
 
 به نام خدا
 

 وزارت آموزش و پرورش 
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جهت ارائه به جلسه کمیته مشترک پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

 وزارت آموزش و پرورش سالمتو معاونت تربیت بدنی و 

 

 1397مهر 

 

 پژوهشگاه کارنامه

 ت بدنی و سالمتتربی در حوزه
پژوهشی،  -طراحی و اجرای پژوهش، تألیف کتاب، تألیف مقاله علمی)

تخصصی، برگزاری نشست ارائه یافته های پژوهشی،  -برگزاری نشست علمی
 تهیه گزارش تحلیلی کارشناسی و تعیین اولویت های پژوهشی(

 
 



 

 
 (پژوهش  22) ت اجراپایان یافته و در دس های پژوهشیطرحالف: 

 

 مجری عنوان طرح پژوهشی ردیف
 بهره بردار

ل )سفارش دهنده(
سا

 

 پژوهشکده

1 

طرح ملی بررسی مشكالت سالمت عمومی 
)جسمی، روانی و اجتماعی(، بهزیستی روانشناختی 
و شيوع اختالالت و مشكالت مزمن سالمت در 

تبيينی براساس عوامل  معلمان: سنجش مدل
  حفاظتی/ خطرساز

دکتر دکتر مسلم 
 پرتو

مطالعات آموزش و  وهشگاهپژ
 پرورش

 تعليم و تربيت 1393

ارزشيابی از برنامه درسی سالمت و تربيت بدنی  2
 دکتر مسلم پرتو پایه های ششم و دوم ابتدایی سراسر کشور 

و برنامه  سازمان پژوهش
 ریزی آموزشی

 تعليم و تربيت 1392

زش پيشگيری در های آموارزشيابی اثربخشی طرح 3
 دکتر مسلم پرتو مدارس

ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
معاونت تربيت بدنی و سالمت 

 موزش و پرورشآ
 تعليم و تربيت 1395

4 
اجتماعی  -های روانیعوامل و شایستگی تعيين

موثر بر حفظ و ارتقای سالمت دانش آموزان 
 وسطهمتدوم ی دوره

 دکتر مسلم پرتو
و معاونت تربيت بدنی  

 سالمت
در حال 
 اجرا

 تعليم و تربيت

آموزان جستتمانی دانش تدوین استتتاندارد آماد ی 5
 مژ ان فرهبد ایحرفهتوان ذهنی دورة پيشکم

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

در حال 
 اجرا

 کودکان استثنایی

6 

بررسی اثربخشی برنامۀ تفكر سازنده بر ارتقاء رشد 
های مثبت خصاجتماعی و هيجانی، افزایش شا

-رفتاری و پيشگيری از مشكالت رفتاری دانش
آموزان ابتدایی )عادی و استثنایی( و ارائۀ الگویی 

 اجرایی

 بهنام بهراددکتر 
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی
 کودکان استثنایی 1396

7 
 تحصيلی،تربيتی ورهمشا تخدما شناسی سيبآ
راه  یهدوم وارا متوسطهدوره  زانموآ نشدا شغلیو
 مناسب یهارکا

 خانواده و مدرسه 1395 معاونت پرورشی و فرهنگی محمد مخاطب

8 
بررسی تناسب محتوای کتاب بخوانيم و بنویسيم 

حرکتی و  -آموزان با کژکاری جسمیدر دانش
 ارائۀ الگوی مناسب

 مژ ان فرهبد
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی
 کودکان استثنایی 1395

9 
 و جسمانی سالمت سنجش امهبرن تحليلی پژوهش
 پنج در دبستان به ورود نوآموزان تحصيلی آماد ی

 (1388-1392) سال

حمد دکتر م
 حسن حسنی
 شلمانی

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1394

 ورهمشاو هنماییرا کزامر یها فعاليت نقش سیربر 10
 اطبمحمد مخ ارسمد زانموآ نشدا تمشكال کاهشدر ادهخانو

سازمان مدارس غيردولتی و 
 مشارکت های مردمی

 ) دفتر انجمن اوليا و مربيان (
 خانواده و مدرسه 1391

11 

اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به مادران بر 
سالمت روانی و کاهش پرخاشگری آنان و 

ساز اری اجتماعی و پيشرفت تحصيلی دانش 
 آموزان

سيمين دکتر 
 حسينيان

و  معاونت تربيت بدنی
 سالمت/

 معاونت پرورشی و فرهنگی
 خانواده ومدرسه 1392

12 
های د ی بر کاهش آسيبتاثير مهارت های زن

اجتماعی ) رایش به اعتياد( دانش آموزان پسر 
 مقطع دبيرستان

 دکتر علی دالور
 معاونت تربيت بدنی و سالمت
 1390 معاونت پرورشی و فرهنگی

پژوهشكده تعليم و 
 تربيت

13 
ان شيوع مصرف انواع مواد و داورهای بررسی ميز

غيرمجاز در ميان دانش آموزان پسر پایه سوم 
 راهنمایی و سوم متوسطه شهر تهران 

 دکتر مسلم پرتو
 معاونت تربيت بدنی و سالمت

1390 
پژوهشكده تعليم و 

 تربيت



 

 

 مجری عنوان طرح پژوهشی ردیف
 بهره بردار

ل )سفارش دهنده(
سا

 

 پژوهشکده

14 
های روانسنجی سياهۀ ارزیابی بررسی ویژ ی

ر حيطه دبستانی دآمتاد ی تحصيلی کتودکان پيش
 تندرستی جسمانی، سالمت و رشد حرکتی

 مژ ان فرهبد
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی
 کودکان استثنایی 1384

بررسی شيوع ناهنجاری ساختار قامتی و اسكلتی  15
 مژ ان فرهبد آموزان استثناییدانش

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1392

16 
اد ی تحصيلی کودکان طرح ملی ارزیابی آم

)عادی و کم توان ذهنی( در بدو ورود به دبستان 
 در حيطۀ تندرستی جسمانی، سالمت و رشد

 مژ ان فرهبد
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی
 کودکان استثنایی 1386

17 
بررسی ارتباط بين وضعيت تحصيلی با وضعيت 

ساله عقب مانده ذهنی  6-18اموزان ای دانشتغذیه
 هرانشهر ت

دکتر مصطفی  
 نچواك

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1380

آموزان خونی فقر آهن در دانشبررسی کم 18
 ساله تهران 6-18توان ذهنی کم

دکتر سيد 
مصطفی 
 نچواك

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1380

ز بررسی ميزان آ اهی مربيان بهداشت مراک 19
 آموزش استثنایی

دکتر سيد 
مصطفی 
 نچواك

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1383

 های متابوليكی در سندرم داونناهنجاری 20
دکتر سيد  

مصطفی 
 نچواك

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1382

21 
بررسی ميزان آ اهی بهداشتی مربيان بهداشت 

 زش استثناییمراکز آمو
سيد مصطفی 
 نچواك

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1383

22 
آموزان کم بررسی کم خونی فقر آهن در دانش

 ساله تهران 6-18توان ذهنی 
سيدمصطفی 
 نچواك

سازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی

 کودکان استثنایی 1380



 

 کتاب( 26) پژوهشی های تخرج از طرحکتاب های مسب:  

 نویسنده/ نویسندگان عنوان ردیف
چاپ  /انتشارسال 

 اول

1 
آموزان دارای های آموزش و پرورش دانشارزشيابی از برنامه
 اختالالت رفتاری

 سيمين بشاورد
 
1380 

2 
توان ذهنی آموزان کمارزیابی برنامۀ درسی تربيت بدنی دانش

 نهمدارس شهر تهران و ارائۀ الگویی جامع در این زمي
 1381 علی اکبر ویسمه

 -مریم مهدی ولوجردی آزمون غربالگری کودکان پيش دبستانی 3
 دکتر عالء طلوعی

1389 

4 
ای بررسی ارتباط بين وضعيت تحصيلی با وضعيت تغذیه

 ساله عقب مانده ذهنی شهر تهران 6-18اموزان دانش
 1380 مصطفی نچواكدکتر  

5 
ها و و بهداشتی بروز ناتوانی های اقتصادی، اجتماعیبررسی زمينه

 ها در شهرستان سمنانمعلوليت
قليچ  -محمد عرب عامری
 1380 نياز اونق

6 
 6-18توان ذهنی آموزان کمخونی فقر آهن در دانشبررسی کم
 ساله تهران

 1380 سيد مصطفی نچواكدکتر 

7 
آموزان های حرکتی پایه در دانشبررسی مشكالت مهارت

 پذیر شهر تهرانماندة آموزش عقب
 -مهدی دستجردی کاظمی

 بهنام بهراد
1379 

 1383 سيد مصطفی نچواكدکتر  بررسی ميزان آ اهی مربيان بهداشت مراکز آموزش استثنایی 8

 1378 رضا متقيانی -علی شهرامی  تربيت بدنی برای کودکان عقب ماندة ذهنی از نوزادی تا بزر سالی 9

 1393 رضا متقيانی توان ذهنیتربيت بدنی برای کودکان کم 10

 1389 مژ ان فرهبد توان ذهنیکاردرمانی در کودکان کم 11

 1381 مژ ان فرهبد های حرکتی کودکانکمك به رشد مهارت 12

ابراهيم  -مژ ان فرهبد مبانی یكپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان با نيازهای ویژه 13
 پيشياره

1393 

سيد مصطفی دکتر   كی در سندرم داونهای متابوليناهنجاری 14
 نچواك

1382 

 1393 رضا متقيانی توان ذهنی )ویراست دوم(تربيت بدنی برای کودکان کم 15

16 
ای بررسی ارتباط بين وضعيت تحصيلی با وضعيت تغذیه

 1380 مصطفی نچواك ساله عقب مانده ذهنی شهر تهران 6-18اموزان دانش

17 
ها و ی، اجتماعی و بهداشتی بروز ناتوانیهای اقتصادبررسی زمينه

 ها در شهرستان سمنانمعلوليت
قليچ  -محمد عرب عامری
 1380 نياز اونق

18 
آموزان های حرکتی پایه در دانشبررسی مشكالت مهارت

 ماندة آموزش پذیر شهر تهرانعقب
 -مهدی دستجردی کاظمی

 1379 بهنام بهراد

 مژ ان فرهبد ودکانهای حرکتی ککمك به رشد مهارت 19
 
1381 



 

 

 نویسنده/ نویسندگان عنوان ردیف
چاپ  /انتشارسال 

 اول

20 
جهت یابی و تحرك افراد با آسيب  مبانی نظری و راهنمای عملی

 بينایی
 1384 محمد احمد پناه

21 
جنسيت و موضوعات جنسی راهنمای والدین و مربيان افراد با 

 آسيب بينایی
 1383 محمد احمد پناه

22 
 بررسی ميزان آ اهی بهداشتی مربيان بهداشت مراکز آموزش

 استثنایی
 1383 سيد مصطفی نچواك

24 
آموزان کم توان ذهنی ارزیابی برنامه درسی تربيت بدنی دانش

 مدارس شهر تهران و ارایه الگویی جامع در این زمينه
 1381 اکبر ارجمند نياعلی

25 
 6-18ن کم توان ذهنی آموزابررسی کم خونی فقر آهن در دانش

 ساله تهران
 1380 سيدمصطفی نچواك

26 
مانده حرکتی کودکان عقب- ير شناسی مشكالت ادراکیهمه

 پذیر شهر تهرانذهنی آموزش
 1379 محمد حسين نژاد

 
 

 

 طرح( 4)های پژوهشی طرح بر نظارتج: 
 

 ناظر عنوان طرح پژوهشی ردیف
 بهره بردار

 )سفارش دهنده(
 پژوهشکده سال

1 
بررسی سطح توانمندی و راههای ارتقاء 

ای و تخصصی مشاوران توانمندی حرفه
 های دخترانه شهر تهراندبيرستان

 تربيتتعليم و  1392 پژوهشگاه پرتومسلمدکتر 

2 
بررسی سطح سالمت الگوهای غذایی 

 آموزان عادی و استثنایی کشوردانش
  پرتومسلم دکتر

سازمان آموزش و 
 پرورش استثنایی

 تعليم و تربيت 1392

3 
ارزشيابی پایانی درس تربيت بدنی دورة 

پرتومسلمدکتر  ابتدایی  
سازمان پژوهش و 
 برنامه ریزی آموزشی

 تعليم و تربيت 1391

4 
های زند ی کتاب درسی آداب و مهارت

)ویژه دختران و پسران( و راهنمای معلم پایه 
 اول دوره متوسطه اول

پرتومسلمدکتر   
وهش و سازمان پژ

 برنامه ریزی آموزشی
 تعليم و تربيت 1392

 
 



  
 مقاله( 71)پژوهشی پژوهشگاه علمیهای در فصلنامه  چاپ شده مقاالت  د: 

 

 شماره و سال نویسنده / نویسندگان عنوان مقاله ردیف
 فصلنامه

 علمی پژوهشی

1 
بررسی اثرات حذف معلمان تربيت بدنی پایه های اول 

  ی حسمانی دانش آموزانتا سوم ابتدایی بر آماد
 تعليم و تربيت 1385تابستان  86شماره  محمد علی سلطانيان

2 
مقایسه اولویت نيازهای جسمانی ، مهارتی ، شناختی و 
عاطفی دانش آموزان مدارس کشتتور در درس تربيت 

 بدنی و ورزش

ی نژاد، دکتر رحيم رمضان
 دکتر حميد محبی، دکتر مهر
علی همتی نژاد، سيد محمد 

 نيازی، شهرام شفيعی

 تعليم و تربيت 1388بهار  97شماره 

3 
ت ورزشتتی بر ویژ يهای شتتخصتتيتی  تاثير مشتتارك

کمال  رایی و خود کارآمدی دانش آموزان نوجوان 
 و ارتباط این ویژ يها با رشد اجتماعی

دکتر بهروز عبدلی، پروانه 
شمسی پور دهكردی، امير 

 شمس، ایمان فقهی
 تعليم و تربيت 1389تابستان  102شماره 

4 
کت دختران  پذیری بر مشتتتتار عه  جام نقش عوامی 

 نوجوان در فعاليتهای ورزشی
 ) باتاکيد بر نقش دوستان (

 تعليم و تربيت 1389زمستان  104شماره  دکتر مهربان پارسا مهر

5 
ضو کنفرانس  شورهای ع سالمتی در ک اثر آموزش بر 

 اسالمی
دکتر مصطفی عماد زاده، 

 ا پاك نژادسمير
 تعليم و تربيت 1392پایيز   115شماره 

6 
باط بين هوش معنوی و انگيزه داوطلبی در انجمن  ارت

 های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

دکتر حميد قاسمی، دکتر 
مرتضی رضایی صوفی، امير 

 اشراقی

زمستان    124شماره 
 تعليم و تربيت 1394

7 
م ماد ی جستتت مل آ يان برخی از عوا باط م انی و ارت

شرفت تحصيلی دانش آموزان  ساله مقاطع  18تا  12پي
 متوسطه اول و دوم

دکتر علی اصغر فالحی، دکتر 
 محمد حسن عبداللهی

 تعليم و تربيت 1396تابستان   130شماره 

8 
نيازهای آموزشتتتی والدین دانش آموزان دوره ابتدای 

 در حوزه سالمت جسمانی

اعظم مالئی نژاد، دکتر حسن 
، دکتر رضا زین آبادی 

عليرضا کيامنش، دکتر حسين 
 عباسيان

زمستان    132شماره 
1396 

 تعليم و تربيت

9 
شغلی معلمان تربيت  شنامه باز طراحی  س اعتبار یابی پر

 بدنی شهر تهران

دکتر شهرام نظری، دکتر 
محسن حالجی، کامران 

 عيدی پور

تابستان    134شماره 
 تعليم و تربيت 1397

10 
های زند ی بر بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت

آموزان ورزی در دانشبهبود خود کارآمدی و جرات
 پایه اول متوسطه

 تعليم و تربيت (2)31، 1394تابستان  دکتر مسلم پرتودکتر 

11 
تاثير فعاليت های بدنی و بازی بر رشتتتد توانایی های 

 ان پيش دبستانیذهنی دختر
دکتر افسانه سنه، دکتر زهرا 

 سلمان
 خانواده و پژوهش 1387تابستان    4شماره 

12 
های  يت  عال بدنی و ف يت  های ترب تدوین استتتتراتژی

 ورزشی وزارت آموزش و پرورش

دکتر مهرزاد حميدی، دکتر 
ن وحدانی، دکتر محمد محس

دکتر ابراهيم  –خبيری 
 عليدوست

 خانواده و پژوهش 1396بهار   34شماره 



 

 

 شماره و سال نویسنده / نویسندگان عنوان مقاله ردیف
 فصلنامه

 علمی پژوهشی

13 
زنی و دویتتدن بر وع تمرین هوازی طنتتابآثتتار دو ن

 نی توان ذهعوامل آماد ی جسمانی کودکان پسر کم
راضی، فاطمه دکتر حمید ا

 معیری راد، شیما ابوطالبی
  - ۴، شماره ۱۶ه دور

 کودکان استثنایی ۱۲-۱۳۹۵

14 
اثربخشتتتی آموزش ایروبيتتك بر ستتتالمتتت روان و 

 یتوان ذهنآموزان دختر کمشادکامی دانش
دکتر وجیهه ظهورپرونده، 

 فاطمه جعفری
-8  - 2، شماره 17دوره 

1396 
 کودکان استثنایی

15 
اثربخشتتی آموزش فرزندپروری مثبت بر تنيد ی 

فعالی / نقص مادران کودکان دارای اختالل بيش
 جه در شهر کرجتو

اکبری دکتر مهناز علی
دهکردی، دکتر احمد 

زاده پور، مریم اسماعیلعلی
 کیابانی، طیبه محتشمی

  - 4، شماره 13دوره 
 کودکان استثنایی 11-1392

16 
شتتتنتاختی رفتتاری اثربخشتتتی آموزش  روهی 

مهارتهای زند ی بر ستاز اری افراد دارای نقص 
 بينایی

دکتر ساالر فرامرزی، سعید 
اللهی، سیدرضا  حبیب

 پورسید،

  - 3، شماره 11دوره 
 کودکان استثنایی 9-1390

17 
آوری ی آموزش هوش معنوی بر تتتاباثربخشتتت

کم ختالل  کودکتتان دارای ا توجهی/ متتادرانک 
 فعالیبيش

 دکتر مرضیه مشعل پور
  - 1، شماره 18دوره 

 کودکان استثنایی 3-1397

18 
م لدین و  تار بر اثربخشتتتی آموزش وا دیریت رف

 سالمت عمومی مادران کودکان دارای اتيسم

هلیا هوشنگی، دکتر مهرداد 
حاجی حسنی، دکتر فریبا 

 حسنی

  - 2، شماره 16دوره 
 کودکان استثنایی 6-1395

19 
 مدتدرمانی پویشی فشرده کوتاهاثربخشی روان

SDTP  مادران دارای ماعی  بر اضتتتطراب اجت
 فرزند با اختالل سندرم آسپر ر

فاطمه فوالدی، مهدیس 
کاویانی بروجنی، یوسف 

 رنجبر سودجانی

  - 2، شماره 18دوره 
 کودکان استثنایی 6-1397

20 
بتاثربخشتتتی روان مانی مث يد ی در در  را بر تن

 دکتر نیال علمی منش توان ذهنیمادران دارای فرزند کم
  - 4، شماره 17دوره 

 کودکان استثنایی 12-1396

21 
بر عزت براز وجود  ثربخشتتتی روش ا نفس و ا

 آموزان نابينای عادیسالمت عمومی دانش
احسان، دکتر هادی بهرامی 

 هاشمیاکورش بنی
  - 2، شماره 10دوره 

 کودکان استثنایی 6-1389

22 

ثربخشتتتی ورزش بر کتتاهش استتتترس ا مغزی 
فعتتالی و افزایش توجتته در متتادران،کتتاهش بيش

کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/بيش فعالی 
 و کاهش استرس آنها

طیبه مختاریان، دکتر 
فریدون یاریاری، خانم طاهره 

 مختاریان

  - 3، شماره 15دوره 
 کودکان استثنایی 9-1394

23 
انطباق و استانداردسازی آزمون غيرکالمی هوش 

سال: یك  5/2-7 کودکان برای اومان –اسنایدرز
 مطالعه مقدماتی

 دکتر اصغر مینایی
-9  - 3، شماره 5دوره 

 کودکان استثنایی 1384

24 
های مرضتتتی انطباق و هنجاریابی ستتتياهه نشتتتانه

 دکتر الهه محمد اسماعیل CSI-4 کودك ویرایش چهارم
-3  - 1، شماره 7دوره 

 کودکان استثنایی 1386

25 
سالمت  شویی و  ضایتمندی زنا شگری، ر شای بخ

 توان ذهنی و عادیروان والدین کودکان کم
مدی، دکتر دکتر فرزانه معت

 باقر غباری بناب، زهرا ابرغم
  - 4، شماره 16دوره 

 کودکان استثنایی 12-1395

http://joec.ir/article-1-30-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-30-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-32-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-32-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-192-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-192-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-192-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-227-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-227-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-227-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-644-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-644-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-644-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-644-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-644-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-101-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-101-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-645-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-645-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-645-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-578-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-578-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-578-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-578-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-62-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-62-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-62-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-62-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-427-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-427-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-427-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-388-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-388-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-437-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-437-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-437-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-437-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA


 

 

 شماره و سال نویسنده / نویسندگان عنوان مقاله ردیف
 فصلنامه

 علمی پژوهشی

26 
بررستتتی اثربخشتتتی آموزش بهداشتتتت بر ميزان 

ختران آ اهی ستتتالمت جستتتمانی دوران بلو  د
 نابينا

دکتر حسن ضیاالدینی، دکتر 
مجید قدمی، خانم رزا بهاری 

 شرق، خانم اعظم گودرزی

  - 1، شماره 15دوره 
تثناییکودکان اس 3-1394  

27 
آموزانک بررستتی برنامه درستتی تربيت بدنی دانش

 ذهنی از دید اه کارشناسان توانکم

آقای داریوش خواجوی، دکتر 
سید شمس الدین 

حسن مقدم ، دکتر هاشمی
 خلجی،

-6  - 2، شماره 8دوره 
 کودکان استثنایی 1387

28 
نات  ند اری یك دوره تمری ما تاثير و  بررستتتی 

 10-16ثبات مرکزی بر وضتتتعيت تعادل پستتتران 
 ن ذهنی آموزش پذیرساله کم توا

دکتر سید صدرالدین شجاع 
الدین، پریوش سهرابی، 

 یوسف یاراحمدی

 
  - 1، شماره 17دوره 

5-1396 
 کودکان استثنایی

29 
سالمت روانی مادران دانش سی  آموزان مبتال برر

 اختالالت رفتاری به
دکتر الهه محمد اسماعیل، 
 خانم حکیمه سادات موسوی

-6  - 2، شماره 3دوره 
 کودکان استثنایی 1382

30 
در مبتالیان  CPITN و DMFTبررسی شاخصهای 

 داونبه نشانگان

دکتر پژمان بکیانیان وزیری، 
دکتر مرجانه مسچی، دکتر 
فرزاد مجرد، دکتر حمیدرضا 

 عبدالصمدی

-6  - 2، شماره 7دوره 
1386 

 کودکان استثنایی

31 
نوی در بينی ستتتالمت روان بر استتتاس درك معپيش

پتتذیر و توان ذهنی آموزشآموزان کممتتادران دانش
 عادی ابتدایی شهر  ر ان

ندا مصدق، دکتر باقر غباری 
بناب، حجت پیرزادی، ناهید 

 شفیعی

  - 3، شماره 13دوره 
 کودکان استثنایی 9-1392

32 
ماعی  12تأثير  يا بر رشتتتتد اجت بازی بوچ ته  هف

سال دارای فلج مغزی همراه با  15تا  13نوجوانان 
 توانی ذهنیکم

حجت اله سیاوشی، خانم 
 فاطمه بلوریان

  - 4، شماره 15دوره 
 کودکان استثنایی 11-1394

33 
تأثير آموزش اميد بر کاهش فرسود ی تحصيلی 

نایيكمدانش توان ذهنی دوره آموزان دختر استتتتث
 آبادمتوسطه دوم شهرستان خرم

دکتر عزت اله قدم پور، دکتر 
مسعود صادقی، پرستو 
چهری، زهرا خلیلی 

 گشنیگانی

  - 4، شماره 17دوره 
ان استثناییکودک 12-1396  

34 
تأثير آموزش حل مستتهله اجتماعی بر ستتاز اری 

 آموزان کمرواجتماعی و عملكرد تحصيلی دانش

دکتر بتول احدی، پری 
میرزایی، دکتر محمد 
نریمانی، دکتر عباس 

 ابوالقاسمی

-9  - 3، شماره 9دوره 
 کودکان استثنایی 1388

35 
تتتاثير آموزش مهتتارتهتتای اجتمتتاعی بر افزایش 

 اعتماد به نفس دختران نابينای شهر تهران

، دکتر فروزان مستعلمی
سیمین حسینیان، دکتر سید 

 منور یزدی

  - 4، شماره 5دوره 
 کودکان استثنایی 11-1384

36 
ند ی بر نيمرختأثير آم های ز هارت روانی وزش م

 حرکتی -زنان دارای ناتوانيهای جسمی 
خانم اعظم مرادی، دکتر 

 مهرداد کالنتری
-3  - 1، شماره 6دوره 

 کودکان استثنایی 1385

37 
هتتای ون بر مهتتارتزنی متتدتتتأثير تمرین طنتتاب

 توان ذهنی آموزان کمدستكاری دانش

مریم حیدری، دکتر فرزانه 
داوری، دکتر لیال حیدری، 

 دکتر فرحناز آیتی زاده

  - 3، شماره 14دوره 
 کودکان استثنایی 9-1393

38 
ير حمایت اجتماعی غيررسمی بر سالمت روان تأث

 مادران دارای کودك با اختالل طيف اتيسم

یقه رضایی دهنوی، دکتر صد
دکتر اعظم مرادی، فرخ لقا 

عکافی بروجنی، صدیقه 
 رستمی

 

  - 1، شماره 17دوره 
 کودکان استثنایی 5-1396

http://joec.ir/article-1-95-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-95-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-95-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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http://joec.ir/article-1-353-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-152-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-152-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-152-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-457-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-457-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-384-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-384-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-384-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-384-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-42-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-42-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-42-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-42-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-42-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-220-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-220-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-220-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-220-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-220-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-421-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-421-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-118-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-118-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-78-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-78-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA


 

 

 شماره و سال نویسنده / نویسندگان عنوان مقاله ردیف
 فصلنامه

 علمی پژوهشی

39 
ای بر ميزان تتتأثير دو نوع یتتاد يری مشتتتتاهتتده

هدف هارت  یك م  يری در کودکان یاد يری 
 دارای اختالل طيف اتيسم

کبری جوادیان، دکتر رسول 
زاده، مژگان  عابدان

 آقامحمدی
 

  - 2، شماره 17دوره 
 کودکان استثنایی 8-1396

40 
حرکتی  -ستازی حستیهای یكپارچهتأثير فعاليت

عادل کودکان بازخورد برت با  مبتال به  در ترکيب 
 اختالل هماهنگی رشدی

سهیال شهبازی، علی حیرانی، 
 مسلم رحمانی

 

  - 1، شماره 17دوره 
 کودکان استثنایی 5-1396

41 
 -تأثير مداخالت کاردرمانی بر یكپارچگی بينایی

 حرکتی کودکان با اختالل ویژه یاد يری

بتول ماندنی، علی حسین 
سازمند، مژگان فرهبد، دکتر 

و ، ماشاء اله مسعود کریمل
 ماندنی

  - 4، شماره 7وره د
 کودکان استثنایی 11-1386

42 
تأثير ورزش صتتبحگاهی بر کاهش پرخاشتتگری 

 پذیرذهنی آموزشتوانکودکان کم

ستاره شجاعی، قربان همتی 
 علمدارلو،

 

  - 4، شماره 6دوره 
 کودکان استثنایی 11-1385

43 
ته بر تعادل  تأثير یك دوره تمرین دویدن آهستتت

آموزان پستتتر مبتال بتته ایستتتتتتا و پویتتای دانش
 داونسندرم

رضا توکل، دکتر شهال 
 حجت، دکتر مهدی کهندل

  - 3، شماره 13وره د
 کودکان استثنایی 9-1392

44 
آوری در برابر استتترس تدوین برنامه افزایش تاب

تأثير آموزش آن بر مؤلفه های کيفيت زند ی و 
 توان ذهنی خفيفوالدین دارای کودك کم

دکتر منیژه کاوه، دکتر حمید 
علیزاده، دکتر علی دالور، 

 دکتر احمد برجعلی

  - 2، شماره 11دوره 
 کودکان استثنایی 6-1390

45 
 يری مذهبی و ای، جهتهای مقابلهرابطه ستتبك

ابعاد شتتتخصتتتيت با ستتتالمت روان مادران دارای 
 کودك کم توان ذهنی

دکتر هادی بهرامی احسان، 
 لحیاسر رضاپور میرصا

 

  - 3، شماره 10دوره 
 کودکان استثنایی 9-1389

46 
هتتای آوری بتتا مؤلفتتهنفس و تتتابرابطتته عزت

 آموزان دارای ناتوانیخودپنداره بدنی دانش
معصومه کرامتی، شهناز پاینده 

 فر
  - 4، شماره 16دوره 

 کودکان استثنایی 12-1395

47 
رابطه کيفيت دلبستتتتگی به خدا و تصتتتور فرد از 
 خدا با سالمت روانی در والدین کودکان استثنایی

دکتر باقر غباری بناب، علی اکبر 
حدادی کوهسار، ابوالفضل 

احمدآبادی، سحرانه رشیدی
 آسایشجوادی

-9  - 3، شماره 12دوره 
ییکودکان استثنا 1391  

48 
رابطه ویژ يهای شتتتخصتتتيتی و هوش هيجانی با 

کتونوریای تحت ستتالمت روان افراد مبتال به فنيل
 درمان

ر علیرضا آقا یوسفی، خانم دکت
سحر بهروزیان، دکتر اسماعیل 

 سعدی پور

-11  - 4، شماره 8دوره 
 کودکان استثنایی 1387

49 
باخ با مطالعه ساختار عاملی فرم  زارش معلم آخن

 اصغر مینایی استفاده از تحليل عاملی تأیيدی
-9  - 3، شماره 6دوره 

 کودکان استثنایی 1385

50 
مقتتایستتتته اثر الگودهی ویتتدئویی و خود الگودهی 

ی در حرکت -ویدئویی بر اکتساب یك مهارت ادراکی
 توان ذهنیکودکان کم

محبوبه پیرمرادیان، دکتر 
احمدرضا موحدی، دکتر عباس 

 بهرام

-3  - 1، شماره 14دوره 
 کودکان استثنایی 1393

51 

حرکتی  -مقایستته اثر یك دوره تمرینات ادراکی
يط رقابتی و غيررقابتی بر خودکارآمدی در دو مح

توان ذهنی و رفتتتار ستتتتازشتتتی کودکتتان کم
 پذیرآموزش

دیش، دکتر رخساره فرشته خیران
 بادامی 

 

-6  - 2، شماره 16وره د
 کودکان استثنایی 1395

http://joec.ir/article-1-474-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-474-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-474-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-225-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-225-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-225-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-392-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-392-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-188-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-188-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-188-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-188-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-188-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-242-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-242-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-242-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-242-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-242-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-162-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-162-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-336-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-336-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-336-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-402-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-402-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-200-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-200-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-200-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-200-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-200-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-86-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-86-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-86-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-86-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-86-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-86-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4


 

 

 شماره و سال نویسنده / نویسندگان عنوان مقاله ردیف
 فصلنامه

 علمی پژوهشی

52 
نفس، خود هتتای عزتستتتته اثرات آموزشمقتتای

کارآمدی و انگيزش پيشتترفت بر کيفيت زند ی 
 حرکتی-زنان مبتال به ناتوانی جسمی

اعظم مرادی، دکتر مختار ملک 
پور، دکتر شعله امیری، دکتر 
حسین مولوی، دکتر ابوالقاسم 

 نوری

-3  - 1، شماره 10دوره 
 کودکان استثنایی 1389

53 
مقایسه استرس والد ری، رضایتمندی و کارکرد 
خانواده مادران کودکان دارای اتيستتتم با مادران 

 کودکان دارای رشد معمول

طیبه محتشمی، فائزه ابراهیمی، 
دکتر مهناز علی اکبری 

 دهکردی، دکتر نرگس چیمه

  - 4، شماره 16دوره 
 کودکان استثنایی 12-1395

54 
هنگام و دیرهنگام در رشد مقایسه تأثير مداخله به

نيتتازهتتای ویژه اجتمتتاعی دانش آموزان دارای 
 شنوایی

دل، خانم ناهید فریبرز قوی
 شفیعی، حجت پیرزادی

-3  - 1، شماره 14دوره 
 کودکان استثنایی 1393

55 
تاری  ماعی و اختالالت رف قایستتتته رشتتتتد اجت م

توان ذهنی ورزشتتتكتتار و غير آموزان کمدانش
 نورزشكار در شهر تهرا

زهرا کارگر، دکتر سیده منور 
 نژادیزدی، دکتر ابوالقاسم مهری

 
-11  - 4، شماره 2دوره 

 کودکان استثنایی 1381

56 
توان مقایستته ستتالمت روانی والدین کودکان کم

ستتتاله با ستتتالمت روانی  7-12پذیر ذهنی تربيت
 والدین کودکان عادی

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند، 
دکتر بهمن نجاریان، خانم میترا 

 مسعودی

-11  - 2، شماره 1دوره 
1380 

 کودکان استثنایی

57 

روانی،  پستتند، واکنشمقایستته شتتخصتتيت جامعه
های حمایت اجتماعی ادراك شتتتده و ستتتبك

دفاعی والدین کودکان معلول جستتمی حرکتی و 
 کودکان سالم شهر اصفهان

دکتر مجید صفاری نیا، شهره 
 بیات، احمد نورمحمدی

  - 4، شماره 17دوره 
12-1396 

 کودکان استثنایی

58 

نایی  مادران دارای دو کودك استتتتث قایستتتته  م
حرکتی، -ذهنی، جستتتمیتوان چندمعلوليتی، کم

نابينا و آستيب بينایی، ناشتنوا و آستيب شتنوایی با 
فه عادی در مؤل های ستتتالمت مادران کودکان 

 عمومی

هوشنگ زندی، دکتر مسعود 
غالمعلی لواسانی، دکتر غالمعلی 

افروز، دکتر محمد سعید 
 مردوخی

  - 4، شماره 17دوره 
12-1396 

 کودکان استثنایی

59 
شيوع ناهنجاری سه ميزان  ستون فقرات مقای های 

صالح برنامه تربيت بدنی دانش آموزان به منظور ا
 توان ذهنی و عادیساله کم 15-7دختر 

 الله پوریامنش، فیروزه مرادی
 

 
-9  - 3ماره ، ش16دوره 

1395 
 کودکان استثنایی

60 
آموزان شتتتناختی دانشمقایستتته ویژ يهای روان

 نارسا نویس و عادی پایه سوم ابتدایی

آقای اکبر رضایی، دکتر مریم 
 سیف نراقی
 

-3  - 1، شماره 6دوره 
1385 

 کودکان استثنایی

61 
آموزان با مقایستتتۀ افستتترد ی و اضتتتطراب دانش

های آموزشتتی روزانه و آستتيب بينایی در موقعيت
 روزیشبانه

پژوه، دکتر سوگند دکتر احمد به
واجه قاسم زاده، حمداهلل خ

 حسینی

  - 3، شماره 17دوره 
10-1396 

 کودکان استثنایی

62 
شتتناختی و مقایستتۀ ستتالمت روان، ستترمایۀ روان

شویی در مادران کودکان کم شنوا، صميميت زنا
 های هوشی و کودکان عادیناتوانی

دکتر فرناز فرشباف مانی صفت، 
 الناز پوررحیم

-3  - 1، شماره 18دوره 
1397 

 کودکان استثنایی

63 
مقایستتۀ ستتالمت روانی والدین کودکان مبتال به 

جه/اختالل  با وابيشنارستتتتایی تو عالی  لدین ف
 کودکان سالم

فرخزادی، دکتر خانم فریده 
محمدرضا محمدی، دکتر احمد 

علیپور، دکتر محمدابراهیم 
 مداحی، خانم مریم سلمانیان،

-6  - 2، شماره 15دوره 
1394 

 کودکان استثنایی

http://joec.ir/article-1-297-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-297-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-297-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-277-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-277-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-277-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-202-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-202-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-202-fa.html&sw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://joec.ir/article-1-482-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-482-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-482-fa.html&sw=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://joec.ir/article-1-509-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-509-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-509-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-123-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-123-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-123-fa.html&sw=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://joec.ir/article-1-414-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-414-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-569-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-569-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-569-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-569-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-569-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-635-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-635-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-635-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-635-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-635-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-73-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-73-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://joec.ir/article-1-73-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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64 
ت نفس و ستتتالمت روان در نابينایان مقایستتتۀ عز

سال شهرستان  30تا  13ورزشكار و غيرورزشكار 
 مشهد

رحیم مالزاده اسفنجانی، دکتر 
غالمحسین جوانمرد، دکتر 
 حمید اراضی، شیرین یگانگی

-6  - 2، شماره 13دوره 
1392 

 کودکان استثنایی

65 
مقایستتۀ کيفيت زند ی، شتتادکامی و عزت نفس 
شهر  شكار  شكار و غيرورز شنوای ورز دختران نا

 تهران

زهرا کریم زاده، دکتر سعید 
صداقتی، دکتر کیوان مال 

 نوروزی، جابر قلی نژاد

-3  - 1، شماره 16دوره 
1395 

 کودکان استثنایی

66 
کنند ی اقدام برای رشد فردی در بينینقش پيش

 آموزان نابيناساز اری دانش
عقیل حسین لو، دکتر سمیه 

 کاظمیان
  - 3، شماره 17دوره 

10-1396 
 کودکان استثنایی

67 
بينی نقش تصتتتویر بتتدنی و خودپنتتداره در پيش

آموزان نتابينتا و نششتتتنتاختی دااختالالت روان
 ناشنوا

دکتر اکبر عطادخت، دکتر 
عیسی جعفری، میثم حیاتی، 
دکتر حمید کمرزرین، صدیقه 

 مهری

-8  - 2، شماره 17دوره 
1396 

 کودکان استثنایی

68 

ند ی بر  های ز هارت  تاثير آموزش م بررستتتی 
بهبود بهتتداشتتتتت روانی، کتتارکرد اجتمتتاعی و 

رستتتان افستترد ی معلوالن جستتمی بهزیستتتی شتته
 تبریز

 مریم یوسف پور
 دکتر میرتقی گروسی

 4-3) چاپ در شماره 
 پویش(
1388 

مرکز پژوهش 
آموزش و پرورش 
روستایی، عشایر و 
 چند زبانه تبریز

69 
رابطه عمل به باورهای دینی با ستتتالمت عمومی 
در بين دانشتتجویان آموزشتتكده فنی الزهرا )س( 

 تبریز

دکتر خانجانی، دکتر شعله 
 نی، طیبه قاری زادهلیوارجا

 6و 5) چاپ در شماره 
 پویش(
1388 

مرکز پژوهش 
آموزش و پرورش 
روستایی، عشایر و 
 چند زبانه تبریز

70 
فت  مت روان و پيشتتتر با ستتتال نداری  طه دی راب

 تحصيلی دانش آموزان

یوسف رضاپور: استادیار دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی 

 دانشگاه تبریز
رشناس ارشد  مرضیه سرداری: کا

 برنامه ریزی درسی
آیت اله فتحی: کارشناس ارشد 

 روانشناسی تربیتی

 9و 8) چاپ در شماره 
 پویش(
1389 

مرکز پژوهش 
آموزش و پرورش 
روستایی، عشایر و 
 چند زبانه تبریز

71 
تاثير بازی بر سالمت عمومی دانش آموزان دختر 

 پایه پنجم ابتدایی شهرستان تبریز

 پوردکتر جلیل بابا
 الدینخیر

 دکتر نعیمه محب
 مینا اختیاری

 (10) چاپ در پویش 
1390 

مرکز پژوهش 
آموزش و پرورش 
روستایی، عشایر و 
 چند زبانه تبریز
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 توسط اساتید و کارشناسان پژوهشگاهه شد مقاالت ارائه ه : 

 مقاله( 10) در کنگره های ملی و بین المللی

 

 عنوان کنگره نویسنده الس عنوان مقاله ردیف

1 
 پيشتتگيری آموزش طرح محتوای ارزشتتيابی
 دکتر مسلم پرتو 1396 پرخطر رفتارهای با مقابله هایمهارت

المللی توانمند سازی دومين کنگره بين
جامعه در حوزه علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی

2 
 پيشتتگيری آموزش طرح محتوای ارزشتتيابی
 دکتر مسلم پرتو 1396 ابتدایی مدارس در خود از مراقبت

المللی توانمند سازی دومين کنگره بين
جامعه در حوزه علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی

3 

 یدرستتت برنامه محتوای تيوضتتتعبررستتتی 
 د اهید از ششم هیپا یبدن تيترب و سالمت

 معلمان و متخصصان

1395 
 دکتر مسلم پرتو 

 يتیعلوم ترب یالملل ينکنفرانس ب ينولا
یرانا یومطالعات اجتماع یروانشناس و  

4 

بتتررستتتتی کتتارآمتتدی بتترنتتامتته آمتتوزش 
های زند ی در بهبود سالمت روانی مهارت
 آموزان دانش

 دکتر مسلم پرتو 1395
 يتیعلوم ترب یالملل ينکنفرانس ب ينولا

 یرانا یومطالعات اجتماع یو روانشناس

5 

بتتررستتتتی کتتارآمتتدی بتترنتتامتته آمتتوزش 
های مقابله هبود شيوههای زند ی بر بمهارت

 آموزان پایه اول متوسطه،با تنيد ی در دانش

1394 
 دکتر مسلم پرتو 

ی، علوم رفتار یالملل نيکنگره ب نيدوم
 تهران دانشگاه شهيد بهشتی

6 

شی دانش آموزان در سنجش نيازهای آموز
های زند ی و پيشتتتگيری از ی مهارتزمينه
 اجتماعی -های روانیآسيب

 لم پرتودکتر مس 1394
ی، علوم رفتار یالملل نيکنگره ب نيدوم

 تهران دانشگاه شهيد بهشتی

7 
هتتای کتتارآمتتدی برنتتامتته آموزش مهتتارت

 دکتر مسلم پرتو 1394 آموزانزند ی در ارتقاء حل مسأله دانش
کنفرانس  نيواول یکنفرانس مل نيدوم
ها یالملل نيب در علوم  نینو یپژوهش 

 یانسان

8 

نواد ی  در  رایش بتته نقش عوامتتل ختتا
آموزان در معرض مصرف مواد توسط دانش

 خطر

1394 
 دکتر مسلم پرتو 

مشتتتاوره، خانواده و "اولين کنگره ملی 
توانمند ستتتازی اقشتتتار آستتتيب پذیر 

، تهران، کميته امداد امام خمينی "جامعه
 )ره

9 

مه يتبرنا عال های پيشتتتگيری رشتتتد ها و ف
مدار در نظام آموزش و پرورش:  –)تحول(
 ها و راهكارهاچالش

1394 
 دکتر مسلم پرتو 

، پژوهشگاه مدار رشدهمایش پيشگيری 
 قوه قضایيه

10 
و باورها و  ستتتبك زند ی ،فضتتتای مجازی

 زا؛رفتارهای سالمت بخش/ آسيب
1393 

 دکتر مسلم پرتو 
چاپ چكيده مقاله در مجموعه چكيده 
مقاالت همایش فضای مجازی و تربيت 

 اسالمی
  



 

  
 

 نشست( 3) توسط اساتید و کارشناسان پژوهشگاهبرگزار شده  های پژوهشییافته نشست ارائهو: 
 

 ارائه دهنده عنوان ردیف
محل برگزاری 

 نشست
 پژوهشکده سال

ستی/ درماند ی روان 1 ضعيت بهزی شناختی و
دکتر مسلم  دوم شهر تهران آموزان متوسطهدانش

 تعليم و تربيت 1396 پژوهشگاه پرتو

هتتای آموزش بخشتتتی طرحارزشتتتيتتابی اثر 2
پيشگيری در مدارس دوره ابتدایی و متوسطه 

 اول

دکتر مسلم 
 تعليم و تربيت 1395 پژوهشگاه پرتو

مت معلمان و ضتتترورت باز وضتتتعيت ستتتال 3
شی در سيباندی ها باره راهكارهای کاهش آ

 و ارتقاء سالمت آنان
دکتر مسلم 

 تعليم و تربيت 1395 سازمان پرتو

 
 
 
 

 نشست( 2)  در حوزه سالمت و تربیت بدنیتخصصی  -علمی های تنشسبرگزاری ز: 
 

 ارائه دهنده عنوان ردیف
محل 

برگزاری 
 نشست

 پژوهشکده سال

های پيشتتگيرانه در نظام آموزش و پرورش؛ فعاليت 1
 ها و راهكارهاچالش

لم  تر مستتتت ک د
 پرتو

 تعليم و تربيت 1395 ژوهشگاهپ

ياد 2 ند تحول بن ین مفهوم پردازی ستتتالمت در ستتت
 ی درس ملیآموزش و پرورش و برنامه

لم  تر مستتتت ک د
 پرتو

 تعليم و تربيت 1393 پژوهشگاه

 
  



 

 
 
 

 گزارش( 3) در حوزه سالمت و تربیت بدنی کارشناسی تحلیلیهای گزارش ح: تهیه 
 

 پژوهشکده سال بهره بردار تهیه کننده عنوان ردیف

1 
 ناظر هایبخش محتوای تحليل و بررستتی

نهپي هایفعتاليتت بر  رویكرد با شتتتگيرا
 درسی کتابهای نگرتحولی

 دکتر مسلم پرتو
متتتعتتتاونتتتت 
بدنی  يت  ترب

 و سالمت
 تعليم و تربيت 1395

2 

مفهومی و نظری وجوه و ستتطوح بررستتی 
نه  ند ا  -نگر و رشتتتتدرویكرد تحولیچ

مدار در پيشگيری از جرم و ارتقاء سالمت 
 جامعه

 دکتر مسلم پرتو

متتتعتتتاونتتتت 
بدنی  يت  ترب

 تعليم و تربيت 1393 و سالمت

3 

تدایی از نظر  مدارس اب يل وضتتتعيت  تحل
امكانات، تجهيزات و وستتتایل ورزشتتتی 

برنتتامتته جرای  برای ا نيتتاز  هتتا و مورد 
 های تربيت بدنیفعليت

 دکتر مسلم پرتو

ستتتتتازمتتتان 
پتتژوهتتش و 
مه ریزی  نا بر

 آموزشی

 تعليم و تربيت 1393

 

 
 
 
 
 

 )سه عنوان(وزه سالمت  و تربیت بدنی تعیین و تصویب اولویت های پژوهشی ناظر بر حط: 
 

 وضعیت اجرا اولویت پژوهشی عنوان ردیف

 تدوین پيشنهاده های مختلف تحصيلیسنجش ملی سالمت روانی دانش آموزان دوره 1

2 
های های درسی تربيت بدنی و فعاليتتعيين استانداردها و اقتضائات برنامه

 - های تربيتیمدارس و فضاورزشی و ميزان انطباق آن با وضعيت موجود 

3 
سند سالمت در حوزه آموزش و پرورش با تاکيد بر تبيين "تهيه و تدوین 

یاد يری ستتتالمت به حوزه  فاهيم نظری مربوط  ها و م به عنوان  "الگو
 زیرنظام سند تحول بنيادین آموزش و پرورش 

 تدوین پيشنهاده
 

 


