
 

  اطالعات شخصي:  
 :مهدي دستجردي كاظمي نام و نام خانوادگي  
  :٢٠/٣/١٣٤٩تاريخ تولد 
 :پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشكده كودكان استثنايي) ١٦ (استاديار پژوهشي عضو هيات علمي شغل.  
 :١٥٩٨٩٩٤٤١١، كد پستي ٣ط، ٢٦خ. سپند، پالك ، سپهبد قرني .انقالب، خ .خ آدرس  
 :٠٩١٢٤١٩١١٩٠و         ١١٨  داخلي  ٨٨٨٠٤٥٦٨ و ٧٠و  ٧١   تلفن  
  :پست الكترونيكيdastjerdikazemi@gmail.com  وdastjerdi_ir@yahoo.com 

  تحصيالت دانشگاهي:
  ديپلم رياضي فيزيك از دبيرستان فلسفيدريافت   ١٣٦٧
  كارشناسي گفتاردرماني از دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايرانمدرك دريافت   ١٣٧١
  ايرانپزشكي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم  از گفتاردرماني ارشد كارشناسي مدركدريافت   ١٣٧٧
  فرهنگي مطالعات و انسانيعلوم پژوهشگاه  در زبانشناسي ارشد كارشناسي دورة پذيرش در  ١٣٨٢
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در پذيرش در دورة دكتري زبانشناسي  ١٣٨٣
  همگاني زبانشناسي مدرك دكتريدريافت  ودي ماه، دفاع از رساله   ١٣٨٨

  سوابق آموزشي:
 در دانشگاه علوم بهزيستي و  براي رشته گفتاردرماني مشاهده بالينيو  كارآموزي باليني ،كارورزيموزش آ

 .١٣٧٥ .توانبخشي
 آواشناسي، تربيت شنوايي، آشنايي با گفتاردرماني ،اختالالت گفتار و زبان درسهاي مكرر تدريس ،

آشنايي با و  هاي گفتار و زبان كودكان استثناييآشنايي با ويژگي، كليد زبان براي ناشنوايان، شناسيزبان
در و  تربيت معلم مراكزدر  ذهنيانتوانكم آموزگاري موزگاري ناشنوايان وآ هايرشتهبراي  زبان و تحول آن

  .١٣٨٧ تا ١٣٧٩آموزش و پرورش از سال هاي ضمن خدمت وابسته به مدت و دوره هاي آموزشي كوتاهدوره
  و گفتاردرماني هايبراي رشته شناسيزبانو  آواشناسي، روانشناسي زبان درسهاي مكررتدريس 

  .كنونتا ١٣٨٥از سال تهران  علوم پزشكي در دانشكده توانبخشي دانشگاه شناسييشنواي
  سال  (خوارزمي) تربيت معلم دانشكده روانشناسي دانشگاه در براي رشته روانشناسي گفتاردرمانيتدريس درس

١٣٨٨.  



 

 در  دكتري مقطع در براي رشته گفتاردرماني بررسي و مطالعه شاخصهاي طبيعي گفتار و زباندرس  تدريس
 و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ايران علوم پزشكي و دانشگاه تهران علوم پزشكي دانشكده توانبخشي دانشگاه

  .١٣٩١و  ١٣٩٠و  ١٣٨٩ تحصيليهاي در سال
 دومدر نيمسال  تهرانپژوهشكده علوم شناختي  درعلوم شناختي كارشناسي ارشد  براي زبانشناسي درس تدريس 

 .١٣٩٣-٩٤ اولو نيمسال  ١٣٩٢- ٩٣تحصيلي 
 ١٣٩٤-٩٥در نيمسال اول كارشناسي در دانشگاه فرهنگيان  براي اختالالت گويايي درس تدريس 
 ١٣٩٤-٩٥در نيمسال دوم دكتري در دانشگاه آزاد واحد تهرانشمال  براي روانشناسي زبان درس تدريس 

 :سوابق كار باليني
 ١٣٧٥تا  ١٣٧٣بهزيستي توانبخشي سازمان  -استثنايي در مراكز آموزشيكودكان  رايگفتاردرماني ب. 
 ١٣٨٣تا  ١٣٧٩ايران از  حلزونكاشت در مؤسسه  شده حلزون كاشت ايانناشنودرماني براي رگفتا. 
  ١٣٧٩تا  ١٣٧٦و پرورش استثنايي از سال  وزشمدر مدارس آ استثناييكودكان گفتاردرماني براي.  
 تاكنون ١٣٧٥ از )پرورش و آموزش( در مركز مشاورة توحيد زبان و گفتار گانآسيبديد رايب گفتاردرماني. 

  :اجرايي -علميسوابق 
  كنون.تا١٣٧٩از سال  استثنايي) كودكان پرورش (پژوهشكده و مطالعات آموزشعضو هيات علمي پژوهشگاه  
  ١٣٧٨عضو كميتة اجرايي پنجمين همايش گفتاردرماني در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال. 
 ١٣٨٣تا  ١٣٨٠ذهني و چندمعلوليتي در پژوهشكده كودكان استثنايي از توانيمدير گروه پژوهشي كم.  
 ١٣٨٣تا  ١٣٨٢ميتة ارزشيابي مدارك اعضاء هيأت علمي در پژوهشكده كودكان استثنايي از سال ضو كع.  
 كنونتا ١٣٨٠عضويت در شوراي پژوهشي پژوهشكده كودكان استثنايي از. 
 تاكنون. ١٣٨٩از  استثناييكودكان  پژوهشكده نشر شوراي عضو 
  ١٣٨٧مطالعات آموزش و پرورش در سال عضو كارگروه تخصصي تدوين سياستهاي پژوهشي پژوهشگاه.  
 تاكنون. ١٣٨٧شوراي پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال  عضو  
 ١٣٨٨دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،  استثنايي در كودك و عضو كميتة علمي سمينار خانواده. 
 تاكنون. ١٣٨٩از سوادآموزي  نهضت سازمان علمي كميته عضو 
 تاكنون. ١٣٨٩پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از  فوري مطالعات كميته عضو 
 تاكنون. ١٣٨٩از  استثنايي كودكان حيطه در پژوهش فصلنامه سردبيري شوراي عضو 
 تاكنون. ١٣٨٩پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از  نتايج كاربست كميته عضو 
  ١٧/١٢/٩٤تا  ١/٦/٨٩رياست پژوهشكده كودكان استثنايي از تاريخ. 
 تاكنون. ١٣٨٩پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از  يپژوهش يطرحها از ارزشيابي كميته عضو 
  تاكنون. ١٣٨٧عضو كميته مالي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال  
  ١٣٩٠در دانشگاه علوم بهزيستي،  توانبخشي و آموزش: شنواكم كودك سمينارعضو كميتة علمي. 



 

 پژوهش هفته در موارد ساير و پژوهشيي طرحها داور. 
 ١٣٩٠، آموزش و پرورش كشور رؤساي اجالس هشتمين و بيست در پژوهش كارگروه علمي هيات عضو. 
 ١٣٩٠كشور،  استثنايي سازمان در معلوليتها از پيشگيري همايش علمي كميته عضو. 
 ١٣٩٠، توانبخشي و آموزش: شنواكم كودك سمينار در پانل برگزاري در مشاركت. 
 ١٣٩٣تا  ١٣٩٠ دانشگاه علوم بهزيستي، در گفتاردرماني دكتري جامع آزمون برگزاري علمي كميته عضو. 
  ١٣٩٢عضو كميتة علمي دوازدهمين همايش گفتاردرماني در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال. 
 ١٣٩٣و  ١٣٩٠، توانبخشي دانشگاه تهراندانشكده  در گفتاردرماني دكتري جامع آزمون برگزاري علمي كميته عضو. 
 همكاري دفتر ساالنه همايش هشتمين ،)مجازي فضاي و اسالمي تربيت( همايش مقاالت داوري علمي كميته عضو 

 .١٣٩٣ پرورش، و آموزش و علميه هايحوزه
 ١٣٩٤ .عضو كارگروه تدوين برنامه درسي آموزش و پرورش استثنايي براي دانشگاه فرهنگيان. 
  ١٣٩٤مطالعات آموزش و پرورش.  آسيب شناسي پژوهشگاهعضو كارگروه. 
  ١٣٩٤ كارگروه طرحهاي پژوهشي و نيازسنجي وزارت آموزش و پرورش و احياي نهادهاي پژوهشي رييسعضو و. 
  .١٣٩٥عضو كميته علمي همايش ملي زبان در كودكان با نيازهاي ويژه. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
 ١٣٩٥تا  ١٣٩٤اي معلمان. دانشگاه فرهنگيان. علمي طرح ارزشيابي صالحيتهاي حرفه عضو گروه. 
 ١٣٩٤آموزي دوره پيشدبستاني. معاونت ابتدايي و پيشدبستاني وزارت آموزش و پرورش. عضو جلسات تخصصي زبان. 
  .١٣٩٤عضو گروه علمي تدوين طرح راهبردي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 
 حقيق و تأليف و توليد كتاب درسي زبان آموزي و راهنماي معلم پايه دوم و سوم ابتدايي آسيبديدة عضو گروه ت

 .١٣٩٤شنوايي. سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور. 
 و ارزيابي داوري

 ،پژوهشگاه پژوهشي ايههپيشنهادآموزش و پرورش،  پژوهياقدام گزارشاتمجالت علمي پژوهشي،  پژوهشي علمي مقاالت
 :ارشد و كارشناسي دكتري يهانامهپايان و پژوهشي اتگزارش، ارشد كارشناسي و دكتري رساله پژوهشي ايههپيشنهاد

 زادهامامقلي مهدي( عادي و نارساخوان آموزاندانش در كلمه تمييز و واجي تحليل و كلمه توليد توانايي بررسي( 
 كارگر مهديه( لكنت بدون و با كودكان در گفتار رواني و واجشناختي آگاهي بررسي( 
 محمد( ايپيشاحرفه دوره گام آهسته آموزاندانش نوشتاري بيان مهارتهاي در مغزي بارش روش اثربخشي بررسي 

 )قاسمخاني
 محدوده در طبيعي كودكان و بياني زبان در تاخير به مبتال كودكان ميان در واژگاني تنوع و واجي مهارتهاي مقايسه 

 )عليزاده مريم( ماهه ٣٦ ت ٢٤ سني
 براي آن از استفاده و ساله ٦ و ٥ كودكان در يتيروا گفتار ارزيابي يفارس پروتكل نيتدو دكتري گفتاردرماني رساله 

  يزبانژه يو بيآس به مبتال كودكان ارزيابي
 ابتدايي مقطع در نارسا حساب كودكان و نارسانويس كودكان بينايي ادراك مقايسه بررسي 
 حلزون كاشت كودكان در كالمي وضوح بر واجشناختي آگاهي آموزش بررسي 



 

 پيرزادي حجت( خواندن اختالل با آموزاندانش خواندن مهارت شرفتيپ بر واجي آگاهي مستقيم آموزش تاثير( 
 حسيني السادات رباب( و واسطي و بياني در كم توانان ذهني دريافتي زبان مهارتهاي مقايسه( 
 محسني محمدحسين( آسيبديدگي شنواييتاثير آن بر خواندن در  و واجشناختي آگاهي آموزش برنامه طراحي( 
 ترابيان نسا( ناشنوايانآگاهي واجشناختي و خواندن در  و مدتكوتاه حافظه رابطه بررسي( 
 رستگاريان نيلوفر... ( و حلزوني كاشت كودكان در واجشناختي آگاهي( 
 يادگيري به رويكردهاي حيطه خردسالي دوره آموزش رشدي استانداردهاي كتاب 
 ارتباط و زبان و سوادآموزي حيطه خردسالي دوره آموزش رشدي استانداردهاي كتاب 
 آموزش كتاب، ارتباطي و زباني مشكالت كتاب، فراگير آموزش و نارساخواني كتاب، رواني بهزيستي و آوري تاب كتاب 

 ابتدايي دوره فارسي زبان آموزش تاثير بررسيطرح پژوهشي ، خوانداري درك
  سوابق پژوهشي:

 "نامة كارشناسي پايان "ساله و بررسي تغييرات آنها ٧زبان در كودكان  و بررسي ميزان شيوع اختالالت گفتار
  .١٣٧١ گفتاردرماني،

  سازمان "هاي ايرانياقتصادي فرهنگي خانواده -تعيين جايگاه اجتماعي"همكاري در پژوهش كشوري با عنوان ،
  ، (حين خدمت سربازي).١٣٧١- ٧٢بهزيستي كشور، 

 نامة كارشناسي پايان“ ذهنيماندهسالة عادي و عقب ٦و  ٥كاربرد حروف اضافه در گفتار كودكان "اي بررسي مقايسه
  .١٣٧٧، ارشد گفتاردرماني

 ١٣٧٩ ،"آموزان استثناييبررسي مشكالت مهارتهاي حركتي پايه در دانش"جراي طرح پژوهشي ا.  
 ١٣٧٩، "پرورش استثنايي و در آموزشاستفادة بهينه از نيروهاي توانبخشي  " طرح درپژوهش كار هم.  
  ١٣٨٠، "ماندة ذهنيهاي گفتار و زبان كودكان عقب بررسي ويژگي"اجراي طرح پژوهشي.  
 ١٣٨٠ و مينايي، زادهحسن ،"انطباق و هنجاريابي آزمون رشد زبان فارسي"طرح  علميه كميت عضو.  
 سليماني، زهرا همكاري با "شناختيساخت و بررسي روايي و اعتبار آزمون آگاهي واج" جراي طرح پژوهشيا 

١٣٨١.  
 ١٣٨١، "واجتماعي كودكان استثناييبررسي روشهاي سنجش پردازش اطالعات شناختي "طرح  در پژوهشي همكار.  
 تا  ١٣٨٠زاده، ، دكتر شهين نعمت"ايراني شناسايي واژگان پايه فارسي كودكان"پژوهشي طرح در  پژوهشگر اصلي

  .١٣٨٣ .المللي خوارزميهاي كاربردي هجدهمين جشنواره بينبرندة رتبة دوم پژوهش، ١٣٨٤
 ١٣٨٧ ،زادهشهين نعمت دكتر، "هاي طرح واژگان پايه فارسي كودكان ايرانياربست يافتهك"در طرح ي همكار.  
  سازي و مناسب "در مقاطع ابتدايي تا دبيرستان هاي زبانياستانداردهاي مهارتتدوين "در طرح پژوهشي همكار

  .١٣٨٦آنها براي كودكان استثنايي، 
  تدوين راهنماي معلم در "همكاري با واحد ناشنوايان سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در طرح پژوهشي

  تاكنون. ١٣٨٦از ، "دوره ابتدايي ناشنوايان برايآموزي، جمله سازي و انشاء برنامه درسي زبان



 

  تدوين واژگان پايه دوره "همكاري با واحد ناشنوايان سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در طرح پژوهشي
  .٧١٣٨-٨٨، "آمادگي ناشنوايان

  زبان. و گفتار عنوان داور مقاالت حوزةب "پژوهش در حيطة كودكان استثنايي"فصلنامه همكاري با 
  از دانشگاه عالمه طباطبايي به عنوان داور مقاالت حوزة گفتار و زبان روانشناسي افراد استثناييهمكاري با مجله 
 ه سخنراني در اولين سمينار علمي خانواده و كودك استثنايي در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با عنوان ئارا
 .١٣٨٨، "خانوادهمهارتهاي پيشاخوانداري و يادگيري خواندن و نقش "
  مهدي، "شناختيتدوين تكاليف و تمريناتي براي بهبود مهارتهاي آگاهي واج"اجراي طرح پژوهشي با عنوان 

 .١٣٩١، پايانيده پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي دستجردي
  طرح فراگير در شهر تهران آسيبديده شنواييواژگان پايه فارسي در كودكان "طرح پژوهشي با عنوان اجراي" ،

 .١٣٩٢-٩٣، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي دستجردي مهدي
  دستجردي مهدي، "فارسي سوم ابتدايي زبان درسبسته آموزشي ارزشيابي "با عنوان  ملي طرح پژوهشياجراي 

 .١٣٩٣، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي
  روشها در آموزش و پرورش و توانبخشي در اختالالت گفتار و زبان. دانشگاه تنظيم سرفصل درس راهبردها و

 .١٣٩٤فرهنگيان. 
  .١٣٩٤تنظيم سرفصل درس زبان تخصصي آموزش و پرورش استثنايي. دانشگاه فرهنگيان. 

  هاي دانشجوييمشاوره رساله
 دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنوان ارشد گفتاردرماني در دانشكده توانبخشي  نامه كارشناسيمشاوره پايان
 (دفاع شده). .١٣٨٦، "..بررسي ارتباط آگاهي واجي، آگاهي صرفي و سرعت ناميدن خودكار با مهارت خواندن"
 فارسي نسخه ساخت"با عنوان در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي نامه دكتري گفتاردرماني مشاوره پايان 

 .. (دفاع شده)١٣٩٢ ،"واجشناسي و توليد تشخيصي ارزيابي مجموعه
 سنجي و انطباق و روايي"نامه دكتري گفتاردرماني در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با عنوان مشاوره پايان

 (در حال اجرا). .١٣٩٢-٩٣، "فارسي نحو زبان بياناعتباريابي آزمون 
 سنجي و انطباق و روايي"نامه دكتري گفتاردرماني در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با عنوان مشاوره پايان

 (دفاع شده). .١٣٩١-٩٢، "زبان فارسياعتباريابي آزمون درك دستوري در كودكان 
 تعيين "ارشد گفتاردرماني در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنوان  نامه كارشناسيمشاوره پايان

-٩١، "و مقايسه آن بين افراد زبانپريش و طبيعي» هرم و درخت نخل«روايي و پايايي نسخه فارسي آزمون معنايي 
 (دفاع شده). .١٣٩٠

 بررسي تاثير عالئم "با عنوان  دانشگاه عالمه طباطباييدر دانشكده روانشناسي  ارشد نامه كارشناسيمشاوره پايان
 (دفاع شده). .١٣٩٠ ،"اشاره دستي بر افزايش آگاهي واجشناسي در بهبود خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي

 آزمون آگاهي "عنوان ارشد گفتاردرماني در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با  نامه كارشناسيمشاوره پايان
 (دفاع شده). .١٣٩٢، "واجشناختي حذف واج



 

 ارشد گفتاردرماني در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنوان  نامه كارشناسيمشاوره پايان
 (دفاع شده). .١٣٩٢، "ساخت آزمون تصويري ناميدن افعال در بزرگساالن و تعيين روايي و پايايي آن در بيماران آلزايمر"
 بررسي تاثير "با عنوان  دانشگاه عالمه طباطباييارشد در دانشكده روانشناسي  نامه كارشناسيمشاوره پايان

 (دفاع شده). .١٣٩٢ ،"آگاهي واجشناسي بر بهبود روانخواني دانش آموزان نارساخوان شهرستان كاشان
 تهيه "ارشد گفتاردرماني در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنوان  نامه كارشناسيمشاوره پايان

 (دفاع شده). .١٣٩١-٩٢، "آزمون درك مترادف كلمات عيني و انتزاعي و تعيين روايي و پايايي آن در بيماران زبانپريش
 طراحي و "ده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنوان گفتاردرماني در دانشك دكترينامه مشاوره پايان

 (در دست اجرا) ١٣٩٥تا  ١٣٩٤ "اعتباريابي مجموعه آزمون براي غربالگري زودهنگام نارساخواني
 پژوهش طرحهاي نظارت بر

  مطالعات پژوهشگاه، "گراييسازنده مدل چارچوب در خوانداري درك آموزش تاثير بررسي"نظارت بر طرح پژوهشي 
 .١٣٩١ .پايانيده، پرورش و آموزش

   شناختي وآموزش مستقيم، آگاهي واج شيوه سه اثربخشي مقايسه و برنامه تدوين"نظارت بر طرح پژوهشي 
 .١٣٩١ .پايانيده، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه ،"يدانش آموزان دبستان خواندنتركيبي بر كاهش مشكالت 

  دكتر احمد رمضاني، "توان ذهني شهر تهران واژگان پايه فارسي در كودكان كم"نظارت بر طرح پژوهشي ،
 .١٣٩٢، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

  پژوهشگاهزاده. ، خانم دكتر حكيم"هاي سوادآموزيعلل عدم استقبال بيسوادان از برنامه"نظارت بر طرح پژوهشي 
 .١٣٩٢و سازمان نهضت سوادآموزي،  پرورش و آموزش مطالعات

  ذهني مانده عقب نايافته سازش آموزان دانش رفتار بر هيل برنامه از شده اقتباس مدل تاثير"نظارت بر طرح پژوهشي 
 .١٣٩٢، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه، خانم مژگان رمضاني. ")مدل يك طراحي(
  در دوره سوادآموزي و احصاء واژگان پربسامد در جمعيت بيسواد تعيين تعداد واژگان پايه "نظارت بر طرح پژوهشي

و سازمان نهضت سوادآموزي،  پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه، اقاي دكتر خسرو رشيد. "و كم سواد بزرگسال
١٣٩٣. 

  اي آموزش مديريت به والدين انطباق و ارزيابي برنامه مداخله«نظارت بر طرح پژوهشيPMT  كودكان براي والدين
 .١٣٩٣. پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاهخانم دكتر مهرناز سعادت آبادي. ». كم توان ذهني داراي اختالل سلوك

  پژوهشي: -مقاالت منتشر شده در مجالت علمي
 "ارائه شده در پنجمين همايش  ."ذهني مانده مقايسة كاربرد حروف اضافه در گفتار كودكان عادي و عقب

  .١٣٧٨ .دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .چاپ شده در گزارش مجموعه مقاالت آن گفتاردرماني و
 "فصلنامه پژوهش در حيطة كودكان استثنايي،  ،"آموزان كم توان ذهنيهاي حركتي پايه در دانشبررسي مهارت

  .١٣٨١، زمستان ٤سال دوم، شماره 



 

 "فصلنامه پژوهش در حيطة كودكان  ،"ة ذهنيهاي گفتار و زبان در كودكان عقب ماندبررسي برخي ويژگي
  .١٣٨٢، پاييز و زمستان ١٠و  ٩استثنايي، سال سوم، شماره 

 "(با همكاري زهرا سليماني)، مجلة روانشناسي، سال نهم، شماره "تعيين روايي و اعتبار آزمون آگاهي واجشناختي ،
  .١٣٨٤، بهار ١
 "(با همكاري زهرا سليماني)، فصلنامه پژوهش در حيطة كودكان استثنايي، سال  "آگاهي واجشناختي چيست؟

 . ١٣٨٥، زمستان ٤ششم، شماره
 "زهرا  ،"پايه اول ابتدايي شهر تهران خواندن در نمرهسرعت ناميدن خودكار با و  بررسي ارتباط آگاهي واجي

. دوره شناسيشنوايي. دوفصلنامه جهاني، آذر مهري و يونس كاظمي مهدي دستجرديسليماني، محسن سعيدمنش، 
 .١٣٨٨، ٢و١، شماره ١٨
 "فصلنامه پژوهش در حيطة كودكان "ذهنيتوانكمآموزان توصيف برخي ويژگيهاي نحوي در گفتار دانش ،

 .١٣٨٩، بهار ٣٥استثنايي. سال دهم، شماره 
 "دو فصلنامه. "مند هليدي: فرانقش متنيآموزان پايه اول ابتدايي در نظريه نقشگراي نظامتوصيفي از گفتار دانش 

 .١٣٩٠، پاييز و زمستان٥سال سوم، شماره پژوهي. دانشگاه الزهرا. زبانپژوهشي  -علمي
 » نشريه مطالعات برنامه درسي، فصلنامه . »شناسايي واژگان پايه فارسي پژوهشي طرح وروشهاي آزمودن واژگان

 .١٣٩١، زمستان ٢٧سال هفتم، شماره  .ايرانانجمن مطالعات برنامه درسي پژوهشي  -علمي
 "پژوهشگاه نامه هفتة پژوهش، پژوهشنامه آموزشي، ويژه. "برخي پژوهشهاي ضروري درباره يادگيري خواندن

 .١٣٨٩، ديماه مطالعات آموزش و پرورش
  مجموعه خالصه . "در پژوهشكده كودكان استثنايي شنواكمفعاليتهاي انجام شده در حيطه كودكان "خالصه مقالة

 .١٣٩٠مقاالت سمينار كودك ناشنوا: آموزش و توانبخشي. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 
  و مقايسه آن در افراد » ها و درختهاي نخلهرم«تعيين روايي و پايايي نسخة فارسي آزمون تصويري معنايي

مجله علمي پژوهشي توانبخشي  شهره جاليي.، مهدي دستجردي كاظمي، آذر مهري، ردايي. معصومه زبانپريش و سالم
  .١٣٩٢، پاييز ٣، شماره ٧نوين. دوره 

 ابوطالب مهدي دستجردي كاظمي. معصومه نجفي پازوكي، علي درزي، درك نحوي، حافظه فعال و درك متن ،
 .١٣٩٢هار ، ب٤٥پژوهشي نوآوريهاي آموزشي. سال دوازدهم، شماره  - فصلنامه علمي سعادتي شامير، مريم داناي طوس.

  نسخه فارسي آزمون واجي از مجموعه ارزيابي تشخيصي آوايي و واجي و بررسي روايي و اعتبار آن در كودكان فارسي
 ـ، مهيار صلواتي. نشريه علميمهدي دستجردي كاظمي لعيا غالمي تهراني، يحيي مدرسي، . طليعه ظريفيان،زبان

 .١٣٩٢. شناسيشنواييپژوهشي 
 ان،يفيظر عهيطل .زبان. آن يسنجروان يهايژگيو و زبان يفارس كودكان در درست يهاهمخوان درصد اسيمق 
 ،١٣ سال. استثنايي ودكانك فصلنامه. يصلوات اريمه ،يكاظم يدستجرد يمهد ،يتهران يغالم ايلع ،يمدرس ييحي

 .١٣٩٢زمستان  ،٥٠ شماره



 

 .مجموعه مقاالت همايش هفته رس و مهدي دستجردي كاظمي. دمحمد دا واژگان پايه فارسي: اهميت و كاربست
 . ١٣٩٢پژوهش 

 بتال به آلزايمر و ساخت آزمون تصويري ناميدن افعال فارسي و تعيين روايي و پايايي آن و مقايسه آن در افراد م
لمي پژوهشي ، شهره جاليي، فخري اللهياري. مجله عمهدي دستجردي كاظمي، آذر مهري، دار خطيباني. مريم نامسالم

 ).١٣٩٤توانبخشي نوين. دانشگاه علوم پزشكي تهران: دانشكده توانبخشي. (
 صبا سيدين، آذر  معنايي روا و پايا در كلمات عيني و انتزاعي در بيماران آفازي فارسي زبان.تهيه آزمون درك هم

گاه علوم پزشكي تهران: ، شهره جاليي. مجله علمي پژوهشي توانبخشي نوين. دانشمهدي دستجردي كاظميمهري، 
 ).١٣٩٤دانشكده توانبخشي. (

 شهرهي، مانيسل زهراه، زاديعل ميمر. هسال ٢-٣ يعيطب و رگفتاريد زبان يفارس كودكان در يواژگان تنوع يبررس 
. مجله علمي پژوهشي توانبخشي نوين. دانشگاه علوم وريشهر پوريمهد رهيّن ،يكاظم يدستجرد يمهديي، جال

 ).در دست چاپدانشكده توانبخشي. (پزشكي تهران: 
 مهدي رضاسلطاني، پوريا ظريفيان، طليعه شيرازي، سيما طاهره ملكيان، مريم. كودكان در واژه تعريف مهارت رشد 

. ١ دوره. ١٣٩٣ بهار . دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.زبان و گفتار شناسي آسيب فصلنامه كاظمي. دستجردي
 .٣ شماره

  معناي كلمه در كودكان. مريم ملكيان، طاهره سيما شيرازي، طليعه ظرفيان، پوريا رضا سلطانچگونگي رشد ،
 ٨تا  ٦دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.  ،مهدي دستجردي كاظمي. دوازدهمين همايش گفتار درماني ايران

 . (پوستر)١٣٩٢اسفند 
  Design and validation of a Photographic Expressive Persian Grammar Test for 

children aged 4–6 years. Fatemeh Haresabadi. Abbas Ebadi. Tahereh Sima Shirazi. 
Mehdi Dastjerdi Kazemi. Child Language Teaching and Therapy. 1–12. © The 
Author(s) 2015. Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav.   Phonetic and phonological acquisition in Persian speaking children. Talieh 
Zarifran,Yahya Modarresi, Laya Gholami Tehrani & Mehdi Dastjerdi 
Kazemi.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MONOLINGUAL AND 
BILINGUAL  Comprehension of the passive structure: a study of children with and without 
specific language impairment. Iranian Rehabilitation Journal. 2015. كارگاه علمي  

 هاي گردآوري داده در زبانشناسي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تدريس در كارگاه آشنايي با شيوه 
 الي  ٢٣/٣/٩٤مدرسان آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان. اي مشاركت در برگزاري دورة آموزشي بالندگي حرفه

 . شهر ساري٢٥/٣/٩٤
 ١٣٩٤ريزي آموزشي. شركت در كارگاه آموزشي گرامر و روشهاي سنتي و نوين. سازمان پژوهش و برنامه. 
 ١٣٩٤اي. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. شركت در كارگاه اخالق حرفه 



 

 تعليم و تربيت اسالمي. سازمان  هايو پرورش و توسعه با محوريت نظريه مدت آموزششركت در آموزش كوتاه
 ٢٧/١١/٩٣تا  ٢١/١٠/٩٣ريزي آموزشي. پژوهش و برنامه

 تا  ٣/١١/٩٤هاي چندمتغيري. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. شركت در آموزش كوتاه مدت تحليل داده
٢٨/١١/٩٤.  

 كتابهاي چاپ شده
 "چاپ  ،١٣٨٠چاپ اول، و مفيدي. تهران: انتشارات رشد، كاظمي ترجمه: دستجردي ،"پرسش و پاسخ در لكنت

  .١٣٨٩، چاپ سوم، ١٣٨٥دوم، 
 "١٣٨٧شررشد، چاپ اول، نتهران:  .و همكاران كاظمي ، ترجمه: دستجردي"مقابله با لكنت: سرگذشت يك لكنتي. 
 "تهران:  تاليف: زهرا سليماني و مهدي دستجردي كاظمي. ،"شناختي و ويژگيهاي روانسنجي آنآزمون آگاهي واج

 .١٣٩٠، چاپ دوم، ١٣٨٢چاپ اول، و پرورش. پژوهشگاه مطالعات آموزش انتشارات 
 "دكتر محمد دادرس  ،زاده (دانشگاه الزهرا)مؤلفان: دكتر شهين نعمت ،"واژگان پاية فارسي از زبان كودكان ايراني

زاده دكتر محرم منصوري ،دكتر مهدي دستجردي كاظمي (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) ،(دانشگاه تهران)
 .١٣٩٠، انتشارات مدرسه .(دانشگاه بوعلي سينا)

 " الو جكي ماريان ناش و نوشته. ": تمريناتي براي مهد و مدرسهدبستانيپيش به كودكان رياضيآموزش مفاهيم پايه ،
. ١٣٩٢، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي فرزانه دستجردي و كاظمي دستجردي مهدي ). ترجمه٢٠٠٤(

  تهران: انتشارات مدرسه.
 " جكي ماريان ناش و نوشته. "خانواده: تمريناتي براي خانه و دبستانيپيش به كودكان رياضيآموزش مفاهيم پايه 

، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي فرزانه دستجردي و كاظمي دستجردي مهدي ). ترجمه٢٠٠٤، (الو
 تهران: انتشارات مدرسه. .١٣٩٤

  كتابهاي در دست تهيه
 " الو جكي ماريان ناش و نوشته. "مدرسهمهد و : تمريناتي براي دبستانيپيش به كودكان علومآموزش مفاهيم پايه ،

. ١٣٩٢، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي فرزانه دستجردي و كاظمي دستجردي مهدي ). ترجمه٢٠٠٤(
  (در دست ترجمه). 

 "پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه. كاظمي دستجردي مهدي. "شناختيتمريناتي براي بهبود مهارتهاي آگاهي واج .
 (در دست تهيه).


