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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی  -آموزش و پرورش کودکان استثنایی
■ مقدمه
طبق آمار سازمان ملل ،بيش از نيم ميليارد نفر به دليل ابتال به مشكالت جسمي ،حسي ،ذهني و رفتاري ،داراي نيازهاي
ويژه به شمار ميآيند .اين افراد يك دهم جمعيت بسياري از كشورها را تشكيل ميدهند .بنابراين ،ضروري است براي
افزايش سطح بهداشت رواني ،جسماني و عاطفي -هيجاني اين افراد برنامهريزيهاي درست و صحيحي انجام شود آموزش و
پرورش ،به ويژه آموزش و پرورش استثنايي ،به عنوان يكي از سازمانهاي متولي ،امكانات و شرايط را براي آموزش و پرورش
اين دسته از عزيزان فراهم ميكند .تهيه اطالعات و مطالب علمي جديد درباره مسايل كودكان و دانش آموزان با نيازهاي
ويژه و در اختيار گذاشتن اين مطالب براي معلمان عزيز ،والدين محترم و كارشناسان و متخصصان اين حوزه ،ميتوانند گامي
براي ارتقاي دانش جامعه هدف در زمينههاي مختلف توانبخشی ،آموزشي و رفتاري باشد .فهرستگان رشد با بررسي منابع
موجود در اين زمينه و بهگزيني در اين راستا ،امكان اطالعرساني مناسب اين منابع آموزشي و تربيتي را براي مخاطبان اين
حوزه (معلمان ،نيروي توانبخشی و مشاوران) فراهم ميكند.
■ چرا فهرستگان؟
از سال  79تاكنون ،يكي از اهداف دفتر انتشارت و تكنولوژي آموزشي ،امكان انتشار كتابنامه رشد به تعداد آموزشگاههاي
كشور و ارسال يك نسخه رايگان براي تك تك آنها بود كه تا سال گذشته به طور كامل محقق نشده بود .اكنون بحمدهلل
اين خواسته ،با انتشار منتخبي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب ،ميسر شده و اين فهرستگان در اختيار همه مدارس كشور
قرار گرفته است .انتظار ميرود كه با اين فهرست كتابهاي مناسب ،يافتن منابع آموزشي مورد نياز خصوصا براي معلمان
آسانتر از پيش باشد و پيامدهاي مثبت آن انشااهلل در آينده نزديك آشكار شود.
ناگفته نبايد گذاشت كه مدارس استثنايي به دليل سازمان خاص خود بيشتر از مدارس ديگر تحت پوشش كتابنامهها قرار
داشتند.
اتفاق خوب ديگري كه در فهرستگان افتاده ،اين است كه منابع آموزشي مكتوب و غير مكتوب در يك جا و در كنار هم به
مدارس معرفي ميشوند .با اين اتفاق ،همكاران فرهنگي ما ،فقط با استفاده از مأخذ واحد ،ميتوانند به رفع نيازهاي مختلف
خود در حوزه منابع آموزشي و تربيتي مبادرت ورزند.
■ آيا كتابدرسي كافي نيست؟
برخي استفاده از منابع آموزشي تكميلي را با وجود كتابهاي درسي مفيد نميدانند .اين تصور نادرست است .اين كار يك
دليل ساده دارد؛ چون كتابهاي درسي معموال براي سطح متوسط دانشآموزان نوشته ميشود و در يك كالس درس همواره
دانشآموزاني هستند كه باالتر از سطح متوسط يا به داليلي پايينتر از آن قرار دارند .طبيعي است كه گروه دوم نياز به تمرين
و تكرار بيشتري دارند؛ در حالي كه فرونشاندن تشنگي و عالقه گروه اول با معرفي منابعي باالتر از سطح كالس ميسر است
و اين وظيفه يك معلم كاردان است كه شاگردانش را شناسايي و به هريك منابع مناسب او را معرفي كند .منابع آموزشي و
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كمك درسي ،كم و بيش ،در همه كشورهاي دنيا مورد استفاده
قرار ميگيرند! نكته مهم ديگر اين است كه استفاده از منابع
گوناگون و متنوع و خصوص ًا قالبهايي مانند فيلم ،انيميشن،
نرمافزار و مجله به جاي متن صرف ،ميتواند كيفيت يادگيري
را افزايش دهد.
البته جايگزين كردن كتابهاي كمك درسي به جاي كتاب
درسي قطع ًا كاري نادرست است و از آن ناپسندتر «اجباري»
كردن استفاده از منابع آموزشي و تربيتي و تحميل هزينههاي
اضافي به خانوادههاست .هيچگاه و در هيچ شرايطي نبايد اصل
اختياري بودن استفاده از منابع آموزشي ناديده گرفته شود.
■ مرجعي مطمئن براي معلم
با توجه به نوع و فراواني منابع از سويي و مشغلههاي زياد
مربيان ،وجود اين فهرستگان ،كه در آن منابع آموزشي و
تربيتي جديد بررسي و مناسبترين آنها معرفي شده ،حقيقتا
غنيمتي بزرگ است ،بيش از  200تن از معلمان با تجربه و
مولفان و برنامهريزان آشنا با برنامههاي آموزشي اين منابع
را از نظر گذراندهاند و با توجه به جميع جهات ،آنها را از
ميان بيش از 5000منبع ،براي دانشآموزان يا همكاران خود
مناسب تشخيص دادهاند .طبيعي است كه يك معلم هرقدر هم
عالقهمند باشد ،منابع بسيار كمتري را ميتواند بررسي و با هم
مقايسه كند .البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده
نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان است.

آشنایی با منابع بیشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی
در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و معرفی
میشود.
برای دیدن منابع بیشتر و بهروز به این نشانها
مراجعه فرمایید:
وبگاه سامانکتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir
سامانه کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانه کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب:
http://standard.roshd.ir

■ منابع آموزشي مناسب را از كجا تهيه كنيم؟
در معرفي هر يك از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده شده است .براي تهيه منابع ميتوان با مراجعه به
انتهاي فهرستگان ،با ناشر يا توليدكنندگان آنها تماس گرفت.
«پخش مدرسه» نيز عهدهدار تهيه كتابهاي درخواستي مديران و معلمان محترم و ارسال آنها به آموزشگاههاست .با پخش
مدرسه ميتوانيد با شماره )021( 88843950 :تماس بگيريد و منابع مورد نياز خود را سفارش دهيد.
■ درباره اين فهرستگان
در فهرستگاني كه پيش رو داريد تعداد  80عنوان كتاب آموزشي و تربيتي و  2عنوان منابع آموزشي غير مكتوب معرفي
شده است.
كتابهاي معرفي شده براي نخستين بار از سال  ۱۳۹۱منتشر شدهاند و از ميان  100كتاب رسيده ،مناسب شناخته شدهاند.
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■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفي شده در اين فهرستگان ،براساس عنوان و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفتهاست .در معرفي منابع ،چكيدهاي
از محتوا يا اطالعاتي درباره آنها داده شده است .در پايان هر فهرستگان نيز نمايههايي تنظيم شدهاست كه يافتن منبع
مورد نياز را براي خوانندگان آسان ميكنند .شمارههايي كه در اين بخش آورده شده است ،ناظر به شماره رديف منابع در
فهرستگان است.
■ همكاران ما در اين فهرستگان
كارشناسان و ارزيابان زيادي در ارزيابي منابع آموزشي با ما همكاري ميكنند .در اين بخش نام همكاراني كه در ارزيابي منابع
اين فهرستگان ما را ياري دادهاند به ترتيب حروف الفبا آورده شده است:
 -1عباس اربابي  -2علي اسالمبولچي مقدم  -3فاطمه انصاري بارده  -4مهري آگاهي  -5مريم باشعور لشگري  -6هايده
بهبودي  -7طاهره بينايي خواجهگيني  -8رضا توكل  -9مينا حسني  -10اعظم السادات حسينيپور  -11سهيال خاكزاد
 -12مهدي خضايي  -13فاطمه رشنو  -14صديقه رضايي  -15مرضيه شيري امينلو  -16محبوبه ضرغامپور  -17منيره
عزيزي  -18هاجر عمل صالح  -19آقاي فياضي  -20ليال فياضي بارجيني  -21آزيتا محمودپور  -20مهديه مهدويان
 -21امينه نگهبان  -22مجيد هداوند
■ راهنماي استفاده از اين فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يك كتاب به صورت نمونه نشان دادهشده است .اين اطالعات ضمن معرفي كتاب به ما
ميگويد كه كتاب چه محتوايي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غير مكتوب به جاي ناشر(توليد
كننده) و به جاي سال نشر (سال ساخت) و به جاي چكيده(معرفي) آورده شده است.

شمارة مدخل

۷۴

مؤلف

نام مجموعه

محمدی ،عزیز ...
[و دیگران]

--

محل نشر :ناشر ،سال نشر

اردبیل :نایاب۱۳۹۵ ،

نام كتاب

مفاهیم ،فرآیندها و تأثیرات
رشد شناختی در کودکان

مجموع صفحات

قطع کتاب

 ۱۵۴ص.

وزیری

مخاطب

گروه

كلمات كليدي

معلم ،نیروی
توانبخشی

همه گروهها

روانشناسی کودک،
نظریه رشد

چکیده

تغییراتمنظمیکهدرطولزماندرفراینددانستن،فهمیدن،یادآوریواندیشیدنرخمیدهند،رشدشناختینامیدهمیشوند.درکتابحاضر،
مخاطب با مفاهیم و نظریههای رشد شناختي ،مراحل رشد شناختی پیاژه ،با نظریۀ ویگوتسکی در این باره و مراحل رشد زبان از نظر او آشنا می
شود ،کاربردهای آموزشی نظریۀ ویگوتسکی را می فهمد و سپس با نظریههای رشد شناختی برونر و دیدگاهها و مدلهای پردازش اطالعات
از نظر اورا مطالعه ميكند .برخي عنوانهاي فصلهاي كتاب عبارتاند از فرایندهای اساسی در رشد شناختی ،رشد شناختی کودکان دوزبانه،
اختالالت رشد شناختی ،رشد شناختی در دوران کودکی ،و اثر حد واسط رشد شناختی در گسترش نگرانی کودکان.
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منابع آموزشی و
تربيتی
مکتوب

 .1کیانیدرو ،زهرا .آموزش بازیهای خالقانه (مناسب جهت رشد ذهنی کودک) .تهران :راه اندیشه24 .1394 .ص.
خشتی.
مخاطب :کودکان استثنایی ،نیروی توانبخشی
گروه :کمتوان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :بازیها و سرگرمیهای کودکان ،نقاشی
چکیده :زندگی ماشینی امروز امکان بازیهای سالم را از کودکان بسیاری گرفته است و خردساالن نسل امروز بیش از هر
نسلی در دنیای مجازی و در تنهایی به سر میبرند .این کتاب مجموع ه بازیها و سرگرمیهایی جذاب را در بر دارد که به رشد
مهارتهای تفکر خالق ،مهارتهای حرکتی -شناختی و آفرینندگی کودکان کمک میکند.

 .2کالناهان ،لینمک /کرانتز ،پاتریشیا .آموزش مکالمه به کودکان اتیستیک .عسل مروارید ،زهره کرمی .تهران :دانژه.
208 .1394ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،سایر کارشناسان
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :راهنمای آموزشی
چکیده :اتیسم اختاللی است که در صورت مداخلۀ درست و به موقع میتواند فرد را در بزرگسالی به جنبههایی از زندگی عادی نزدیک
کند .این کتاب بر روشهای کمک به کودکان دچار اتیسم که در مکالمۀ روزانه با والدین ،معلمان و همساالن مشکل دارند تمرکز میکند.
در فصل اول ،بعضی از دالیل شرکت نکردن کودکان اتیستیک در مکالمه ذکر شدهاند .فصلهاي بعدي به نحوۀ استفاده از متون برای
کودکانی که کلمه و عبارت را میگویند و چگونگی استفاده ار این روشها را در جوانانی که سطوح زبانی متفاوتی دارند توضیح میدهد.
 .3رضایی ،سعید .اختالل اتیسم :تبیین ،ارزیابی ،تشخیص و درمان .تهران :آوای نور364 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :رواندرمانی ،جنبههای روانشناسی ،اختاللهای توجهی
چکیده :اختاللهای طیف اتیسم نقص عصب تحولی هستند كه موجب محدودیت شناختی و رفتاری میشوند و افراد مبتال درک
درستی از واقعیتهای جاری ندارند .مؤلف در کتاب حاضر کوشیده است اختالل اتیسم را به طور کامل و با تمام جزئیات آن به مخاطب
بشناساند .انواع اختاللهای طیف اتیسم ،ارزیابی و تشخیص اختاللهای اتیسم ،علت شناسی اتیسم و نیز و راههای درمان بحث کرده
است .در فصل آخر نیز رفتار کودک اتیستی به طور کارکردی ارزیابی شده است.
 .4بیانفر ،فاطمه .اختالل سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعیکودکان و نوجوانان .تهران :دانژه.1394 .
480ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :اختالالت رفتاری ،رفتار اجتماعی ،جنبههای روانشناسی
چکیده :یکی از مهمترین اختاللهای دوران نوجوانی اختالل سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی است .کتاب
حاضر ویژگیهای چنین اختاللی را توصیف میکند و سپس اختاللهای روانی همراه با آن را شرح میدهد .ارزیابی و سنجش
بالینی ،طراحی برنامةهای مداخلهای ،درمانشناختی رفتاری ،آموزش مهارتهای حل مسئله ،آموزش مدیریت رفتاری به والدین
و معلمان ،درمان چندوجهی و سرانجام دارودرمانی از جمله مباحث این کتاب هستند که در  10فصل به آنها پرداخته شده است.
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 .5مور ،جولیا .اختالل طیف اتیسم :آموزش و یادگیری از طریق بازی .احمد عابدی [ ...و دیگران] .اصفهان :نوشته.
264 .1395ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :بازيهاي آموزشي ،كاردرماني ،فعاليتهاي فوق برنامه
چکیده :این کتاب به خواننده ،درسهای زندگی با کودک دچار اختالل اتیسم را میآموزد .نویسنده مادر فرزندی با این اختالل است و
تکنیکهايي کاربردی را برای آموزش کودکش به رشتۀ تحریر درآورده است .او کوشیده است بازی و سرگرمی را وارد زندگی کودک کند تا نه
کودک از آموزش خسته شود و نه مربی .کتاب در 16فصل تنظیم شده است که برخي از آنها عبارتاند از :مهارتهای اولیه برای بازیکردن؛
بازیهایساختاری؛کامپیوترابزاریمفیدوسودمند؛بازیهایرومیزیوجورچینها؛موسیقی؛پتانسیلتلویزیون؛خالقبودن؛بازیهایتخیلی.
 .6سیلور استاین ،الوین [ ...و دیگران] .سالمت من :اختالل کاهش توجه .محمدرضا کیاننژاد تهران :تیمورزاده /طبیب.
48 .1394ص .خشتی.
مخاطب :والدین ،کودکان استثنایی ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بهداشت ،روانشناسی کودک
چکیده :سالمتی بزرگترین نعمت است و برای همۀ ما اهمیت فراوانی دارد .در این کتاب اطالعات کاربردی و مفید دربارۀ
اختالل نقص یا کاهش توجه در کودکان با زبان علمی ارائه شده است .همچنین ،مهمترین عالمتهای این اختالل ،علت ابتال
به آن و روشهای درمانی نیز شرح داده شده است.
 .7متیوس ،والتر /الچمن ،جان .اختالل نافرمانی مقابلهای واختالل سلوک در کودکی :اختاللهای رفتاری در
کودکان از تشخیص تا درمان .پرویز شریفی درآمدی [ ...و دیگران] .تهران :آوای نور228 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :کارشناس
گروه :طیف اتیسم ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،مشکالت ويژه يادگيري
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :آسیبشناسی روانی ،روانشناسی کودک ،نابهنجاری
چکیده" :رفتار مقابلهای" یا "عدم اطاعت" واکنشی است که کودک در برابر فرد مراقب به صورت مقاومت از خود نشان میدهد.
این کتاب مروری کوتاه اما جامع بر دانش تجربی و اطالعات بالینی مربوط به اختالل  ODDو اختالل DCدر کودکان  3تا
 14سال دارد .نگارنده پس از شرح مقدماتی اصطالحات و تعاریف ،ویژگیهای فردی و محیطی دخیل در این اختالل و شیوة
ارزیابی یا مداخلههای روانشناختی در این حوزه را شرح میدهد.
 .8فاضلی ،اعظم .اصول کاربردی مدیریت رفتار والدین کودکان بیش فعال .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
48 .1395ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :اختاللهای توجهی ،روانشناسی ،بیشفعال
چکیده :بیشفعالی شایعترین اختالل رفتاری دوران کودکی است که میتواند درازمدت باشد .همچنین ،از آنجا که رفتار کودک
بیشفعال همیشه یکنواخت نیست ،الزم است والدین و مربیان راههای رفتار با چنین کودکانی را بدانند .کتاب حاضر با توضیحی
دربارۀ بیشفعالی ،راههای درمان و ارائۀ نمونههایی از چنین رفتارهایی در کودکان ،میکوشد به والدین آگاهی دهد.
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 .9علیزاده لداری ،مهدی /شاهسواری ،زهرا .اعتماد و عزت نفس (راهکارهای عملی رشد شخصیت) .تهران:
راشدين174 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :کودکان استثنایی ،معلم ،مشاور
گروه :طیف اتیسم ،اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :روانشناسی شخصیت ،عزت نفس ،فضایل اخالقی
چکیده :عزت نفس به معنی آن ارزشی است که شخص برای خود قائل است .پژوهش پیش رو راهکارهایی عملی برای تقویت
اعتماد به نفس و خودآگاهی نسبت به داشتهها و استعدادهای درونی است .در فصلهای کتاب تکنیکهای تقویت عزت نفس،
ابعاد خودباوری و اصول کسب اعتماد به نفس با بیانی علمی شرح داده شده است.
 .10نقوی میالنی ،رقیه /علمی ،ذاکر .انیشتین فردا ،مروری بر مبحث اختالالت یادگیری (خواندن  -نوشتن –
ریاضی) .تبریز :آلتین74 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :خواندن ،نوشتن ،تمرینها
چکیده :فردی که در آزمونهای معیار خواندن و نوشتن نتیجهای بسیار کمتر از معیار به دست آورد ،احتمال دارد به اختالل
یادگیری مبتال باشد .چنین کودکان استثناییی به توجه و آموزشهای خاص نیاز دارد .نویسندۀ کتاب حاضر کوشیده است،
در کتابی کمحجم ،نیازهای اولیۀ معلمان چنین کودکانی را برطرف کند .در فصل اول این کتاب ،اختالل یادگیری تعریف و
ویژگیهای مبتالیان به آن بیان میشود .سپس تفاوتهای آنان با کودکان دیرآموز ذکر میشود .نویسنده تمرینهایی ساده به
معلمان میدهد تا بتوانند اختالل یادگیری را در کودکان استثنایی بشناسند .در فصل دوم انواع اختالالت یادگیری معرفی شدهاند.
 .11دیباواجاری ،مریم .بازیدرمانی و مشاوره کودک .تهران :آوای نور168 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :نیروی توانبخشی
گروه :جسمی حرکتی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :درمان ،مشاوره ،روانشناسی کودک
چکیده :بازیدرمانی به دلیل جذابیت بازی برای کودکان باعث میشود تا آنها سریعتر درمان را بپذیرند و درمانگر در پایان کار
به نتایج درمانی موفقتری دستیابد .در بخشی از کتاب ،بازیهایی بررسی شدهاند .که صرف ًا جنبۀ تفریح ندارند و برای تشخیص،
درمان یا آغازی برای گفتگو مورد استفاده قرار میگیرند .این اثر ،برای بازی درمانگران ،مشاوران کودک و تدریس درسهاي
بازیدرمانی ،حرکتدرمانی و مشاورۀ کودک مناسب است.
 .12رضاپور ،تارا /اختیاری ،حامد .باشگاه مغز :باشگاه مغز( )2توجه وتمرکز ،کتاب آموزش و تمرین در  24جلسه.
تهران :مهرسا264 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :کودکان استثنایی ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :تقویت توجه ،تمرین ،حافظه
چکیده :کتاب پیش رو به «توانایی توجه» ،به عنوان یک عملکرد کلیدی مغز ،میپردازد .توجه نیاز به فعالسازی نياز دارد.
تمرینهای این کتاب در همین راستا از ساده به مشکل و در شش سطح دشواری ارائهشدهاند .عنوانهاي تمرينها عبارتند از:
توجه بادقت و بیدقت؛ توجه پایدار؛ توجه تقسیم شده؛ فراشناخت؛ زنگ تفریح؛ اتاق توجه؛ زنگ تلفن؛ ورزش مورد عالقة توجه؛
بشقاب غذای مغز  ...در انتهای کتاب پاسخنامه تمرینها آمده است.
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 .13همتیعلمدارلو ،قربان /شجاعی ،ستاره .برنامه درسی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه .تهران :آوای نور488.1394.ص .وزیری.
مخاطب :معلم
گروه :آسیب دیده شنوایی ،دیرآموز ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :برنامه ریزی درسی ،مدارس استثنایی
چکیده :هدف از تأسیس «سازمان آموزش و پرورش ویژه» آموزش و پرورش گروههای دانشآموزان با نیازهای ویژه ،با تاکید بر آموزش
حرفهای است .در این کتاب نظریهها و یافتههای مرتبط با برنامۀ درسی این دانش در  13فصل ارائه شدهاست .تاریخچۀ برنامۀ درسی و
طراحی آن نظریهها و رویکردهای برنامۀ درسی برنامۀدرسی کارکردی .متناسبسازی برنامۀ درسی و برنامۀ درسی انفرادی و آموزش شغلی
در این برنامه از جمله مباحث كتاب هستند .در فصل آخر نیز برنامۀ درسی دانشآموزان با نیازهای ویژه در ایران ارائه شدهاست.
 .14فرامرزی ،ساالر /ابراهیمی ،نسرین .بریل آموزی پایه (پیش از دبستان و آمادگی) .اصفهان :یار مانا120.1394.ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :آموزش کودکان نابینا ،بریل آموزی ،حس المسه
چکیده :این کتاب در هشت فصل ،نخست کوشیده است مربیان و والدین کودکان نابینا را با تاریخچه و مبانی نظری آموزش و
توانبخشی این گونه کودکان آشنا کند .سپس به صورت درس به درس و کام ً
ال کاربردی ،بریل آموزی مهارتهای 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.
 .15ناتبام ،آلن .به من اینگونه بیاموزید 10 :نکته مهم که کودک درخودمانده میخواهد شما بدانید .مرجان
حسنیراد [ ...و دیگران] .تهران :شرکت نشر فراروان136 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :طیف اتیسم
موضوع :توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :اختالالت رفتاری ،راهنمای آموزشی ،روابط بینفردی
چکیده :در خود ماندگی یا اتیسم مانع پیشرفت و دستیابی به موفقیتهایی همتراز با کودکان عادی نیست و اگر شیوههای
آموزشی با ویژگیهای خاص کودکان در خود مانده هماهنگ باشند ،آنها میتوانند در اجتماع به جایگاه شایستۀ خود برسند.
کتاب حاضر از زبان مادر کودکی مبتال به اتیسم نوشته شده و نتایج یافتههای تجربی و کاربردی اوست .کتاب در ده فصل تنظیم
شده و هر فصل به بیان جزئیات یک نکتۀ مهم که کودک در خود مانده میخواهد دیگران بدانند پرداخته است.
 .16یارمحمدیان ،احمد .بهداشت روانی کودکان و نوجوانان استثنایی و خانوادههای آنان .اصفهان :آموخته.1391 .
260ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،طیف اتیسم ،مشکالت ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی،
کم توان ذهنی
موضوع :پرورشی مشاوره و مددکاری ،بهداشت
کلمات کليدي :روانشناسی ،بهداشت روانی ،مدارس استثنایی
چکیده :والدین و مربیان میتوانند با فراهم کردن محیطی شاد و سازنده برای فرزندانشان ،به سالمت بهداشت و روان آنها
کمک کنند .کتاب حاضر ،به عنوان منبع دو واحد درس بهداشت روانی کودکان استثنایی ،به مربیان ،کاردرمانگران و والدین
کمک میکند به نحو مؤثرتری به بهداشت روان و تربیت این کودکان بپردازند .کتاب در دوازده فصل به اهمیت توجه به بهداشت
روانی و اهداف بهداشت روانی در خانوادههای کودکان استثنایی ،ضرورت مشاورۀ ژنتیک و آزمایشهای پزشکی برای جلوگیری
از معلولیت پرداخته است .در پایان هر فصل راهبردهایی برای تأمین بهداشت روانی این کودکان ارائه شده است.
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 .17یکتاهخواه ،سرور [ ...و دیگران] .بیشفعالی از تعریف تا درمان .تهران :راشدين170 .1393 .ص وزیری.
مخاطب :معلم ،نيروي توانبخشی
گروه :طيف اتيسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :کمتوجهي ،اختاللها ،روانشناسي کودکان ،کودکان پرتحرک
چکیده :اختالل بيشفعالي نوعي نقص در تکامل سيستم اعصاب است که خود را با الگويي از کاهش در تداوم توجه و
تکانشگري بيش از حد سن و سطح تکامل کودک يا نوجوان نشان ميدهد .کتاب پيش رو پژوهشي کاربردي و عملي در راستاي
شناسايي و تشخيص اختالل نقص توجه در کودکان است .در فصلهاي کتاب راهکارهاي موثر و درمانهاي رواني  -اجتماعي
اين اختالل تشريح شده است.
 .18آرینفر ،نیره [ ...و دیگران] .تابآوری در کودکان :ویژه مادران ،چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر
آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ .اصفهان :نوشته48 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،والدین
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :جنبههای روانشناسی ،انعطافپذیری ،آموزش والدین
چکیده :تابآوردن و توانایی مقابله با شرایط دشوار و دادن پاسخ انعطافپذیر از جمله ویژگیهایی است که افراد باید آن را بیاموزند .کتاب
حاضر به بیان موضوع «تابآوری» در کودکان و نوجوانان میپردازد .به اولیا مالکهایی را برای تشخیص میزان تابآوری فرزندان ارائه
میدهد و راهکارهایی برای پرروش چنین فرزندانی پیشنهاد میکند؛ نویسنده برای افزایش تابآوری توصیه میکند اولیا حس مسئولیت
پذیری ،هم دردی ،قدرت تصمیمگیری و حل مسئله را در کودکان تقویت کنند.
 .19آرینفر ،نیره [ ...و دیگران] .تابآوری در کودکان :ویژ ه متخصصان ،چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در
برابر آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ .اصفهان :نوشته152 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :انعطافپذیری روانی ،رواندرمانی ،مشاوره
چکیده :تابآوری سازگاری موفقیتآمیز با شرایط ناگوار یا توانایی بازگشت به حالت روحی اولیه است .در این اثر ،پس از بیان مفهوم
تابآوری ،مداخالت و راهکارهای عملی در این زمینه ،و مراحل رسیدن به تابآوری بیان میشوند .ادامه این موضوع در کودکان و دربارۀ
مشکالت رفتاری آنان ،و نیز مدل تابآوری نقص توجه-بیشفعالی و راههای مداخله و پیشگیری از آن عرضه میشوند.
 .20آرینفر ،نیره [ ...و دیگران] .تابآوری در کودکان :ویژه مشاوران و مربیان ،چگونه کودکانی منعطف و مقاوم
در برابر آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ .اصفهان :نوشته80 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،مشاور
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :جنبههای روانشناسی ،اختالالت رفتاری ،آسیبشناسی
چکیده :تابآوردن و توانایی مقابله با شرایط دشوار و دادن پاسخ انعطافپذیر از جمله ویژگیهایی است که افراد باید آن را بیاموزند.
کتاب حاضر به بیان موضوع «تابآوری» و نقش عوامل فردی و محیطی -حمایتی و خطرساز مؤثر بر تابآوری در کودکان و نوجوانان،
شرایط تابآوری در مدرسه ،تابآوری هیجانی و اجتماعی در مدرسه ،گامهای افزایش قدرت تاب آوری ،و ویژگیهای محیط تابآور و
روشهای پرورش فرزندان تاب آور و در فصل آخر نیز مقیاسی برای سنجش میزان تابآوری جوانان به دست میدهد.

10
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

منابع آموزشی و
تربيتی
مکتوب

 .21آیشتات،کارل /الوی،باری .تربیتبدنی برای کودکان کمتوان ذهنی .رضا متقیانی تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان504 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :دیرآموز ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی
کلمات کليدي :تربیت بدنی ،کمتوان ذهنی ،بیماریهای کودکان
چکیده :موضوع تربیت بدنی برای کودکان کمتوان ذهنی در کشور ما تقریب ًا غریب مانده است .اثر حاضر در هفت
فصل و به طور تفصیلی به بررسی اختالالت و مشکالت کم توانی ذهنی ،فعالیتهای بدنی خاص ،اين كودكان ،عادی
سازی واجرای برنامههای تربیت بدنی ،و موضوع تربیت بدنی برای شیرخوارگان و نوپایان ،و کودکان پیش دبستانی و
دبستانی ،پرداخته است.
 .22میرحسینی ،راضیهالسادات /کارآمد ،سجاد .تقویت حافظه وتمرکز کودکان .تهران :آوای نور152 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :کودکان استثنایی ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :حافظه ،تمرکز حواس ،تمرینها
چکیده« :بازی درمانی» یکی از راههای تقویت حافظه در کودکان ،باالبردن تمرکز و آموزش راهبردهای شناختی و رفع پارهای
از مشکالت ناتواناییهای یادگیری است .در کتاب حاضر راهکارهای تقویت حافظه ،و تمرکز و هوش ،به شکل کاربردی و در
قالب تمرینهایی به صورت بازیهای مدادکاغذی و فعالیتهای حسی-حرکتی در اختیار درمانگران ،مربیان و والدین قرار گرفته
است تا به صورت انفرادی یا گروهی با دانشآموزان کار شود.
 .23سیمرود-کلیکمن ،مارگارت .کفایت اجتماعی :تیزهوش و عقب مانده ذهنی .سعید رضایی تهران :آوای نور.1393 .
216ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :تيزهوشان ،كم توان ،روانشناسي
چکیده :درمانگران بالینی ،متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی که برای حل مشکالت اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ
میگردند ،مخاطبان مجموعه کتابهای «کفایت اجتماعی» خواهند بود .نویسنده کوشیده است با آوردن نمونههای موردی،
کوششها و موفقیتهای کودکان تیزهوش و عقبماندۀ ذهنی را به تفصیل بیان کند و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب
از تواناییهای اجتماعی چنین کودکانی ارائه دهد.
 .24منس ،بئاتریس [ ...و دیگران] .چگونه حافظه شنیداری کودکان را تقویت کنیم؟ .زهرا عباسیاننیک .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان144 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :حافظه ،تمرین ،بازیهای فکری
چکیده :در بحثهای مربوط به آموزش ،موضوع "حافظه" اهمیت ویژهای دارد .کتاب حاضر میکوشد در سه فصل با تکیه بر
راهبردهای آموزشی در بازیهای جمعی به تقویت حافظه بپردازد .در فصل اول ،به اهمیت شنوایی و ارتباط آن با حافظۀ کوتاه
مدت ،در فصل دوم ،در عین ارائۀ بازیهای سادۀ فردی و گروهی ،چالشهایی برای تقویت تمرکز ،در فصل سوم نيز کارتهای
مورد نیاز تکالیف مؤثر بر بهبود حافظۀ شنوایی و بینایی ارائه شدهاند .در مجموع نویسنده  33تکلیف آموزشی برای تقویت حافظه
ارائه کرده است.
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 .25هابنر ،داون .چه میکنید وقتی خیلی نگران میشوید؟ .فرناز حائری تهران :گیسا84 .1393 .ص .خشتی.
مخاطب :والدین ،کودکان استثنایی ،مشاور
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :روانشناسی کودک ،اختاللهای اضطرابی ،ادبیات کودکان
چکیده :اگر نگرانیهای روزانه آنقدر بزرگ عمیق شوند که تقریب ًا به عامل ناراحتکننده هر روز تبدیل شوند ،میتوانند خطرناک
باشند .این کتاب حاوی مجموعهای از تکنیکهای رفتارشناختی است که والدین و فرزندان را برای برطرف کردن اضطراب
یاری میرساند.
 .26لینک ،جان .داستانهای اجتماعی برای آموزش مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی و خودمراقبتی به کودکان
طیف اتیسم و اختالالت وابسته .سعید صادقی .تهران :آوای نور112 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :کودکان استثنایی ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :داستانهای اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،اختاللهای رفتاری
چکیده :کودکان طیف اتیسم در رشد اجتماعی و کسب مهارتهای اجتماعی با مشکل مواجهاند .روش «استفاده از داستانهای
اجتماعی» برای آموزش مهارتها به کودکان ،در مبتالیان به این نقص بسیار کاربرد دارد .در این کتاب سعی شده است با استفاده
از داستانهای اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی ،اجتماعی و خودمراقبتی به کودکان آموخته شود .داستان اجتماعی توصیفی از
موقعیت اجتماعی معمول است که یا خود کودک مبتال نوشته و یا مربی آموزههای اخالقی در قالب این داستانها برای کودکان
قابل فهم و تعمیم داده میشوند.
 .27افشار ،فرامرز /آرین ،فهیمه .دانشآموزان دیرآموز و مشکالت آموزشی :همراه با روشهای ساده برای
آموزش خواندن ،نوشتن ،مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث کلی .تهران :آوای نور88 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
گروه :دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :آمادگی برای خواندن ،آموزش ریاضی ،اختاللهای توجهی
چکیده :گاهی بعضی نوآموزان ،در بدو ورود به مدرسه ،دیرآموز تشخیص داده میشوند .چنین کودکانی اگر در مدارس عادی و همراه با
دیگر دانش آموزان درس بخوانند ،به خاطر توجه ویژهای که نیاز دارند ،دچار مشکالت خاص میشوند .کتاب حاضر دانشآموزان دیرآموز
را معرفی میکند و چالشهای آموزش به آنها را برمیشمارد .سپس میکوشد راهکارهایی آموزشی برای چنین دانشآموزانی ارائه دهد.
 .28ایمونز ،پولی گادوین /اندرسون ،لیز مککندری .درک اختالالت عملکرد حسی در اختالالت طیف اتیسم،
بیشفعالی و نقص توجه ،ناتوانیهای یادگیری و اختالل دوقطبی .شهال رفیعی ،ندا ملکصادقی .تهران :شرکت
نشر فراروان168 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،طیف اتیسم ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی
کلمات کليدي :اختالالت رفتاری ،اختاللهای توجهی
چکیده :توانایی کودک در احساس ،درک و سازماندهی اطالعات حسی از محیط و بدن را "یکپارچگی حسی" گویند .این کتاب
میکوشد در زمینۀ رفتارها و عالئم مرتبط با اختالل عملکرد یکپارچگی حسی و مسائل حسی ،اطالعاتی به مخاطب بدهد و به طور خاص
بر اختالل اتیسم ،بیش فعالی ونقص توجه ،ناتوانیهای یادگیری ،و اختالل دوقطبی متمرکز است .در این کتاب ،برخی روشهای مدیریت
اختالل عملکرد حسی ،اهمیت شناسایی زودهنگام ،و روشها و مداخالت درمانی قابل اجرا در خانه و مدرسه به بحث گذاشته شدهاند.
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 .29فاگل ،پیتر [ ...و دیگران] .درمان شناختی -رفتاری کودکان ،نوجوانان و خانوادهها .پرویز شریفیدرآمدی [ ...و
دیگران] .تهران :آوای نور392 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :روانشناسی ،رویکرد درمانی ،رفتار
چکیده :درمان شناختی -رفتاری رویکردی درمانی است که بر اضطراب و افسردگی تأثیر بسیاری دارد و طبق ادعای نویسندۀ
این کتاب ،رویکرد مؤثری در درمان مشکالت روان شناسی محسوب میشود .کتاب حاضر کارورزان این رویکرد را که تجربههای
زیادی در کار دارند ،هدف قرار داده است .و برخي از عنوانهاي فصلهاي كتاب عبارتاند از :دانش از کودکان و بافت
زندگیشان؛ والدین و تحول کودک؛ مشکالت دوران کودکی؛ اتحاد درمانی؛ فعالیت مشارکتی؛ ساختاردهی فرایند درمانی؛ تسهیل
درک روانشناسانه؛ تسهیل تغییر .نویسنده در همۀ بخشها نمونههایی واقعی را مثال میزند و راهنماییهایی عملی ارائه میدهد.
 .30سی کندل ،فیلیپ .درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان .ابوالفضل فالحی [ ...و دیگران] .تهران :کتاب
ابرار240 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :اختاللهای رفتاری ،روشهای رواندرمانگری ،بهداشت روانی
چکیده :برنامههای اثربخش مدیریت رفتار باید بر نیاز کودکان و برنامهریزی و حل مسئله تأکید داشته باشند .در اثری که پیش
رو دارید ،آخرین تحقیقات و نیز جدیدترین روندهای درمان شناختی -رفتاری برای مبتالیان به اختالل کمبود توجه -بیشفعالی،
اختاللهای هیجانی و پرخاشگری معرفی و بررسی شده است.
 .31هاشمی ،مرضیه .درمان شناختی رفتاری :اختالالت خوردن در کودکان و نوجوانان .تهران :آوای نور128.1395.ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :توانبخشی ،بهداشت
کلمات کليدي :خوردنیها و آشامیدنیها ،اختاللهای رفتاری ،رواندرمانی ،پیشگیری
چکیده :اختالالت خوردن یکی از آشناترین و مزمنترین مشکالت روانشناختی است که در فرد عوارضی جدی پدید میآورد .کتاب
حاضر در هفت فصل ،درمان شناختی -رفتاری این اختالل را عرضه میکند .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 مشخصههای رشدی مرتبط با بیاشتهایی عصبی
و پر اشتهایی عصبی را توصیف کرده است .در ادامه نیز به نحوة تشخيص درمان اين بيماريها پرداخته است.
 .32راغب ،حجتاله .راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن :پایه اول ابتدایی (ساخت و هنجاریابی).
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان108 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :مواد درسي ،امالي فارسي ،راهنماي آموزشي
چکیده :کتاب حاضر شامل نتایج پژوهشی است در موضوع "آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایة اول ابتدایی" با استفاده از
جدول مشخصات آزمون یا جدول دوبعدی و گویههای شش خرده آزمون از کتاب فارسی .در این بررسی مباحثی مانند مراحل
معیارسازی ،روش انتخاب نمونه و نمرات هنجاری مطالعه شده و دفترچة ثبت پاسخها و نمرهگذاری گویههای آزمون پیشرفت
تحصیلی نوشتن نیز ضمیمه کتاب است.
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 .33ضرغامی ،فیروزه /شهریور ،زهرا .راهنمای آموزش بیماری برای نوجوانان اختالل خلقی دوقطبی .تهران :گیسا.
84 .1394ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،مشاور
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :روانشناسی شخصیت ،سالمتی ،اختاللهای رفتاری
چکیده :این کتاب براساس پژوهشهای علمی و به منظور تعليم نوجوانان مبتال به اختالل دوقطبی تدوین شده و دربارة
نشانههای این اختالل و علل شیوع و درمان به موقع آن توضیح داده شده است .همچنین راهکارهایی نیز برای بهبود کیفیت
زندگی نوجوانان مبتال ارائه شده است.
 .34هنرپروران ،نازنین [ ...و دیگران] .راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد .مشهد :امید
مهر328 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلمان /سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :رویکرد درمانی ،انعطافپذیری روانی
چکیده« :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» رویکردی درمانی است که از فرایندهای پذیرش ،تمرکز ذهنی ،تعهد و فرایندهای
رفتاری به منظور ایجاد انعطافپذیری روانی استفاده میکند .فصلهای دوم تا یازدهم کتاب مبانی فلسفی و نظری ،رابطۀ درمانی،
فنون و راهبردها و برخی جنبههای فنی و تخصصی اجرای این رویکرد را شرح میدهند .دو فصل سیزدهم و چهاردهم نیز برای
درمانگران تازه کار رهنمودهایی دارد.
 .35ویلمشورتس ،لیندا /بورو ،آلن .راهنمای کامل تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان خاص در سیزده طبقهی
ناتوانی .یوسف اردبیلی .تهران :بعثت266 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،والدین
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری ،بهداشت
کلمات کليدي :تعلیم و تربیت ،کمتوان ذهنی ،اختالالت رفتاری
چکیده :گروهی از کودکان دچار ناتوانیهای خاصی هستند و به توجه ویژه نیازمندند .کتاب حاضر در پنج بخش به کمک
معلمان و والدین چنین کودکانی میآید .انواع ناتوانیهایی که کودک را مشمول دریافت خدمات خاص میسازند ،سنجش و
اندازهگیری ناتواناييها ،انواع مداخلۀ موفق و کنشهای اجرایی و قوانین و مقررات تعلیم و تربیت خاص و خدمات مربوط به اين
گونه كودكان از جمله مباحث اين كتاب هستند.
 .36رید ،رابرت /جانسون ،ژوزف .راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه ،پیشفعالی .شاهرخ امیری .تبریز:
فروزش416 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :اختاللهای توجهی ،آموزش و پرورش ،بیشفعال
چکیده :کودکان دچار اختالل نقص توجه-بیش فعالی حدود  5تا  7درصد از جمعیت دانشآموزان را تشکیل میدهند و کتاب
حاضر میکوشد اطالعاتی برای افراد درگیر با چنین کودکانی فراهم کند .كتاب به موضوعهايي نظير روندهای ارزیابی اختالل
نقص توجه -بیشفعالی ،چگونگی سرویسدهی به کودکان در مدارس ،والدین و مشکالت آنها در برخورد با کودک بیشفعال
تجویز دارو براي كودكان بيش فعال ميپردازد.
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 .37برانچ ،رنا /ویلسون ،راب .کتابهای دامیز ،کاربردی و سودمند :رفتار درمانی شناختی کتاب تمرین .مهدی
قراچهداغی .تهران :آوند دانش206 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :تمرینها ،راهنمای آموزشی ،رواندرمانی
چکیده" :رفتارشناسی" درمانی نوعی رواندرمانی است که اثربخشی آن در درمان افسردگی و اضطراب ثابت شدهاست .نویسندۀ کتاب
حاضر میکوشد ،ابزاری در اختیار مخاطب قراردهد تا به کمک آن بتواند بر ناراحتیهای روانی غلبه کند .این کتاب شامل مجموعهای
ت که در جلسات رفتاردرمانی شناختی به بیماران داده میشوند .در بخش اول کتاب اصول اولیه طرح و در بخش دوم موضوع
تمرین اس 
از میان بردن مشکالت 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 کمک میکند باورهای پایاتری پیداکند و در صورت بازگشت بیماری ،از آموختهها کمک گیرد.
 .38تبریزی ،علیرضا .رفتار درمانی :روشهایی برای تغییر سریع رفتار کودکان11-4ساله ..تهران :شرکت نشر
فراروان152 .1393 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مشاور ،والدین
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،مشکالت ویژه یادگیری ،ديرآموز
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :آموزش و پرورش ،کودکان استثنايي
چکیده :در زندگي ماشيني امروز همگام با تغيير روشهاي زندگي ،والدين نيز ميخواهند از روشهاي نو براي تربيت فرزندان
خود استفاده کنند .کتاب حاضر دربردارنده راهکارهاي عملي براي پرورش صحيح کودکان است .اصل کلي تربيتي در اين اثر
کاربرد تنبيه و تشويق بوده که براي کودکاني که در اين مقطع سني اند راهبردي مناسب است .در مباحث کتاب عادات نادرست
و درست کودکان بررسي شده و توصيههاي عملي و نظري بر اساس رويکرد رفتار درماني به والدين ارائه شده است.
 .39شریفی درآمدی ،پرویز .روانشناسی و آموزش افراد استثنایی :رویکرد شخصمحور در تشخیص ،مداخله
و درمان افراد با نیازهای خاص .تهران :آوای نور496 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :جنبههای روانشناسی ،روشهای رواندرمانگری ،روانشناسی
چکیده :تشخیص ،آموزش و توانبخشی افراد استثنایی به آموزشها و مهارتهایی نیاز دارد .نویسندۀ کتاب حاضر کوشیده است
اطالعات اساسی مورد نیاز را برای کمک به اهل فن در مسائل توانبخشی استثنایی در این کتاب گردآورد .رویکرد این کتاب
درمان به شیوۀ شخص محور است که مهمترین حیطههای مورد توجه آن عبارتاند از :مدیریت خود ،مهارتهای اجتماعی،
شرکت در جامعه و امنیت« .انواع اختاللهای ارتباطی ،ناتوانی یادگیری ،عقب ماندگی ذهنی ،اختاللهای رفتاری هیجانی،
آسیبهای شنوایی ،بینایی و جسمی ،اختاللهای طیف اتیسم و ناتوانیهای شدید چندگانه» از دیگر موضوعات این کتاب هستند.
 .40همتیعلمدارلو ،قربان /شجاعی ،ستاره .روشهای تدریس برای دانشآموزان بانیازهای ویژه . .تهران :آوای
نور336 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،طیف اتیسم ،مشکالت ویژه
یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :سازندهگرایی ،آموزشگرایی ،معلممحور ،کودکان استثناییمحور
چکیده :نویسندة این کتاب به معرفی و نقد نظریههای سازندهگرایی و آموزشگرایی ،و روشهای تدریس معلممحور و کودکان
استثناییمحور پرداخت ه است و نیز انواع روشهای تدریس به دانشآموزان دارای نیازهای ویژه را شرح میدهد .این دانشآموزان عبارتاند
از دانشآموزان دارای نارسایی یادگیری ویژه ،اختالل نارسایی توجه-بیشفعالی ،اختاللهای هیجانی-رفتاری ،اختاللهای ارتباطی ،آسیب
شنوایی ،آسیب بینایی ،اختاللهای طیف اتیسم ،ناتوانیهای چندگانه و آسیبهای جسمی ،و نیز دانشآموزان تیز هوش و با استعداد.
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 .41کالیوا ،افروسینی .رویکردهای آموزشی و درمانی کودکان دارای اتیسم .علیاکبر ابراهیمی .اصفهان :نوشته.
200 .1395ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی ،پرورشی مشاوره و مددکاری ،بهداشت
کلمات کليدي :اختالالت رفتاری ،رویکرد درمانی
چکیده :اختالل طیف اتیسم یکی از انواع اختالالت عصبی -رشدی است که در عملکرد شخصی ،اجتماعی ،تحصیلی یا شغلی
مشکالتی را ایجاد میکند .شناسایی زودهنگام و مداخلۀ بههنگام از مؤثرترین راهها برای آموزش ،توانبخشی و بازتوانی این
کودکان است.کتاب حاضر مجموعهای است از رویکردهای آموزشی و درمانی کودکان دچار اتیسم تا بتواند مؤثرترین رویکردهای
مداخله در این حوزه را با نقادی علمی و فراهم آوردن شواهد مربوط ،به طور مشروح ارائه کند.
 .42آتشنما ،سمیرا .زنگ ورزش ،مناسب برایافراد با نیازهای خاص (ویژه معلمان و مربیان ورزش) .زنجان:
سطر و قلم154 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،جسمی حرکتی ،کم توان ذهنی
موضوع :تربیت بدنی
کلمات کليدي :تربیت بدنی ،راهنمای معلم ،مدارس استثنایی
چکیده :دانش آموزان دارای نیازهای ویژه نیز باید در میدانهای ورزشی حضور یابند .کتاب حاضر در زمینۀ ورزش دانشآموزان
با نیازهای خاص نگاشته شده است .در ابتدای کتاب مفاهیم مربوط تعریف شدهاند .سپس موضوع تربیت بدنی این دانشآموزان
شامل طبقهبندی و معرفی ،صفات و وظایف معلمان آنان ،نقش بازیهای بومی و محلی بر مهارتبخشی به آنان ،و فعالیتهای
قابل اجرا در ساعت ورزش برای تقویت مهارتهای حسی -حرکتی و دانشآموزان کمتوان ذهنی و نیز اتیسم ،آسیبدیدۀ بینایی،
شنوایی و جسمی -حرکتی شرح داده شدهاند.
 .43دانیل ،بریجید /ویسل ،سالی .سنجش و تقویت تابآوری کودکان آسیبپذیر :سالهای آغازین کودکی.
بهرام جوکار [ ...و دیگران] .تهران :دانژه152 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :انعطافپذیری روانی ،آسیبشناسی اجتماعی ،روابط اجتماعی ،کمتوان ذهنی
چکیده" :تابآوری" نوعی سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است .کتاب حاضر دربارۀ حوزههای تابآوری و عوامل
مرتبط با آن در سالهای آغازین کودکی توضیح میدهد .فصلهاي كتاب به احساس امنیت و کیفیت دلبستگی ،روابط کودک
با همساالن ،والدین و مراقبان ،شایستگیهای اجتماعی و هیجانی ،روشهای عملی تقویت تابآوری و راهبردهای مداخلهای با
ذکر موردپژوهی دو کودک سه و چهار ساله اختصاص یافتهاند.
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 .44رضایی ،سعید .شناخت اجتماعی و اختالل اتیسم .تهران :آوای نور208 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری ،بهداشت
کلمات کليدي :اختاللهای توجهی ،تقویت توجه ،جنبههای روانشناسی
چکیده :دانش و آگاهی انسان دربارۀ دنیای اجتماعی و شناخت احساسات و اعمال دیگران و ایجاد روابط سازگارانه با آنها "شناخت
اجتماعی" نامیده میشود .کودکان دارای رشد عادی توانایی برقراری مهارتهای شناختی .اجتماعی را کسب میکنند ،اما کودکان دچار
اتیسم قادر به این مهم نیستند .کتاب حاضر میکوشد در  17فصل اطالعاتی دراین باره به مخاطبان بدهد" .یادگیری اجتماعی شناخت
اجتماعی و رشد این شناخت" ،اولین فصلهای کتاب هستند .در فصلهای بعد موضوع «کفایت اجتماعی و کوری ذهن»،نظريههاي
«وانمودسازی ،تقلید و همنوایی ،توجه مشترک ،انسجام مرکزی ،نرونهای آینهای ،کارکردهای اجرای و یکپارچهسازی حسی» و انواع
هیجان ها از جمله مباحث كتاب هستند.
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 .45نوروزی ،رضاعلی [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی :کودک اجتماعی .اصفهان :یار مانا.
80 .1394ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،روابط اجتماعی
چکیده :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 آنکه زمینة آن فراهم باشد .در این کتاب مجموعهای از بازیها طراحی و ارائه شده است که میتوان از آنها در
پرورش ابعاد مختلف هوش که به رشد مهارتهای اجتماعی کودک کمک میکند ،بهره گرفت .در هر بخش عالوه بر معرفی
بازی و ماهیت و کارکرد آن ،شیوه اجرا و ابزارهای الزم نیز درج شده است.
 .46نوروزی ،رضاعلی [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی :کودک خوش بین .اصفهان :یار مانا.
80 .1394ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،خودآگاهی
چکیده" :خوشبینی" به معنای توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت ،حتی در صورت بروز بدبختی
و احساسات منفی است .کتاب پیش رو حاوی بازیهایی است که به تقویت و رشد این مهارت در کودکان کمک میکند .برای
هر بازی ،عالوه بر شرح ماهیت و ابزارهای الزم ،اهداف اصلی و فرعی و فعالیتهای تکمیلی نیز در نظر گرفته شده است.
 .47محسنی ،آسیه [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی :کودک سازگار .اصفهان :یار مانا.1394 .
80ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،روابط بینفردی
چکیده :ضریب هوشی باال از طریق وراثت به انسان منتقل میشود و در صورتی که شرایط آن مهیا شود تا پانزده سالگی قابل توسعه
است؛ در حالی که هوش هیجانی اکتسابی بوده و تا آخر عمر قابل پرورش است .در این اثر مجموعه فعالیتهایی معرفی شده است که
میتواند به رشد مهارت سازگاری در برابر یک تکانه یا محرک بیرونی یا کاهش آن ،بدون رویارویی فعال با فشار کمک کند.
 .48عابدی درچه ،منیره [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی :کودک مستقل .اصفهان :یار مانا.
80 .1394ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،روانشناسی کودک
چکیده :هوش به عنوان یکی از عوامل مهم در یادگیری و سازش انسان با محیط ،همواره مرکز توجه روانشناسان و فعاالن
عرصة تعلیم و تربیت بوده است .در این کتاب بازیهای گروهی و آموزشی که به تقویت استقالل در کودکان میانجامد معرفی
شده است .کودکان طی بازیها ،توانایی هدایت افکار و اعمال خود در تعامالت اجتماعی را فرامیگیرند.
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 .49صانعی ،مریم [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی :کودک منعطف .اصفهان :یار مانا.1394 .
80ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :توانبخشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،تعامل اجتماعی
چکیده :هوش هیجانی قسمتی از هوش است که اهمیت زیادی در روابط اجتماعی دارد و این موضوع بیشتر در تربیت کودک
اهمیت پیدا میکند .فعالیتها و بازیهایی که در این کتاب معرفی شده است ،مهارت سازگار کردن افکار و رفتار با تغییرات محیط
و موقعیتها را به کودکان آموزش میدهد .ذیل عنوان هر بازی ،نحوه اجرای آن و وسایل ضروری برای انجام آن درج شده است.
 .50محسنی ،آسیه [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی :کودک واقع گرا .اصفهان :یار مانا.1394 .
80ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،روانشناسی کودک
چکیده :بازی یکی از بهترین بسترها برای یادگیری مهارتهای زندگی است و با این روش میتوان به نتایج شگرفی در پرورش
هوش هیجانی کودکان دست یافت .در این کتاب بازیهایی معرفی شده است که به ایجاد و رشد توانایی واقعگرایی در کودکان
کمک میکند .این مهارت به معنای سنجش و هماهنگی است بین آنچه که به طور هیجانی تجربه شده است و آنچه به چیزی
که به طور واقعی وجود دارد.
 .51صانعی ،مریم [ ...و دیگران] .هوش هیجانی :شهربازی هوش هیجانی:کودک خالق .اصفهان :یار مانا.1394 .
80ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کار گروهی ،مواد و روشهای آموزشی ،آفرینندگی
چکیده :با پرورش هوش هیجانی در دوران کودکی ،میتوان در آینده انسانهایی با قابلیتهای فردی و اجتماعی باال به جامعه
تحویل داد که در زندگی خود از موفقیتهای چشمگیری برخوردار باشند .در کتاب پیش رو بازیهایی معرفی شده است که به
ایجاد و رشد مهارت خالقیت در کودکان کمک میکند.
 .52لندرث ،گریلی /براتون ،سو .فرزندپروری :تربیت و درمان مشکالت رفتاری کودکان از طریق بازی با استفاده از
روشهای بازیدرمانی مبتنی بر رابطه والد-فرزند .الهه آقایی [ ...و دیگران] .تهران :دانژه128 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،والدین
گروه :آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،دیرآموز ،مشکالت ویژه یادگیری ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :بازیهای آموزشی ،کاردرمانی ،اختاللهای رفتاری ،آموزش والدین
چکیده" :بازی درمانی والدینی" روشی است که والدین به درمانگرانی برای کودکان خود تبدیل شوند .کتاب حاضر که والدین و بازیدرمانگران
را هدف قرارداده ،در فصل اول مبانی نظری و سابقۀ بازی درمانی ،بازی درمانی کودک محور و و والدینی را توضیح میدهد .دو فصل بعد ،مدل
 10جلسهای درمان مبتنی بر رابطۀ والد-فرزند ،و برنامۀ  10روزۀ چگونگی اجرای برنامۀ عملی بازی با کودک اختصاص دارند.
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.53جنستن ،جیلآ /رمن ،ملی .فعالیتهای ادراکی -حرکتی برای کودکان :یک مالک راهنمای پایهای برای ایجاد
مهارتهای جسمانی و شناختی .کیانوش شریفی آذر .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب320 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،مشکالت ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی
کلمات کليدي :یادگیری ،فعالیتهای فوق برنامه ،راهنمای تدریس
چکیده :كتاب حاضر براي آشنایی با تمرینات مربوط به رشد و اصالح آنها به عنوان روشهای عملی و کاربردی برای برطرف
کردن ضعفها و مشکالت حرکتی کودکان و نوجوانان 212 ،تمرین ادراکی-حرکتی متنوع با ذکر اهداف مربوطه ارائه كرده است
که به رفع بسیاری از مشکالت حرکتی و آموزشی کمک میکنند .همچنين کتاب حاوي  200فعالیت ایستگاهی بسیار ساده و
قابل اجرا ،برای استفاده در آزمایشگاه یادگیری ادراکی-حرکتی است.
ل زارعیزوارکی،
 .54اسپاروهاک ،آنی /هیلد ،یسانی .فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه .اسماعی 
الهه والیتی .تهران :آوای نور192 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :فناوری اطالعات و ارتباطات ،مطالعۀ موردی
چکیده« :گروههای دانشآموزان با نیازهای ویژه" ،شامل دانشآموزان تیزهوش ،کمتوان ذهنی ،مشکالت شنوایی ،مشکالت
بینایی ،مشکالت تکلم ،اختالالت یادگیری ،اختالالت رفتاری ،اختالالت حرکتی ،و افراد دارای بیماریهای صعبالعالج
میشوند .در سه فصل اول کتاب ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس درس ،انواع سختافزارهای مورد نیاز در آموزش
ویژه ،و مزایا و نحوۀ کار با تختۀ هوشمند شرح داده شده است .در سه فصل بعد نيز گروههای گوناگون دانشآموزان دارای
نیازهای ویژۀ آموزشی و و منابع فناوریهای کمکی مربوط به هر یک از گروهها معرفی شدهاند.
 .55کول ،دیمتریالورینانیس .فناوری وارتباطات آموزشی :مسائل ونوآوریها ،فناوری برای دانشآموزان دارای
اختالالت طیف اتیسم .اسماعیل زارعیزوارکی [ ...و دیگران] .تهران :آوای نور216 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،سایر کارشناسان
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :اختاللهای رفتاری ،راهنمای آموزشی ،تکنولوژی آموزشی
چکیده :اختالل اتیسم نوعی اختالل پیچیده در رشد است که مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد را محدود میسازد .یکی از
مهمترین فناوریهای کمکی در آموزش کودکان و دانشآموزان دچار این اختالل فناوریهای اطالعات و ارتباطات است که در
برقراری ارتباط و تعامل بیشتر به آنها کمک میکند .کتاب حاضر مسائل و نوآوریهای فناوری برای دانشآموزان طیف اتیسم
را معرفی و تبیین کرده و به ویژگیهای دانشآموزان مبتال به اختالالت طیف اتیسم راهبردهای آموزشی و حمایتی ،مسائل و
چالشهای خانوادگی ،حمایت و پشتیبانی بصری مبتنی بر فناوری پرداخته است.
 .56پاول ،ترهور .باشگاه مغز :کار و تمرین توانبخشی مغزی .مهدی شریفالحسینی .تهران :مهرسا /مهر و ماه نو.
240 .1395ص .رحلی.
مخاطب :معلم نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،طیف اتیسم ،مشکالت ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :توانبخشی ،بیماریها
چکیده :سلولهای مغز ،برخالف بیشتر سلولهای بدن ،پس از تخریب نمیتوانند دوباره تولید شوند .اما مغز میتواند با بازیابی
خود ،عملکرد از دسترفتهاش را دوباره پیدا کند .برنامههای بازتوانی با شکلدادن راههای جایگزین ،اثرات زیانبار آسیب مغزی
را به حداقل میرسانند .کتاب حاضر شامل مجموعهای از تمرینهای ارتقادهندۀ مغز است که به اعتبار قابل قبول دست یافتهاند.
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 .57انوری ،مریم .کاربردعوامل موسیقیایی در تربیت شنوایی کودک کمشنوا .بجنورد :درج سخن124 .1394 .ص.
وزیری.
مخاطب :کودکان استثنایی ،معلم
گروه :آسیب دیده شنوایی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :موسیقی
چکیده :کودک کمشنوا در مسیر رشد از نظر ذهنی و جسمی تواناتر میشود .در پی این توانایی او می تواند با جهان اطراف
ارتباط بیشتری برقرار کند .کتاب حاضر به والدین و مراقبان چنین کودکی کمک میکند عناصر موسیقایی موجود در زندگی
روزمره را شناسایی کند تا بتواند کودک کمشنوا را یاری دهد از ویژگیهای موسیقایی اشیای آشنای اطراف مثل زنگ تلفن،
تقتق پاشنۀ کفش ،صدای باد و بههم خوردن پنجره باخبر شود.
 .58داوسون ،پگ/کوئیر ،ریچارد .کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان راهنمای سنجش و مداخله .علی
اکبر ابراهیمی [ ...و دیگران] .اصفهان نوشته314 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،والدین ،مشاور
گروه :جسمی حرکتی ،مشکالت ویژه یادگیری ،اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :روانشناسی کودک ،اختاللها ،بیشفعالی
چکیده :کارکردهای اجرایی یک مفهوم عصب -روانشناختی است که به فرایندهای سطح باال برای برنامهریزی و فعالیت
هدفمند اشاره دارد .در این کتاب مداخلهها و راهکارهایی ارائه شده که به کودکان کمک میکند به عملکرد و پیشرفت حداکثری
برسند .همچنین روشهای دستیابی به موفقیت در تحصیل و اجتماع برای کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه ،بیشفعالی
و اختاللهای فراگیر رشد ارائه شده است.
 .59خاکپور مروستی ،طاهره .کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان :گزیده تجارب و خاطرات سی سال
خدمت .تهران :جاجرمی88 .1393 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :مراحل رشد و تحول ،روانشناسی کودک
چکیده :اختاللهای رفتاری بر طیف گستردهای از مشکالت گوناگون همچون اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری ،ضعف تمرکز
و همانند آن داللت میکند .این کتاب دربردارندۀ مجموعه اطالعاتی است که بر اساس تجربههای شخصی و ارتباط مستقیم با
کودکان دارای اختالل بدست آمده و راهکارهای عملی برای بهترین برخورد با موقعیتهای مرتبط را ارائه میکند.
 .60فرامرزی ،محمد /سجادی ،نرگسسادات .کتاب کار ریاضی دوم دبستان نیازهای ویژه(ذهنی) .گرگان :ریحانی
گرگان134 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :کودکان استثنایی
گروه :کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :کمتوان ذهنی ،آموزش ریاضی
چکیده :دانشآموزان کم توان و دارای نیازهای ویژه ،به منظور یادگيری بهتر درسها ،به کتابهایی متفاوت از کتابهای
دانشآموزان عادی نیاز دارند .کتاب حاضر در واقع کتاب کار ریاضی پایۀ دوم دبستان برای دانشآموزان دچار اختالل ذهنی
است .تمرینهای آن در راستای ترغیب کودک به فکر کردن و توانمندشدن او در حل مسئله طراحی شدهاند و تصویرهای آن
بهخصوص کودکان استثنایی کم توان ذهنی را جذب و جلب کند.
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 .61بذرافشان ،صابره [ ...و دیگران] .کتابهای مناسبسازیشده ابزاری برای بهبود امال در کودکان آسیبدیده
شنوایی . .تهران :ناریا108 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
گروه :آسیب دیده شنوایی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :اختاللهای توجهی ،نوشتن ،امالی فارسی
چکیده :درس امال برای کودکان آسیبدیدۀ شنوایی از جمله درسهای پراهمیتی است که آنها غالب ًا ،حتی در پایههای باالی تحصیلی،
در آن با مشکل روبهرو هستند .ارائۀ متون خواندنی برای این دسته از کودکان ،تنها راه بهبود گنجینۀ واژگان و بهتر شدن مهارت آنها
عنوان شده است .کتاب حاضر که در سه فصل تنظیم شده است ،ویژگیهای چنین کودکانی را برمیشمارد ،.آسیبهای شنوایی را
طبقهبندیمیکند ،.انواع افت شنوایی را توضیح میدهد و در پايان نيز راهکارهایی ارائه ميدهد.
 .62سیمرود-کلیکمن ،مارگارت .کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان .سعید رضایی .تهران :آوای نور168 .1393 .ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری ،بهداشت
کلمات کليدي :مهارتهای اجتماعي ،روابط بين فردي ،روان شناسي تحولی
چکیده :درمانگران بالینی ،متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی که برای حل مشکالت اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ
میگردند ،مخاطبان این کتاب خواهند بود .نویسنده کوشیده است با آوردن نمونههای موردی ،کوششها و موفقیتهای کودکان
دچار انواع اختالل را به تفصیل توضیح دهد و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب از تواناییهای اجتماعی سنین گوناگون
ارائه دهد .کتاب با بحث نظریههای توانایی اجتماعی شروع میشود و با موضوع روند تحولی کودکان در مراحل رشد ادامهمییابد.
نویسنده معتقد است ،محیط در کنار وراثت ،در رشد و اکتساب مهارتهای اجتماعی نقش مهمی دارد.
 .63ام پالمر ،دبورا .کمک به کودکان برای بهبود مهارتهای ارتباطی .فهیمه آرین  /حمداهلل عبدالملکی .تهران
آواينور192 .1393 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،مشاور
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی،کمتوان ذهنی ،جسمی حرکتی ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :گفتار درماني ،روانشناسي ،بازي درماني
چکیده :برقراري ارتباط فرايند بسيار پيچيدهاي است و هر يک از ما ميتوانيم مهارتها و تواناييهاي الزم براي ايجاد تعامالت
اجتماعي موفق را بياموزيم .اين کتاب براي کمک به ايجاد ارتباط کودکان و در نتيجه ،تقويت بهزيستي احساسي و اجتماعي و
نيز تابآوري آنان ،مجموعهاي از ايدهها را براي بازيها و فعاليتهاي آنان پيشنهاد ميدهد.
 .64هارویتز ،لینجی /روست ،سیسیل .کمک به کودکان بیشفعال :ویژه والدین و درمانگران .شهال رفیعی [ ...و
دیگران] .تهران :شرکت نشر فراروان168 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،والدین
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :بیشفعال ،کاردرمانی ،تقویت توجه
چکیده :الزم است والدین کودکان بیش فعال اطالعاتی دربارۀ این اختالل و چگونگی مواجهه با فرد مبتال داشته باشند .نویسندۀ
این کتاب کوشیده است نه یک مجموعه دستورالعمل ،بلکه مجموعهای از نکتههاي علمی مفید برای کمک به روند پردازش تحریک
کودک بیش فعال ارائه دهد .والدین و درمانگران در اين کتاب با عمدی یا ارادی بودن رفتار چنین کودکی ،حس یکپارچگی و مراحل
و ارزیابی آن ،انواع بیش فعالی و مشکالت مربوط به خواب یا تغذیه در بیش فعالی عملكرد مغز در اعمال کودک بیش فعال و نحوة
رویارویی .درمان یکپارچگی حسی آشنا ميشود.
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 .65الکشین ،استفانی [ ...و دیگران] .کمک به کودکان دارای اختالالت طیف در خودماندگی .باقر غباریبناب [ ...و
دیگران] .تهران :دانژه344 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان ،والدین
گروه :طیف اتیسم
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :کاردرمانی ،مهارتهای ارتباطی ،راهنمایی حرفهای
چکیده :کودکان دچار اختالل درخودماندگی در حوزههای ارتباطی ،زبانبیانی ،مهارتهای اجتماعی و رفتار سازشی نقصان
آشکاری از خود نشان میدهند .والدین و خواهران و برادران چنین کودکانی نیز استرس زیادی را تحمل میکنند .کتاب حاضر
در مقدمه ویژگیهای چنین کودکانی را بررسی میکند .سپس در ادامه به چالشهای زندگی با این کودکان .آموزش مهارتهای
جدید برای هدایت کودک دچار درخودماندگی در راستای رسیدن به استقالل فردی ،روشهای مقابلهای مؤثر در شرایط
اضطراری و ابزارهایی برای سنجش اثربخشی درمانهای مناسب این کودکان ميپردازد.
 .66سیمرود-کلیکمن ،مارگارت .کفایت اجتماعی :کودکان با ناتوانیهای یادگیری .سعید رضایی .تهران :آوای نور.
120 .1393ص .رقعی.
مخاطب :کودکان استثنایی ،معلم ،والدین
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :آموزش والدین ،آسیبشناسی ،اختاللهای شخصیتی
چکیده :درمانگران بالینی ،متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی که برای حل مشکالت اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ
می گردند ،مخاطبان کتابهای این مجموعه خواهند بود .در کتاب حاضر ،نویسنده کوشیده است با آوردن نمونههای موردی،
کوششها و موفقیتهای کودکان دچار اختالل یادگیری را به تفصیل توضیح دهد و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب
اازتواناییهای اجتماعی سنین گوناگون ارائه دهد.
 .67مؤسسه اوتیکن .کودکان کمشنوا :راهنمای والدین و معلمان .گیتا موللی .تهران :دانژه192 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :کودکان استثنایی ،معلم ،نیروی توانبخشی ،والدین
گروه :آسیب دیده شنوایی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :شنیدن ،راهنمای معلم ،آموزش والدین
چکیده :درک گفتار برای کودک دچار کمشنوایی مشکل است .برای رفع آن میتوان از سمعک کمک گرفت تا کودک برای
رشد شنوایی ،زبان و مهارتهای یادگیری به گفتار دسترسی یابد .کتاب حاضر راهنمای کاملی است دربارۀ دستگاه «اف ام» یا
همان سمعک .در فصل اول دستگاه معرفی میشود و در فصل بعد راهنمای استفاده از آن میآید .در فصلهای بعدي راهنماهايي
براي معلمان ،والدین خود کودک گنجانده شده است.
 .68سیمرود-کلیکمن ،مارگارت .کفایت اجتماعی :کودکان مبتالبه بیماریهای حاد و مزمن .سعید رضایی .تهران :آوای
نور152 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری ،بهداشت
کلمات کليدي :بیماریهای کودکان ،مهارتهای اجتماعی ،روابط بینفردی
چکیده :افراد درگیر درمان و توانبخشی کودکان دچار بیماریهای حاد و مزمن مخاطبان این کتاب محسوب ميشوند .نویسنده
کوشیده است کفایت اجتماعی کودکان دچار بیماریهای حاد و مزمن را بررسی کند .در فصل اول کتاب بحث کفایت اجتماعی
و بیماریهای مزمن (دیابت ،آسم،فیبروز کیسهای و حملههای تشنجی) در کودکان ،در فصل دوم بیماریهای اکتسابی (سرطان
و ضربههای مغزی) و در فصل سوم بیماریهای ژنتیکی (سندروم ویلیامز ،نروفیبروماتوز ،توبروس اسکاروزیس ،سندروم ترنر،
سندروم  Xشکننده و فنیل کتونوریا) بررسی شدهاند.
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 .69لینگ ،دانیل .گفتار در کودکان کمشنوا نظریه و عمل .سایه طاهباز .تهران :گیسا476 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده شنوایی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :روشهای آموزش ،کاردرمانی
چکیده" :کم شنوایی" دسترسی مغز به محرکهای شنیداری را دشوار می کند و فرد را در کسب مهارتهای گفتاری با مشکل
روبه رو میکند .در کتاب حاضر رویکردی معرفی میشود که بر مدل اکتساب گفتار متمرکزشده و دیدگاههای سنتی در زمینۀ
آموزش گفتار را با دانش روز یکپارچه کرده است .در این کتاب ،بر استفاده از شنوایی ،فناوریهای نوظهور و چگونگی کاربرد
آنها برای کودکان کم شنوا تأکید شده است.
 .70فرهبد،مژگان /پیشیاره،ابراهیم .مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان با نیازهای ویژه .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان132 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی
کلمات کليدي :اختالالت رفتاری ،کنشپریشی ،کاردرمانی
چکیده« :یکپارچگی حسی» روندی است که طی آن مغز تجربههای حسی متفاوت ،از جمله بینایی ،شنوایی ،بویایی ،المسه،
حرکت ،آگاهی بدنی و جا به جایی نقطۀ ثقل بدن را تفسیر و سازماندهی میکند .دورۀ سه تا هفت سالگی مهمترین مرحله برای
شکلگیری یکپارچگی حسی است هر گونه اختالل در جریان رشد و تکامل یکپارچگی حسی سبب برخی اختالالت رفتاری
میشود که روشهای درمان فردی و جمعی و درمان این بیماریها از طریق کار -درمانی و بازی در این کتاب معرفي شدهاند.
 .71تبرایی ،اعظم(اقتباسی) .مجموعه قصههای شیرین جنگل .بهنام قشقایی .تهران :رایحه قلم144 .1393 .ص .خشتی.
مخاطب :کودکان استثنایی
گروه :داستان
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :ادبیات کودکان ،تعامل اجتماعی
ن که در میان
چکیده :کتاب پیش رو دربردارندة  12داستان کوتاه و پندآموز برای کودکان است .طی رویدادهای هر داستا 
حیوانات جنگل رخ میدهد ،نونهاالن با اتفاقهای عبرتآموز آشنا میشوند و در پایان هر قصه نکتههای اخالقی چون کمک به
همنوع ،مهربانی و گذشت را فرا میگیرند.
 .72محمودپور ،آزیتا .مجموعه کامل آموزش مهارتهای پیش از دبستان .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
180 .1394ص .رحلی.
مخاطب :کودکان استثنایی
گروه :مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :راهنمای آموزشی ،آموزش پیشدبستانی ،مهارتهای آموزشی ،تمرینها
چکیده :کودکان در سنین قبل از دبستان باید مهارتهایی را آموزش ببینند که پیش نیاز مهارتهای تحصیلی آنان را محسوب
ميشوند .کتاب حاضر ،ضمن برشمردن مهارتهای فراگیری رنگها ،آموزش شکلها ،یادگیری جهتها ،مفاهیم اساسی،
تشخیص مکانها ،شناخت مشاغل ،شناخت وسایل نقلیه ،زمانها ،فصلها ،روزهای هفته و شناخت اعضای بدن ،با ارائۀ
تمرینهای بسیار میکوشد ،مهارتهای الزم را به کودکان آموزش دهد و در عین بازی و سرگرمی ،آموزش مفید نیز انجام دهد.
بعضی از تمرینها عبارتاند از :پیداکردن تفاوتها و شباهتها ،وصل کردن نقطهچینها ،وصل کردن عدد به شکل مربوط،
کاملکردن شکل و مرتبکردن اعداد.
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منابع آموزشی و
تربيتی
مکتوب

 .73ارسکین ،کاترین .مرغ مقلد .کیوان عبیدیآشتیانی .تهران :افق208 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :کودکان استثنایی
گروه :داستان
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :ادبیات بینالملل ،ادبیات نوجوانان ،بیماریها
چکیده :کتاب حاضر داستان دختری است به نام «کیتلین» که به بیماری آسپرگر(اتیسم خفیف) مبتالست.در طول داستان
وقایع روزمرة مدرسه از نگاه این کودکان استثنایی خاص مرور میشود و هدف عمدة آن آشناکردن مخاطبان با شرایط روحی و
جسمی این قبیل افراد است.
 .74محمدی ،عزیز [ ...و دیگران] .مفاهیم ،فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در کودکان .اردبیل :نایاب.1395 .
154ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،تربیت بدنی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :روانشناسی کودک ،نظریه رشد
چکیده :تغییرات منظمی که در طول زمان در فرایند دانستن ،فهمیدن ،یادآوری و اندیشیدن رخ می دهند ،رشد شناختی
نامیده میشوند .در کتاب حاضر ،مخاطب با مفاهیم و نظریههای رشد شناختي ،مراحل رشد شناختی پیاژه ،با نظریۀ ویگوتسکی
در اینباره و مراحل رشد زبان از نظر او آشنا می شود ،کاربردهای آموزشی نظریۀ ویگوتسکی را می فهمد و سپس با نظریههای
رشد شناختی برونر و دیدگاهها و مدلهای پردازش اطالعات از نظر اورا مطالعه ميكند .برخي عنوانهاي فصلهاي كتاب
عبارتاند از فرایندهای اساسی در رشد شناختی ،رشد شناختی کودکان دوزبانه ،اختالالت رشد شناختی ،رشد شناختی در دوران
کودکی ،و اثر حد واسط رشد شناختی در گسترش نگرانی کودکان.
 .75موورمالینوس ،جنیفر .سری مص ّور آموزش تعلیمات اجتماعی سبز :من یک دوست سندروم داون دارم .آیدا
کاظمیمقدسی .الهیجان :کتابهای سبز شمال32 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :کودکان استثنایی
گروه :کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :کمتوان ذهنی ،داستان ،روابط اجتماعی
چکیده :کودکان مبتال به سندروم داون صورتی پهن ،چشمهایی کشیده و دهانی کوچک و زبانی بزرگ دارند .این افراد در
انجام حرکتهای ضعیف ناتوانترند و رشد جسمی کمتری دارند .از نظر یادگیری نیز در طیف ضعیف تا متوسط قرار میگیرند.
البته اغلب آنان دبیرستان را تمام میکنند و در صورت داشتن شغل مناسب می توانند به طور مستقل زندگی کنند .کتاب حاضر
به زبان بچگانه داستان دو دوست را به تصویر میکشد که یکی از آن دو به سندروم داون مبتالست.
 .76وان دورذِن ،امی /آدامز ،مارتین .مهارتهای مشاوره و رواندرمانی وجودی .ایمان یوسفزاده [ ...و دیگران].
تهران :دانژه286 .1393 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مشاور ،کارشناس
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،مشکالت ویژه یادگیری
موضوع :آموزشی ،توانبخشی
کلمات کليدي :مکتبهاي روانشناختي ،رواندرماني ،روانشناسي باليني
چکیده :درمان وجودي نوعي درمان بر مبناي فلسفه است و در جستجوي توانمندي مراجع براي تفکر دربارة خويش است .بعد
از شرح کلي و مقدماتي در باب درمان وجودي و ديدگاه فلسفي درمانگران اين حوزه ،مهارتهاي کليدي براي ارائهکنندگان
درمان در اين حيطه و شيوههاي خاصي که در روند مشاوره بايد به آنها مجهز بود ،معرفي و تشريح شده است .در ادامه ،مطالب
تئوري با تجارب عملي و گزارشهاي باليني تطبيق داده شده و پيوند خوردهاند.
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منابع آموزشی و
تربيتی
مکتوب

 .77کرنی ،کریستوفر .موردپژوهی در اختالالت رفتاری کودکان .علی نیلوفری .تهران :کتابارجمند344 .1393 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نيروي توانبخشی
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی
کلمات کليدي :آسيبشناسي رواني،پژوهشهاي روانشناختي ،اختاللهاي عاطفي ،ناتوانيهاي يادگيري
چکیده :بخشي از اختالالت رفتاري کودکان ريشه در خانوادههاي آنان دارد ،به طوري كه آشفتگي هر روزه اين كودكان نمايش
وضعيت خانوادگي آنهاست .نگارنده ضمن تشريح الگوي رشد كودك ،نحوه بروز هر اختالل و ماهيت آن اختالل را بيان ميكند.
وي همچنين با بيان ويژگيها و نشانههاي هر اختالل ،امكان ارزيابي و تشخيص هر آسيب را فراهم ميآورد .در انتهاي كتاب
نيز سؤاالتي با هدف تجزيه و تحليل بهتر مطالب آورده شده است.
 .78پدرزه ،شیرین .نقاشی کودکان :تأثیر نقاشی بر رشد شخصیت کودک ،شکوفایی خالقیت ،درمان
اختاللهای روانی . .تهران :دانژه208 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی
گروه :آسیب دیده بینایی ،آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت
ویژه یادگیری ،چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :نقاشی ،خالقیت ،رشد شخصیت
چکیده :نقاشی استعدادهای فردی را شکوفا میکند .کتاب حاضر در چهار فصل به تأثیر نقاشی بر رشد کودک میپردازد.
عنوانهاي فصلهاي كتاب عبارتاند از« :شناخت نقاشی کودک»« ،نقاشی ،شخصیت و رشد کودک»« ،نقاشی و شکوفایی
خالقیت»« ،نقاشی درمانی».
 .79دیناس ،راس /لیونتال ،فیرن 100 .پرسش وپاسخ درباره اختالل نقص توجه ،پیشفعالی ()ADHD
کودکان و نوجوانان .سجاد بشرپور [ ...و دیگران] .تهران :آوای نور224 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :اختاللهای رفتاری هیجانی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :بیشفعال ،پرسشها و پاسخها ،اختاللهای توجهی
چکیده :اختالل نقص توجه و بیش فعالی ،در صورت درمان نشدن ،بر کارکرد تحصیلی ،زندگی اجتماعی و بازدهی حرفهای کودک تأثیر
می گذارد .این کتاب به سؤال هایی که بیماران مبتال و اولیای آن ها در اینباره داشته و دارند پاسخ میدهد .در بخش اول کتاب این اختالل
توصیف میشود و نواحی تحت تأثیر مغز در این اختالل معرفی میشوند .در بخش دوم ،عالئم ابتال و راههای تشخیص میآید .در بخش چهارم
داروهای درمانی این اختالل معرفی و تشریح میشوند .در بخش چهارم تسهیالتی که مدرسه باید برای چنین کودکانی فراهم کند و مشکالتی
که این مبتالیان با آنها مواجه هستند شرح دادهمیشوند .در بخش آخر نیز مسائل روانی اجتماعی این کودکان به بحث گذاشته میشوند.
 .80استرن،جودیس /کوئین ،پاتریشیا .چه باید بکنم؟ 50 :فعالیت و سرگرمی برای کودکان پیشفعال .شاهرخ امیری.
تهران :پیدایش92 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :کودکان استثنایی ،معلم ،نیروی توانبخشی ،سایر کارشناسان
گروه :آسیب دیده شنوایی ،اختاللهای رفتاری هیجانی ،جسمی حرکتی ،دیرآموز ،طیف اتیسم ،مشکالت ویژه یادگیری،
چندمعلولیتی ،کم توان ذهنی
موضوع :آموزشی ،توانبخشی ،پرورشی مشاوره و مددکاری
کلمات کليدي :اختاللهای توجهی ،رفتار در مدرسه ،دوستیابی ،سرگرمیهای آموزشی
چکیده :مخاطبان کتاب حاضر کودکان  8تا  12سالهای هستند که بیش فعال تشخیص داده شدهاند .به همین دلیل هم در سراسر کتاب،
ف درسی ،طرز گذراندن اوقات تفریح و
نويسندگان با توصیههایی در مورد طرز رفتار در مدرسه ،طرز برخورد با دیگران ،طرز انجام تکالی 
استراحت ،تهیۀ فهرست برای انجام کارها ،دوستیابی و یافتن راه حل برای مشکالت ،و نیز با تصویرهایی برای رنگآمیزی ،یافتن اشیا
در تصویر و یافتن کلمات در جدول حرفهای الفبا ،کوشیدهاند توجه عمومی مخاطبان را تقویت کنند.
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منابع

آموزشی و تربيتی
غيرمكتوب

 .81الفبای بریل  1و .2تهران :شركت صنايع آموزشي 1395.
مخاطب :نوآموزان نابينا
کلمات کليدي :آموزش بريل ،خط بريل
معرفي :این وسیله یک قطعه فومی همراه با مهرههای مغناطیسی در ابعاد15 *10سانتیمتر است که برای آموزش الفبا به
نابینایان تهیه شده است.

 .82صفحه بریل 1و .2تهران :شركت صنايع آموزشي 1395.
مخاطب :نوآموزان نابينا
کلمات کليدي :آموزش بريل ،صفحه بريل
معرفي :این محصول شامل یک صفحة چوبی همراه با مهرههای فلزی در ابعاد  39 * 14سانتیمتر است.
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نمایه
عنوان
آموزش بازیهای خالقانه (مناسب جهت رشد
ذهنی کودک) 1
آموزش مکالمه به کودکان اتیستیک 2
اختالل اتیسم :تبیین ،ارزیابی ،تشخیص و درمان
3
اختالل سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و
ضداجتماعیکودکان و نوجوانان 4
اختالل طیف اتیسم :آموزش و یادگیری از طریق
بازی 5
اختالل کاهش توجه 6
اختالل نافرمانی مقابلهای واختالل سلوک در
کودکی :اختاللهای رفتاری در کودکان از
تشخیص تا درمان 7
اصول کاربردی مدیریت رفتار والدین کودکان
بیش فعال 8
اعتماد و عزت نفس (راهکارهای عملی رشد
شخصیت) 9
الفبای بریل  1و81 2
انیشتین فردا  ،مروری بر مبحث اختالالت
یادگیری (خواندن  -نوشتن – ریاضی ) 10
بازیدرمانی و مشاوره کودک 11
باشگاه مغز( )2توجه وتمرکز ،کتاب آموزش و
تمرین در  24جلسه 12
برنامه درسی برای دانشآموزان بانیازهای ویژه
13
بریل آموزی پایه (پیش از دبستان و آمادگی) 14
به من اینگونه بیاموزید 10 :نکته مهم که
کودک درخودمانده میخواهد شما بدانید 15
بهداشت روانی کودکان و نوجوانان استثنایی و
خانوادههای آنان 16
بیشفعالی از تعریف تا درمان 17
تابآوری در کودکان :ویژه مادران ،چگونه
کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیبهای
هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ 18
تابآوری در کودکان :ویژه متخصصان ،چگونه
کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیبهای
هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ 19
تابآوری در کودکان :ویژه مشاوران و مربیان،
چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر
آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟ 20
تربیتبدنی برای کودکان کمتوان ذهنی 21
تقویت حافظه وتمرکز کودکان 22
تیزهوش و عقب مانده ذهنی 23
چگونه حافظه شنیداری کودکان را تقویت کنیم؟
24
چه میکنید وقتی خیلی نگران میشوید؟ 25
داستانهای اجتماعی برای آموزش مهارتهای
اجتماعی ،ارتباطی و خودمراقبتی به کودکان

طیف اتیسم و اختالالت وابسته 26
دانشآموزان دیرآموز و مشکالت آموزشی :همراه
با روشهای ساده برای آموزش خواندن ،نوشتن،
مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث کلی 27
درک اختالالت عملکرد حسی در اختالالت
طیف اتیسم ،بیشفعالی و نقص توجه،
ناتوانیهای یادگیری و اختالل دوقطبی 28
درمان شناختی -رفتاری کودکان ،نوجوانان و
خانوادهها 29
درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان 30
درمان شناختی رفتاری :اختالالت خوردن در
کودکان 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 کامل تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان
خاص در سیزده طبقه ی ناتوانی 35
راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه،
پیشفعالی 36
رفتاردرمانی شناختی کتاب تمرین 37
رفتار درمانی :روشهایی برای تغییر سریع رفتار
کودکان11-4ساله 38
روانشناسی و آموزش افراد استثنایی :رویکرد
شخصمحور در تشخیص ،مداخله و درمان افراد
با نیازهای خاص 39
روشهای تدریس برای دانشآموزان بانیازهای
ویژه 40
رویکردهای آموزشی و درمانی کودکان دارای
اتیسم 41
زنگ ورزش ،مناسب برایافراد با نیازهای خاص
(ویژه معلمان و مربیان ورزش) 42
سنجش و تقویت تابآوری کودکان آسیبپذیر:
سالهای آغازین کودکی 43
شناخت اجتماعی و اختالل اتیسم 44
شهربازی هوش هیجانی :کودک اجتماعی 45
شهربازی هوش هیجانی :کودک خوش بین 46
شهربازی هوش هیجانی :کودک سازگار 47
شهربازی هوش هیجانی :کودک مستقل 48
شهربازی هوش هیجانی :کودک منعطف 49
شهربازی هوش هیجانی :کودک واقع گرا 50
شهربازی هوش هیجانی:کودک خالق 51
صفحه بریل 1و82 2
فرزندپروری :تربیت و درمان مشکالت رفتاری
کودکان از طریق بازی با استفاده از روشهای
بازیدرمانی مبتنی بر رابطه والد-فرزند 52

فعالیتهای ادراکی -حرکتی برای کودکان :یک
مالک راهنمای پایهای برای ایجاد مهارتهای
جسمانی و شناختی 53
فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی
ویژه 54
فناوری وارتباطات آموزشی :مسائل ونوآوریها،
فناوری برای دانشآموزان دارای اختالالت طیف
اتیسم 55
کار و تمرین توانبخشی مغزی 56
کاربردعوامل موسیقیایی در تربیت شنوایی
کودک کمشنوا 57
کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان
راهنمای سنجش و مداخله 58
کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان :گزیده
تجارب و خاطرات سی سال خدمت 59
کتاب کار ریاضی دوم دبستان نیازهای
ویژه(ذهنی) 60
کتابهای مناسبسازیشده ابزاری برای بهبود
امال در کودکان آسیبدیده شنوایی 61
کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان 62
کمک به کودکان برای بهبود مهارتهای
ارتباطی 63
کمک به کودکان بیشفعال :ویژه والدین و
درمانگران 64
کمک به کودکان دارای اختالالت طیف در
خودماندگی 65
کودکان با ناتوانیهای یادگیری 66
کودکان کمشنوا :راهنمای والدین و معلمان 67
کودکان مبتالبه بیماریهای حاد و مزمن 68
گفتار در کودکان کمشنوا نظریه و عمل 69
مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان
با نیازهای ویژه 70
مجموعه قصههای شیرین جنگل 71
مجموعه کامل آموزش مهارتهای پیش از
دبستان 72
مرغ مقلد 73
مفاهیم ،فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در
کودکان 74
من یک دوست سندروم داون دارم 75
مهارتهای مشاوره و رواندرمانی وجودی 76
موردپژوهی در اختالالت رفتاری کودکان 77
نقاشی کودکان :تأثیر نقاشی بر رشد شخصیت
کودک ،شکوفایی خالقیت ،درمان اختاللهای
روانی 78
 100پرسش وپاسخ درباره اختالل نقص توجه،
پیشفعالی ( )ADHDکودکان و نوجوانان 79
 50فعالیت و سرگرمی برای کودکان پیشفعال
80
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نمایه
پدید
آورندگان
آتشنما ،سمیرا 42
آدامز ،مارتین 76
آرین ،فهیمه 63 ،27
آرینفر ،نیره 20 ،19 ،18
آزادشهرکی ،محمدطاها 5
آقایی ،الهه 52
آیشتات،کارل 21
ابراهیمی ،علیاکبر 41
ابراهیمی ،نسرین 14
احمدی ،محمد 30
اختیاری ،حامد 12
اردبیلی ،یوسف 35
ارسکین ،کاترین 73
اسپاروهاک ،آنی 54
استرن،جودیس 80
اسحاقی ،معصومه 76
افشار ،فرامرز 27
امیری ،شاهرخ 80 ،36
امینیفر ،معصومه 74
اندرسون ،لیز مککندری 28
انوری ،مریم 57
ایمونز ،پولی گادوین 28
بذرافشان ،صابره 61
براتون ،سو 52
برانچ ،رنا 37
بشرپور ،سجاد 79
بورو ،آلن 35
بیانفر ،فاطمه 4
پاول ،ترهور 56
پدرزه ،شیرین 78
پزشکی ،بهناز 17
پیشقدم ،الناز 52
پیشیاره،ابراهیم 70
تبرایی ،اعظم(اقتباسی) 71
جانسون ،ژوزف 36
جمالپور ،یوسف 30
جهانگیری ،زهرا 64
جوکار ،بهرام 43
حائری ،فرناز 25
حسنیراد ،مرجان 15
حقنگهدار ،مرجان 43
حیدری ،روحاله 79
خاکپور مروستی ،طاهره 59
خرمی قاضیانی ،مریم 74
دانسمویر ،سندرا 29
دانشور ،سمیه 79
دانیل ،بریجید 43
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

دبنی ،سوئی 24
دورس ،تانیا 24
دیباواجاری ،مریم 11
دیناس ،راس 79
راغب ،حجتاله 32
رحمانی ،نرگس 15
رزمجویی ،مریم 43
رشیدیاحمدآبادی ،ابوالفضل 65
رضاپور ،تارا 12
رضایی ،سعید 68 ،66 ،62 ،44 ،23 ،3
رفیعی ،شهال 64 ،28
رمانزیک ،ریموند 65
رمضانی ،سعادت 64
رمن ،ملی 53
روست ،سیسیل 64
رید ،رابرت 36
ل 55 ،54
زارعیزوارکی ،اسماعی 
زمانشمار ،الهام 76
ساالری ،مصطفی 55
سجادی ،نرگسسادات 60
سهندیفر ،سولماز 74
سی کندل ،فیلیپ 30
سیلور استاین ،الوین 6
سیلور استاین ،لورا 6
سیلور استاین ،ویرجینیا 6
سیمرود-کلیکمن ،مارگارت 68 ،66 ،62 ،23
شاهسواری ،زهرا 9
شاهی ،محمدرضا 7
شجاعی ،ستاره 40 ،13
شرکت صنایع آموزشی 82 ،81
شریفالحسینی ،مهدی 56
شریفی آذر ،کیانوش 53
شریفی درآمدی ،پرویز 55 ،39 ،29 ،7
شکور صفت صدیقی ،زیبا 29 ،7
شهریور ،زهرا 33
صادقی ،سعید 26
صانعی ،مریم 51 ،50 ،49 ،46 ،45
صانعی ،ملیحه 51 ،48
ضرغامی ،فیروزه 33
طاهباز ،سایه 69
عابدی درچه ،منیره 48
عابدی ،احمد 52 ،20 ،19 ،18 ،5
عباسیاننیک ،زهرا 24
عبدالملکی ،حمداهلل 63
عبیدیآشتیانی ،کیوان 73
علمی ،ذاکر 10
علیخانی ،مرتضی 61

غباریبناب ،باقر 65
غنوی ،سونیا 29
فاضلی ،اعظم 8
فاگل ،پیتر 29
فرامرزی ،ساالر 14
فرامرزی ،محمد 60
فرخیمقدم ،صدیقه 64
فرهبد ،مژگان 70
فالح ،سهیال 64
فالحی ،ابوالفضل 30
قدرتی ،مهدی 7
قراچهداغی ،مهدی 37
قشقایی ،بهنام 71
قنادی ،سوزان 17
کارآمد ،سجاد 22
کاری ،ویکی 29
کاظمیمقدسی ،آیدا 75
کالیوا ،افروسینی 41
کتانی ،مریم 20 ،19 ،18
کرانتز ،پاتریشیا 2
کرمی ،زهره 2
کالناهان ،لینمک 2
کول ،دیمتریالورینانیس 55
کوئین ،پاتریشیا 80
کیاننژاد ،محمدرضا 6
کیانیدرو ،زهرا 1
گیلیس ،جنیفر 65
الچمن ،جان 7
الکشین ،استفانی 65
الوی،باری 21
لطفی ،مریم 34
لندرث ،گریلی 52
لینک ،جان 26
لینگ ،دانیل 69
لیونتال ،فیرن 79
متقیانی ،رضا 21
محسنی ،آسیه 50 ،49 ،47 ،46 ،45
محسنی ،فاطمه 48 ،47
محسنیاژیه ،علیرضا 5
محمدی ،عزیز 74
محمودپور ،آزیتا 72
مرادی ،رحیم 55
مروارید ،عسل 2
معتمدیشارک ،فرزانه 65
ملکصادقی ،ندا 28
منس ،بئاتریس 24
مهدوی ،مجتبی 29

نمایه
پدید
آورندگان
مور ،جولیا 5
موللی ،گیتا 67
موورمالینوس ،جنیفر 75
مؤسسه اوتیکن 67
میرحسینی ،راضیهالسادات 22
میرزاییکیا ،حسین 34
ناتبام ،آلن 15
ناظمی ،مریم 15
نقوی میالنی ،رقیه 10

نوروزی ،داریوش 61
نوروزی ،رضاعلی 51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45
ّنیری ،احمد 34
نیلوفری ،علی 77
والیتی ،الهه 54
ویسل ،سالی 43
ویلسون ،راب 37
ویلمشورتس ،لیندا 35
هابنر ،داون 25

آلتین
تبريز :شهرک سفير اميد ،جنب مدرسه طالقانی،
کوی صفا ،پ 4.تلفن41347561830 :

تیمورزاده
تهران :م .هفت تیر ،خ .کریمخان زند ،پ.
 ،111ط .سوم شرقی ،انتشارات تیمورزاده تلفن:
21888090900

هارویتز ،لینجی 64
هاشمی ،مرضیه 31
همتیعلمدارلو ،قربان 40 ،13
هنرپروران ،نازنین 34
هیلد ،یسانی 54
یارمحمدیان ،احمد 16
یعقوبی ،فریده 17
یعقوبی ،مریم 74
یوسفزاده ،ایمان 76
نمایه نام
ونشانی
ناشران و تولید
كنندگان

آموخته
اصفهان :خ مهرآباد ،کوی  ،19پ 46 .تلفن:
31326163600
آوای نور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین خ .شهید
نظری غربی پ 99.طبقه  2واحد 4تلفن:
02166967355
آوند دانش
تهران :پاسداران ،خ .گلنبی ،خ .ناطق نوری ،ک.
بنبست طالیی ،پ 4 .تلفن21228939880 :
افق
تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهید نظری
غربی ،ک .جاوید  ،1پ ،2 .طبقه سوم تلفن:
21664133670
امید مهر
مشهد :امام خمینی  ،82پ 68 .تلفن:
51385593150
بعثت
تهران :م .انقالب ،خ 16 .آذر ،نبش ك .بهنام،
پ ،36 .ساختمان بعثت تلفن21664198990 :
پیدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ 86 .تلفن21669702700 :

جاجرمی
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوریحان ،خ .وحید نظری،
طبقه همکف ،پ 30 .تلفن21669745020 :
دانژه
تهران :خ .استاد مطهری ،خ .سلیمان خاطر ،ک.
اسالمی ،پ 2/4 .تلفن21888461480 :
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
تهران :خ .کریمخان زند ،خ .ایرانشهر شمالی،
نبش خ .آذر شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب ،ط 7.تلفن02188347423 :
درج سخن
بجنورد :بلوار استقالل ،ک .شهید نوریان ،پ،14 .
انتشارات درج سخن تلفن58322603090 :
راشدين
تهران :م انقالب ،كارگر جنوبي ،بعد از خ.وحيد
نظري،بن بست گشتاسب،پ4واحد6
تلفن02166961531 :
راه اندیشه
تهران :م .انقالب ،اول خ .آزادی ،جمالزاده
جنوبی ،ک .جمشید ،پ 7 .تلفن21664215420 :
رایحه قلم
تهران :خ .ولیعصر(عج) ،باالتر از خ .امام خمینی،
پ ،1085 .طبقه چهارم تلفن21664115710 :

ریحانی گرگان
گرگان :شهرداری ،خ .امام خمینی ،آفتاب ،24
جنب چاپخانه گرگان تلفن01732264220 :
سطر و قلم
زنجان 45 :متری انصاریه ،بین گلستان  10و 11
تلفن24337418960 :
شرکت صنايع آموزشي
تهران :کیلومتر 8جاده مخصوص کرج ،شهرک
استقالل ،خ .شهید جالل تلفن02144545503 :
شرکت نشر فراروان
تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده شمالی ،باالتر
از چهارراه نصرت ،پ ،311 .واحد  4تلفن:
21664377530
طبیب
تهران :بلوار کشاورز ،خ  16آذر ،شماره  68تلفن:
21833830
فروزش
تبریز :خ .امام خمینی ،نرسیده به چهارراه آبرسان،
نبش کوی بزرگمهر ،انتشارات فروزش تلفن:
41333695250
کتاب ابرار
تهران :م .آزادی ،خ .آزادی ،نرسیده به بزرگراه
یادگار امام ،خ .شهیدان ،ضلع شرقی م .دکتر
هوشیار ،پ ،5 .واحد  2تلفن21661573380 :
کتابارجمند
تهران :بلوار کشاورز ،بین خ .کارگر و خ .شانزده
آذر ،پ 292 .تلفن88977002021 :
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نمایه نام
ونشانی
ناشران و تولید
كنندگان

نایاب
اردبیل :م .سینا ،جنب درمانگاه حکیم ،انتشارات
نایاب تلفن04533842941 :

کتابهای سبز شمال
الهیجان :خ .کاشف شرقی ،ک .هجدهم ،داخل
ک .سمت راست درب اول ،پ 303 .تلفن:
13422216120

مهرسا
تهران :م .انقالب .خ كارگر جنوبي .قبل از خ
جمهوري .ک .صابر .پ  .1طبقه اول.انتشارات
مهرسا تلفن02166493465 :

گیسا
تهران :م انقالب ،خ کارگر جنوبی ،ک .رشتچی،
پ ،7 .واحد  ،1زنگ  1تلفن2166125724 :

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران:خ.سپهبدقرنی،نرسیدهبهپلکریمخانزند،ک.
شهید حقیقت طلب ،شماره  8تلفن21888003240 :

نوشته
اصفهان :خ .فلسطین ،صد متر مانده به چهارراه
فلسطین ،پشت ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید
تلفن31322264450 :

مهر و ماه نو
تهران :خ انقالب ،خ  12فروردين ،بعد از چهارراه
لبافي نژاد ،ک .مينا ،پ 37 .تلفن21669685890 :

ناریا
تهران :خ .پيروزی ،خ .شكوفه ،ک .فرد اسدی ،پ.
 ،68واحد  5تلفن2133789620 :

یار مانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،کوی  ،19پ 46 .تلفن:
31326163600

نمايه
گروه
آسیب دیده بینایی
،42 ،40 ،39 ،37 ،36 ،34 ،29 ،16 ،14 ،12
78 ،74 ،70 ،68 ،64 ،62 ،56 ،54 ،43
آسیب 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
اختاللهای رفتاری هیجانی
،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 گروهها
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
چندمعلولیتی
،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

طیف اتیسم
،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
مشکالت ویژه یادگیری
،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

نمايه
موضوع
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

30
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

بهداشت
68 ،62 ،44 ،41 ،35 ،31 ،16

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

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

توانبخشی
،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

درهمكرد
ناشر و
عنوان
آلتین

امید مهر

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

 :34راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد.

آموخته

بعثت

 :16بهداشت روانی کودکان و نوجوانان
استثنایی و خانوادههای آنان.

 :35راهنمای کامل تعلیم و تربیت کودکان و
نوجوانان خاص در سیزده طبقه ی ناتوانی.

آوای نور

پیدایش

 :7اختالل نافرمانی مقابلهای واختالل سلوک
در کودکی :اختاللهای رفتاری در کودکان از
تشخیص تا درمان :11 .بازیدرمانی و مشاوره
کودک :13 .برنامه درسی برای دانشآموزان
بانیازهای ویژه :22 .تقویت حافظه وتمرکز
کودکان :23 .تیزهوش و عقب مانده ذهنی.
 :26داستانهای اجتماعی برای آموزش
مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی و خودمراقبتی
به کودکان طیف اتیسم و اختالالت وابسته.
 :27دانشآموزان دیرآموز و مشکالت آموزشی:
همراه با روشهای ساده برای آموزش خواندن،
نوشتن ،مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث
کلی :29 .درمان شناختی -رفتاری کودکان،
نوجوانان و خانوادهها :3 .اختالل اتیسم:
تبیین ،ارزیابی ،تشخیص و درمان :31 .درمان
شناختی رفتاری :اختالالت خوردن در کودکان
و نوجوانان :39 .روانشناسی و آموزش افراد
استثنایی :رویکرد شخصمحور در تشخیص،
مداخله و درمان افراد با نیازهای خاص:40 .
روشهای تدریس برای دانشآموزان بانیازهای
ویژه :44 .شناخت اجتماعی و اختالل اتیسم.
 :54فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای
آموزشی ویژه :55 .فناوری وارتباطات آموزشی:
مسائل ونوآوریها ،فناوری برای دانشآموزان
دارای اختالالت طیف اتیسم :62 .کفایت
اجتماعی کودکان و نوجوانان :66 .کودکان با
ناتوانیهای یادگیری :68 .کودکان مبتال به
بیماریهای حاد و مزمن 100 :79 .پرسش
وپاسخ درباره اختالل نقص توجه ،پیشفعالی
( )ADHDکودکان و نوجوانان.
آوند دانش

 :37رفتاردرمانی شناختی کتاب تمرین.
افق

 :73مرغ مقلد.

 50:80فعالیت و سرگرمی برای کودکان پیشفعال.
تیمورزاده

 :6اختالل کاهش توجه.
جاجرمی

 :59کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان:
گزیده تجارب و خاطرات سی سال خدمت .
دانژه

 :2آموزش مکالمه به کودکان اتیستیک:4 .
اختالل سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و
ضداجتماعیکودکان و نوجوانان :43 .سنجش و
تقویت تابآوری کودکان آسیبپذیر :سالهای
آغازین کودکی :52 .فرزندپروری :تربیت و
درمان مشکالت رفتاری کودکان از طریق
بازی با استفاده از روشهای بازیدرمانی
مبتنی بر رابطه والد-فرزند :65 .کمک به
کودکان دارای اختالالت طیف در خودماندگی.
 :67کودکان کمشنوا :راهنمای والدین و
معلمان :76 .مهارتهای مشاوره و رواندرمانی
وجودی :78 .نقاشی کودکان :تأثیر نقاشی بر
رشد شخصیت کودک ،شکوفایی خالقیت،
درمان اختاللهای روانی.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 :53فعالیتهای ادراکی -حرکتی برای
کودکان :یک مالک راهنمای پایهای برای
ایجاد مهارتهای جسمانی و شناختی.

درج سخن

 :57کاربردعوامل موسیقیایی در تربیت شنوایی
کودک کمشنوا.
راشدین

 :17بیشفعالی از تعریف تا درمان :9 .اعتماد و
عزت نفس (راهکارهای عملی رشد شخصیت).

راه اندیشه

 :1آموزش بازیهای خالقانه (مناسب جهت
رشد ذهنی کودک).
رایحه قلم

 :71مجموعه قصههای شیرین جنگل.
ریحانی گرگان

 :60کتاب کار ریاضی دوم دبستان نیازهای
ویژه(ذهنی).
سطر و قلم

 :42زنگ ورزش ،مناسب برایافراد با نیازهای
خاص (ویژه معلمان و مربیان ورزش).
 :63کمک به کودکان برای بهبود مهارتهای
ارتباطی.
شرکت صنایع آموزشی

 :81الفبای بریل  1و :82 .2صفحه بریل 1و.2
شرکت نشر فراروان

 :15به من اینگونه بیاموزید 10 :نکته مهم
که کودک درخودمانده میخواهد شما بدانید.
 :28درک اختالالت عملکرد حسی در
اختالالت طیف اتیسم ،بیشفعالی و نقص
توجه ،ناتوانیهای یادگیری و اختالل دوقطبی.
 :38رفتار درمانی :روشهایی برای تغییر سریع
رفتار کودکان11-4ساله :64 .کمک به کودکان
بیشفعال :ویژه والدین و درمانگران.
طبیب

 :6اختالل کاهش توجه.
فروزش

 :36راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص
توجه ،پیشفعالی.
کتاب ابرار

 :30درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان.

کتابارجمند

 :77موردپژوهی در اختالالت رفتاری کودکان.

کتابهای سبز شمال

 :75من یک دوست سندروم داون دارم.
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درهمكرد
ناشر و
عنوان

 :56کار و تمرین توانبخشی مغزی.

 :61کتابهای مناسبسازیشده ابزاری برای
بهبود امال در کودکان آسیبدیده شنوایی.

 :20تابآوری در کودکان :ویژه مشاوران و
مربیان ،چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در
برابر آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش
دهیم؟ :41 .رویکردهای آموزشی و درمانی
کودکان دارای اتیسم :5 .اختالل طیف
اتیسم :آموزش و یادگیری از طریق بازی:58 .
کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان
راهنمای سنجش و مداخله.

مهرسا

نایاب

یار مانا

گیسا

 :25چه میکنید وقتی خیلی نگران میشوید؟.
 :33راهنمای آموزش بیماری برای نوجوانان
اختالل خلقی دوقطبی :69 .گفتار در کودکان
کمشنوا نظریه و عمل.
مهر و ماه نو

 :12باشگاه مغز( )2توجه وتمرکز ،کتاب آموزش
و تمرین در  24جلسه :56 .کار و تمرین
توانبخشی مغزی.
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 :21تربیتبدنی برای کودکان کمتوان ذهنی.
 :24چگونه حافظه شنیداری کودکان را تقویت
کنیم؟ :32 .راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی
نوشتن :پایه اول ابتدایی (ساخت و هنجاریابی).
 :70مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در

32
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

کودکان با نیازهای ویژه :72 .مجموعه کامل
آموزش مهارتهای پیش از دبستان :8 .اصول
کاربردی مدیریت رفتار والدین کودکان بیش
فعال.
ناریا

 :74مفاهیم ،فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی
در کودکان.

نوشته

 :18تابآوری در کودکان :ویژه مادران،
چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر
آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟.
 :19تابآوری در کودکان :ویژه متخصصان،
چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر
آسیبهای هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟.

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

