
اليت ها عرئيس محترم پژوهشكده كودكان استثنايي مهمترين ف -بنا به گزارش آقاي دكتر احمد رمضاني
  به شرح زير مي باشد: 1396تا دي  1396و اقدامات اين پژوهشكده از مهر 

  

  توان ذهنيآموزان كميادگيري ويژة دانش –كارگاه آموزشي ياددهي  برگزاري -1

مهرماه سال  26و  19، 12توان ذهني در روزهاي آموزان كميادگيري ويژة دانش –كارگاه آموزشي ياددهي 
ي شناسساعت با حضور جمعي از كارشناسان و متخصصان آموزش زبان انگليسي، زبان 24به مدت  1396

اجد س جناب آقاي دكتر توسطكاربردي و روانشناسي كودكان استثنايي در پژوهشكده كودكان استثنايي 
   برگزار شد. ،عنوان مدرس اين دوره بهاد نژيعقوب

  محورهاي مورد بحث در اين كارگاه عبارت بودند از: 

  ي توان ذهنشناختي: پيش نياز فرايندهاي يادگيري در كودكان كمهاي عصب روانبررسي ويژگي -

  توان ذهنييادگيري اثر بخش براي كودكان كم –اصول اساسي در طراحي فرايندهاي ياددهي  -

يادگيري اصيل، كاركردي و مهارت محور براي كودكان  –هاي ياددهي فرايند گام به گام طراحي برنامه -
 كم توان ذهني

  

  
 
 



  ويژه نيازهاي با كودكان در سالمت ارتقاي كارگاه برگزاري -2

 نيازهاي با نوجوانان و كودكان در سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش« آموزشي كارگاه
 كودكان پژوهشكده اجتماعات، سالن در 23/9/1396 مورخ پنجشنبه روز در »ويژه

به عنوان مدرس اين ملكي  زهرا دكتر سركارخانمتوسط  ساعت 8 مدت به استثنايي
  . شد برگزار ،دوره

  :از بودند عبارت كارگاه اين در بحث مورد محورهاي
  سالمت به نيل راههاي آن، ابعاد و سالمت  -

  بحران مديريت در ويژه نيازهاي با آموزان دانش و عادي آموزان دانش تفاوت  -

  ويژه نيازهاي با كودكان در زلزله حين در ضروري اقدامات و اوليه كمكهاي -بحران مديريت  -

  زلزله از پس روانشناختي مداخالت و مختلف فازهاي گذراندن از پس زلزله پيامدهاي و عواقب  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 آموزاندانش به آموزش ويژة انگليسي زبان مدرس تربيت آموزشي كارگاه نخستين برگزاري -3
  ذهني توانكم

 از يجمع حضور با ذهني توانكم آموزاندانش به آموزش ويژة انگليسي زبان مدرس تربيت دوره نخستين
 30 و 23 ،16 روزهاي در »ورامين ابيطالب ابنعلي و 1 نوراالسالم ،2 ري شهر موفقيان« دبيرستانهاي معلمان
  . شد برگزار استثنايي كودكان پژوهشكده در ساعت 24 مدت به 1396 سال آذرماه

 ينا  تدريس رمضاني احمد دكتر و مهرلطيفي محمدرضا آقايان و باآبرو فاطمه دوست،ميهن پيوند هاخانم
  . داشتند برعهده را دوره

  : از بودند عبارت كارگاه اين در بحث مورد محورهاي

  ذهني توانكم آموزاندانش به خارجي زبان آموزش ضرورت و اهميت  -

   ذهي توانكم آموزاندانش به انگليسي زبان آموزش نوين فنون و هاروش ها،رويكرد  -

   عملي تدريس و متناسب آموزشي محتواي ارائه  -

  

  
  

  



  ُاتيسم كودكان در تئاتردرماني آموزشي كارگاه -4
 Psychodrama Therapy in Children with Autism Spectrum 

  

 در ساعت 8 مدت به 1396 آذرماه 9 مورخ شنبهپنج روز در اُتيسمي كودكان در درماني تئاتر آموزشي كارگاه
 طيف اختالالت مفاهيم نظري، بخش در دوره اين. شد برگزار استثنايي كودكان پژوهشكده كنفرانس سالن
 نوجوانان و كودكان از گروه اين در تئاتردرماني تكنيكهاي و تئاتردرماني تاريخچه درماني، رويكردهاي اتيسم،
 در د.برگزار شدانشگاه به عنوان مدرس،  مدرس و استثنايي كودكان شناسروان مقدم كاوه دكتر آقاي توسط
  . اجرا گرديد اتيسم هنرجويان هنرمندي با كوچكي تئاتر ،نيز كارگاهي بخش

  .قرارگرفت عزيزان اين اختيار در كه بود مقدم دكتر تاليفي كتاب درسي واحد اين منبع

  

  
  

  استثنايي كودكان پژوهشكده در علمي هيئت جذب -5

 24/10/1396 تاريخ در استثنايي كودكان پژوهشكده علمي هيئت جذب متقاضيات علمي صالحيت كارگروه
  . شد برگزار

 اييطباطب عالمه اصفهان، تهران، دانشگاههاي از استثنايي پرورش و آموزش رشته آموختگاندانش از نفر ده
  . يافتند حضور استثنايي كودكان پژوهشكده در علمي مستندات بررسي و مصاحبه براي … و


