،  ویژه  مشكالت  اتیسم،  طیف  دیرآموز،  حركتی،  جسمی  هیجانی،  رفتاری  اختالل های  شنوایی،  دیده  آسیب  گروه: 

چندمعلولیتی، كم توان ذهنی 
موضوع: آموزشی، توان بخشی، پرورشی مشاوره و مددكاری

کلمات کليدي: اختالل های توجهی، رفتار در مدرسه، دوست یابی، سرگرمی های آموزشی 
چكيده: مخاطبان كتاب حاضر كودكان 8 تا 12 ساله ای هستند كه بیش فعال تشخیص داده شده اند. به همین دلیل هم در سراسر كتاب، 
نویسندگان با توصیه هایی در مورد طرز رفتار در مدرسه، طرز برخورد با دیگران، طرز انجام تكالیف  درسی، طرز گذراندن اوقات تفریح و 
استراحت، تهیۀ فهرست برای انجام كارها، دوست یابی و یافتن راه حل برای مشكالت، و نیز با تصویرهایی برای رنگ آمیزی، یافتن اشیا 

در تصویر و یافتن كلمات در جدول حرف های الفبا، كوشیده اند توجه عمومی مخاطبان را تقویت كنند.  

منابع آموزشی و 
تربيتی 
مکتوب



26

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

8۱. الفبای بریل ۱ و۲. تهران: شركت صنایع آموزشي .1395
مخاطب: نوآموزان نابینا

کلمات کليدي: آموزش بریل، خط بریل
معرفي: این وسیله یک قطعه فومی همراه با مهر ه های مغناطیسی در ابعاد10* 15سانتی متر است كه برای آموزش الفبا به 

نابینایان تهیه شده است.

8۲. صفحه بریل ۱و۲. تهران: شركت صنایع آموزشي .1395
مخاطب: نوآموزان نابینا

کلمات کليدي: آموزش بریل، صفحه بریل
معرفي: این محصول شامل یک صفحۀ چوبی همراه با مهره های فلزی در ابعاد 14 *  39 سانتی متر است. 
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آموزش بازی های خالقانه )مناسب جهت رشد 
ذهنی كودك( 1

آموزش مكالمه به كودكان اتیستیک 2
اختالل اتیسم: تبیین، ارزیابی، تشخیص و درمان 

3
و  پرخاشگرانه  رفتارهای  و  سلوك  اختالل 

ضداجتماعی كودكان و نوجوانان 4
اختالل طیف اتیسم: آموزش و یادگیری از طریق 

بازی 5
اختالل كاهش توجه 6

در  واختالل سلوك  مقابله ای  نافرمانی  اختالل 
از  كودكان  در  رفتاری  اختالل های  كودكی: 

تشخیص تا درمان 7
اصول كاربردی مدیریت رفتار والدین كودكان 

بیش فعال 8
رشد  عملی  )راهكارهای  نفس  عزت  و  اعتماد 

شخصیت( 9
الفبای بریل 1 و2 81

اختالالت  مبحث  بر  مروری   ، فردا  انیشتین 
یادگیری )خواندن - نوشتن – ریاضی ( 10

بازی درمانی و مشاوره كودك 11
و  آموزش  توجه وتمركز، كتاب  باشگاه مغز)2( 

تمرین در 24 جلسه 12
برنامه درسی برای دانش آموزان بانیازهای ویژه 

13
بریل آموزی پایه )پیش از دبستان و آمادگی( 14

كه  مهم  نكته   10 بیاموزید:  این گونه  من  به 
كودك درخودمانده می خواهد شما بدانید 15

بهداشت روانی كودكان و نوجوانان استثنایی و 
خانواده های آنان 16

بیش فعالی از تعریف تا درمان 17
چگونه  مادران،  ویژه   كودكان:  در  تاب آوری 
آسیب های  برابر  در  مقاوم  و  منعطف  كودكانی 

هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ 18
تاب آوری در كودكان: ویژه  متخصصان، چگونه 
آسیب های  برابر  در  مقاوم  و  منعطف  كودكانی 

هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ 19
تاب آوری در كودكان: ویژه  مشاوران و مربیان، 
برابر  در  مقاوم  و  منعطف  كودكانی  چگونه 
آسیب های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ 20

تربیت بدنی برای كودكان كم توان ذهنی 21
تقویت حافظه وتمركز كودكان 22
تیزهوش و عقب مانده ذهنی 23

چگونه حافظه شنیداری كودكان را تقویت كنیم؟ 
24

چه می كنید وقتی خیلی نگران می شوید؟ 25
داستان های اجتماعی برای آموزش مهارت های 
كودكان  به  خودمراقبتی  و  ارتباطی  اجتماعی، 

طیف اتیسم و اختالالت وابسته 26
دانش آموزان دیرآموز و مشكالت آموزشی: همراه 
با روش های ساده برای آموزش خواندن، نوشتن، 

مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث كلی 27
اختالالت  در  حسی  عملكرد  اختالالت  درك 
توجه،  نقص  و  بیش فعالی  اتیسم،  طیف 

ناتوانی های یادگیری و اختالل دوقطبی 28
و  نوجوانان  كودكان،  رفتاری  شناختی-  درمان 

خانواده ها 29
درمان شناختی رفتاری كودكان و نوجوانان 30

در  خوردن  اختالالت  رفتاری:  شناختی  درمان 
كودكان و نوجوانان 31

راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن: پایه 
اول ابتدایی )ساخت و هنجاریابی( 32

راهنمای آموزش بیماری برای نوجوانان اختالل 
خلقی دوقطبی 33

راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد 34

راهنمای كامل تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان 
خاص در سیزده طبقه ی ناتوانی 35

راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه، 
پیش فعالی 36

رفتار  درمانی شناختی كتاب تمرین 37
رفتار درمانی: روش هایی برای تغییر سریع رفتار 

كودكان4-11ساله 38
رویكرد  استثنایی:  افراد  آموزش  و  روان شناسی 
شخص محور در تشخیص، مداخله و درمان افراد 

با نیازهای خاص 39
روش های تدریس برای دانش آموزان بانیازهای 

ویژه 40
دارای  كودكان  درمانی  و  آموزشی  رویكردهای 

اتیسم 41
زنگ ورزش، مناسب برای  افراد با نیازهای خاص 

)ویژه معلمان و مربیان ورزش( 42
سنجش و تقویت تاب آوری كودكان آسیب پذیر: 

سال های آغازین كودكی 43
شناخت اجتماعی و اختالل اتیسم 44

شهربازی هوش هیجانی: كودك اجتماعی 45
شهربازی هوش هیجانی: كودك خوش بین 46

شهربازی هوش هیجانی: كودك سازگار 47
شهربازی هوش هیجانی: كودك مستقل 48
شهربازی هوش هیجانی: كودك منعطف 49
شهربازی هوش هیجانی: كودك واقع گرا 50

شهربازی هوش هیجانی:كودك خالق 51
صفحه بریل 1و2 82

فرزندپروری: تربیت و درمان مشكالت رفتاری 
كودكان از طریق بازی با استفاده از روش های 

بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-فرزند 52

فعالیت های ادراكی- حركتی برای كودكان: یک 
مالك راهنمای پایه ای برای ایجاد مهارت های 

جسمانی و شناختی 53
فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی 

ویژه 54
فناوری وارتباطات آموزشی: مسائل ونوآوری ها، 
فناوری برای دانش آموزان دارای اختالالت طیف 

اتیسم 55
كار و تمرین توان بخشی مغزی 56

شنوایی  تربیت  در  موسیقیایی  كاربردعوامل 
كودك كم شنوا 57

نوجوانان  و  كودكان  در  اجرایی  كاركردهای 
راهنمای سنجش و مداخله 58

كاهش مشكالت رفتاری دانش آموزان: گزیده 
تجارب و خاطرات سی سال خدمت  59

نیازهای  دبستان  دوم  ریاضی  كار  كتاب 
ویژه)ذهنی( 60

كتاب های مناسب سازی شده ابزاری برای بهبود 
امال در كودكان آسیب دیده شنوایی 61

كفایت اجتماعی كودكان و نوجوانان 62
مهارت های  بهبود  برای  كودكان  به  كمک 

ارتباطی 63
و  والدین  ویژه  بیش فعال:  كودكان  به  كمک 

درمان گران 64
در  طیف  اختالالت  دارای  كودكان  به  كمک 

خودماندگی 65
كودكان با ناتوانی های یادگیری 66

كودكان كم شنوا: راهنمای والدین و معلمان 67
كودكان مبتال   به بیماری های حاد و مزمن 68

گفتار در كودكان كم شنوا نظریه و عمل 69
مبانی یكپارچگی حسی و كاربرد آن در كودكان 

با نیازهای ویژه 70
مجموعه قصه های شیرین جنگل 71

از  پیش  مهارت های  آموزش  كامل  مجموعه 
دبستان 72

مرغ مقلد 73
در  شناختی  رشد  تأثیرات  و  فرآیندها  مفاهیم، 

كودكان 74
من یک دوست سندروم داون دارم 75

مهارت های مشاوره و روان درمانی وجودی 76
مورد پژوهی در اختالالت رفتاری كودكان 77

نقاشی كودكان: تأثیر نقاشی بر رشد شخصیت 
كودك، شكوفایی خالقیت، درمان اختالل های 

روانی 78
100 پرسش وپاسخ درباره اختالل نقص توجه، 

پیش فعالی )ADHD( كودكان و نوجوانان 79
50 فعالیت و سرگرمی برای كودكان پیش فعال 

80

نمایه
عنوان
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آتش نما، سمیرا 42
آدامز، مارتین  76

آرین، فهیمه 27، 63
آرین فر، نیره 18، 19، 20
آزاد شهركی، محمد طاها 5

آقایی، الهه 52
آیشتات،كارل 21

ابراهیمی، علی اكبر 41
ابراهیمی، نسرین 14

احمدی، محمد 30
اختیاری، حامد 12
اردبیلی، یوسف 35

ارسكین، كاترین 73
اسپاروهاك، آنی 54
استرن،جودیس 80

اسحاقی، معصومه 76
افشار، فرامرز 27

امیری، شاهرخ 36، 80
امینی فر، معصومه 74

اندرسون، لیز مک كندری 28
انوری، مریم 57

ایمونز، پولی گادوین 28
بذرافشان، صابره 61

براتون، سو 52
برانچ، رنا 37

بشرپور، سجاد 79
بورو، آلن 35

بیان فر، فاطمه 4
پاول، تره ور 56

پدرزه، شیرین 78
پزشكی، بهناز 17
پیش قدم، الناز 52

پیشیاره،ابراهیم 70
تبرایی، اعظم)اقتباسی( 71

جانسون، ژوزف 36
جمال پور، یوسف 30
جهانگیری، زهرا 64

جوكار، بهرام 43
حائری، فرناز 25

حسنی راد، مرجان 15
حق نگهدار، مرجان 43

حیدری، روح اله 79
خاكپور مروستی، طاهره 59

خرمی قاضیانی، مریم 74
دانسمویر، سندرا 29

دانشور، سمیه 79
دانیل، بریجید 43

دبنی، سوئی 24
دورس، تانیا 24

دیباواجاری، مریم 11
دی ناس، راس 79

راغب، حجت اله 32
رحمانی، نرگس 15
رزمجویی، مریم 43

رشیدی احمدآبادی، ابوالفضل 65
رضا پور، تارا 12

رضایی، سعید 3، 23، 44، 62، 66، 68
رفیعی، شهال 28، 64
رمانزیک، ریموند 65
رمضانی، سعادت 64

رمن، ملی 53
روست، سیسیل 64

رید، رابرت 36
زارعی زواركی، اسماعیل  54، 55

زمان شمار، الهام 76
ساالری، مصطفی 55

سجادی، نرگس سادات 60
سهندی فر، سولماز 74
سی كندل، فیلیپ 30
سیلور استاین، الوین 6

سیلور استاین، لورا 6
سیلور استاین، ویرجینیا 6

سیمرود-كلیكمن، مارگارت 23، 62، 66، 68
شاهسواری، زهرا  9
شاهی، محمدرضا 7

شجاعی، ستاره 13، 40
شركت صنایع آموزشی 81، 82

شریف الحسینی، مهدی 56
شریفی آذر، كیانوش 53

شریفی درآمدی، پرویز 7، 29، 39، 55
شكور صفت صدیقی، زیبا 7، 29

شهریور، زهرا 33
صادقی، سعید 26

صانعی، مریم 45، 46، 49، 50، 51
صانعی، ملیحه 48، 51

ضرغامی، فیروزه 33
طاهباز، سایه 69

عابدی درچه، منیره 48
عابدی، احمد 5، 18، 19، 20، 52

عباسیان نیک، زهرا 24
عبدالملكی، حمداهلل 63

عبیدی آشتیانی، كیوان 73
علمی، ذاكر 10

علیخانی، مرتضی 61

غباری بناب، باقر 65
غنوی، سونیا 29
فاضلی، اعظم 8

فاگل، پیتر 29
فرامرزی، ساالر 14
فرامرزی، محمد 60

فرخی مقدم، صدیقه 64
فرهبد، مژگان 70
فالح، سهیال 64

فالحی، ابو الفضل 30
قدرتی، مهدی 7

قراچه داغی، مهدی 37
قشقایی، بهنام 71
قنادی، سوزان 17
كارآمد، سجاد 22
كاری، ویكی 29

كاظمی مقدسی، آیدا 75
كالیوا، افروسینی 41

كتانی، مریم 18، 19، 20
كرانتز، پاتریشیا 2

كرمی، زهره 2
كالناهان، لین مک 2

كول، دیمتریالورین انیس 55
كوئین، پاتریشیا 80

كیان نژاد، محمدرضا 6
كیانی درو، زهرا 1
گیلیس، جنیفر 65

الچمن، جان  7
الكشین، استفانی 65

الوی،باری 21
لطفی، مریم 34

لندرث، گری لی 52
لینک، جان 26

لینگ، دانیل 69
لیونتال، فیرن 79
متقیانی، رضا 21

محسنی، آسیه 45، 46، 47، 49، 50
محسنی، فاطمه 47، 48
محسنی اژیه، علی رضا 5

محمدی، عزیز 74
محمود پور، آزیتا 72

مرادی، رحیم 55
مروارید، عسل 2

معتمدی شارك، فرزانه 65
ملک صادقی، ندا 28
منس، بئاتریس 24

مهدوی، مجتبی 29

نمایه
پدید

آورندگان



29

آموزش و پرورش کودکان استثنایی )۱(

نمایه
پدید

آورندگان
مور، جولیا 5

موللی، گیتا 67
موور مالینوس، جنیفر 75

مؤسسه اوتیكن 67
میرحسینی، راضیه السادات 22

میرزایی كیا، حسین 34
ناتبام، آلن 15

ناظمی، مریم 15
نقوی میالنی، رقیه 10

نوروزی، داریوش 61
نوروزی، رضا علی 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51

نّیری، احمد 34
نیلوفری، علی 77
والیتی، الهه 54
ویسل، سالی 43
ویلسون، راب 37

ویلمشورتس، لیندا 35
هابنر، داون 25

هارویتز، لین جی 64
هاشمی، مرضیه 31

همتی علمدارلو، قربان 13، 40
هنر پروران، نازنین 34

هیلد، یسانی 54
یارمحمدیان، احمد 16

یعقوبی، فریده  17
یعقوبی، مریم 74

یوسف زاده، ایمان 76

نمایه نام 
ونشانی 

ناشران و تولید 
كنندگان

آلتين
تبریز: شهرك سفیر امید، جنب مدرسه طالقانی، 

كوی صفا، پ.4 تلفن: 41347561830

آموخته
تلفن:  پ. 46  كوی 19،  مهرآباد،  خ  اصفهان: 

31326163600

آوای نور
شهید  خ.  12فروردین  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
تلفن:  واحد4   2 طبقه  پ.99  غربی  نظری 

02166967355

آوند دانش
تهران: پاسداران، خ. گل نبی، خ. ناطق نوری، ك. 

بن بست طالیی، پ. 4 تلفن: 21228939880

افق
نظری  شهید  خ.  فروردین،   12 خ.  تهران: 
تلفن:  جاوید 1، پ. 2، طبقه سوم  غربی، ك. 

21664133670

اميد مهر
تلفن:   68 پ.   ،82 خمینی  امام  مشهد: 

51385593150

بعثت
تهران: م. انقالب، خ. 16 آذر، نبش ك. بهنام، 

پ. 36، ساختمان بعثت تلفن: 21664198990

پيدایش
شهدای  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
ژاندارمری غربی، پ. 86 تلفن: 21669702700

تيمورزاده
پ.  زند،  كریمخان  خ.  تیر،  هفت  م.  تهران: 
111، ط. سوم شرقی، انتشارات تیمورزاده تلفن: 

21888090900

جاجرمی
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. وحید نظری، 

طبقه همكف، پ. 30 تلفن: 21669745020

دانژه
تهران: خ. استاد مطهری، خ. سلیمان خاطر، ك. 

اسالمی، پ. 2/4 تلفن: 21888461480

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
ایرانشهر شمالی،  زند، خ.  تهران: خ. كریم خان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آذر شهر،  خ.  نبش 

تهران جنوب، ط.7 تلفن: 02188347423

درج سخن
بجنورد: بلوار استقالل، ك. شهید نوریان، پ. 14، 

انتشارات درج سخن تلفن: 58322603090

راشدین
تهران: م انقالب، كارگر جنوبي، بعد از خ.وحید 

نظري،بن بست گشتاسب،پ4واحد6 
تلفن: 02166961531 

راه اندیشه
جمال زاده  آزادی،  خ.  اول  انقالب،  م.  تهران: 
جنوبی، ك. جمشید، پ. 7 تلفن: 21664215420

رایحه قلم
تهران: خ. ولیعصر)عج(، باالتر از خ. امام خمینی، 

پ. 1085، طبقه چهارم تلفن: 21664115710

ریحانی گرگان
گرگان: شهرداری، خ. امام خمینی، آفتاب 24، 

جنب چاپخانه گرگان تلفن: 01732264220

سطر و قلم
زنجان: 45 متری انصاریه، بین گلستان 10 و 11 

تلفن: 24337418960

شرکت صنایع آموزشي
 تهران: كیلومتر8 جاده مخصوص كرج، شهرك 
استقالل، خ. شهید جالل  تلفن: 02144545503

شرکت نشر فراروان
تهران: م. انقالب، خ. جمال زاده شمالی، باالتر 
تلفن:   4 واحد   ،311 پ.  نصرت،  چهارراه  از 

21664377530

طبيب
تهران: بلوار كشاورز، خ 16 آذر، شماره 68 تلفن: 

21833830

فروزش
تبریز: خ. امام خمینی، نرسیده به چهارراه آبرسان، 
تلفن:  فروزش  انتشارات  بزرگمهر،  كوی  نبش 

41333695250

کتاب ابرار
تهران: م. آزادی، خ. آزادی، نرسیده به بزرگراه 
دكتر  م.  خ. شهیدان، ضلع شرقی  امام،  یادگار 

هوشیار، پ. 5، واحد 2 تلفن: 21661573380

کتاب  ارجمند
تهران:  بلوار كشاورز، بین خ. كارگر و خ. شانزده 

آذر، پ. 292 تلفن: 88977002021
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کتاب های سبز شمال
الهیجان: خ. كاشف شرقی، ك. هجدهم، داخل 
تلفن:   303 پ.  اول،  درب  راست  سمت  ك. 

13422216120

گيسا
تهران: م انقالب، خ كارگر جنوبی، ك. رشتچی، 

پ. 7، واحد 1، زنگ 1 تلفن: 2166125724

مهر و ماه نو
تهران: خ انقالب، خ 12 فروردین، بعد از چهارراه 
لبافي نژاد، ك. مینا، پ. 37 تلفن: 21669685890

مهرسا
خ  از  قبل  جنوبي.  كارگر  خ  انقالب.  م.  تهران: 
اول.انتشارات  طبقه  جمهوري. ك. صابر. پ 1. 

مهرسا تلفن: 02166493465

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل كریمخان زند، ك. 
شهید حقیقت طلب، شماره 8 تلفن: 21888003240

ناریا
تهران: خ. پیروزی، خ. شكوفه، ك. فرد اسدی، پ. 

68، واحد 5 تلفن: 2133789620

نایاب
اردبیل: م. سینا، جنب درمانگاه حكیم، انتشارات 

نایاب تلفن: 04533842941

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، صد متر مانده به چهارراه 
فلسطین، پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید 

تلفن: 31322264450

یار مانا
تلفن:   46 پ.   ،19 كوی  مهرآباد،  خ.  اصفهان: 

31326163600

آموزشی
 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 
 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27
 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،41 ،40 ،39
 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52
 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62

80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73

بهداشت
68 ،62 ،44 ،41 ،35 ،31 ،16 

پرورشی مشاوره و مددکاری
 ،22  ،20  ،19  ،18  ،16  ،15  ،9  ،8  ،5  ،4  
 ،41  ،37  ،36  ،35  ،34  ،30  ،29  ،26  ،23
 ،74  ،68  ،65  ،62  ،56  ،54  ،52  ،44  ،43

80 ،79 ،78

تربيت بدنی
74 ،70 ،53 ،42 ،41 ،28 ،21 ،5 

توان بخشی
 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 
 ،41 ،37 ،36 ،35 ،31 ،30 ،29 ،28 ،24 ،23
 ،65 ،64 ،62 ،57 ،56 ،54 ،53 ،52 ،49 ،44

80 ،79 ،78 ،76 ،74 ،70 ،69 ،68 ،67

آسيب دیده بينایی
 ،42 ،40 ،39 ،37 ،36 ،34 ،29 ،16 ،14 ،12 

78 ،74 ،70 ،68 ،64 ،62 ،56 ،54 ،43

آسيب دیده شنوایی
 ،39  ،37  ،36  ،34  ،29  ،22  ،16  ،13  ،12  
 ،56  ،54  ،52  ،51  ،49  ،48  ،43  ،42  ،40
 ،74  ،70  ،69  ،68  ،67  ،64  ،62  ،61  ،57

80 ،78

اختالل های رفتاری هيجانی
 ،22  ،20  ،19  ،18  ،16  ،12  ،9  ،8  ،7  ،6  ،4  
 ،36 ،35 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،24
 ،54 ،53 ،52 ،51 ،49 ،48 ،43 ،40 ،39 ،38
 ،77 ،76 ،74 ،70 ،68 ،64 ،63 ،62 ،58 ،56

80 ،79 ،78

تمامي گروه ها
73 ،71 

جسمی حرکتی
 ،42 ،40 ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،29 ،12 ،11 
 ،70 ،68 ،64 ،63 ،62 ،58 ،54 ،53 ،48 ،43

80 ،78 ،76 ،74

چندمعلوليتی
 ،43 ،40 ،39 ،37 ،36 ،29 ،22 ،21 ،16 ،13 ،12 

80 ،78 ،74 ،70 ،68 ،64 ،62 ،56 ،54 ،53

دیرآموز 
 ،36 ،35 ،34 ،29 ،27 ،24 ،22 ،21 ،13 ،12 ،8
 ،64 ،62 ،54 ،52 ،49 ،48 ،43 ،39 ،38 ،37

80 ،78 ،74 ،70 ،68

طيف اتيسم 
 ،29 ،28 ،26 ،17 ،16 ،15 ،12 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2
 ،55 ،54 ،45 ،44 ،43 ،41 ،40 ،39 ،37 ،36

80 ،78 ،74 ،70 ،68 ،65 ،64 ،62 ،56

کم توان ذهنی
 ،36 ،35 ،29 ،27 ،23 ،22 ،21 ،16 ،13 ،12 
 ،60 ،56 ،54 ،53 ،52 ،43 ،42 ،40 ،39 ،37

63 ،1 ،80 ،78 ،75 ،74 ،70 ،68 ،64 ،62

مشكالت ویژه یادگيری
 ،29 ،28 ،27 ،24 ،22 ،16 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 
 ،43 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،32 ،31
 ،56 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46
 ،74 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،63 ،62 ،59 ،58

80 ،78 ،76

نمایه نام 
ونشانی 

ناشران و تولید 
كنندگان

نمايه 
گروه

نمايه 
موضوع
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آموزش و پرورش کودکان استثنایی )۱(

آلتين 
10: انیشتین فردا ، مروری بر مبحث اختالالت 

یادگیری )خواندن - نوشتن – ریاضی (.

آموخته 
نوجوانان  و  كودكان  روانی  بهداشت   :16

استثنایی و خانواده های آنان.

آوای نور 
واختالل سلوك  مقابله ای  نافرمانی  اختالل   :7
در كودكی: اختالل های رفتاری در كودكان از 
تشخیص تا درمان. 11: بازی درمانی و مشاوره 
دانش آموزان  برای  درسی  برنامه   :13 كودك. 
وتمركز  حافظه  تقویت   :22 ویژه.  بانیازهای 
ذهنی.  مانده  عقب  و  تیزهوش   :23 كودكان. 
آموزش  برای  اجتماعی  داستان های   :26
خودمراقبتی  و  ارتباطی  اجتماعی،  مهارت های 
وابسته.  اختالالت  و  اتیسم  طیف  كودكان  به 
27: دانش آموزان دیرآموز و مشكالت آموزشی: 
همراه با روش های ساده برای آموزش خواندن، 
مباحث  و  ریاضیات  پایه  مفاهیم  نوشتن، 
كودكان،  رفتاری  شناختی-  درمان   :29 كلی. 
اتیسم:  اختالل   :3 خانواده ها.  و  نوجوانان 
تبیین، ارزیابی، تشخیص و درمان. 31: درمان 
شناختی رفتاری: اختالالت خوردن در كودكان 
افراد  آموزش  و  روان شناسی   :39 نوجوانان.  و 
تشخیص،  در  شخص محور  رویكرد  استثنایی: 
 :40 خاص.  نیازهای  با  افراد  درمان  و  مداخله 
روش های تدریس برای دانش آموزان بانیازهای 
اتیسم.  اختالل  و  اجتماعی  شناخت   :44 ویژه. 
نیازهای  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری   :54
آموزشی ویژه. 55: فناوری وارتباطات آموزشی: 
دانش آموزان  برای  فناوری  ونوآوری ها،  مسائل 
كفایت   :62 اتیسم.  طیف  اختالالت  دارای 
با  نوجوانان. 66: كودكان  و  اجتماعی كودكان 
مبتال   به  كودكان   :68 یادگیری.  ناتوانی های 
پرسش   100  :79 مزمن.  و  حاد  بیماری های 
پیش فعالی  توجه،  نقص  اختالل  درباره  وپاسخ 

)ADHD( كودكان و نوجوانان.

آوند دانش 
37: رفتار  درمانی شناختی كتاب تمرین.

افق 
73: مرغ مقلد.

اميد مهر 
34: راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی 

بر پذیرش و تعهد.

بعثت 
تربیت كودكان و  تعلیم و  35: راهنمای كامل 

نوجوانان خاص در سیزده طبقه ی ناتوانی.

پيدایش 
80: 50 فعالیت و سرگرمی برای كودكان پیش فعال.

تيمورزاده 
6: اختالل كاهش توجه.

جاجرمی 
آموزان:  دانش  رفتاری  مشكالت  كاهش   :59

گزیده تجارب و خاطرات سی سال خدمت .

دانژه 
 :4 اتیستیک.  كودكان  به  مكالمه  آموزش   :2
و  پرخاشگرانه  رفتارهای  و  سلوك  اختالل 
ضداجتماعی كودكان و نوجوانان. 43: سنجش و 
تقویت تاب آوری كودكان آسیب پذیر: سال های 
و  تربیت  فرزندپروری:   :52 كودكی.  آغازین 
طریق  از  كودكان  رفتاری  مشكالت  درمان 
بازی درمانی  روش های  از  استفاده  با  بازی 
به  كمک   :65 والد-فرزند.  رابطه  بر  مبتنی 
كودكان دارای اختالالت طیف در خودماندگی. 
و  والدین  راهنمای  كم شنوا:  كودكان   :67
معلمان. 76: مهارت های مشاوره و روان درمانی 
بر  نقاشی  تأثیر  كودكان:  نقاشی   :78 وجودی. 
خالقیت،  شكوفایی  كودك،  شخصیت  رشد 

درمان اختالل های روانی.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
برای  حركتی  ادراكی-  فعالیت های   :53
برای  پایه ای  راهنمای  مالك  یک  كودكان: 

ایجاد مهارت های جسمانی و شناختی.

درج سخن 
 57: كاربردعوامل موسیقیایی در تربیت شنوایی 

كودك كم شنوا.

راشدین 
 17: بیش فعالی از تعریف تا درمان. 9: اعتماد و 
عزت نفس )راهكارهای عملی رشد شخصیت(.

راه اندیشه 
جهت  )مناسب  خالقانه  بازی های  آموزش   :1

رشد ذهنی كودك(.

رایحه قلم 
71: مجموعه قصه های شیرین جنگل.

ریحانی گرگان 
نیازهای  دبستان  دوم  ریاضی  كار  كتاب   :60

ویژه)ذهنی(.

سطر و قلم 
42: زنگ ورزش، مناسب برای  افراد با نیازهای 

خاص )ویژه معلمان و مربیان ورزش(.
 63: كمک به كودكان برای بهبود مهارت های 

ارتباطی.

شرکت صنایع آموزشی 
81: الفبای بریل 1 و2. 82: صفحه بریل 1و2.

شرکت نشر فراروان 
مهم  نكته   10 بیاموزید:  این گونه  من  به   :15
بدانید.  شما  می خواهد  درخودمانده  كودك  كه 
در  حسی  عملكرد  اختالالت  درك   :28
نقص  و  بیش فعالی  اتیسم،  طیف  اختالالت 
توجه، ناتوانی های یادگیری و اختالل دوقطبی. 
38: رفتار درمانی: روش هایی برای تغییر سریع 
رفتار كودكان4-11ساله. 64: كمک به كودكان 

بیش فعال: ویژه والدین و درمان گران.

طبيب 
6: اختالل كاهش توجه.

فروزش 
نقص  اختالل  مورد  در  معلمان  راهنمای   :36

توجه، پیش فعالی.

کتاب ابرار 
30: درمان شناختی رفتاری كودكان و نوجوانان.

کتاب  ارجمند 
 77: مورد پژوهی در اختالالت رفتاری كودكان.

کتاب های سبز شمال 
 75: من یک دوست سندروم داون دارم.

درهمكرد 
ناشر و 
عنوان
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

گيسا 
25: چه می كنید وقتی خیلی نگران می شوید؟. 
نوجوانان  برای  بیماری  آموزش  راهنمای   :33
اختالل خلقی دوقطبی. 69: گفتار در كودكان 

كم شنوا نظریه و عمل.

مهر و ماه نو 
56: كار و تمرین توان بخشی مغزی.

مهرسا 
12: باشگاه مغز)2( توجه وتمركز، كتاب آموزش 
تمرین  و  كار   :56 جلسه.   24 در  تمرین  و 

توان بخشی مغزی.

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
 21: تربیت بدنی برای كودكان كم توان ذهنی. 
24: چگونه حافظه شنیداری كودكان را تقویت 
كنیم؟. 32: راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی 
نوشتن: پایه اول ابتدایی )ساخت و هنجاریابی(. 
در  آن  كاربرد  و  حسی  یكپارچگی  مبانی   :70

كامل  ویژه. 72: مجموعه  نیازهای  با  كودكان 
آموزش مهارت های پیش از دبستان. 8: اصول 
بیش  كودكان  والدین  رفتار  مدیریت  كاربردی 

فعال.

ناریا 
 61: كتاب های مناسب سازی شده ابزاری برای 

بهبود امال در كودكان آسیب دیده شنوایی.

نایاب 
 74: مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی 

در كودكان.

نوشته 
مادران،  ویژه   كودكان:  در  تاب آوری   :18  
برابر  در  مقاوم  و  منعطف  كودكانی  چگونه 
پرورش دهیم؟.  رفتاری  و  آسیب های هیجانی 
متخصصان،  ویژه   كودكان:  در  تاب آوری   :19
برابر  در  مقاوم  و  منعطف  كودكانی  چگونه 
پرورش دهیم؟.  رفتاری  و  آسیب های هیجانی 

و  مشاوران  ویژه   كودكان:  در  تاب آوری   :20
در  مقاوم  و  منعطف  كودكانی  چگونه  مربیان، 
پرورش  رفتاری  و  هیجانی  آسیب های  برابر 
درمانی  و  آموزشی  رویكردهای   :41 دهیم؟. 
طیف  اختالل   :5 اتیسم.  دارای  كودكان 
اتیسم: آموزش و یادگیری از طریق بازی. 58: 
نوجوانان  و  كودكان  در  اجرایی  كاركردهای 

راهنمای سنجش و مداخله.

یار مانا 
و  دبستان  از  )پیش  پایه  آموزی  بریل   :14  
آمادگی(. 45: شهربازی هوش هیجانی: كودك 
هیجانی:  هوش  شهربازی   :46 اجتماعی. 
هوش  شهربازی   :47 بین.  خوش  كودك 
هیجانی: كودك سازگار. 48: شهربازی هوش 
هیجانی: كودك مستقل. 49: شهربازی هوش 
هیجانی: كودك منعطف. 50: شهربازی هوش 
هیجانی: كودك واقع گرا. 51: شهربازی هوش 

هیجانی:كودك خالق.
  

درهمكرد 
ناشر و 
عنوان


