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منظور ما از كتاب آموزشی چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي پیامي 
براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته 
تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمك آموزشي، ج( کتاب هاي 
کمك درسي. کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع 
ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، 

شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي 
هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط 
اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم مي شوند و لزوماً به برنامه درسي دورۀ تحصیلي 
وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي 
دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، 
تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي 
خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. این کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و 
فعالیت هاي یادگیري، کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي 

فعالیت محور هستند.

چرا باید دست به گزینش كتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و 
همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان یك 
نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي و اتخاذ 
سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش عمده اي در هدایت پدیدآورندگان کتاب های آموزشی 

مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت فرایند یاددهی 

ـ یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي8

تشکيل دبيرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال ۱۳78 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که 
در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیین نامة 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال ۱۳8۹ از 

حوزۀ کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان 
استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیة فهرستگان توصیفی 

مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادۀ 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، 

صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفی كتاب های آموزشی
با توجه به مادۀ 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، خرید، تبلیغ و عرضة هر گونه منابع آموزشي مجاز و استاندارد 
در آموزشگاه ها و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی 
ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي آیین نامه 

سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در دبیرخانه سامان دهي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانة سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، از بین کتاب های رسیدۀ مناسب 
آماده و منتشر می کند. این فهرست به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می شود و در عین حال 

نسخه ای از آن برای معرفي در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

فرایند توليد كتاب نامة رشد
»کتاب نامة رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائة  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های 

آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان اعالم شده 
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است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با برنامة درسي و معلمان 
ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با 
امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از خان بررسی ها، باید به طور میانگین، حداقل 6۰  درصد از 

کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
تعیین شده،  معیارهاي  و  براساس شاخص ها  آن  در  تکمیل می کنند که  پرسش نامه اي  کتاب  برای هر  کارشناسان 
پرسش های جزئی و دقیقی دربارۀ ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس 
باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده 
است؟ آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك مادۀ آموزشی مناسب 
به کار گرفته شود؛ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؟ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، 

هنرآموزان، والدین، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در تجهیز 
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در وبگاه سامان 
کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را به صورت 

رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره آموزش و پرورش كودكان استثنایی

پوششسال انتشاركتاب نامه

کتاب هاي چاپ اول تا سال ۱۳8۹۱۳8۹جلد اول

کتاب هاي چاپ اول تا سال ۱۳۹۱نیمه دوم ۱۳۹۱جلد دوم
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كتاب نامه ای كه پيش رو دارید
این جلد از کتاب نامه ، فهرست توصیفی کتاب های چاِپ اول تا سال  ۱۳۹۱ را دربرمی گیرد. 

در این کتاب نامه با 8۰ عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع ۱۰4 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. بقیه 
غیرمرتبط یا نامناسب تشخیص داده شده اند.

بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات دانژه با ۳5 عنوان ، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 8 عنوان و انتشارات آوای نور با 7 عنوان تعلق دارد.

در بین موضوعات نیز موضوعات توانبخشي، مشاوره و مددکاري و آموزشی به ترتیب با 55، 5۱ و 45 عنوان کتاب مناسب 
از بیش ترین فراوانی برخوردارند.

در بین ناشران محترم، انتشارات دانژه، رشد فرهنگ و آوای نور به ترتیب با ۳8 ، ۱۱ و 8 عنوان بیش ترین مشارکت را در 
ارسال کتاب داشتند که از همراهی آن ها متشکریم.

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یك موضوع هستند.

فراوانيموضوعردیف

55توان بخشي۱

5۱مشاوره و مددکاري2

45آموزشی۳
8پرورشی4

7بهداشت5

7تربیت بدني6

173جمع فراواني*                            

جدول فراواني موضوعات كتاب نامه
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شيوۀ تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای 
خواننده آسان می کند. این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند: شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه 
و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ مخاطبین کتاب؛ 

گروه استثنایی؛ موضوع؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.

نمایه های كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع، مخاطبین، گروه استثنایی، کلمات 
کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، والدین و 
سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارۀ ردیف داده شده 

است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.

همکاران ما در این كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله و دقت 
زیادی به کار بسته اند. کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همکاری هایشان بهره بردیم 

عبارت اند از:
۱.هاجر عمل صالح 2. منیره عزیزی ۳. سحر کرمی 4. مهدیه مهدویان 

راهنمای استفاده از این كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، 

به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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برای بیان دیدگاه های خود دربارۀ این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان 
زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی  آموزشی، 
دبيرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مکاتبه یا با شمارۀ تلفن 88۳۰6۰7۱ )۰2۱( تماس 
آمادۀ   http://samanketab.roshdmag.ir نیز به نشانی این دبیرخانه  حاصل فرمایید. وبگاه 

دریافت دیدگاه هاي شماست

 آمویگ، جیم اچ74.

2۰8 ص

نابینایي و توانمندي اجتماعي : 
رهنمودهایي...

 وزیري

مجید ابراهیم پور

 کتاب حاضر داراي اطالعات مناسبي براي نابینایان و کساني است که خدمات آماده سازي شغلي را براي آن ها فراهم مي کنند. هدف 
این کتاب آن است که به نابینایان براي توانمندسازي، ارتقاي استقالل شخصي و خودکفایي، انتخاب آگاهانه و اشتغال به بهترین نحو 

کمك کند. این کتاب  می تواند در برنامه هاي آموزشي مشاوران توان بخشي، معلمان توان بخشي و معلمان مستقل، کارشناسان و مربیان 
کودکان نابینا مورد استفاده قرار  گیرد. براي والدین کودکان نابینا نیز مي تواند مفید باشد.

 نابینایي / توانمندي اجتماعي / استقالل شخصي و خودکفایي / اشتغال نابینایان

توانبخشي

تهران: آواي نور، ۱۳۹۱

 معلم / نیروي توانبخشي / سایر 
کارکنان استثنایي /  والدین

عنوان کتاب مؤلف شمارۀ مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطب قطع

کلمات کلیدی

چکیده

موضوع درسي

-

عنوان مجموعه
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بدین وسيله از ناشران و پدیدآورندگان محترم كتاب های آموزشی دعوت می شود نسخه ای 
از كتاب های آموزشی چاپ اول سال های 92-1390 خود را برای بررسی به نشانی دبيرخانة 

سامان دهی منابع آموزشی و تربيتي بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به این نکات توجه فرمایيد.

*کتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال ۱۳۹2 تا دو سال پیش از آن منتشر شده باشند.
*کتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۳ به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال ۱۳۹2 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
* ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

*امکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی *

اعالم می شود.
* فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. 
افزون بر این فهرست، این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها 

به صورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
*ضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده 

می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شدۀ این دبیرخانه خریداری کنند.
* ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

*کتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
*کتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارۀ کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال 

مجدد کتاب نیست.
* مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی 

در صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتاب های ارسالی آموزش و پرورش کودکان استثنایی باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 

آموزشی، توان بخشي، پرورشی، مشاوره و مددکاري، بهداشت و تربیت بدني.

فراخوان ارسال كتاب
 ) براي توليد كتاب نامه شماره3 آموزش وپرورش كودكان استثنایی(
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامة درسي
آموزش و پرورش كودكان استثنایي 
)تا سال 1391(



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي16



17آموزشوپرورشكودكاناستثنايي2

1. ورکمن، ادوارد/  کاتز، آلن.ام. آموزش خود كنترلي رفتار به دانش آموزان. الهه محمداسماعیل. 
تهران: دانژه، ۱۳8۳، ۱۹2 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  اختالالت رفتاريـ  هیجاني
موضوع:توانبخشي / پرورشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: آموزش خودکنترلي رفتار / خودنظارتي / خودتقویتي / خودارزیابي / خودهدایتي 
/ خودالگوسازي

چکيده: کتاب آموزش خودکنترلي رفتار به دانش آموزان، در پاسخ به نیاز معلمان، مربیان و والدین 
براي شناخت مشکالت کودکان و دانش آموزان نوشته شده است و آنان را با شیوه هاي مناسب آموزش 
»خودکنترلي« آشنا مي سازد. شیوه هاي ایجاد احساس مسئولیت در کودکان، رفتارهاي مربوط به 
پیشرفت تحصیلي و چگونگي حذف و خاموش کردن رفتارهاي نامطلوب در این کتاب بررسي شده اند 
و لذا این کتاب راهنماي عملي و خودآموزي براي والدین و مربیاني است که با کودکان سروکار دارند. 
هشت فصل کتاب شامل مطالبي دربارۀ خودکنترلي و مؤلفه ها و شیوه هاي آن، خودارزیابي، خودنظارتي، 

خودتقویتي، خودهدایتي، خودالگوسازي، و کاربرد خودکنترلي رفتاري در درمان گروهي است.

2. هاولین، پاتریشیا ...]و دیگران[. آموزش ذهن خواني به كودكان اوتيسم: راهنمایي عملي 
براي معلمان و والدین. مهدي عبداله زاده رافي / عباس نسائیان / عباسعلي یزداني. تهران: رشد 

فرهنگ، ۱۳۹۰، 288 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: آموزش / ذهن خواني / اختالل اوتیسم / ذهن کوري / هیجانات / حاالت 

اطالعاتي / بازي وانمودي

چکيده: این کتاب در پنج بخش با این عنوان نگارش یافته است: مقدمه، آموزش هیجانات؛ آموزش 
حاالت اطالعاتي؛ رشد بازي وانمودي؛ و دستورالعمل هایي براي آینده هر بخش ارائه دهندۀ جزئیاتي 
است دربارۀ چگونگي ارزیابي سطح مهارتي که هر کودك از خود نشان مي دهد، چگونگي ترسیم 
خط پایه )یعني تبیین سطحي که آموزش باید شروع شود(، موادي که در هر سطح باید مورد استفاده 
قرار گیرند، و روش آموزشي که باید پي گرفته شود. در همة بخش ها پیشنهاداتي درخصوص مواد و 

راهبردهاي آموزش آورده شده اند که فقط به منظور راهنمایي معلمان ارائه شده اند.
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3. ورنون، آن. آموزش مهارتهاي زندگي: رشدهيجاني، اجتماعي، شناختي و خود )1(. 
مهرداد فیروز بخت. تهران: دانژه، ۱۳88، ۳۱2 ص 

قطع: رحلي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: کودکان / رشد / فعالیت هاي فوق برنامه / رشد هیجاني / رشد اجتماعي / رشد 
شناختي / مهارت هاي زندگي

چکيده: جلد اول از مجموعة سه جلدي »مهارت هاي زندگي«، برنامة درسي جامعي را در اختیار مربیان 
و متخصصان سالمت روان مي گذارد تا به کودکان دورۀ دبستان، مفاهیم سالمت را یاد بدهند و به آن ها 
بیاموزند مسیر زندگي شان را در میان مشکالت وضعیتي و رشدي پیدا کنند. کتاب حاوي 8۰ فعالیت در 

حیطة رشد خود، رشد هیجاني، رشد اجتماعي و رشد شناختي است. 

4. ورنون،آن. آموزش مهارتهاي زندگي: رشد هيجاني، اجتماعي، شناختي و خود )2(. 
مهرداد فیروز بخت. تهران: دانژه، ۱۳88، 264 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / رشد هیجاني / رشد اجتماعي / رشد شناختي

چکيده: مجموعة حاضر که بر اساس نظریة »رفتاردرماني عقالني هیجاني« آلبرت الیس طراحي 
شده است، در واقع برنامه اي براي پیش گیري از ایجاد مشکالت فکري، احساسي و رفتاري دانش آموزان 
است. دانش آموزان با اجراي چند فعالیت،  مهارت هاي الزم براي خودپذیري،  ایجاد و حفظ روابط، حل 
مسئله، تصمیم گیري و کنارآمدن با هیجانات مشکل آفرین را یاد مي گیرند. تمرین ها و مهارت ها، راه و 
رسم رسیدگي به مشکالت زندگي و رشد را به دانش آموزان یاد مي دهند. فعالیت ها، در کالس درس یا 
در گروه هاي کوچك قابل اجرا هستند. مجري آن ها نیز مي تواند مشاور مدرسه یا یکي از معلمان باشد. 
در ضمن، تمرین ها با کمي جرح و تعدیل در مشاوره هاي انفرادي با کودکان و نوجوانان قابل استفاده اند.
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همتي  قربان  ویژه.  نياز هاي  با  دانش آموزان  پرورش  و  آموزش  پیتراس.  وست وود،   .5
علمدارلو / ستاره شجاعي. تهران: آواي نور، ۱۳۹۱، 224 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: دانش آموزان کم توان ذهني / نیازهاي ویژه / اختالل هاي رشدي / ناتواني هاي 
جسمي / آسیب هاي حسي / اختالل هاي زبان / مشکالت هیجاني.

چکيده: کتاب »آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهاي ویژه« داراي هفت فصل است و هدف از 
تألیف آن فراهم سازي اطالعاتي است که معلمان مدارس تلفیقي براي برآوردن نیازهاي ویژۀ آموزشي 
دانش آموزان استثنایي مدارس عادي به آن ها احتیاج دارند. این کتاب مروري اجمالي بر ناتواني هایي 
دارد که احتمال مواجهة معلمان با آن ها در کالس درس مدارس تلفیقي بیشتر است. همچنین اطالعات 
مختصري در مورد تأثیر ناتواني ها بر رشد و یادگیري دانش آموزان این مدارس آورده شده است و معلمان 

از پیشرفت هاي مستمر در زمینة مداخله و درمان پزشکي در این زمینه آگاه مي شوند.

6. وال، کیت. آموزش و مراقبت نوجوانان و بزرگساالن مبتال به اتيسم. امیر جهانیان 
نجف آبادي / هدي افالکیان. تهران: دانژه، ۱۳88، 256 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: آموزش بهداشت / مراقبت / اتیسم / مسائل خانوادگي / برنامه هاي مداخله اي / 
اقدامات و تدارکات

چکيده: این کتاب در هشت فصل دربارۀ آموزش و مراقبت از نوجوانان و بزرگ ساالن مبتال به 
اختالالت »اتیسم« است. ویژگي هاي اختالل اتیسم، شرایط و تکنیك هاي الزم براي نگهداري و 
مراقبت، اسکان، اشتغال و بهداشت مبتالیان به اتیسم از دیگر مطالب این کتاب است. اتیسم یك 
اختالل نورولوژیك با عالئم روان شناختي است که معمواًل در سه سال اول زندگي، بروز مي کند. 
مغز بیمار اتیستیك نمي تواند در زمینه هاي رفتارهاي اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي به درستي عمل 
کند. نوجوانان و بزرگ ساالن اتیستیك در زمینة ارتباط کالمي و غیرکالمي، رفتارهاي اجتماعي، و 

فعالیت هاي سرگرم کننده و بازي داراي مشکالت اساسي هستند.
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7. رافعي، طلعت. اتيسم، ارزیابي و درمان. تهران: دانژه، ۱۳85، 224 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: سبب شناسي / اتیسم / ویژگي هاي اتیسم / مشکالت حسي / رفتاردرماني

چکيده: در این کتاب سعي شده است ضمن بیان نشانه هاي تشخیصي، عالئم و ویژگي هاي بالیني 
و سبب شناختي، و ارزیابي اتیسم، راهکارهاي گوناگون درمان، آموزش و توان بخشي کودکان اتیستیك 
ارائه شود. مطالب کتاب شامل تعریف، سبب شناسي، تشخیص هاي افتراقي، انواع روش هاي ارزیابي، 
درمان و توان بخشي و هم چنین واکنش هاي روان شناختي شایع در والدین کودکان اتیستیك است. 
مطالعة آن براي روان پزشکان، متخصصان کودك، روان شناسان، کار درمانگران، گفتار درمانگران، روان 

پرستاران و دانشجویان این رشته ها مفید است.

8. کورن، استانلي/ وارد، لورنس/ انس، حي. احساس و ادراك. سیاوش جمالفر. تهران: ارسباران، 
۱۳8۹، ۳۱4 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين:  معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي 

گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي / اختالالت رفتاري - هیجاني / آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: حواس پنج گانه / توجه / فرایند شناختي / تجربیات ادراکي

چکيده: در ترجمه حاضر، فرایندهاي مربوط به احساس و ادراك بررسي شده و دیدگاه هاي مختلف در 
این زمینه تشریح گردیده است. بر این اساس، نخست، شیوه اندازه گیري احساس و ادراك بیان شده و 
سپس ساختار دستگاه بینایي تشریح شده و مفاهیم اساسي در عملکرد بینایي توضیح داده شده است. 
نیز برخي از روش هاي مدرن در مطالعه  روش جنبه هاي رواني عملکرد حسي معرفي گردیده و در ادامه، 
جنبه هاي اساسي بینایي بررسي شده است. هم چنین ساختار اساسي دستگاه شنوایي و جنبه هاي حسي 
شنوایي تشریح مي شود و مبحثي در خصوص حواس چشایي، بویایي، المسه و درد فراهم مي آید. افزون 
بر این، در کتاب موضوع »توجه« براساس فرایندشناختي و نیز عوامل به وجود آمدن تجربیات ادراکي 

مختلف در افراد مختلف بررسي شده است.
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9. کاکاوند، علیرضا. اختالل نقص توجهـ  بيش فعالي. کرج: سرافراز، ۱۳85، ۱8۰ ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  مشکالت ویژه یادگیري

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: کودکان پرتحرك / بیش فعال / مشکالت رفتاري / مشکالت یادگیري

بالیني،  چکيده: نویسنده در خصوص مسالة کم توجهي در کودکان پرتحرك موضوعات اساسي 
مفهومي، تشخیصي، سبب شناختي و درمان را تشریح مي کند. وي بدین منظور این مباحث را در کتاب 
مطرح مي سازد: معرفي کودکان مبتالبه اختالل نقص توجه- بیش فعالي، ویژگي هاي خلقي کودکان و 
تأثیر آن بر رشد رفتاري، اختالل هاي روان پزشکي و مشکالت اجتماعي و رشدي وابسته در کودکان 

بیش فعال، و ارزیابي مشکالت رفتاري و یادگیري در کودکان و نوجوانان.

10. کانکي، روي مك. اختالالت طيف اتيسم. سیدعلي صمدي. تهران: دوران، ۱۳۹۰، 42۰ ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:آموزشي / توانبخشي / تربیت بدني / پرورشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت
* كلمات كليدي: اختالل اتیسم / اختالل رفتاري- هیجاني / توان بخشي / راهبردهاي مداخله اي

چکيده: کودکان اتیستیك داراي مشکالت اساسي در برقراري ارتباط با دیگران هستند. در اغلب 
موارد این اختالل همراه با نقایصي دیگري مانند ناتواني هاي هوش بروز مي کند. تشخیص زودهنگام 
مزیتي است که خانواده ها مي توانند با راهنمایي و توصیه هاي الزم به منظور برآوردن نیازها و غلبه بر 
مشکالت فرزندشان به دست آورند و از این طریق رشد فرزندشان را در مراحل اولیة کودکي به شکل 
فعاالنه اي تسهیل بخشند. در این کتاب بر ضرورت و چگونگي ارائة خدمات و حمایت هاي مورد نیاز 
خانوادۀ داراي کودك مبتال به اختالالت طیف اتیسم تأکید شده است تا از این طریق کودکان مزبور 
بتوانند ارتباط بهتري برقرار کنند؛ به افراد اجتماعي تري تبدیل شوند و سطح کیفیت زندگي همة اعضاي 
خانوادۀ خود را ارتقا دهند. برخي دیگر از مباحث مطرح شده در کتاب عبارت اند از: اثر اختالالت طیف 
اتیسم بر زندگي فرد؛ نقایص سه گانه؛ فرایند تشخیص با تأکید بر زبان و ارتباط؛ مروري بر راهبردهاي 

مداخله اي در اختالالت طیف اتیسم.



)مباني، ویژگي ها و تدریس  اختالل هاي یادگيري  دیگران[.  ]و  یي...  دانیل  11. هاالهان، 
موثر2. قربان همتي علمدارلو / صدیقه رضایي دهنوي / ستاره شجایي. تهران: ارسباران، ۱۳۹۰، 728 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: اختالل یادگیري / آموزش / توان بخشي / حافظة کاري / بازداري

چکيده: برآوردها نشان مي دهند که دست کم 2۰ درصد از دانش آموزان در یادگیري و تحصیل مشکل 
دارند. از این تعداد، درصد قابل توجهي داراي اختالل یا ناتواني یادگیري هستند. در چند دهة اخیر نیز 
به تدریج به تعداد این دانش آموزان اضافه شده است. اگرچه در طول سالیان گذشته این دانش آموزان را 
به عنوان آسیب مغزي، نارساخوان،  دچار اختالل ادراکي و حتي کندآموز تلقي کرده اند، ولي امروزه شناخت 
و درك بهتري از ناتواني هاي یادگیري حاصل شده است. امروزه تأکید اصلي به سمت »بد کارکردي« 
دستگاه عصبي مرکزي و نیز ظهور زیر نوع هاي خاص تر و بیشتري از ناتواني هاي یادگیري )مانند 
ناتواني یادگیري غیرکالمي(پیشرفته است. توجه هرچه بیشتر صاحب نظران به اختالل هاي یادگیري و 
»کارکردهاي اجرایي« )مانند حافظه کاري، سازمان دهي، خودتنظیمي و بازداري(نیز به همین جهت گیري 
مربوط مي شود. کتاب حاضر تالش دارد مجموعه اي از مطالب بنیادي را در مورد مفاهیم، تعریف ها، 
سبب شناسي، رویکردها، ارزیابي، روش ها و راهبردهاي مفید و مؤثر براي آموزش و مداخله دراختیار 
مخاطبان قرار بدهد. برخي از مطالب کتاب عبارت اند از: ناتواني یادگیري- عنوان سازه؛ واجد شرایط 

بودن براي دریافت خدمات آموزش ویژه؛ پیشگیري و مداخله در اوایل کودکي؛ آموزش رفتار مطلوب.

12. عاشوري، محمد. اختالل هاي یادگيري و مهارت هاي تحصيلي. تهران: رشد فرهنگ، 
۱۳۹۰، ۱28 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / آسیب دیدۀ شنوایي / آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - 
حرکتي

موضوع:آموزشي / توانبخشي
* كلمات كليدي: اختالل یادگیري / مهارت تحصیلي / درمان کودکان / اختالل خواندن / اختالل 

نوشتن / اختالل ریاضي

چکيده: این کتاب چهار فصل دارد و به ناتواني هاي یادگیري به عنوان یك اختالل عصبي پرداخته 
است. مؤلفان کتاب بر این باورند که ناتواني یادگیري اصطالحي عمومي است که به توصیف انواع 
خاصي از مشکالت یادگیري مي پردازد. کودکان دچار ناتواني یادگیري ممکن است از یادگیري و کاربرد 
مهارت هاي مربوط به آن رنج ببرند. بیشتر این ناتواني ها در حوزۀ خواندن، نوشتن، گوش دادن، صحبت 

کردن، استدالل و انجام محاسبات ریاضي بروز مي کنند.
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13. کاکاوند، علیرضا. اوتيسم، بازي و تعامل اجتماعي. کرج: سرافراز، ۱۳88، 64 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:آموزشي / توانبخشي / تربیت بدني
* كلمات كليدي: کودکان اتیسمي / روابط اجتماعي

چکيده: براي کودکان مبتال به اوتیسم، زندگي اجتماعي، مانعي محسوب مي شود که تا وقتي به 
ارزش هاي ملموس و قابل مدیریت تبدیل نشود معنایي ندارد. به عقیدۀ نگارنده، تعامل اجتماعي، حوزۀ 
چالش برانگیزي براي این کودکان است که به وسیلة بازي هاي خاص مي توان آن را ارتقا داد. کودکان 
هنگام بازي با هم بودن را درك مي کنند و به یك دیگر پاسخ و واکنش هاي هیجاني ابراز مي کنند. 
نگارنده در کتاب حاضر به منظور کمك به کودکان مبتال به اختالل هاي اوتیسم، ایده ها و مثال هاي 
کاربردي از بازي هاي گروهي، مطرح کرده است. وي در سه فصل رویکرد تربیتي به بازي، بازي هاي 
ساده و پیچیده و بازي هایي با قوانین اجتماعي را توضیح داده است. از جملة این بازي ها مي توان به 

بازي بادکنك، موش، فروشگاه و بازي انتظار اشاره کرد.

14. کتبي، سرور. کتاب هاي ویژۀ نابینایان: این همه تلق و ملق. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، ۱۳88، 24 ص 

قطع: خشتي ...
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: حل مشکالت / کمك به دیگران / رفتارهاي نادرست / آموزش مهارت هاي 
زندگي

چکيده: داستان این کتاب که براي بچه  هاي گروه هاي سني »الف« و »ب« نوشته شده، تمثیلي از 
چگونگي روابط و رفتارهاي آدم هاست. قصه مربوط به یك بز آش پز و درخت است که همسایة اوست. 
همة اهل بازار از غرغرهاي درخت ناراحت بودند، اما بز که نزدیك ترین کس به درخت بود، به رفتار او 
عادت کرده بود تا یك روز که دیگر هیچ صدایي از درخت درنیامد و کسي صداي غرغر او را نشنید. بز 
براي فهمیدن مشکل درخت با او صحبت کرد و بعد که فهمید درخت چه مشکلي دارد، با فکر بکري 

درخت را از ناراحتي درآورد.
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15. صمدي، علي. بازي درماني نظریه ها، انجام پژوهش و روش هاي مداخله. تهران: 
دانژه، ۱۳8۹، ۳6۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم /  نیروي توانبخشي

گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:  توانبخشي

* كلمات كليدي: بازي  درماني / روش هاي مداخله / روان درماني / پژوهش / تکنیك هاي سودمند / 
اسباب بازي

چکيده: »بازي درماني« روشي بر مبناي حدس، آزمون و خطا یا شّم بازي درمانگر نیست، بلکه 
رویکردي بسیار سنجیده براي کمك به کودکان در مواجهه و غلبه بر مشکالتي است که در زندگي خود 
با آن روبه رو مي شوند. در این کتاب، پس از تشریح شیوه هاي مداخله و روان درماني کودکان، تعاریف 
بازي و نظریه هایي که دربارۀ بازي درماني مطرح اند، توضیح داده شده اند و انواع روش هاي بازي درماني 
و کاربرد اثربخش آن ها در بهبود اختالالت مربوط به دوران کودکي، به تفکیك نوع اختالل و نیز بازي 
درماني با بزرگ ساالن و تکنیك هاي سودمند آن، ارائه شده اند. مطالعة این کتاب براي دانشجویان 
حوزه هاي روان شناسي، علوم تربیتي، کاردرماني، گفتاردرماني، مربیان و معلمان مفید است و منبع 

مناسبي براي تدریس واحدهاي بازي درماني در دانشگاه ها به شمار مي رود.

16. گیتلین، کارن و آلیس ساندگراند، وینر ... ]و دیگران[. بازي كودكان،  تشخيص و ارزیابي. 
الهه محمداسماعیل / امیر رحماني رسا. تهران: دانژه، ۱۳8۹، ۱۰4۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  جسمي - حرکتي / کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت 
رفتاري - هیجاني / آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: بازي کودکان / ارزیابي / تعامل والد- کودك / خانواده / تعامل هم ساالن / 

فرافکني

چکيده: این کتاب داراي شش بخش و 26 فصل است و عمده ترین مباحث بازي، به ویژه در حوزه 
ارزیابي و تشخیص را از نوزادي تا پایان دوران کودکي، مورد کنکاش علمي و عملي قرار داده است. 
کتاب تالش دارد نشان دهد که چگونه به وسیلة ارزیابي بازي کودکان مي توان به توانایي شناختي، خلق 
و خو، ناتواني هاي رشدي، تعامل خانواده، رابطة کودك با والدین، و.. در مراحل متفاوت کودکي پي برد 
و براي انجام مداخالت برنامه ریزي کرد. توصیف و چگونگي استفاده از تعداد زیادي مقیاس سنجش 
بازي کودکان نیز براي استفادۀ روان شناسان، روان پزشکان کودك، متخصصان طب اطفال، مربیان 

مهدکودك، مربیان کودکان استثنایي و مشاوران مدارس ابتدایي ارائه شده است.
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17. لویت، سوفي. بازي و حركت: توصيه هایي براي كودكان معلول جهت آموختن 
حركت از طریق بازي. احمد نظري. تهران: دانژه، ۱۳84، 72 ص 

قطع: رحلي 
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  چند معلولیتي / جسمي - حرکتي
موضوع:آموزشي / توانبخشي / تربیت بدني / پرورشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت

* كلمات كليدي: بازي / حرکت / کودك معلول / وضعیت نشسته / وضعیت ایستاده / فعالیت 
دست ها / توان بخشي معلوالن

چکيده: کتاب حاضر براي درمان کودکان معلول نوشته شده است تا بتوانند با استفاده از آن، حرکت 
را از طریق بازي با دیگران، به ویژه سایر کودکان، بیاموزند. به کودکان بزرگ تري نیز که از نوزادان و 
خردساالن مراقبت مي کنند و مي خواهند با آنان بازي کنند، یاري مي رساند. عالوه بر این، حرکات و 
وضعیت هاي اساسي بدن که براي مراقبت از خود و انجام فعالیت هاي روزمرۀ زندگي مورد نیاز است، در 
این کتاب ارائه شده اند. استفاده از این کتاب موجب بهبود توانایي هایي مانند استفاده از دست ها، نشستن، 

ایستادن روي زانو، راه رفتن و حرکت از جایي به جاي دیگر، در کودکان معلول مي شود.

18. شجاعي، مهدي. کتاب هاي ویژۀ نابینایان: بزرگترین دختر عالم. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، ۱۳88، ۳2 ص 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: رقیه)س(/ امام حسین)ع(/ شهداي کربال / تربیت دیني / مصیبت / مقاومت / 
آموزش کودکان

چکيده: این کتاب که براي گروه هاي سني »ج« و »د« مناسب است، مصیبت هاي حضرت رقیه 
بنت حسین)ع(را شرح مي دهد که در فاجعة کربال، بعد از چند روز تشنگي و هراس از حمله دشمنان 
پدرش امام حسین)ع(شهید شد. دو برادرش که یکي شش ماهه و دیگري 27 ساله بودند، به شهادت 
رسیدند. عموها، پسرعموها و پسرعمه هایش، همگي شهید شدند. خودش، برادر بیمارش، خواهرانش، 
عمه ها و دخترعموهایش، همه به اسارت گرفته و با اهانت به دیار غربت برده شدند. حضرت رقیه در 
برابر همة این مصیبت ها مقاومت کرد و خداوند به او اجر عظیمي داد و جایگاه بي نظیري در جهان 

آخرت به وي بخشید.
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19. خوشپور، کیخسرو. بي حرف و صوت )دربارۀ ناشنوایان(. تهران: دانژه، ۱۳88، ۱52 ص 
قطع: رقعي

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي/  والدین
گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / پرورشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت
* كلمات كليدي: کودکان استثنایي / کودك ناشنوا / برنامة درسي / روش هاي تدریس / آموزش 

ابتدایي و راهنمایي

چکيده: کتاب »بي حرف و صوت« به مسائل و مشکالت کودکان ناشنوا، ویژگي هاي ذهني، اخالقي، 
رفتاري و آموزشی آنان در دوره هاي پیش دبستان، دبستان و راهنمایي پرداخته و براي مراکز و مدارس 
این کتاب تشکیالت  استفاده است. در  قابل  ناشنوایان  ناشنوا و جامعة  استثنایي، خانوادۀ کودکان 
آموزشگاهي، برنامه هاي درسي، روش هاي تدریس و آموزگاران ویژۀ کودکان ناشنوا، و همچنین مسائل 
و مشکالت این کودکان شرح داده شده است. روحیات ناشنوایان و اهمیت تربیت غیرمستقیم آنان با 

مطالعة کتاب، از دیگر مطالب این کتاب هستند.

20. گرینل، ریچارد ام و آن رو، یوان اي. پژوهش و ارزیابي در مددكاري اجتماعي: رویکردهاي 
پژوهش كمي و كيفي. طلعت الهیاري / اکبر بخشي نیا. تهران: دانژه، ۱۳8۹، ۱۳۹۱2 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: نیروي توانبخشي

گروه:  کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني 
/ آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - حرکتي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: پژوهش و ارزیابي در مددکاري اجتماعي / تولید دانش / اندازه گیري / جمع آوري 

داده ها / تحلیل محتوا

چکيده: این کتاب تالش دارد نقش مؤثر و کارامد مددکاران اجتماعي را در بهبود و ارتقاي کیفي 
زندگي همة افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر که هدف اصلي خدمات اجتماعي و مددکاري اجتماعي 
هستند، نشان دهد. بر این اساس، رویکردهاي پژوهشي کمي و کیفي را با تأکید بر کاربرد آن ها در حرفة 
مددکاري اجتماعي مطرح ساخته است. کتاب نشان  مي دهد پژوهش در مددکاري اجتماعي فراتر از ارائه 
روشي براي حل مشکالت انسان هاست و فقط براي افزایش مباني علمي نیست، بلکه به مسائل مربوط 

به طرح پژوهشي، روش شناسي ها و مسائل در حال تغییر امور اجتماعي نیز مي پردازد.
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داستان  اساس یك  بر  پهلوانان:  پهلوان  نابینایان:  ویژۀ  کتاب هاي  مهشید.  یزدي،   .21
پهلواني ایراني. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ۱۳85، ۳6 ص 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: پوریاي ولي / خوارزم / جهان پهلوان / پهلوان سیستاني / دعاي مادر پیر

چکيده: این کتاب که براي گروه سني »ج« مناسب است، داستان زندگي پهلواِن پهلوانان، یعني 
پوریاي ولي را شرح مي دهد. پوریا صدها سال پیش در خوارزم به دنیا آمد. او در جواني به سرزمین هاي 
زیادي سفر مي کرد و همه جا پشت پهلوانان بزرگ دیگر را به خاك مي رساند. پوریاي ولي، نه تنها زور 
و بازو، سینة پهن، قد بلند و نیروي پهلواني داشت، بلکه بسیار مهربان و جوانمرد بود و براي همین همة 
مردم او را دوست داشتند. برگ برگ صفحات این کتاب هم ماجراي پهلوان جوان سیستاني است که 
مي خواست پوریاي ولي را در کشتي گرفتن شکست دهد و عنوان جهان پهلواني را از آن خود کند. در 
این نبرد پوریاي ولي تنها با پهلوان سیستاني نمي جنگید، بلکه با نفس خود هم گالویز بود و در آخر باز 

هم از این نبرد سربلند بیرون آمد.

22. آلگوزین، باب و یسلدایك، جیم. تدریس دانش آموزان كم توان ذهني: راهنماي معلم 
علیرضا   / حسین خانزاده  عباسعلي   . ذهني...  كم تواني  اختالل  تعریف  تحول  انضمام  به 

محمدآریا. تهران: رشد فرهنگ، ۱۳8۹، ۱44 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  کم توان ذهني

موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: دانش آموزان کم توان ذهني / آموزش کاربردي / آموزش تلفیقي دانش آموزان 

عادي و استثنایي / نهضت عادي سازي

چکيده: این کتاب در ۹ فصل تالش دارد به معلمان، مربیان، دانشجویان و والدین در امر آموزش 
به دانش آموزان کم توان ذهني در سطح کاربردي، یاري رساند. کتاب در مجموع به تعریف تشخیص، 
طبقه بندي، علت شناسي و مالحظات آموزشي اختالل کم توان ذهني به زبان ساده پرداخته است. باتوجه 
به پیامدهاي نهضت عادي سازي و همچنین آموزش تلفیقي دانش آموزان استثنایي و عادي در کنار 
یکدیگر، معلمان عادي نیز مي توانند از مطالب این کتاب بهره مند شوند. توجه به سطح کم تواني ذهني 

و همچنین پایه هاي تحصیلي از ویژگي هاي این کتاب است.
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23. حاج علي اکبر، اکرم. تربيت شنوایي و زبان آموزي مصور. تهران: آموزش، ۱۳84، ۱۰4 ص 
قطع: رحلي

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي

موضوع:آموزشي / توانبخشي
* كلمات كليدي: شنوایي / کودکان کم شنوا / اختالالت گفتاري / تصاویر / کلمات / شناسایي 

حروف

چکيده: این کتاب مجموعه اي از کلماتي است که براي زبان آموزي کودك از آن ها استفاده مي شود و 
کلمات بسیاري براي شناساندن شنوایي حروف در اول، وسط و آخر کلمات گوناگون دربر دارد. والدین 
کودکان کم شنوا و کودکان داراي اختالالت گفتاري، و کارشناسان و مربیاني که با این کودکان کار 
مي کنند، براي تعلیم زبان و انجام تمرین هاي مرحلة شناسایي حروف الفبایي فارسي در کلمات با استفاده 
از شنوایي و لب خواني، مي توانند از این کتاب و تصاویر آن استفاده کنند. مطالب این کتاب کاربردي اند 
و با ارائة دستورالعمل هاي انجام تمرینات، به ترتیب شنوایي و زبان آموزي این کودکان یاري مي رسانند.

24. ژوبرت، کلر. کتابهاي ویژه ي نابینایان: خداحافظ راگون پير. حسین بکایي. تهران: کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ۱۳88، ۳6 ص 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: تولد موجودات / این دنیا / دنیاي دیگر / ادبیات کودکان / آموزش مهارت هاي 
زندگي

چکيده: داستان این کتاب براي گروه سني »ج« مناسب است و در آن به چگونگي تولد موجودات، 
زندگي در این دنیا و همچنین مرگ پرداخته شده است. قصه با تأخیر در تولد یك بچه خرگوش آغاز 
مي شود و در ادامه آن، راکون پیر جنگل که از همه داناتر است، به پرسش هایي که دربارۀ زندگي براي 
بچه خرگوش پیش مي  آید، پاسخ مي دهد. سیر زندگي موجودات از تولد تا مرگ در این داستان مورد 
توجه قرار گرفته است و به مرگ به عنوان آغاز زندگي در جهاني ناشناخته که بهتر و زیباتر است، اشاره 

شده است.
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25. لوسیاني، جوزف جي. خودیاري )چگونه مي توان اضطراب و افسردگي را كاهش داد(. 
سیامك نقشبندي / نرگس جوادیان قمي. تهران: ارسباران، ۱۳84، 288 ص 

قطع: رقعي
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: افسردگي / اضطراب / خودیاري / مکالمه با خود

چکيده: دراین کتاب سعي شده روش هاي کاهش یا درمان اضطراب و افسردگي در پنج بخش 
»تعریف خودیاري«، »مشکالتي که به کمك روش هاي خودیاري مي توان به رفع آن ها پرداخت«، 
خودیاري: برنامه و قوۀ انجام آن«، »خودیاري: درمان تیپ هاي شخصیتي خاص« و »خودیاري براي 

زندگي« بررسي شود.

26. کریستال، دیوید و وارلي، رزماري. درآمدي بر آسيب شناسي زبان. زهرا سلیماني / نوشین 
ادیب. تهران: دانژه، ۱۳88، ۳52 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: نیروي توانبخشي

گروه:  کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:آموزشي / توانبخشي

* كلمات كليدي: آسیب شناسي زبان / ناتواني زبان / زنجیرۀ ارتباط / درمان اختالالت ارتباطي / 
گفتاردرماني

چکيده: این کتاب داراي شش فصل است و دربارۀ رویکردهایي در ناتواني زبان، زنجیرۀ ارتباط، 
طبقه بندي آسیب شناسي هاي زبان شناختي، ارزیابي و درمان اختالالت ارتباطي بحث کرده است. 
همچنین، نمایي کلي از آسیب شناسي گفتار و گفتاردرماني را معرفي کرده است. گفتاردرماني علمي 
است که با شاخه هاي گوناگون دانش از جمله روان شناسي، زبان شناسي، علوم پزشکي و... در ارتباط 
است. کتاب حاضر که تالش دارد این ارتباط را نشان دهد؛ براي دو دسته از خوانندگان بیشترین کاربرد 
را دارد: گروه اول دانشجویان دورۀ کارشناسي رشتة گفتاردرماني که مي توانند از مطالب کتاب براي 
آشنایي بیشتر با دورنماي فعالیت هاي یك گفتار درمانگر استفاده کنند و گروه دوم، متخصصاني که 

همراه متخصص گفتاردرمان، به صورت یك تیم کار مي کنند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 30

پاسخ هاي  درسنامه  زهرا.  و جعفري،  نیما  رضازاده،  و  و مالیري، سعید  احدي، محسن   .27
برانگيخته شنوایي. تهران: دانژه، ۱۳۹۰، 52۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي
موضوع:توانبخشي

* كلمات كليدي: آسیب دیدگي گوش کودك / پاسخ هاي برانگیختة شنوایي / آناتومي و فیزیولوژي 
دستگاه شنوایي / هسته هاي شنوایي

چکيده: در این کتاب دو هدف مدنظر بوده است: یکي پوشش دادن به موضوعات و عناوین اصلي 
در ارتباط با پاسخ هاي برانگیختة شنوایي، و دیگري نگارش با کیفیت باال و مطلوب به منظور سهولت 
مطالعه و انتقال بهتر مطالب به خواننده، پاسخ هاي برانگیخته و شنوایي، فعالیت هاي الکتریکي دستگاه 
شنوایي )گوش، عصب شنوایي یا مناطق مغزي مربوط به شنوایي( هستند که در پاسخ به صدا )محرك 
اکوستیکي( ایجاد مي شود. این کتاب در ۱4 فصل تنظیم شده است و عنوان هاي مطالب آن عبارت اند 
از: مقدمه اي بر پاسخ هاي برانگیختة شنوایي؛ آناتومي و فیزیولوژي دستگاه شنوایي محیطي؛ آناتومي و 
فیزیولوژي پاسخ هاي برانگیختة شنوایي؛ گسیل هاي صوتي گوش؛ الکتروکوکلئوگرافي؛ پاسخ شنوایي 
ساقة مغزي، پاسخ پایدار شنوایي؛ پاسخ هاي میان رس شنوایي؛ پاسخ هاي دیررس شنوایي؛ پاسخ هاي 
برانگیختة الکتریکي؛ پاسخ هاي عضالني برانگیخته از دهلیز؛ بازنمایي اصوات گفتاري در مسیر عصب 

شنوایي.

28. محمداسماعیل، الهه. درسنامه درمان رفتاري- شناختي كودكان مبتال به بيش فعالي- 
نارسایي توجه. تهران: دانژه، ۱۳84، ۳2۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:توانبخشي / تربیت بدني / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: درمان رفتاري- شناختي کودکان / بیش فعالي / نارسایي توجه / آرام سازي / 
خودکنترلي / آموزش مهارت ها

چکيده:  کتاب حاضر در شش فصل به تفصیل به ارزیابي تشخیصي و درماني بیش فعالي، آموزش 
مهارت ها به کودکان، آموزش خانواده و والدین، مشاوره در مدرسه و مداخلة مدرسه محور و به ویژه 
مداخلة رفتاري- شناختي براي کودکان سنین مدرسه به تفصیل ارائه شده است. این درس نامه، هم 
رویکردها و روش هاي دیگر درماني )دارودرماني، رفتار درماني و..(را مرور مي کند و هم به طور محوري، 
مداخله هاي رفتاري- شناختي و چند مدلي را مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهد. درمان کودك محور، 
درمان گروهي، راهنمایي هاي الزم براي روان شناسان، مشاوران، معلمان و والدیني که با کودکان 

بیش فعال )نارسایي توجه(سروکار دارند، از جمله مباحث دیگر این کتاب هستند.
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29. استاالرد، پل. درمان شناختي- رفتاري با كودكان و نوجوانان. حمید علیزاده. تهران: 
دانژه، ۱۳8۹، 24۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني / مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:توانبخشي

* كلمات كليدي: درمان شناختي- رفتاري / بیماري هاي کودکان و نوجوانان / افکار خودکار / 
احساسات / تفکر / کنترل افکار / تغییر / حل مسئله

چکيده: این کتاب، ضمن آموزش مباني نظري درمان شناختي- رفتاري، براي استفادۀ بهتر و کارامد 
درمانگران، والدین، کودکان و نوجوانان، تمرین ها و تکالیفي را فراهم کرده است. درمان شناختي- 
رفتاري نوعي روان درماني است که بر اهمیت نحوۀ فکر کردن و تأثیر آن بر چگونگي احساس و رفتار 
تأکید دارد. بحث اصلي این درمان، فرد را برمي انگیزاند که بفهمد در مورد خود، جهان و سایر مردم 
چگونه فکر مي کند و متوجه شود چگونه عملش بر فکر و احساسش اثر مي گذارد. این درمان مي تواند 
در حل مشکالتي مانند اضطراب، افسردگي، هراس، وحشت، تنیدگي، وسواس، تنیدگي پس از ضربه 

و اختالل قطبي مؤثر و مفید باشد.

30. هولیت، لویدام. درمان لکنت. افسانه عرشي / فاطمه نادري / محمد رحیم شاهبداغي. تهران: 
دانژه، ۱۳84، ۱28 ص 

قطع: رقعي
مخاطبين: نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:توانبخشي

* كلمات كليدي: درمان لکنت / اختالل تکلم / روش درمان رایپر / گفتارروان

چکيده: کتاب »درمان لکنت« دو بخش و نه فصل دارد و در آن تالش شده است روش درماني دکتر 
چارلز ون رایپر، متخصص بالیني در حوزۀ لکنت، به زباني ساده و روشن بیان شود. نویسنده، عالوه بر 
توضیح روش دکتر رایپر، تجربیات بالیني خود و سایر متخصصان این حوزه را نیز بر محتواي کتاب 
افزوده است. مطالب کتاب براي درمان لکنت بزرگ ساالن و کودکان است و بیشتر براي استفادۀ 
دانشجویان و فارغ التحصیالن واحد پیشرفتة لکنت و تمرینات بالیني بیماران دچار لکنت زبان تهیه 
شده است. مخاطبان باید بدانند که لکنت اختالل پیچیده اي است و کمتر به راه حل هاي ساده جواب 
مي دهد. لذا استمرار و جدیت بیمار در انجام تکالیف و دستورالعمل هاي الزم براي ایجاد رواني در گفتار، 

بسیار اهمیت دارد.



31. الرکي، سو. راهبردهاي عملي كار با كودكان اتيسم. آذر زماني / منیره عزیزي. تهران: 
ویرایش، ۱۳۹۱، ۱52 ص 

قطع: رقعي
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / والدین

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني / مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: سندرم آسپرگر/ اتیسم/یاددهي- یادگیري

چکيده: اتیسم و یا سندرم آسپرگر، اختاللي منحصر به فرد با تنوع وسیعي در رفتار است. از نشانه هاي 
اتیسم اختالالت پیچیده اي است که معمواًل در نخستین سال هاي زندگي کودك آشکار شده و بیش تر 
با درجه هایي از عقب ماندگي ذهني و در مواردي با گروه گسترده اي از سایر بیماري هاي جسمي 
ارتباطات کالمي و غیر کالمي، تعامل اجتماعي و کارکردهاي آموزشي کودك  همراه است و بر 
تأثیري منفي مي گذارد. با توجه به حق بهره مندي کودکان دچار اتیسم از آموزش و پرورش ویژۀ 
خویش و لزوم کاهش تأثیرات منفي ناشي از وجود کودك اتیستیك در خانواده، در اختیار داشتن 
منابع علمي و پژوهشي هم چون: سبب شناسي، مهارت هاي ادارۀ  خود، روش هاي یاددهيـ  یادگیري، 
روش هاي گسترش روابط بین فردي و اجتماعي ضرورت دارد. بر همین اساس نگارنده در کتاب حاضر، 
راهبردهایي عملي براي موفقیت در زمینة انجام تکالیف، آموزش گروهي، ارتباط، مهارت هاي اجتماعي 
و... را عرضه کرده است. کتاب شامل راهبردهاي ساده و در عین حال علمي و کاربردي است که با 
روش ها و تمرینات پیشنهادي همراه است و براي تأمین بخشي از نیازهاي والدین، مربیان و متخصصان 

مرتبط با کودکان و دانش آموزان اتیستیك تدوین شده است.

32. جزایري ،علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: راهنماي تاب آوري. 
تهران: دانژه، ۱۳87، 24 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / سازگاري / تاب آوري / مشکالت زندگي

چکيده: کتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، جنبه هاي گوناگون 
مهارت تاب آوري را توضیح داده است. تاب آوري از ضروریات زندگي است. افراد بسیار تاب آور، پس از 
یك ضربه، در مدت زمان کوتاهي مي توانند به شرایط اولیه  خود باز گردند و زندگي را از سر بگیرند. 
ولي بعضي از افراد این گونه نیستند و در برابر مشکالت، بسیار زود تاب و توان خود را از دست مي دهند. 
این کتاب قصد دارد که با ارائه دستورالعمل هایي، تاب آوري فرد را در برابر مشکالت محیط و زندگي 

باال ببرد.
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33. سیمونز، جین. راهنماي درمان شناختي- رفتاري. احمد برجعلي / فرخ حق رنجبر. تهران: 
دانژه، ۱۳۹۰، ۳۳6 ص 

قطع: رقعي
مخاطبين: نیروي توانبخشي

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني / مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:توانبخشي

* كلمات كليدي: مدل »CBT« / روابط درماني / مداخله هاي رفتاري / مداخله هاي شناختي / 
مقابله با مشکالت / درمان شناختي- رفتاري

چکيده: این کتاب تالش دارد در حوزۀ آموزش بالیني، هم در ارتقاي آن و هم به عنوان منبعي براي 
اصالح و بازسازي اصول »CBT« مفید واقع شود. »CBT« روشي است که در »مؤسسة ملي تعالي 
بالیني«، مورد استفاده قرار مي گیرد و در درمان مشکالت روحي و رواني توصیه مي شود. این کتاب به 
تبیین چگونگي استفاده از روش CBT در گروهي که مبتال به بیماري خاصي هستند، پرداخته است 
و بر طرح ریزي روش هاي درماني متناسب با هر پروندۀ پزشکي تأکید دارد. با استفاده از مطالب این 
کتاب مي توان از راهنمایي هایي که در مهارت هاي درماني عمومي ذکر مي شود، به شکلي استفاده کرد 
که در مورد زیر پوشش قرار گرفتن مهارت هاي اصلي در »CBT« اطمینان کامل حاصل شده باشد.

34. جزایري، علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: راهنماي قاطعيت 
ورزي. تهران: دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت زندگي / روان شناسي شخصیت / قاطعیت ورزي / دفاع از ارزش ها

ضرورت  خود،  مخاطبان  به  مثبت  و  سازگارانه  رفتار  آموزش  راستاي  در  حاضر  کتاب  چکيده: 
قاطعیت ورزي، دستورالعمل ها و راهکارهاي قاطعیت ورزي، و... را توضیح داده است. فرد با به دست 
آوردن این مهارت مي تواند قاطعانه از ارزش هاي خود دفاع کند. این کتاب داراي دستورالعمل هایي در 
این رابطه است و مخاطب با به دست آوردن این مهارت قادر خواهد بود با نیازها و چالش هاي روزمره  

خود برخورد کند.
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35. ورنر، ریتي. رشد و تقویت مهارت هاي ادراكي- حركتي. علي حسین سازمند / سیدمهدي 
طباطبایي نیا. تهران: دانژه، ۱۳8۰، 224 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  کم توان ذهني / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني / چند معلولیتي / 
جسمي - حرکتي

موضوع:توانبخشي
* كلمات كليدي: رشد و تقویت / مهارت ها / رشد ادراکي- حرکتي / تن آگاهي / ادراك بینایي / 

ادراك شنیداري / ادراك جنبشي- لمسي

چکيده: این کتاب در ۱۰ بخش تنظیم شده است. در هر بخش، ابتدا به طور فشرده، مباني نظري رشد 
ادارکي- حرکتي مورد بررسي قرار گرفته است. سپس تمرین هاي تقویتي و جبراني نامناسب همان 
حوزه به طرزي ساده و قابل اجرا توضیح داده شده است. نشان دادن طرز ساخت وسیله، ابعاد و جنس 
آن و عملکرد و نتیجة تمرین با آن، از جمله مطالبي است که بر سودمندي و قابلیت کاربرد کتاب افزوده 
است. تمرین هاي کتاب، هم براي کودکان داراي ناتواني هاي یادگیري و کم توان ذهني، و هم براي 

کودکان عادي مفید است.

36. خدایاري فرد، محمد. روان شناسي باليني كودك و نوجوان. تهران: آواي نور، ۱۳۹۰، ۳۰2 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: نیروي توانبخشي
گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: افسردگي / اختالل دو قطبي / ترس و اضطراب / اختالل رفتاري ایذایي / نقص 

توجه / بیش فعالي

چکيده: موضوع این کتاب، تبیین و تعریف روان شناسي و آسیب شناسي رواني کودکان و نوجوانان 
است. کتاب حاضر، با هدف پاسخ گویي به نیازهاي جامعة علمي به ویژه دانشجویان رشتة روان شناسي 
دربارۀ روا شناسي بالیني کودك و نوجوان تدوین گردیده و مشتمل بر هفت فصل است. نخستین فصل 
کتاب، به تشریح کلیات روان شناسي بالیني کودك و نوجوان اختصاص دارد. در فصل دوم، روش هاي 
تحقیق روان شناسي بالیني کودك و نوجوانان توصیف شده است. سنجش و ارزیابي در روان شناسي 
بالیني گروه سني مورد نظر به منظور شناخت علمي و تشخیص درست اختالالت رواني، مطالب فصل 
سوم کتاب را تشکیل مي دهند. در فصل هاي چهارم و پنجم، اختالالت خلقي و اضطرابي کودکان و 
نوجوانان تشریح گردیده و نظریه هایي دربارۀ پدید آمدن این اختالالت به همراه پیشنهاد راهکارهاي 
درماني ارائه شده است. فصل ششم کتاب به تشریح اختالل نقص توجه و بیش فعالي اختصاص یافته و 

در آخرین فصل، به توصیف و تبیین اختالل هاي رفتاري ایذایي پرداخته شده است.
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37. اسالوین، رابرت ایي. روان شناسي تربيتي: نظریه و كاربست. یحیي سید محمدي. تهران: 
روان، ۱۳8۹، 6۳۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: روان شناسي تربیتي / رشد اخالقي / یادگیري رفتاري

چکيده: کتاب ترجمه  شدۀ حاضر، دربرگیرندۀ مباحثي است در خصوص روان شناسي تربیتي و اعمال 
آن در آموزش و پرورش که به همراه چکیده ، گزارش شخصي، کاربست نظریه ، خالصه  فصل، آزمون 
خودسنجي و واژه نامه اي در هر فصل به چاپ رسیده و این مباحث را شامل مي شود: شرایط آموزگار 
خوب، نقش پژوهش در روان شناسي تربیتي، روش هاي پژوهشي در روان شناسي تربیتي، دیدگاه هاي 
رشد دربارۀ انسان، نظریه هاي رشد اخالقي، برنامه هاي آموزشي براي اوایل کودکي، تاثیر فرهنگ بر 
آموزش و یادگیري، تاثیر جایگاه اقتصاديـ  اجتماعي بر پیشرفت دانش آموزان، تاثیر قومیت و نژاد بر 
تجربیات تحصیلي و دانش آموزان، اصول یادگیري رفتاري، مدل پردازش اطالعات، عوامل یادآوري و 

فراموشي افراد، چگونگي آموختن راهبردهاي حافظه، و تاثیر زمان بر یادگیري.

تهران:  سید محمدي.  یحیي  كودكي(.  تا  لقاح  )از  روان شناسي رشد  اي.  لورا  برك،   .38
ارسباران، ۱۳۹۱، 6۰۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: سایر کارکنان استثنایي / معلم / نیروي توانبخشي / والدین

گروه:  کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني / 
آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - حرکتي

موضوع:مشاوره و مددکاري / توانبخشي
* كلمات كليدي: روان شناسي کودك / مراحل رشد / کودکي / بزرگ سالي / رشد پیش از تولد

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر اساسي ترین مسائل مرتبط با »روان شناسي رشد« را بررسي کرده 
است. بدین منظور در فصل هاي مقدماتي، ضمن بیان تاریخچة این رشته، مباني رشد را مورد بررسي 
قرار مي دهد. سپس مروري کلي بر بسترهاي زیستي- محیطي و تأثیر آن ها روي رشد دارد. در ادامه 
رشد پیش از تولد و نوزاد را شرح مي دهد و مخاطبان با داشتن این مبنا آماده مي شوند تا هفت دورۀ 
سني را دقیق تر مطالعه کنند. بر این اساس عنوان هاي مطالب بعدي کتاب عبارت اند از: نوباوگي و 
نوپایي؛ اوایل کودکي، اواسط کودکي؛ نوجواني؛ اوایل بزرگ سالي؛ میان سالي؛ اواخر بزرگ سالي؛ مرگ 

و داغ دیدگي.



39. کاکاوند، علیرضا. روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي. تهران: روان، ۱۳88، ۳۱2 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:آموزشي / توانبخشي

* كلمات كليدي: کودکان عقب مانده / کم توان ذهني

چکيده: کتاب به منظور آشنا ساختن خوانندگان با شباهت ها و تفاوت هاي کودکان استثنایي با کودکان 
عادي هم سال خود، نیز عرضة نگرش، دانش و مهارت هاي مناسب براي روبه رو شدن با این گروه از 
کودکان در ۹ فصل نگاشته شده است که هر فصل به مقوله اي از کودکان استثنایي اختصاص دارد. 
گفتني است در هر فصل هدف هاي رفتاري و پرسش هاي چند گزینه اي و تشریحي وجود دارد. نیز 
در ابتداي هر فصل مقدمه اي آورده شده، سپس تعریف و طبقه بندي، شیوع شناسي، علل، ویژگي ها، 

ارزیابي و تشخیص، اقدامات و توصیه هاي آموزشي درج گردیده است.

40. هاردمن، مایکل ام... ] و دیگران. روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي در جامعه 
مدرسه و خانواده. کامران گنجي / مجید یوسفي لویه / فریبا یادگاري. تهران: دانژه، ۱۳87، 6۰۰ ص 

قطع: رحلي ...
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  چند معلولیتي / کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت 
رفتاري - هیجاني / آسیب دیدۀ بینایي / جسمي - حرکتي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: روان شناسي / آموزش کودکان استثنایي / اختالل رفتاري / ناتواني / تیزهوشي / 

چند معلولیتي

چکيده: این کتاب در شش بخش و ۱7 فصل مسائل مبتال به کودکان استثنایي و مشکالت آموزشي 
آن ها را شرح مي دهد. در صفحة اول هر فصل، در قسمتي به نام »نخست آنکه«، نکته ها، ارقام 
و آمار مهم مربوط به موضوع آن فصل آمده است. قسمت »برگي از یك زندگي« هم مربوط به 
زندگي فردي استثنایي است به روایت یك معلم، عضوي از خانوادۀ فرد استثنایي، دوست، هم سال یا 
متخصصي است که با کودك استثنایي ارتباط دارد. در قسمت »تعامل در محیط هاي طبیعي« در مورد 
روش هاي ارتباط برقرار کردن، آموزش و جامعه پذیري افراد استثنایي در خانواده، مدرسه و اجتماع بحث 
شده است. قسمت »بیندیشید«، ضمن ارائة بحثي جداگانه در کنار مطالب اصلي متن، به موضوعاتي 
مانند پدران متفاوت، ترغیب تیزهوشي در دختران، اشتغال، مدارس و کالس هاي کارامد پرداخته است. 
»فناوري نوین« هم نوآوري هاي مهندسي زیستي- پزشکي، فناوري کمکي و سامانه هاي آموزشي را 
مورد بررسي قرار داده است. »بحث« عنوان قسمت نهایي و نتیجه گیري هر فصل است و بر برخي از 

دیدگاه هاي متفاوت فلسفي تأکید مي کند.
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41. سیمیسون، ریچارد دال ... ] و دیگران[. رویکردهاي آموزش مهار ت هاي اجتماعي به 
دانش آموزان مبتال به اوتيسم. علیرضا کاکاوند. کرج: سرافراز، ۱۳88، 56 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / توانبخشي / تربیت بدني / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: اوتیسم / مهارت هاي اجتماعي

چکيده: یکي از بزرگ ترین گروه هایي که امروزه در مدارس تحت آموزش قرار دارند، دانش آموزان 
مبتال به »مشکالت رفتاري و هیجاني شدید« هستند. این گونه دانش آموزان، معلمان و دیگر کارکنان 
مدرسه را به چالش مي کشند تا به طور مؤثر در فرایند یادگیري و کمك به رشد هیجاني و اجتماعي آن ها 
درگیر شوند. نگارندگان در کتاب حاضر به بیان مهارت هاي اجتماعي براي دانش آموزان مبتال به اوتیسم 
مي پردازند. برخي از مباحث کتاب عبارت اند از: آموزش دانش آموزان مبتال به اختالل  هاي رفتاري، 
اختالل هاي سلوك و ناسازگاري اجتماعي؛ آماده کردن دانش آموزان مبتال به اختالل هاي رفتاري براي 

یکپارچه سازي؛ آموزش کودکان نوپاي مبتال به اختالل هاي رفتاري و کاهش رفتارهاي ناخوشایند.

42. کرمرس، ام. پي. یي. سندروم داون و ورزش. سید علیرضا سعادتي / علي حسین معین 
نعمتي. تهران: دانژه، ۱۳8۹، ۱52 ص 

قطع: رقعي
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي

گروه:  کم توان ذهني / چند معلولیتي
موضوع:توانبخشي / تربیت بدني

* كلمات كليدي: سندرم داون / ورزش کودکان / سستي مفصلي / فاصلة بین مهره اي / مفصل 
اطلس- آسه / نیازهاي خاص

چکيده: در این کتاب دربارۀ سندرم داون و نقش ورزش به عنوان یکي از ابزارهاي مهم و کارامد 
در زمینة توان بخشي به بیماران آن بحث شده است. مطالب کتاب پاسخي به نگرش هاي منفي و 
همچنین نگراني و دغدغة بسیاري از والدین و مربیان نسبت به آسیب هاي ناشي از فعالیت هاي ورزشي 
براي افراد مبتال به سندرم داون است و اینکه چه رشته هاي ورزشي براي آن ها مناسب و ایمن هستند. 
مطالب کتاب در هشت فصل تنظیم شده اند و بعد از تعریف سندرم داون دربارۀ خطرات و آسیب هایي 
که ممکن است در ورزش مبتالیان به سندرم داون را تهدید کنند، بحث شده است؛ خطراتي مانند 

»آسیب نخاعي« که بر اثر سستي مفصلي، و بي ثباتي مفصل اطلس- آسه ممکن است عارض شود.
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43. کرافت، شارلوت. کتاب هاي ویژۀ نابینایان: شاه ميداس و انگشتان جادویي. علي خاکبازان. 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ۱۳88، ۳4 ص 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: میداس / انگشتان جادویي / طال دوستي / آموزش هاي مهارت هاي زندگي / 
ادبیات کودکان

چکيده: این کتاب براي گروه هاي سني »ج« و »د« مناسب است و داستان آن دربارۀ پادشاهي است 
به نام میداس که عاشق طال و رنگ زرد آن بود. میداس دختري به نام اورلیا داشت که او را بیشتر از هر 
چیزي در دنیا دوست داشت و مي خواست بزرگ ترین گنج طالي دنیا را براي او به ارث بگذارد. عالقة 
میداس به طال باعث شد که فرشتة آرزوها کاري کند که میداس به هرچه که دست مي زند، تبدیل 
به طال شود. این کار باعث شد که همه چیز حتي دختر میداس، تبدیل به طال شود و میداس را بسیار 
غمگین کند. به کمك فرشتة آرزوها، میداس و دخترش دوباره به حالت طبیعي برگشتند و او فهمید که 

طال بهترین چیز در دنیا نیست.

44. کاکاوند، علیرضا. شناخت، آموزش و درمان اختالل هاي طيف اوتيسم. کرج: سرافراز، 
۱۳88، 2۰2 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / توانبخشي

* كلمات كليدي: تشخیص افتراقي / آموزش مهارت هاي اجتماعي / توان بخشي

چکيده: اختالل هاي طیف اوتیسم مجموعه اي از ناتواني ها هستند که تحت عنوان اختالل هاي فراگیر 
رشدي، گروه بندي شده اند. اختالل هاي فراگیر رشدي با نقص شدید و فراگیر در چند حوزۀ رشدي 
مثل مهارت هاي دوجانبة تعامل اجتماعي، مهارت هاي ارتباطي یا وجود رفتار، و عالیق و فعالیت هاي 
کلیشه اي مشخص مي شوند. این اختالل ها شامل پنج ناتواني است که از میان آنها سه ناتواني شامل 
اختالل اوتیستیك، سندرم آسپرگر و اختالل فراگیر رشدي از نوع NOS، اختالل طیف اوتیسم هستند. 
اصطالح اختالل طیف اوتیسم داللت دارد که این سه اختالل به رغم ویژگي هاي بي مانند که امکان 
تشخیص افتراقي را فراهم مي سازد، ویژگي هاي رایج مشترکي دارند. در کتاب حاضر اختالل هاي 
طیف اوتیسم معرفي و راهبردهاي آموزشي و درماني مربوط به آنها عرضه شده است. راهبردهاي اداره 
کردن مسائل حسي؛ راهبردهاي تدریس مهارت هاي اجتماعي؛ آموزش مهارت هاي کارکردي، شغلي و 

اجتماع نگر؛ و استفاده از راهبردهاي دیداري پاره اي از این راهبردها و آموزش هاست.
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45. رایس، کتلین فیتس جرالد. شيوه هاي مقابله با آسيب هاي رواني كودكان. ادیبه برشان. 
تهران: رشد فرهنگ، ۱۳۹۰، ۱۱۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني / کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري 
/ آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - حرکتي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: آسیب رواني / کودکان آسیب دیده / ضربه روحي / محیط امن / خانواده

چکيده: این کتاب در پنج بخش به تعریف ضربة روحي، تأثیر ضربة روحي بر خردساالن، کمك به 
کودکان آسیب دیده، حمایت از خانواده هاي آسیب دیده، و راه کارهاي عملي براي مربیان پرداخته است. 
مطالب آن حاصل پژوهش و ترجمه اي از کتاب »Hope Healing« است. این کتاب، ضمن 
تعریف ضربة روحي و رواني و عالئم و نشانه هاي آن، در خصوص فاکتورهاي حمایت کنندۀ کودکان 
آسیب دیده اطالعاتي تکمیلي ارائه کرده است و پیرامون نحوۀ کار با این کودکان در جهت سازش یافتن 

آن ها، راه کارهایي در اختیار خانواده ها، مربیان و معلمان قرار مي دهد.

46. بي غم سوستاني، مهدي. فلج مغزي نظریه ها، روش ها، درمان. تهران: دانژه، ۱۳85، 44۰ ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  جسمي - حرکتي / چند معلولیتي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت
* كلمات كليدي: فلج مغزي کودکان / تکنیك درماني / اختالالت رفتاري / ارزیابي / جراحي هاي 

ارتوپدي

چکيده: این کتاب دربارۀ فلج مغزي است که به معلولیت بیمار مي  انجامد. این بیماري هم بر کودك 
مبتال و هم بر خانوادۀ او تأثیر شدیدي مي گذارد. مطالب کتاب نشان مي دهند که کودك مبتال به 
فلج مغزي مي تواند با برخورداري از خدمات توان بخشي و آموزش تدریجي، به آن حد از توانایي 
برسد که بتواند نیازهاي زندگي خود را بدون کمك دیگران برآورده سازد. این مطالب پاسخي به نیاز 
جامعة پزشکي براي استفاده از متون علمي و آموزشي مربوط به فلج مغزي محسوب مي شوند و براي 
درمانگران، دانشجویان رشته هاي کاردرماني، فیزیوتراپي، گفتاردرماني، پرستاري، پزشکي، روان شناسي، 

علوم تربیتي، مربیان کودکان استثنایي، والدین و اطرافیان کودك فلج مغزي مفیدند.
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47. خدابخشي کوالیي، آناهیتا. كاربرد نظریه هاي مشاوره و روان درماني در توانبخشي 
معلولين. تهران: دانژه، ۱۳8۹، 264 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  چند معلولیتي / جسمي - حرکتي
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت

* كلمات كليدي: مشاوره / روان درماني / معنادرماني / رفتاردرماني / معلولین جسمي و حرکتي / 
توان بخشي

چکيده: این کتاب داراي چهاربخش است که بخش نخست آن به کلیاتي پیرامون مشاورۀ توان بخشي 
اختصاص دارد. بخش دوم، نظریه هاي مشاوره و روان درمانی و کاربرد آن ها را در مشاوره با معلولین 
بررسي کرده و به شرح درمان روان پویایي، درمان آدلري، مشاورۀ شخص محور، گشتالت درماني، 
معنادرماني، رفتاردرماني، درمان شناختي رفتاري، رفتاردرماني عقالني هیجاني، واقعیت درمان و رویکرد 
صفت عامل پرداخته است. در بخش سوم، اساس و پایة عمل مشاور مورد بحث قرار گرفته و بخش 
چهارم مشاوره با معلولین جسمي و حرکتي، بیماران رواني مزمن و عقب ماندگان ذهني را شرح داده 

است.

48. عابدي، احمد. كارت هاي شناخت: شامل توجه- حافظه- ادارك دیداري و .... . 
اصفهان: برترین اندیشه، ۱۳88، ۱8۰ ص 

قطع: کارت
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  آسیب دیدۀ  شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني / چند معلولیتي / 
جسمي - حرکتي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / پرورشي
* كلمات كليدي: توانایي هاي شناختي / مهارت توجه / تقویت حافظه / ادراك دیداري / اختالل 

یادگیري

چکيده: این بستة آموزشي براي کودکاني که ناتواناني هاي یادگیري )اختالل خواندن، نوشتن و 
ریاضي(و نقص توجه بیش فعالي )ADHD(دارند، طراحي شده و داراي این بخش هاست: کارت هاي 
تقویت توجه؛ کارت هاي حافظة دیداري؛ کارت هاي تکمیل تصاویر؛ کارت هاي فراستیگ )ادراکي- 
بینایي(. هر یك از این کارت ها دستورالعمل هایي دارند که به آن ها ضمیمه شده است. براي کودکان 
پیش دبستاني که هنوز توانایي خواندن و نوشتن ندارند، مي توان از ضبط صوت به جاي نوشته هاي 

کودکان استفاده کرد.
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49. قاسمي، رضا. كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دوره  راهنمایي تحصيلي مطابق با 
آخرین تغييرات كتاب درسي. مشهد: آموزش و پرورش استثنایي خراسان رضوي، ۱۳۹۱، 2۰۰ ص 

قطع: رحلي 
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي / امال و کتاب درسي / آزمون و تمرین

چکيده: امال یك مهارت زباني است که براساس نمادها و نشانه هاي خط و قواعد دستور زبان کار 
انتقال زبان گفتاري را به زبان نوشتاري به عهده دارد. هشت فصل اول کتاب مطابق با عنوان هاي 
فصل هاي کتاب درسي طراحي شده اند و هر فصل حاوي این بخش هاست: معرفي واژه ها، ترکیبات و 
متن هاي مهم، یافتن غلط هاي امالیي متن، تشخیص و کاربرد کلمات در روابط گوناگون واژه ها، معرفي 
مترادف، متضاد و متشابه، قرار دادن تشدید در جاي مناسب، و... فصل نهم در بردارندۀ آزمون هاي متنوع 

در زمینة امالست.

50. قاسمي، رضا. كتاب جامع امالي فارسي سال سوم دوره  راهنمایي تحصيلي مطابق با 
آخرین تغييرات كتاب درسي. مشهد: آموزش و پرورش استثنایي خراسان رضوي، ۱۳۹۱، 2۰2 ص 

قطع: رحلي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي / امال / کتاب درسي / آزمون و تمرین

چکيده: ارزش یابي درس امال در دورۀ راهنمایي تحصیلي، به دو روش امالي تقریري و فعالیت 
امالیي انجام مي گیرد. امالي تقریري به پرورش حافظه، تقویت قدرت ذهن در تداعي شکل صحیح 
واژه ها، افزایش دقت و سرعت در نوشتن، مأنوس شدن ذهن با معاني واژه ها، ظرافت و زیبایي در خط، 

و... کمك مي کند.
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51. نوالن، مایکل. كودك كم شنوا و خانواده. فرشته موصلي. تهران: دانژه، ۱۳8۱، ۱۳6 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: آسیب دیدگي گوش کودك / کم شنوایي / وسایل کمك شنوایي / روان شناسي 

کودکان کم شنوا

چکيده: در این کتاب مطالبي دربارۀ گوش، علل »کم شنوایي« و بیماري هایي که به بروز این پدیده 
منجر مي شوند، ارائه شده و به طرح مسائل و مشکالت کودکان کم شنوا پرداخته شده است. همچنین، 
با استناد به پژوهش هاي انجام شده و توجه به راهکارهاي مناسب، در انتخاب روش هاي مناسب و 
چگونگي رفتار، آموزش وپرورش، توان بخشي و یاري به کودك کم شنوا به نحوي که سبب کاهش 
نگراني ها و تنش هاي خانواده شود، براي والدین توصیه هاي مؤثري بیان شده است. این کتاب براي 
و  کارشناسان  و همچنین  معلمان کودکان کم شنوا،  و  مربیان  داراي کودك کم شنوا،  خانواده هاي 

دانشجویان رشته هاي توانبخشي بسیار مفید است.

52. مشایخي، نازلي و ترابي میالني، فریده. كودكان استثنایي. تهران: فاطمي، ۱۳۹۱، ۱74 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني / 

آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - حرکتي
موضوع:توانبخشي

* كلمات كليدي: کودکان استثنایي / آموزش وپرورش / کم تواني / تیزهوشي / خالقیت / مشکالت 
رفتاري

چکيده: کتاب »کودکان استثنایي« براساس سرفصل هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
تألیف شده و داراي نه فصل است. در فصل اول کلیاتي دربارۀ تعریف، تاریخچه و ضرورت آموزش 
کودکان استثنایي ارائه شده است. فصل هاي بعدي کتاب شامل معرفي انواع گروه هاي دانش آموزان 
استثنایي اعم از کم توان ذهني، نابینا، ناشنوا، داراي اختالل ویژۀ یادگیري و مشکالت رفتاري، جسمي و 
حرکتي هستند و عالمت ها، ویژگي ها و راهکارهاي آموزشي آنان را بررسي کرده اند. در پایان هر قسمت 

سؤال ها و نقطه نظرهایي آمده است.



43آموزشوپرورشكودكاناستثنايي2

53. فردوسي. کتابهاي ویژه ي نابینایان: گردآفرید: بر اساس داستاني از شاهنامه فردوسي.  
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ۱۳52، 28 ص 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: گردآفرید / رستم / دژسپید / گژَدَهم / شاهنامه / فردوسي

چکيده: این کتاب براي گروه سني »ج« مناسب است. داستان آن دربارۀ دالوري هاي گردآفرید، دالور 
زرین موي ایراني است. گردآفرید دختر گژَدَهم، ساالر دژ سپید است و در مقابل سهراب پسر رستم 
که فریب افراسیاب را خورده و به جنگ ایرانیان آمده بود، از این دژ مرزي محافظت مي کند. او چنان 
دالورانه مي جنگد که سهراب را بسیار تحت تأثیر خود قرار مي دهد و نشان مي دهد که در ایران زمین، 

زنان چون مردان با دشمنان مي جنگند.

54. موللي، بیتا. گفتار نشانه دار زبان فارسي. تهران: رشد فرهنگ، ۱۳۹۰، ۱۱2 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: نیروي توانبخشي
گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: گفتار نشانه دار / زبان فارسي / کودکان کم شنوا / روش هاي ارتباطي / آموزش 

کودکان داراي اختالل شنوایي

چکيده: کتاب گفتار نشانه دار زبان فارسي خواننده را با مقدمات چنین گفتاري در زبان فارسي آشنا 
مي کند. مطالب کتاب تالش دارد تا کودك کم شنوا بتواند زبان فارسي را بفهمد، به زبان فارسي صحبت 
کند و بتواند آن را بخواند و بنویسد. همچنین اطالعاتي براي کمك به رفع نیازهاي ارتباطي، زباني، 
گفتاري و یادگیري کودکان و بزرگ ساالن در این کتاب ارائه شده است. کتاب حاضر نخستین کتاب 

در این زمینه محسوب مي شود.
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55. برلیك مازورانیك، ایوانا. کتابهاي ویژه ي نابینایان: ماجراهاي شگفت انگيز هالپيچ، شاگرد 
كفاش. اختر اعتمادي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ۱۳84، ۱۰8- ۳ج 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: ادبیات کودکان / آموزش مهارت هاي زندگي / فایده هاي سفر / خوش اقبالي

چکيده: این کتاب براي گروه هاي سني »ج« و »د« مناسب است. داستان آن دربارۀ سفر هالپیچ، 
شاگرد کفاش است. او که نزد استاد مرکونیا بسیار رنج کشیده بود، این سفر را آغاز کرد. در ابتدا، سفر 
هالپیچ ساده شروع شد، اما بعد از مدتي این سفر شکل پیچیده و خطرناکي به خود گرفت. هالپیچ با 
اتکا به دانایي، شهامت و خوبي هایي که داشت، توانست سفرش را به پایان برساند و همه چیز به خوبي 
و خوشي به سرانجام رسید. پایان سفر او همه را شگفت زده مي کند و خوش اقبالي او بسیار قابل 

تأمل است.

56. خرمي، فریده. کتابهاي ویژه ي نابینایان: مترسك و خانم بهار . تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، ۱۳88، 24 ص 

قطع: خشتي
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:آموزشي

* كلمات كليدي: نگهداري از باغ / الگوگیري / ادبیات کودکان / ادراك زیبایي

چکيده: این کتاب براي گروه هاي سني »ب« و »ج« مناسب است. داستان کتاب دربارۀ دو باغبان 
است: یکي خانم بهار، صاحب باغي پرگل و شکوفه و پرنده هاي خوش خوان، و دیگري مترسك، 
صاحب باغي خشکیده و بي پرنده. مترسك در طول داستان متوجه رفتارهاي درست خانم بهار در 
نگهداري از باغ پر گل و پرنده اش مي شود و سعي مي کند رفتارهاي اشتباه خود را در باغباني اصالح 

کند. در آخر داستان، مترسك با الگوگیري از خانم بهار داراي باغي پر از گل و پرندگاني زیبا مي شود.



57. بارویك، نیك ...]و دیگران[. مشاوره باليني در مدرسه. محمدرضا اسم خاني. تهران: دانژه، 
۱۳87، 256 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: نیروي توانبخشي

گروه:  کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني / 
آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - حرکتي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: مشاورۀ بالیني در مدرسه / محیط حمایتي / نقش هاي روان درمانگر / هنر / بازي / 

خالقیت

چکيده: این کتاب داراي مقاالتي است که نویسندگان آن ها با دیدگاه هاي مختلفي مانند رفتاري، 
کاربرد  با  سیستمیك  روان پویایي،  تعاملي/ شخص محوري،  تحلیلي  گشتالتي/  شناختي،  رفتاري- 
هنردرماني، قصه گویي، گفت وگو و بازي سازمان یافته و سازمان نیافته، نحوۀ مشاورۀ بالیني را شرح 
داده اند. مقالة اول، با به کارگیري تفکر و روان پویایي، پیچیدگي یادگیري را توضیح مي دهد. مقاالت دوم، 
سوم و چهارم به مدیریت گسترۀ مشاوره آموزشگاهي پرداخته اند و به چگونگي ایجاد محیط حمایتي 
براي فراهم کردن شرایط پرورشي را شرح داده اند. مقاالت پنجم و ششم آن گونه از کارهاي بالیني را 
که به واسطة بافت دچار تغییر و دگرگوني مي شوند، توصیف کرده اند. مقاله هفتم رویکردشناختي رفتاري 
را مطرح مي سازد و مقاالت هشتم و نهم با استفاده از رویکرد گشتالت و تحلیل تعاملي به کاربرد هنر و 
نمایش به عنوان ابزارهایي قدرتمند، در تأثیر بر کودکان ناراضي، مي پردازند. مقالة دهم، اطالعات بالیني 
جالب توجهي را ارائه مي کند که به شناخت موانع یادگیري کودکان توجه دارد. مقالة یازدهم نیز به 

مسائل مربوط به انشانویسي پرداخته است.

58. وینس لید، جان ام و مانك، جرالد دي. مشاوره روایتي. فرشاد جابري. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، 
2۱6 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مشاورۀ روایتي / کودکان مشکل دار / مشاوران مدرسه / آموزش وپرورش کودکان 
استثنایي

چکيده:  در کتاب حاضر مجموعة کاملي از روش هاي راهنمایي وجود دارند که به حل مشکالت 
جوانان مي پردازند. رویکرد این کتاب، معرفي مشاورۀ روایتي و مطالب آن دربارۀ مشاوران مدارس است. 
در این کتاب تالش شده با گفت وگوي مستقیم با مشاوران، ظرفیت بالقوه و تأثیرگذاري آنان را در حل 
مشکالت جوانان نشان دهد. در واقع، روش ها و برخوردهاي خالقانه و نتایج سازنده و شگفت آوري را 

که داشته اند، مورد بررسي قرار داده است.
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59. مهدوي هزاوه، علیرضا. معلم مدرسه ما و سه داستان دیگر. تهران: دانژه، ۱۳8۹، ۱۰4 ص 
قطع: خشتي

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي / والدین
گروه:  کتاب هاي داستاني

موضوع:آموزشي
* كلمات كليدي: شرح حال کودکان استثنایي / آموزش والدین و معلمان / توانبخشي

چکيده: این کتاب چهار داستان دارد که به زبان کودکان استثنایي نوشته شده است و هر کدام شرح 
حال یکي از این کودکان است. این چهار داستان به ترتیب به نام هاي »معلم مدرسة ما«، »نباید امشب 
بخوابم«، »خسته شدم« و »من ده سال دارم«، گزارش هایي هستند از ادراك، منطق و عواطف کودکان 
استثنایي و توسط یکي از معلمان آن ها که سال ها در این حوزه فعالیت داشته، روایت شده است. در این 
کتاب تالش شده است که تا حد امکان با رعایت امانت، گفته ها و شیوۀ اندیشیدن و برداشت کودکان 
استثنایي از زندگي، روابط با دیگران، طبیعت، مدرسه، فامیل و نسبت ها نشان داده شود. سیر داستان ها 

خواننده را به حال و فضاي واقعي زندگي کودکان استثنایي مي کشاند و با ادبیات آن ها آشنا مي سازد.

60. وکیلي، سمیرا. مقدمه  اي بر آموزش وپرورش دانش آموزان استثنایي. تهران: آواي 
نور، ۱۳۹۰، ۳6۰ ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  چند معلولیتي / کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت 
رفتاري - هیجاني / آسیب دیدۀ بینایي / جسمي - حرکتي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / پرورشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: آموزش وپرورش / دانش آموزان استثنایي / آموزش ویژه / ناتواني هاي یادگیري / 

عقب ماندگي ذهني / اختالل هاي رفتاري هیجاني

چکيده: این کتاب هفت فصل دارد و هر فصل آن به مسائل، مشکالت و موضوع خاصي دربارۀ 
دانش آموزان استثنایي پرداخته است. فصل اول کتاب دربارۀ »آموزش ویژه« است که نوعي برنامة 
آموزشي، براي پاسخ به نیازهاي رشدي )تحولي(و یادگیري دانش آموز استثنایي است. در این فصل 
به نقش خانواده و مدرسه در آموزش این دانش آموزان اشاره شده است. فصل دوم دانش آموزان داراي 
ناتواني هاي یادگیري را بررسي کرده است. فصل سوم شامل مطالبي دربارۀ دانش آموزان عقب ماندۀ 
ذهني، علل عقب  ماندگي ذهني، رشد جسمي، مسائل آموزشي و فرصت هاي شغلي آن هاست. فصل 
چهارم به دانش آموزاني که ناتواني هاي ذهني شدید و عمیق دارند، پرداخته است. فصل پنجم هم 
مسائل دانش آموزان دچار اختالل هاي رفتاري- هیجاني را مورد بحث قرار داده است. موضوع فصل 
ششم کودکان و نوجوانان داراي اختالل هاي درخودماندگي است و فصل هفتم هم مسائل دانش آموزان 

دچار نارسایي بینایي را بررسي کرده است.
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61. اسکنور، روزینا. من آسپرگرم!؟ نگاه كودكانه. مینا معتکف پور. تهران: آوامتن، ۱۳88، 52 ص 
قطع: رقعي

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: اختالل / آسپرگر / ایجاد ارتباط / کارگروهي / درك احساس دیگران

چکيده: کتاب حاضر »اختالل آسپرگر« را شرح مي دهد که توسط دکتر هانس آسپرگر، پزشك آلماني، 
در سال ۱۹44 شناخته شد. مطالب کتاب به شکل داستان و از زبان پسربچه اي است که به اختالل 
آسپرگر دچار شده است. این اختالل مربوط به عدم درك احساس دیگران و ناتواني در ایجاد ارتباط و 
صمیمت با آن هاست و معمواًل موجب ناهنجاري در رفتار اجتماعي فرد مبتال به این اختالل مي شود. 
اختالل آسپرگر موجب مي شود تا فرد مبتال نتواند در یك کارگروهي )مثاًل حضور در مسابقه به همراه 

یك تیم ورزشي(شرکت کند، چون رعایت قوانین آن برایش دشوار است.

62. کراوس، جین آر. من بيش فعالم: راهنماي كودكان كم توجه و بيش فعال. فراز پندار. 
تهران: فني ایران، ۱۳۹۱، ۳2 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  کتاب هاي داستاني / مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: کودکان بیش فعال / کم توجهي / مشکالت رفتاري / درمان اختالالت رفتاري

چکيده: این کتاب از زبان کودکي به نام سام که دچار اختالل کم توجهي و بیش فعالي است، بیان شده 
و در واقع، داستان زندگي او به روایت خودش است. هدف این کتاب، ارائة اطالعاتي به زبان ساده و 
قابل فهم براي خانواد ه ها و کودکاني است که دچار اختالل بیش فعالي و کم توجهي هستند. افراد مبتال 
به این بیماري با مطالعة کتاب با واقعیت بیماري خود آشنا مي شوند و براي پیگیري درمان آن انگیزه و 
رغبت پیدا مي کنند. اگر این اختالل در کودکي درمان نشود، ممکن است به بروز مشکالت رفتاري و 

شخصیتي بینجامد و در بزرگ سالي عوارض ناگواري به دنبال داشته باشد.
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63. مور مالینوس، جنیفر. من ناشنوا هستم. الهام اسدي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳88، ۳6 ص 
قطع: خشتي 

مخاطبين: معلم / دانش آموز / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  آسیب دیدۀ شنوایي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: ناشنوا / مشکل شنوایي / سمعك / زبان اشاره / آسیب دیدگي گوش کودك

چکيده: این کتاب دربارۀ دختري ناشنوا به نام الهام است. او سعي دارد مشکل خود را نسبت به ناشنوا 
بودنش بیان کند. داستان از زبان الهام است و او در مورد بعضي از کارهایي که در مدرسه و با دوستانش 
انجام مي دهد تا بهتر بتواند بشنود، توضیح مي دهد. بعضي از بچه هاي شنوا هنگام صحبت کردن او با 
دوستان ناشنوایش به زبان اشاره، با حیرت به آن ها نگاه مي کنند و متوجه عالئم زبان اشاره نمي شوند. 
الهام براي اینکه بتواند بین دنیاي ناشنوایان و شنوایان ارتباط برقرار کند، ایدۀ خوبي به ذهنش مي رسد. 
با این داستان، الهام مي کوشد با دید باز و حساسیت و اشتیاق زیاد، شنوایان را با دنیاي ساکت ناشنوایان 

آشنا سازد.

64. رستگار، ایرج. موسيقي براي توانبخشي. تهران: دانژه، ۱۳88، 248 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  کم توان ذهني / چند معلولیتي

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: موسیقي براي توان بخشي / درمان / قدرت شناخت / تعادل باطني / داستان سرایي/ 

آرامش بخشي

چکيده: این کتاب در چهار فصل سه هدف اصلي را دنبال مي کند. این سه هدف برآمده از سه سؤال 
اصلي به این شرح هستند: ۱. درمانگر موسیقي براي کودکان استثنایي کیست، جایگاه او کجاست و 
رابطة وي با دیگر اعضاي تیم توان بخشي چگونه تعریف مي شود؟ 2. درمانگر موسیقي چه اهدافي 
را پیگیري مي کند و چگونه آن ها را به انجام مي رساند؟ ۳. سازهاي مورد استفادۀ موسیقي درماني 
کدام اند؟ این کتاب تالش دارد با ارائة تعریف و توضیح خاستگاه پیدایش و کارکردها و کارویژه هاي 
متنوع موسیقي، به نقش درماني آن براي کودکان استثنایي بپردازد. همچنین از سازشناسي، تست هاي 
موسیقي درماني، فرم هاي ارزیابي و گزارش کار موسیقي درماني براي توانمندسازي کم توانان جسمي 
و ذهني استفاده شده و براي گروه هاي گوناگون مخاطبان، سندرم ها و کم توانایي هاي ذهني و جسمي 

نیز بیان شده است.
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65. جزایري ، علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت ارتباط مؤثر. 
تهران: دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت زندگي / روابط اجتماعي / ارتباط مؤثر / کانال ارتباطي

چکيده: کتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، ضرورت مهارت 
ارتباط مؤثر و ایجاد کانال ارتباطي، موانع برقراري ارتباط، گام هاي برقراري ارتباط مؤثر و... را توضیح 
داده است. فرد با به دست آوردن این مهارت مي آموزد که به طور مؤثر با نیازها و چالش هاي روزمره  خود 

برخورد کند و زندگي خوب و موفقي داشته باشد.

66. جزایري ، علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت تصميم گيري.  
تهران: دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت زندگي / تصمیم گیري / ارزیابي / خودآگاهي

چکيده: مجموعة »آموزش مهارت هاي زندگي« توانایي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان 
خود آموزش مي دهد تا آن ها بتوانند به صورت مؤثر با نیازها و چالش هاي روزمرۀ خود برخورد کنند. 
»تصمیم گیري« یکي از آن مهارت هاست که کتاب حاضر به آموزش آن  مي پردازد. تصمیم گیري 
امري مهم و اساسي در زندگي هر فرد است و موفقیت یا عدم موفقیت او ارتباط بسیار زیادي با 
تصمیم گیري هاي درستش دارد. این کتاب سعي دارد مراحل تصمیم گیري و مدل هاي تصمیم گیري 

را توضیح دهد.
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67. جزایري، علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت تفکر انتقادي. 
تهران: دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت زندگي / تفکر انتقادي / مهارت خودآگاهي / حل مسئله

چکيده: کتاب حاضر در راستاي آموزش رفتارسازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، اهمیت مهارت 
تفکر انتقادي، شکل گیري مهارت تفکر انتقادي، هفت قاعده براي تقویت تفکر انتقادي، و... را توضیح 
مي دهد. با داشتن این توانایي، فرد قادر خواهد بود که ایده ها و راه حل هاي موجود را ارزیابي و بهترین 

آن ها را انتخاب کند و براساس بهترین نتیجه ها، دست به عمل بزند.

68. جزایري، علیرضا و دهقاني، محمود. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت حل مسئله. تهران: 
دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / تصمیم گیري / ارزیابي نتایج / حل مسئله

چکيده: کتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، مهارت حل مسئله، 
کاربرد مهارت حل مسئله، مراحل تکنیك حل مسئله، پذیرش موقعیت، ارزیابي و نتایج اجراي راه حل، 
نکات کلیدي حل مسئله و... را توضیح داده است. با مطالعه  این کتاب و به دست آوردن این مهارت، 
مخاطب مي آموزد که به طور مؤثر با نیازها و چالش هاي روزمره  خود برخورد کند تا زندگي خوب و 

موفقي داشته باشد.
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69. جزایري، علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت خود آگاهي. 
تهران: دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / مدیریت هیجانات / خشم / استرس / خودآگاهي

چکيده: مجموعه  »آموزش مهارت هاي زندگي« توانایي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان خود 
ارائه مي دهد تا آن ها بتوانند زندگي خوب و موفقي داشته باشند. براي آن که بتوانیم با دیگران ارتباط 
مناسبي برقرار کنیم، به مهارت ها و توانایي هایي نیاز داریم و »مهارت خودآگاهي« یکي از آن هاست. 
این کتاب سعي دارد به صورتي ساده و روشن مواردي چون اهمیت و ضرورت مهارت خودآگاهي، 
شکل گیري این مهارت و نیز موانع رسیدن به خودآگاهي را توضیح دهد. مطالعة این کتاب به مخاطبان 

یاري مي رساند، جمع بندي دقیقي از ضعف ها و قوت هاي خود داشته باشند.

70. جزایري، علیرضا و دهقاني، محمود. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت كنترل خشم. تهران: 
دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت زندگي / کنترل خشم / پیش گیري / خودآگاهي / پرخاشگري

چکيده: کتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، ضرورت کنترل 
خشم، دالیل برانگیخته شدن خشم، تأثیرات فیزیولوژیکي خشم روي بدن، راه هاي ابراز خشم و... را 
توضیح داده است. مطالعة آن به مخاطبان یاري مي رساند، جمع بندي دقیقي از ضعف ها و قوت هاي 

خود به دست آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند.
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71. جزایري، علیرضا و رحیمي، سیدعلي سینا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت مدیریت 
استرس . تهران: دانژه، ۱۳87، ۳6 ص 

قطع: پالتویي
مخاطبين: معلم

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:آموزشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: مهارت زندگي / استرس / فشارهاي رواني / کنترل

چکيده: مجموعه  »آموزش مهارت هاي زندگي« توانایي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان آموزش 
مي دهد تا آن ها بتوانند به صورت مؤثر با نیازها و چالش هاي روزمره  خود برخورد کنند. »استرس« یکي 
از عوامل چالش زاست که کتاب حاضر سعي دارد، با تشریح نشانه هاي آن، به منظور کنترل آن و به 
دست آوردن مهارت هاي الزم براي غلبه  بر این بیماري، راهکارهایي را ارائه دهد. افرادي که فاقد این 

مهارت ها باشند، توان رویارویي با کوچك ترین استرس ها را نیز ندارند.

مهارت هاي حركتي كودكان سندروم دان: راهنماي والدین و  پاتریشیا.  ویندرز،   .72
درمانگران. علي اسالمبولچي مقدم / محمدکورش احمد صفا / فرهاد فتحي نژاد سرابي. تهران: 

دانژه، ۱۳85، 284 ص 
قطع: رحلي 

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  کم توان ذهني

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: مهارت هاي حرکتي کودکان / نوزادي / راه رفتن / سندروم دان / باال و پایین 

رفتن / پریدن / راندن سه چرخه

چکيده: این کتاب ۱6 فصل دارد و شامل مطالبي است دربارۀ مهارت هایي که براي هر مرحله 
از رشد، از بدو تولد تا شش سالگي، مناسب اند و اینکه هرکدام از این مهارت ها چه مراحلي دارند. 
دستورالعمل هاي اجرایي فعالیت هایي که در هر مرحله باید تمرین شوند و رهنمودها و نکات مهم و 
ضروري براي انجام فعالیت هاي پیشنهادي در هر مرحله، از مطالب دیگر این کتاب هستند. بیش از 
یکصد فعالیت همراه با تصویر براي آشنایي با مهارت هاي حرکتي از بدو تولد تا شش سالگي کودکان 
مبتال به سندروم دان براي تمرین آن ها در کتاب آمده است. در پایان هر فصل و همین طور در پیوست 
انتهاي کتاب، فهرستي از مراحل برجستة رشد حرکتي کودکان، به نام »نماگر رشد حرکتي« آورده شده 

است تا مسیر رشد مهارت هاي حرکتي این کودکان و فعالیت هاي بعدي آن  ها مشخص شود.
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73. بك ویت، جني... ]و دیگران[. نابهنجاریهاي طيف اوتيسم راهبردهاي عملي براي 
والدین، معلمان و سایر متخصصان. علیرضا کاکاوند / مهناز شهبازپور. کرج: سرافراز، ۱۳8۹، 

۱88 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي /  والدین
گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني

موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري
* كلمات كليدي: اوتیسم / مهارت هاي اجتماعي / اوتیستیك

چکيده: با توجه به این که کودکان مبتال به بیماري اوتیسم یا ASD بیش ترین شکل را در رفتار، 
یادگیري و تفکر، محاوره، تجربه هاي حسي ـ حرکتي، زبان، ارتباط، و مهارت هاي اجتماعي دارند، در 
این کتاب سعي شده به ارائه نشانه هاي مرتبط با این بیماري در مقوالت ذکر شده پرداخته شود تا به 
این وسیله مسئولین مدرسه و خانواده ها با درك موارد مشکل ساز، پي به دلیل رفتاري کودك مبتال برده 
و در تغییر یا تعدیل و مدیریت آن بکوشند. کتاب مشتمل بر سه بخش حوزه هاي مشکل؛ راهبردهاي 
کلي؛ و دیدگاه اوتیستیك از دنیا است که نگارنده دیدگاه هاي خویش پیرامون این بیماري و راه هاي 

درمان و کنترل آن را طي آن ها ارائه کرده است.

74. آمویگ، جیم اچ. نابينایي و توانمندي اجتماعي: رهنمودهایي براي توانمندي سازي 
نابينایان. مجید ابراهیم پور / حسن خوش اخالق / مریم اکبري / رویز شریفي درآمدي. تهران: آواي 

نور، ۱۳۹۱، 2۰8 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي /  والدین
گروه:  آسیب دیدۀ بینایي

موضوع:توانبخشي
* كلمات كليدي: نابینایي / توانمندي اجتماعي / استقالل شخصي و خودکفایي / اشتغال نابینایان

چکيده: کتاب حاضر داراي اطالعات مناسبي براي نابینایان و کساني است که خدمات آماده سازي 
شغلي را براي آن ها فراهم مي کنند. هدف این کتاب آن است که به نابینایان براي توانمندسازي، ارتقاي 
استقالل شخصي و خودکفایي، انتخاب آگاهانه و اشتغال به بهترین نحو کمك کند. این کتاب می تواند 
در برنامه هاي آموزشي مشاوران توان بخشي، معلمان توان بخشي و معلمان مستقل، کارشناسان و مربیان 

کودکان نابینا مورد استفاده قرار  گیرد. براي والدین کودکان نابینا نیز مي تواند مفید باشد.

75. اصغري، مریم. نابينایي و زندگي مستقل. تهران: آواي نور، ۱۳۹۱، ۱84 ص 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 54

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  آسیب دیدۀ بینایي
موضوع:توانبخشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: نابینایي / حقوق معلولین / افراد کم بینا / آسیب بینایي

چکيده: کتاب حاضر، به موضوع نابینایي اختصاص دارد و آنچه در این مجموعه گردآوري شده حاصل 
ده سال فعالیت نگارنده در زمینه هاي اجتماعي، فرهنگي و علمي مرتبط با افراد نابینا و کم بینا است. از 
آنجا که نگارنده فردي نابینا است، تجارب عیني خود را به همراه اّطالعات علمي در این کتاب گنجانده 
است. ویژگي هاي روانشناختي مربوط به این گروه، آموزش افراد با آسیب بینایي و نقش آن در استقالل 
ایشان، اشتغال، فناوري و نقش آن در زندگي این گروه و موارد فرهنگي که مي توانند در دستیابي فرد 
با آسیب بینایي به زندگي ایده آل مؤثر باشند، به طور جداگانه در فصول مختلف کتاب آمده است. در 
پایان کتاب قوانین و کنوانسیون حقوق افراد معلول گنجانده شده است. هدف از نگارش این کتاب، بیان 
مطالبي به منظور کار بست در مداخله هاي اولیه و خدماتي براي افراد نابینا جهت مطالعة آن و آگاهي 
دادن جامعه و دولت به منظور بررسي و اقدام براي تأمین نیازهاي افراد معلول به ویژه افراد نابینا است.

76. وارن، دیوید اج. نابينایي و كودكان/ رویکرد افتراقي : بررسي فرآیند هاي تحول 
رواني در نوزادا ن و كودكان نابينا. پرویز شریفي درآمدي / محمدرضا شاهي. تهران: آواي نور، 

۱۳۹۰، ۳84 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  آسیب دیدۀ بینایي

موضوع:آموزشي / توانبخشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت
* كلمات كليدي: نابینایي / تعامل با جهان / تحرك و جابه جایي / ادراك / اکتساب مهارت / کارکرد 

اجرایي / خالقیت و هوش / مهارت زباني / سازگاري / تحول درك

چکيده: کتاب نابینایي و کودکان، به مقولة نابینایي و تأثیر آن بر رشد و تحول کودکان نابینا مي پردازد 
و با تکیه بر پیشرفت ها و تأخیرهاي غیرمعمول کودکان نابینا در تحول، سعي در ریشه یابي آن دارد تا 
بتواند تحول این کودکان را در مسیري بهتر قرار دهد. این اثر بر نقش بي بدیل محیط کودك در تحول 
او، تأکید زیادي دارد. مطالب آن با استفاده از یافته هاي به دست آمده از تحقیقات سال هاي اخیر تهیه 
شده اند و نشان مي دهند که روند فعلي براي تحول کودکان نابینا را که با تأخیر همراه است، مي توان 
تغییر داد. در واقع، کودکان نابینایي که در معرض استفاده از این یافته ها هستند، تحول بهینه و بدون 

تأخیري را پشت سر مي  گذارند.

77. باشعور لشکري، مریم. نارسایي هاي ویژه ي یادگيري. تهران: دنیاي هنر، ۱۳7۹، ۹6 ص 
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قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:آموزشي / توانبخشي

* كلمات كليدي: نارساخواني / اختالالت یادگیري / ترمیم و درمان

چکيده: در این کتاب مؤلف، ضمن تشریح برخي اختالالت حافظه و یادگیري کودکان، نارساخوان، 
شیوه هاي درمان آن را به دست مي دهد. مخاطبان در این کتاب، پس از مروري بر تاریخچه آموزش و 
توان بخشي دانش آموزان داراي نارسایي هاي ویژه یادگیري در ایران با ویژگي هاي این دسته از کودکان 
آشنا مي شوند سپس با این مباحث کتاب را پي مي گیرند :))سبب شناسي مشکالت ویژۀ یادگیري((، 

))تشخیص مشکالت ویژۀ یادگیري(( و ))ترمیم و درمان مشکالت ویژۀ یادگیري« 

78. یودر استراهان، استر ... ]و دیگران[. والدین خردمند. ساسان طرزي / لیدا طرزي. تهران: آواي 
نور، ۱۳۹۱، 288 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: معلم / سایر کارکنان استثنایي / والدین

گروه:  مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني
موضوع:توانبخشي / پرورشي / مشاوره و مددکاري / بهداشت

* كلمات كليدي: تربیت هوشمندانه / خواب و تغذیه / رژیم غذایي / تأثیر رسانه / خلق و خوي 
کودك / سالمت رواني والدین / ساختار خانوادگي

چکيده: کتاب »والدین خردمند« درصدد است والدین را با شیوه هاي مناسب تربیتي کودکان آشنا سازد 
و تالش دارد با مطرح کردن ناهنجاري هاي اجتماعي، راهکارهاي مفید و علمي به آنان پیشنهاد دهد تا 
به کمك آن ها کودکان خود را از این آسیب ها دور نگه دارند. از آمارها و یافته هاي علمي پژوهشگران 
جوامع غربي نیز به عنوان شاهد مثال مطالب کتاب استفاده شده است. این پژوهش ها بر نقش والدین و 
تربیت هوشمندانه شان در شکل دهي ذهني کودکان و خلق وخوي آن ها، دستیابي آن ها به یك زندگي 

سالم و هنجار فردي و اجتماعي، بسیار تأکید دارند.

79. روبین، جودیت آرون. هنر و تأثيرات درماني آن. پریچهر هیرادفر. تهران: صورتگر، ۱۳8۹، 
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۳62 ص 
قطع: وزیري

مخاطبين: معلم / نیروي توانبخشي / سایر کارکنان استثنایي
گروه:  کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري / اختالالت رفتاري - هیجاني/ 

آسیب دیدۀ بینایي / چند معلولیتي / جسمي - حرکتي
موضوع:آموزشي / توانبخشي / پرورشي / مشاوره و مددکاري

* كلمات كليدي: هنردرماني / هنر درمانگر / آموزش خانواده / تصاویر ذهني / گروه درماني

چکيده: بیشتر بخش هاي کتاب دربارۀ چگونگي استفاده از وسایل هنري است که در کار درمان 
مورد استفاده قرار مي گیرند. تأکید این کتاب بر هنرهاي تجسمي است. البته استفاده از سایر شیوه هاي 
بیاني نیز، مانند نمایش نامه، عکس، نوشته هاي خالقانه و موسیقي توصیه شده است. این کتاب براي 
کساني طراحي شده است که هنر درمانگر نیستند، اما تمایل دارند هنر را به ابزارهاي کار درمان 
خود بیفزایند. کارورزان روان درمانگر، روان پزشکان بالیني، روان شناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران 
خانواده، پرستاران روان پزشکي، توان بخشان، رفتار درمانان، گفتار و زبان درمانان، کارشناسان بازپروروي 

و کاردرمانان نیز مي توانند از مطالب این کتاب استفاده کنند.

80. شر، باربارا. 101سرگرمي و بازي آسان كه هوش را افزایش مي دهد. پریسا چیتي / 
مهدي خانباني. تهران: رشد فرهنگ، ۱۳۹۰، ۱۱2 ص 

قطع: وزیري
مخاطبين: دانش آموز

گروه:  اختالالت رفتاري - هیجاني / کم توان ذهني / آسیب دیدۀ شنوایي / مشکالت ویژه یادگیري
موضوع:تربیت بدني

* كلمات كليدي: بازي و هوش / مهارت هاي دیداري- فضایي / مهارت هاي کالمي- زباني / 
مهارت هاي بین فردي.

چکيده: این کتاب پنج فصل دارد و در آن به آموزش بازي هایي ساده پرداخته شده است؛ بازي هایي 
که مي توانند موجب افزایش هوش و مهارت هایي در کودکان شوند. مؤلف در این کتاب تالش دارد تأثیر 
تحرك کودکان به شکل بازي را در فرایند یادگیري نشان دهد؛ همچنین تحرکاتي که موجب افزایش 
مهارت هاي دیداري- فضایي، کالمي- زباني، ریاضي، حرکتي و بین فردي آن ها مي شوند. این کتاب 
انجام بازي ها را سطح بندي کرد و براي هر کدام ردۀ سني قائل شده که شامل ردۀ سني شش سال و 

پایین تر از آن، شش سال و باالتر از آن و همچنین تمام سنین است.
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نمـــــایه ها
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عنوان کتاب
آموزش خود کنترلي رفتار به دانش آموزان ۰۰۱

آموزش ذهن خواني به کودکان اوتیسم: راهنمایي عملي براي 
معلمان و والدین ۰۰2

آموزش مهارتهاي زندگي: رشدهیجاني، اجتماعي، شناختي و 
خود )۱(۰۰۳

آموزش مهارتهاي زندگي: رشد هیجاني، اجتماعي، شناختي و 
خود )2(۰۰4

آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز هاي ویژه ۰۰5
آموزش و مراقبت نوجوانان و بزرگساالن مبتال به اتیسم ۰۰6

اتیسم، ارزیابي و درمان ۰۰7
احساس و ادراك ۰۰8

اختالل نقص توجه - بیش فعالي ۰۰۹
اختالالت طیف اتیسم ۰۱۰

اختالل هاي یادگیري )مباني، ویژگي ها و تدریس مؤثر( ۰۱۱
اختالل هاي یادگیري و مهارت هاي تحصیلي ۰۱2

اوتیسم، بازي و تعامل اجتماعي ۰۱۳
این همه تلق و ملق ۰۱4

بازي درماني نظریه ها، انجام پژوهش و روش هاي مداخله ۰۱5
بازي کودکان،  تشخیص و ارزیابي ۰۱6

بازي و حرکت: توصیه هایي براي کودکان معلول جهت آموختن 
حرکت از طریق بازي ۰۱7
بزرگترین دختر عالم ۰۱8

بی حرف و صوت )در بارۀ ناشنوایان(   ۰۱۹
پژوهش و ارزیابي در مددکاري اجتماعي: رویکردهاي پژوهش 

کمي و کیفي ۰2۰
پهلوان پهلوانان: بر اساس یك داستان پهلواني ایراني ۰2۱

تدریس دانش آموزان کم توان ذهني: راهنماي معلم به انضمام 
تحول تعریف اختالل کم تواني ذهني.... ۰22

تربیت شنوایي و زبان آموزي مصور ۰2۳
خداحافظ راگون پیر ۰24

خودیاري )چگونه مي توان اضطراب و افسردگي را کاهش داد(۰25
درآمدي بر آسیب شناسي زبان ۰26

درسنامه پاسخ هاي برانگیخته شنوایي ۰27
درسنامه درمان رفتاري- شناختي کودکان مبتال به بیش فعالي- 

نارسایي توجه ۰28
درمان شناختي- رفتاري با کودکان و نوجوانان ۰2۹

درمان لکنت ۰۳۰
راهبردهاي عملي کار با کودکان اتیسم ۰۳۱

راهنماي تاب آوري ۰۳2
راهنماي درمان شناختي- رفتاري ۰۳۳

راهنماي قاطعیت ورزي ۰۳4
رشد و تقویت مهارت هاي ادراکي- حرکتي ۰۳5

روان شناسي بالیني کودك و نوجوان ۰۳6
روان شناسي تربیتي: نظریه و کاربست ۰۳7

روان شناسي رشد )از لقاح تا کودکي(۰۳8
روان شناسي و آموزش کودکان استثنایي ۰۳۹

روان شناسي و آموزش کودکان استثنایي در جامعه مدرسه و 
خانواده ۰4۰
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رویکردهاي آموزش مهار ت هاي اجتماعي به دانش آموزان مبتال 
به اوتیسم ۰4۱

سندروم داون و ورزش ۰42
شاه میداس و انگشتان جادویي ۰4۳

شناخت، آموزش و درمان اختالل هاي طیف اوتیسم ۰44
شیوه هاي مقابله با آسیب هاي رواني کودکان ۰45

فلج مغزي نظریه ها، روش ها، درمان ۰46
کاربرد نظریه هاي مشاوره و روان درماني در توانبخشي معلولین ۰47

دیداري  ادارك  حافظه-  توجه-  شامل  شناخت:  کارت هاي 
و ... ۰48

کتاب جامع امالي فارسي سال دوم دوره  راهنمایي تحصیلي 
مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسي ۰4۹

کتاب جامع امالي فارسي سال سوم دوره  راهنمایي تحصیلي 
مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسي ۰5۰

کودك کم شنوا و خانواده ۰5۱
کودکان استثنایي ۰52

گردآفرید: بر اساس داستاني از شاهنامه فردوسي ۰5۳
گفتار نشانه دار زبان فارسي ۰54

ماجراهاي شگفت انگیز هالپیچ، شاگرد کفاش ۰55
مترسك و خانم بهار ۰56

مشاوره بالیني در مدرسه ۰57
مشاوره روایتي ۰58

معلم مدرسه ما و سه داستان دیگر ۰5۹
مقدمه  اي بر آموزش وپرورش دانش آموزان استثنایي ۰6۰
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اختالل هاي زبان ۰۰5
ادبیات کودکان ۰24, ۰4۳, ۰55, ۰56

ادراك ۰76

ادراك بینایي ۰۳5
ادراك جنبشي- لمسي ۰۳5

ادراك دیداري  ۰48
ادراك زیبایي ۰56

ادراك شنیداري ۰۳5
ارتباط مؤثر۰65

ارزیابي ۰۱6, ۰46, ۰66
ارزیابي نتایج ۰68
اسباب بازي ۰۱5

استرس ۰6۹, ۰7۱
استقالل شخصي و خودکفایي ۰74

اشتغال نابینایان ۰74
اضطراب ۰25 

افراد کم بینا ۰75
افسردگي ۰25, ۰۳6

افکار خودکار ۰2۹
اقدامات و تدارکات ۰۰6

اکتساب مهارت ۰76
الگوگیري ۰56

امام حسین)ع( ۰۱8
امال ۰5۰

امال و کتاب درسي ۰4۹
اندازه گیري ۰2۰

انگشتان جادویي ۰4۳
اوتیستیك ۰7۳

اوتیسم ۰4۱, ۰7۳
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ایجاد ارتباط ۰6۱
ایستاده ۰۱7
این دنیا ۰24
بازداري ۰۱۱

بازي ۰۱7, ۰57
بازي  درماني ۰۱5

بازي کودکان ۰۱6
بازي و هوش ۰8۰
بازي وانمودي ۰۰2

باال و پایین رفتن ۰72
برنامة درسي ۰۱۹

برنامه هاي مداخله اي ۰۰6
بزرگ سالي ۰۳8
بیش فعال ۰۰۹

بیش فعالي ۰28, ۰۳6
بیماري هاي کودکان و نوجوانان ۰2۹

پاسخ هاي برانگیختة شنوایي ۰27
پرخاشگري ۰7۰

پریدن ۰72
پژوهش ۰۱5

مددکاري  در  ارزیابي  و  پژوهش 
اجتماعي۰2۰ 

پوریاي ولي ۰2۱
پهلوان سیستاني ۰2۱

پیش گیري ۰7۰
تاب آوري ۰۳2

تأثیر رسانه ۰78
تجربیات ادراکي ۰۰8

تحرك و جابه جایي ۰76
تحلیل محتوا ۰2۰
تحول درك ۰76
تربیت دیني۰۱8

تربیت هوشمندانه ۰78
ترس و اضطراب ۰۳6

ترمیم و درمان ۰77
تشخیص افتراقي ۰44

تصاویر ۰2۳ 
تصاویر ذهني ۰7۹

تصمیم گیري ۰66, ۰68
تعادل باطني ۰64

تعامل با جهان ۰76
تعامل والد- کودك ۰۱6

تعامل هم ساالن ۰۱6
تغییر ۰2۹

تفکر ۰2۹
تفکر انتقادي ۰67
تقویت حافظه ۰48

تکنیك درماني ۰46
تکنیك هاي سودمند ۰۱5

تن آگاهي ۰۳5
توان بخشي۰۱۰, ۰۱۱, ۰44،  ۰47

توانایي هاي شناختي ۰48
توانبخشي ۰5۹

توان بخشي معلوالن ۰۱7
توانمندي اجتماعي ۰74

توجه ۰۰8
تولد موجودات ۰24

تولید دانش۰2۰
تیزهوشي ۰4۰, ۰52

جراحي هاي ارتوپدي ۰46
جمع آوري داده ها ۰2۰

جهان پهلوان ۰2۱
چند معلولیتي ۰4۰
حافظة کاري ۰۱۱

حاالت اطالعاتي ۰۰2
حرکت ۰۱7

حقوق معلولین ۰75
حل مسئله ۰2۹, ۰67, ۰68

حل مشکالت۰۱4
حواس پنج گانه ۰۰8

خانواده ۰۱6, ۰45
خشم ۰6۹

خالقیت ۰52, ۰57
خالقیت و هوش ۰76

خلق و خوي کودك ۰78
خواب و تغذیه ۰78

خوارزم ۰2۱
خودآگاهي ۰66, ۰6۹, ۰7۰

خودارزیابي ۰۰۱
خودالگوسازي ۰۰۱

خودتقویتي ۰۰۱
خودکنترلي ۰28
خودنظارتي ۰۰۱
خودهدایتي ۰۰۱

خودیاري ۰25
خوش اقبالي ۰55

داستان سرایي ۰64
دانش آموزان استثنایي ۰6۰

دانش آموزان کم توان ذهني ۰۰5, ۰22
درك احساس دیگران ۰6۱

درمان ۰64
درمان اختالالت ارتباطي ۰26
درمان اختالالت رفتاري ۰62

درمان رفتاري- شناختي کودکان ۰28
درمان شناختي- رفتاري۰2۹, ۰۳۳

درمان کودکان ۰۱2
درمان لکنت ۰۳۰

دژسپید ۰5۳
دعاي مادر پیر ۰2۱

دفاع از ارزش ها ۰۳4
دنیاي دیگر ۰24
ذهن خواني ۰۰2
ذهن کوري ۰۰2

راندن سه چرخه۰72 
راه رفتن ۰72

راهبردهاي مداخله اي ۰۱۰
رژیم غذایي ۰78

رستم ۰5۳
رشد ۰۰۳

رشد اجتماعي ۰۰۳, ۰۰4
رشد اخالقي ۰۳7

رشد ادراکي- حرکتي ۰۳5
رشد پیش از تولد ۰۳8

رشد شناختي ۰۰۳, ۰۰4
رشد و تقویت ۰۳5

رشد هیجاني ۰۰۳, ۰۰4
رفتاردرماني ۰۰7, ۰47
رفتارهاي نادرست ۰۱4

رقیه)س( ۰۱8
روابط اجتماعي ۰۱۳, ۰65

روابط درماني ۰۳۳
روان درماني ۰۱5, ۰47

روان شناسي ۰4۰
روان شناسي تربیتي ۰۳7

روان شناسي شخصیت ۰۳4 
روان شناسي کودك ۰۳8

روان شناسي کودکان کم شنوا ۰5۱
روش درمان رایپر ۰۳۰
روش هاي ارتباطي۰54
روش هاي تدریس۰۱۹
روش هاي مداخله ۰۱5

زبان اشاره ۰6۳
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زبان فارسي ۰54
زنجیرۀ ارتباط۰26

ساختار خانوادگي ۰78
سازگاري ۰۳2, ۰76

سبب شناسي۰۰7
سستي مفصلي۰42

سالمت رواني والدین ۰78
سمعك ۰6۳

سندرم آسپرگر ۰۳۱
سندرم داون ۰42، ۰72

شاهنامه ۰5۳
شرح حال کودکان استثنایي۰5۹

شناسایي حروف ۰2۳
شنوایي ۰2۳

شهداي کربال۰۱8
ضربه روحي۰45 
طال دوستي ۰4۳

عقب ماندگي ذهني ۰6۰
فاصلة بین مهره اي ۰42

فایده هاي سفر ۰55
فرافکني ۰۱6 

فرایند شناختي ۰۰8
فردوسي ۰5۳

فشارهاي رواني ۰7۱
فعالیت دست ها ۰۱7

فعالیت هاي فوق برنامه ۰۰۳
فلج مغزي کودکان ۰46

قاطعیت ورزي ۰۳4
قدرت شناخت ۰64
کارکرد اجرایي ۰76

کارگروهي ۰6۱
کتاب درسي ۰5۰

کلمات ۰2۳
کم تواني ۰52

کم توجهي ۰62
کم شنوایي ۰5۱

کمك به دیگران ۰۱4
کنترل افکار ۰2۹

کودك معلول ۰۱7
کودك ناشنوا ۰۱۹

کودکان استثنایي ۰۱۹, ۰52
کودکان بیش فعال ۰62

کودکان کم شنوا ۰2۳, ۰54
کودکان مشکل دار ۰58

کودکي ۰۳8
کانال ارتباطي ۰65

کم توان ذهني ۰۳۹
کنترل ۰7۱

کنترل خشم ۰7۰
کودکان ۰۰۳

کودکان آسیب دیده ۰45
کودکان اتیسمي ۰۱۳

کودکان پرتحرك ۰۰۹
کودکان عقب مانده ۰۳۹

گردآفرید ۰5۳
گروه درماني ۰7۹

گژَدَهم ۰5۳
گفتار نشانه دار ۰54

گفتاردرماني ۰26
گفتارروان ۰۳۰

محیط امن ۰45
محیط حمایتي ۰57

مداخله هاي رفتاري ۰۳۳
مداخله هاي شناختي ۰۳۳ 

۰۳۳ »CBT« مدل
مدیریت هیجانات ۰6۹

مراحل رشد ۰۳8
مراقبت ۰۰6

مسائل خانوادگي ۰۰6
مشاوران مدرسه ۰58

مشاورۀ بالیني در مدرسه ۰57
مشاورۀ روایتي ۰58

مشاوره ۰47
مشکل شنوایي ۰6۳
مشکالت حسي ۰۰7

مشکالت رفتاري ۰52, ۰62
مشکالت هیجاني ۰۰5
مشکالت رفتاري ۰۰۹
مشکالت زندگي ۰۳2

مشکالت یادگیري ۰۰۹
مصیبت ۰۱8

معلولین جسمي و حرکتي ۰47
معنادرماني ۰47

مفصل اطلس- آسه ۰42
مقابله با مشکالت ۰۳۳

مقاومت ۰۱8
مکالمه با خود ۰25

موسیقي براي توان بخشي ۰64

مهارت تحصیلي ۰۱2
مهارت توجه ۰48

مهارت خودآگاهي ۰67
مهارت زباني ۰76 

مهارت زندگي ۰۳4, ۰65, ۰66, ۰67, 
۰7۱ ,۰7۰

مهارت ها ۰۳5
مهارت هاي اجتماعي ۰4۱, ۰7۳

مهارت هاي بین فردي ۰8۰
مهارت هاي حرکتي کودکان ۰72
مهارت هاي دیداري- فضایي ۰8۰

 ,۰۳2  ,۰۰4  ,۰۰۳ زندگي  مهارت هاي 
۰6۹ ,۰68

مهارت هاي کالمي- زباني ۰8۰
میداس ۰4۳

نابینایي ۰74, ۰75, ۰76
ناتواني ۰4۰

ناتواني زبان ۰26
ناتواني هاي جسمي ۰۰5

ناتواني هاي یادگیري ۰6۰
نارساخواني  ۰77

نارسایي توجه ۰28
ناشنوا ۰6۳

نقش هاي روان درمانگر ۰57
نقص توجه ۰۳6

نگهداري از باغ ۰56
نوزادي ۰72

نهضت عادي سازي ۰22
نیازهاي خاص ۰42
نیازهاي ویژه ۰۰5

ورزش کودکان ۰42
وسایل کمك شنوایي ۰5۱

وضعیت نشسته ۰۱7
ویژگي هاي اتیسم ۰۰7

هسته هاي شنوایي  ۰27
هنر ۰57

هنر درمانگر ۰7۹
هنردرماني ۰7۹
هیجانات ۰۰2

یاددهي- یادگیري ۰۳۱
یادگیري رفتاري ۰۳7
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نام ناشر
آموزش

 ۰2۳
آموزش و پرورش استثنایي خراسان رضوي

 ۰5۰ ، ۰4۹
آوامتن

 ۰6۱
آواي نور

 ۰78 ، ۰76 ، ۰75 ، ۰74 ، ۰6۰ ، ۰۳6 ، ۰۰5
ارسباران

 ۰۳8 ، ۰25 ، ۰۱۱ ، ۰۰8
برترین اندیشه

 ۰48
به نشر

 ۰58
تيمورزاده/ طبيب

 ۰6۳
دانژه

 ۰2۰ ،۰۱۹ ، ۰۱7 ، ۰۱6 ، ۰۱5 ، ۰۰7 ، ۰۰6 ،۰۰4 ، ۰۰۳ ، ۰۰۱
 ، ۰۳5 ، ۰۳4 ، ۰۳۳ ، ۰۳2 ، ۰۳۰ ، ۰2۹ ، ۰28 ، ۰27 ، ۰26 ،
 ، ۰65 ، ۰64 ، ۰5۹ ، ۰57 ، ۰5۱ ، ۰47 ، ۰46 ، ۰42 ، ۰4۰

 ۰72 ، ۰7۱ ، ۰7۰ ، ۰6۹ ، ۰68 ، ۰67 ، ۰66

دنياي هنر
 ۰77

دوران
 ۰۱۰

رشد فرهنگ
 ۰8۰ ، ۰54 ، ۰45 ، ۰22 ، ۰۱2 ، ۰۰2

روان
 ۰۳۹ ، ۰۳7

سرافراز
۰7۳ ، ۰44 ، ۰4۱ ، ۰۱۳ ، ۰۰۹

صورتگر
۰7۹

فاطمي
 ۰52

فني ایران
 ۰62

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
 ۰56 ، ۰55 ، ۰5۳ ، ۰4۳ ، ۰24 ، ۰2۱ ، ۰۱8 ، ۰۱4

ویرایش
 ۰۳۱
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آموزش

۰2۳ : تربیت شنوایي و زبان آموزي مصور

آموزش و پرورش استثنایي خراسان رضوي
راهنمایي  دوره   دوم  سال  فارسي  امالي  جامع  کتاب   :  ۰4۹
تحصیلي مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسي، ۰5۰ : کتاب 
جامع امالي فارسي سال سوم دوره  راهنمایي تحصیلي مطابق با 

آخرین تغییرات کتاب درسي

آوامتن
۰6۱ : من آسپرگرم!؟ نگاه کودکانه

آواي نور
۰۰5 : آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز هاي ویژه، ۰۳6 : 
روان شناسي بالیني کودك و نوجوان، ۰6۰ : مقدمه  اي بر آموزش 
توانمندي  و  نابینایي   : استثنایي، ۰74  دانش آموزان  وپرورش 
اجتماعي: رهنمودهایي براي توانمندي سازي نابینایان، ۰75 : 
نابینایي و زندگي مستقل، ۰76 : نابینایي و کودکان/ رویکرد 
افتراقي : بررسي فرآیند هاي تحول رواني در نوزادا ن و کودکان 

نابینا، ۰78 : والدین خردمند

ارسباران
۰۰8 : احساس و ادراك، ۰۱۱ : اختالل هاي یادگیري )مباني، 

مي توان  )چگونه  خودیاري   : مؤثر، ۰25  تدریس  و  ویژگي ها 
اضطراب و افسردگي را کاهش داد(، ۰۳8 : روان شناسي رشد 

)از لقاح تا کودکي(

برترین اندیشه
۰48 : کارت هاي شناخت: شامل توجه- حافظه- ادارك دیداري 

و ...

به نشر
۰58 : مشاوره روایتي

تيمورزاده/ طبيب
۰6۳ : من ناشنوا هستم

دانژه
 :  ۰۰۳ دانش آموزان،  به  رفتار  کنترلي  خود  آموزش   :  ۰۰۱
شناختي  اجتماعي،  رشدهیجاني،  زندگي:  مهارتهاي  آموزش 
هیجاني،  رشد  زندگي:  مهارتهاي  آموزش   :  ۰۰4 ،)۱( خود  و 
اجتماعي، شناختي و خود )2(، ۰۰6 : آموزش و مراقبت نوجوانان 
و بزرگساالن مبتال به اتیسم، ۰۰7 : اتیسم، ارزیابي و درمان، 
روش هاي  و  پژوهش  انجام  نظریه ها،  درماني  بازي   :  ۰۱5
مداخله، ۰۱6 : بازي کودکان،  تشخیص و ارزیابي، ۰۱7 : بازي و 
حرکت: توصیه هایي براي کودکان معلول جهت آموختن حرکت 
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ناشنوایان(،  )دربارۀ  و صوت  بي حرف   : بازي، ۰۱۹  از طریق 
۰2۰ : پژوهش و ارزیابي در مددکاري اجتماعي: رویکردهاي 
پژوهش کمي و کیفي، ۰26 : درآمدي بر آسیب شناسي زبان، 
۰27 : درسنامه پاسخ هاي برانگیخته شنوایي، ۰28 : درسنامه 
درمان رفتاري- شناختي کودکان مبتال به بیش فعالي- نارسایي 
توجه، ۰2۹ : درمان شناختي- رفتاري با کودکان و نوجوانان، 
۰۳۰ : درمان لکنت، ۰۳2 : راهنماي تاب آوري، ۰۳۳ : راهنماي 
درمان شناختي- رفتاري، ۰۳4 : راهنماي قاطعیت ورزي، ۰۳5 : 
رشد و تقویت مهارت هاي ادراکي- حرکتي، ۰4۰ : روان شناسي 
و آموزش کودکان استثنایي در جامعه مدرسه و خانواده، ۰42 : 
: فلج مغزي نظریه ها، روش ها،  سندروم داون و ورزش، ۰46 
در  روان درماني  و  مشاوره  نظریه هاي  کاربرد   :  ۰47 درمان، 
 : خانواده، ۰57  و  : کودك کم شنوا  معلولین، ۰5۱  توانبخشي 
مشاوره بالیني در مدرسه، ۰5۹ : معلم مدرسه ما و سه داستان 
دیگر، ۰64 : موسیقي براي توانبخشي، ۰65 : مهارت ارتباط مؤثر، 
۰66 : مهارت تصمیم گیري، ۰67 : مهارت تفکر انتقادي، ۰68 : 
مهارت حل مسئله، ۰6۹ : مهارت خود آگاهي، ۰7۰ : مهارت کنترل 
خشم، ۰7۱ : مهارت مدیریت استرس، ۰72 : مهارت هاي حرکتي 

کودکان سندروم دان: راهنماي والدین و درمانگران

دنياي هنر
۰77 : نارسایي هاي ویژه ي یادگیري

دوران
۰۱۰ : اختالالت طیف اتیسم

رشد فرهنگ
راهنمایي  اوتیسم:  کودکان  به  ذهن خواني  آموزش   :  ۰۰2
عملي براي معلمان و والدین، ۰۱2 : اختالل هاي یادگیري و 
کم توان  دانش آموزان  تدریس   :  ۰22 تحصیلي،  مهارت هاي 
ذهني: راهنماي معلم به انضمام تحول تعریف اختالل کم تواني 
ذهني....، ۰45 : شیوه هاي مقابله با آسیب هاي رواني کودکان، 
۰54 : گفتار نشانه دار زبان فارسي، ۰8۰ : سرگرمي و بازي آسان 

که هوش را افزایش مي دهد۱۰۱

روان
۰۳7 : روان شناسي تربیتي: نظریه و کاربست، ۰۳۹ : روان شناسي 

و آموزش کودکان استثنایي

سرافراز
۰۰۹ : اختالل نقص توجه - بیش فعالي، ۰۱۳ : اوتیسم، بازي 
مهار ت هاي  آموزش  رویکردهاي   :  ۰4۱ اجتماعي،  تعامل  و 
شناخت،   :  ۰44 اوتیسم،  به  مبتال  دانش آموزان  به  اجتماعي 
آموزش و درمان اختالل هاي طیف اوتیسم، ۰7۳ : نابهنجاریهاي 
طیف اوتیسم راهبردهاي عملي براي والدین، معلمان و سایر 

متخصصان

صورتگر
۰7۹ : هنر و تأثیرات درماني آن

فاطمي
۰52 : کودکان استثنایي

فني ایران
۰62 : من بیش فعالم: راهنماي کودکان کم توجه و بیش فعال

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
۰۱4 : این همه تلق و ملق، ۰۱8 : بزرگترین دختر عالم، ۰2۱ : 
 :  ۰24 ایراني،  پهلواني  داستان  یك  اساس  بر  پهلوانان:  پهلوان 
خداحافظ راگون پیر، ۰4۳ : شاه میداس و انگشتان جادویي، 
۰5۳ : گردآفرید: براساس داستاني از شاهنامه فردوسي، ۰55 : 
ماجراهاي شگفت انگیز هالپیچ، شاگرد کفاش، ۰56 : مترسك 

و خانم بهار

ویرایش
۰۳۱ : راهبردهاي عملي کار با کودکان اتیسم
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نام و نشاني ناشران
آموزش

تهران- خ. برادران مظفر )صباي شمالي(، شماره ۱۱۰، تلفن: 
88۹۰4۰۰6

آموزش و پرورش استثنایي خراسان رضوي
مشهد- خ. آخوند خراساني، گنبد سبز روبروي مسجد بهمن، 
اداره آموزش و پرورش استثنایي، تلفن: 85۹۹64۰، 85۳55۹5، 

تلفن همراه: ۰۹۱55۰85۰۱7

آوامتن
پستي:  کد   ۳2 پ.  اردیبهشت،  خ.  انقالب،  م.  تهران- 

۱۳۱4۹7۳۳7۹، تلفن: 66۹64۱66 ، 888882۰۳
تلفن همراه:   ۰۹۱272۱2۰84

آواي نور
تهران- خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظري غربي، پ. 

۹۹، کد پستي: ۱۳۱46756۱۹تلفن: 66۹67۳55 ، 66۹67۳56
تلفن همراه:  ۰۹۱2۱۰8۳7۳۱

ارسباران
تهران- خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 6۳کد 

پستي: ۱4۱568۳54۳تلفن: 88۹7۳۳5۹ ، 88۹7۳۳58

برترین اندیشه
اصفهان- فلکه احمدآباد، خ. جي، خ. پروین، بین دشتستان و 

صباحي، ك. بیست و نهم، پ. ۳۹ کد پستي: 8۱4۹8468۹7
تلفن: : 626۹۰6۰ ، 22۹4۹44 ، ۰۹۱۳۹۰۳۳868 تلفن همراه: 

۰۹۱۳۱۰۱5875

به نشر
تهران- خ. کارگر شمالي، باالتر از نصرت، ك. طاهري، پ. ۱6 
کد پستي: ۱4۱7۹8۳۱8۱تلفن:  85۱۱۱۳6-7 ، 85۱677۰-۱ ، 

۰2۱-88۹6۰466

تيمورزاده/ طبيب
تهران- انتهاي بلوار کشاورز،خ. دکتر محمد قریب، تقاطع خ. 

باقرخان، شماره 2۳ کدپستي: ۱4۱۹6، تلفن: 64۰۰6

دانژه
تهران- خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر )امیراتابك سابق(، ك. 
پستي ۱5786۳58۱۱تلفن:  پ. 4/2کد  بانه،  تقاطع  اسالمي، 

88846۱48 ، 8884254۳ تلفن همراه:  ۰۹۱2۳8۰5۰۳۳ 

دنياي هنر
تهران- خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر )امیراتابك سابق(، ك. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 72

صورتگر
داود  خ.  صدف،  خ.  انتهاي  غربي،  سرو  سعادت آباد،  تهران- 
حسیني، ك. بهاران، بهار چهار، پ. ۱، ط. همکف کد پستي:  
، 22۳688۰۱تلفن همراه:   ۱۹۹877۳4۱5تلفن:  22۰۹6۹4۹ 

۰۹۱۹2۱2۳2۱۳

فاطمي
تهران- م. دکتر فاطمي، خ. جویبار، خ. میرهادي، شماره ۱4، کد 

پستي: ۱4۱588474۱ تلفن: 88۹45545 

فني ایران
تهران- خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 
24،کد پستي: ۱5877۳65۱۱تلفن: 885۰5۰55 ، 8875۰447 

تلفن همراه: ۰۹۱2۳۳4۰6۱۱

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران- خ. شهید بهشتي خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، 

پ. 22 و 24 تلفن: 887۱۰66۱، 8- 887۱5545

ویرایش
تهران- خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 6۳کد 

پستي: ۱4۱568۳54۳تلفن: 88۹7۳۳58-۹

اسالمي، تقاطع بانه، پ. 4/2کد پستي: ۱5786۳58۱۱تلفن : 
88846۱48 ، 8884254۳ تلفن همراه: ۰۹۱2۳8۰5۰۳۳ 

دوران
تهران- خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. روانمهر، پ. 84، ط. اول کد 
پستي: ۱۳۱48545۱۱تلفن: : 66۹6۱622 ، 66۹6۱64۱تلفن 

همراه: ۰۹۱2۱2۰7۳5۰ 

رشد فرهنگ
خ.  به  نرسیده  جیحون،  تقاطع  از  بعد  مرتضوي،  خ.  تهران- 
 : ۱۳54۹۹۳55۳تلفن  پستي:  7۰6کد  پ.  الزمان،  صاحب 

66۳7757۰تلفن همراه: ۰۹۱24۹۰۰274

روان
تهران- م. ولیعصر، خ. زرتشت غربي، بعد از بیمارستان مهر، 
مقابل گلفروشي گلزار مهر، جنب خ. پنجم، پ.6۳ کد پستي: 
تلفن   ،  88۹7۳۳58-۹  ،  88۹627۰7 تلفن:   ،۱4۱568۳54۳

همراه: ۰۹۱2۳۳7۳۰48

سرافراز
پستي:  ۳2کد  پ.  شرقي،  موذن  بلوار  رجایي شهر،  کرج- 

۳۱48۹۹8۱7۳،تلفن: 442۱5۹5 ، 444۳6۹6 ، 444۳6۹8


